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1. Sammanfattning 
Under våren 2011 påbörjades en tvärsektoriell dialog kring barn och ungas uppväxtvillkor i 
Örgryte-Härlanda, som resulterade i en kartläggning av barn och unga vuxnas villkor och 
förutsättningar i stadsdelens olika primärområden. Syftet var att få kunskap om nuläget i den nya 
stadsdelen utifrån den statistik och de fakta som finns att tillgå samt att kartlägga olika sektorers 
åtaganden. Kartläggningen har haft Barnkonventionen som utgångspunkt och dess artiklar bygger 
strukturen för denna rapport. 
 
Kartläggningen visar att barn och ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor är 
förhållandevis goda i Örgryte-Härlanda. Däremot finns det skillnader i stadsdelen både inom och 
mellan grupper av befolkningen och primärområdena. Dessa skillnader följer tydligt den 
ekonomiska fördelningen – det vill säga inkomstnivå och hushållens ekonomiska standard men 
även utbildningsnivåerna skiljer sig åt i stadsdelens primärområden, vilket påverkar barn och ungas 
uppväxtvillkor. Förutom detta visar kartläggningen också att barn med funktionshinder eller med 
annan etnisk bakgrund eller med utlandsfödda föräldrar uppvisar en högre grad av utsatthet eller 
sårbarhet även om lägstanivån i stadsdelen i många avseenden bedöms ligga över stadens 
genomsnitt. Sammantaget finns det goda förutsättningar i stadsdelen att ytterligare förbättra barn 
och ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. Det handlar främst om att främja 
skyddsfaktorerna och minimera riskfaktorernas inverkan genom att skapa stödjande miljöer. 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. 

Befolkning 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och ungdomar under 16 år att öka fram till 2015. 
Hur förändringarna prognostiseras är olika för primärområdena då några kommer få en kraftig 
tillväxt medan andra en minskning av barn. Både en befolkningstillväxt som en minskning ställer 
krav på de kommunala verksamheterna att anpassas efter rådande förhållanden. Detta kommer inte 
minst att ha en stor påverkan på hela sektor utbildning, där kapaciteten inom förskolan behöver 
utökas något för att undvika kö, och skolorganisationen behöver anpassas utifrån kommande 
elevströmmar samt organisationsförändringar utifrån ny skollag och läroplan.  
 
Man bör uppmärksamma och förbättra situationen för unga personer som står utanför 
arbetsmarknaden. Även om stadsdelen ligger bra till i ett nationellt och stadsövergripande 
perspektiv är det naturligtvis en stor ökning av livskvalité för varje ung person som kan bli 
självförsörjande och det är viktigt att arbetslöshetsperioden blir så kort som möjligt. 
 



 

2 

 
Grön (fungerar bra) Full behovstäckning i förskolan 
Gul (bör uppmärksammas) Att prognosunderlagen uppvisar så stora skillnader mellan på varandra 

följande år försvårar förvaltningens arbete med att anpassa 
verksamheten. 

Röd (bör åtgärdas/hanteras) Att ungdomars långtidsberoende av försörjningsstöd ofta är kopplat till 
ohälsa och eller missbruk. 
Att Torpa, Olskroken, Bagaregården och Björkekärr har en högre andel 
ungdomsarbetslöshet än snittet i stadsdelen. 
Att det behöver skapas fler förskoleplatser för att undvika kö samt minska 
barngrupperna. 
Att skolorganisationen behöver anpassas utifrån kommande elevströmmar 
och ny skollag. 

 

Delaktighet och inflytande 

Barn och ungdomars inflytande beskrivs genom indikatorn för elevinflytande. Elevinflytandet bör 
anses som genomsnittlig jämfört med Göteborg. Elevers upplevelse av inflytande och delaktighet 
sjunker med stigande ålder. Det finns en stor spridning mellan de olika skolorna.  
På nationell nivå har unga vuxnas inflytande minskat vilket kan kopplas samman med deras 
svårighet att komma in på arbetsmarknaden och därmed bli integrerade i samhället. Det är 
sannolikt att samma antagande går att göra även för ungdomarna i stadsdelen. 
 

Fungerar bra Att majoriteten av eleverna har ett inflytande i skolan 
Bör uppmärksammas Att det finns skillnader mellan kommunala och privata förskolor gällande 

barns inflytande och delaktighet 
Att elevers upplevelse av inflytande och delaktighet sjunker med stigande 
ålder 
Att vi har bristande kunskap om delaktigheten och inflytandet för vissa 
grupper (personer med funktionsnedsättning och utlandsfödda) 

Bör åtgärdas eller hanteras Att elever på vissa skolor i åk 8 har en låg upplevelse av inflytande och 
delaktighet 

 

Identitet 

Örgryte Härlanda ligger klart under genomsnittet för Göteborg när det gäller mottagna flyktingar 
och antal invandrare sedan flera år tillbaka. Vi behöver uppmärksamma barnens situation men 
eftersom det rör sig om ett reaktivt litet antal barn så bör vi kunna skapa goda villkor för dessa barn 
inom ordinarie verksamhet.  
 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas  
Röd (bör åtgärdas/hanteras) Att skolan saknar en introduktionsplan för nyanlända elever. 
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Lika värde 

Enligt Skolinspektionen behöver vissa av de kommunala skolorna i Örgryte-Härlanda förbättra sitt 
målinriktade arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Enkätundersökningar 
som gjorts under 2011 visar att barn och elever verkar trivas och känna sig trygga och 
respekterade, men särskilt äldre elever är mer missnöjda med hur de blir bemötta och hur man 
respekterar varandra.  

Våra skolor följer den nationella trenden av att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar. Det 
finns stora skillnader mellan skolornas måluppfyllelse. Det finns ingen samlad bild av hur stor 
andel barn det finns i stadsdelen med olika funktionshinder, en ev. kartläggning kan behövas. Till 
ett litet antal elever köps platser på andra skolor eftersom vi inte kan möta deras behov, men vi vill 
kunna erbjuda alla våra barn en skolgång i sin stadsdel. 

Fungerar bra Att de flesta elever trivs och känner sig trygga och respekterade på 
skolorna. 

Bör uppmärksammas Att äldre elever är mindre nöjda med hur de blir bemötta och 
respekterade än yngre elever. 
Att det saknas en samlad bild av hur stor andel barn det finns i stadsdelen 
med olika funktionsnedsättningar. 
Att stödet till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan 
behöva förbättras 

Bör åtgärdas eller hanteras Att en liten grupp, främst de äldre eleverna, uppger att de känner sig 
otrygga i skolan . 
Att vi inte kan möta alla elevers behov och därför behöver köpa 
skolplaceringar till ett litet antal . 
Att det saknas ett bärkraftigt arbetssätt och förutsättningar för genus och 
hbtq-frågor inom sektor utbildning. 
Att det finns stora skillnader i måluppfyllelsen både mellan skolor och 
mellan flickor och pojkar. 

 

Må bra 

Eftersom den nationella trenden är att vissa typer av psykisk ohälsa, som nedstämdhet och oro, har 
ökat – särskilt för flickor samtidigt som vissa av indikatorerna för psykisk ohälsa i stadsdelen 
sticker ut kan det vara fog för att fortsatt uppmärksamhet bör riktas på denna fråga. 
 
Andelen ungdomar som testat alkohol, narkotika eller tobak följer mer eller mindre snittet för 
Göteborgs Stad. Trotts detta kan det ses som anmärkningsvärt att stadsdelen inte har lägre siffror 
då livsvillkoren och hälsan generellt är relativt god i stadsdelen. Andelen som intensivkonsumerat 
alkohol ligger högre i stadsdelen än i staden för elever både i årskurs 9 och i andra året på 
gymnasiet, medan andelen som testat alkohol i andra året på gymnasiet ligger högre än i staden och 
bör därmed uppmärksammas. Även polisens kartläggning visar på att ungdomars alkohol- och 
narkotikabruk ligger över stadens genomsnitt. Vad gäller narkotika är det främst andelen som testat 
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i andra året på gymnasiet som sticker ut. Då kunskapen visar att alkohol, narkotika och tobaksbruk 
hänger samman bör ett förebyggande arbete inriktas mot samtliga substanser för att bli mer 
effektivt och hållbart. Elever med en eller flera funktionsnedsättningar röker, snusar och dricker 
mer alkohol och motionerar mindre och denna grupp bör således uppmärksammas extra i framtida 
diskussioner och åtgärder. 
 

Fungerar bra Att barn och unga mår bra i stadsdelen – finns skillnader mellan grupper 
och primärområden 
Ungdomsmottagningen för barn och ungdomar 13 – 24 år 

Bör uppmärksammas Att en någon hög andel ungdomar någon gång har använt 
(testat)narkotika 
Att en någon hög andel föräldrar bjuder på alkohol hemma 
Att det behövs en fördjupad och upprepad inhämtning av data kring 
barn och ungas psykiska hälsa 

Bör åtgärdas eller hanteras Att mobbningen på vissa skolor utmärker sig 
Att Intensivkonsumtionen av alkohol i årskurs nio och gymnasiet utmärker 
sig 
Att ungdomar med funktionsnedsättning som använder alkohol, narkotika 
och tobak är en högriskgrupp 
Att det inte finns en drogsamordnare i stadsdelen 

 

Skydd 

Stadsdelen Örgryte–Härlanda har ytterst få flyktingar.  
 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas Att fritidsutbudet till ungdomar som bor i boendet för ensamkommande 

flyktingbarn kan behöva utvecklas 
Bör åtgärdas eller hanteras SSPF samarbetet ger möjlighet att fånga upp ungdomar som begått brott, 

är utsatta för brott eller är i riskzonen 
 

Familj 

Det finns ett förebyggande arbete i stadsdelen i syfte att stärka föräldrar och barn, men 
tyngdpunkten ligger på mer riktade insatser till familjer snarare än på mer generella insatser. De 
generella insatserna behöver utvecklas tillsammans med andra aktörer som t ex regionen.  
 
 

Fungerar bra Att det finns föräldratelefon och föräldrastödjande samtal 
Bör uppmärksammas  
Bör åtgärdas eller hanteras Att det saknas föräldrautbildningar 

Att det brister i fungerande samverkansstrukturer mellan utbildningssektorn, 
IFO och Kultur och fritid 
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Information 

Barn och unga umgås allt mer via nätet. Två tredjedelar använder sig av sociala medier som 
Facebook, Bilddagboken och msn. Bland ungdomar i dag är det fler som har egen dator på rummet 
än de som har egen teve. Av de ungdomar som är mellan 12 och 16 år är det 74 procent som har en 
dator på rummet. Så många som 98 procent av dem använder internet dagligen.  
 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas Att förvaltningen har begränsad vetskap om barn och ungas användning 

av sociala medier. 
Bör åtgärdas eller hanteras  

 

Utbildning 

Örgryte-Härlanda har en välutbildad befolkning, och elevernas måluppfyllelse brukar ligga över 
riksgenomsnittet, men 2012 har andelen godkända i samtliga ämnen sjunkit väsentligt. Det finns 
stora skillnader mellan skolornas måluppfyllelse. Elever med lågutbildade föräldrar samt elever 
med utländsk bakgrund har generellt sett lägre måluppfyllelse. Elever som växer upp i familjer 
med långvarigt försörjningsstöd, familjehemsplacerade barn och barn med funktionsnedsättningar 
har ökad risk att inte få en fullständig skolgång.  Det finns generellt en osäkerhet i hur många 
elever som tillhör dessa riskgrupper, likväl som hur många skolvägrare vi har inom stadsdelen och 
hur det arbetas med dessa elever. Förskolorna och skolorna lyckas inte fullt ut med det 
kompensatoriska uppdraget.  

 
Fungerar bra Att befolkningen är välutbildad 
Bör uppmärksammas Att elever som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd, barn 

som är placerade i familjehem och barn med funktionsnedsättningar har 
ökad risk att inte få en fullständig skolgång. 

Bör åtgärdas eller hanteras Att förskolorna och skolorna inte lyckas med det kompensatoriska 
uppdraget, dvs. att variationen i måluppfyllelsen mellan skolorna är stor, 
där särskild elever med utländsk bakgrund samt elever med lågutbildade 
föräldrar har sämre måluppfyllelse. 
Att en hög andel av de barn som är placerade i familjehem inte når 
kunskapsmålen 
Att skapa rutiner för att följa upp skolvägrare och skolk  

 

Lek fritid kultur och vila 

En betydande del av ungdomars tillvaro består av fritid men de grundläggande sociala villkoren har 
stor betydelse för ungdomars fritidsvanor. Ungdomar från mer gynnade socialgrupper deltar i 
skolliknande aktiviteter i större omfattning än ungdomar från mindre gynnade socialgrupper. 
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Förutom kulturskolans program saknas fritidsaktiviteter inom förvaltningens regi för 10-12 
åringarna i stadsdelen. Det är en åldersgrupp som är för gamla för fritidshemmet och för unga för 
fritidsgården och som riskerar att hamna ”mellan stolarna” i våra egna verksamheter. I stadsdelen 
finns dock ett aktivt och starkt föreningsliv dit många i åldersgruppen söker sig.  
Det är fler flickor (i de lägre åldrarna) än pojkar som deltar i Kulturskolan och det är fler pojkar än 
flickor som besöker fritidsgårdarna. 
 

Fungerar bra Att Örgryte - Härlanda har ett aktivt och starkt föreningsliv 
Bör uppmärksammas Att Kulturskolan respektive fritidsgårdarna utnyttjas i olika stor omfattning 

av pojkar respektive flickor  
Att se över utbudet av fritidsaktiviteter för 11-13 åringar. 

Bör åtgärdas eller hanteras Att det behövs en kvalitetsutveckling av fritidshemmen och 
fritidsklubbarna 
Att utveckla tillgängligheten av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning 
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2. Bakgrund  
Genom omorganisationen av stadsdelsnämnderna bildade de gamla stadsdelarna Härlanda och 
Örgryte en ny gemensam stadsdel – Örgryte-Härlanda. Stadsdelen har idag drygt 56 000 invånare.  
 
Under våren 2011 påbörjade sektorscheferna för Utbildning, Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder, Kultur och fritid samt utvecklingschefen en tvärsektoriell dialog kring barn och 
ungas uppväxtvillkor i Örgryte-Härlanda.  
 
Svenska barn hör till dem som har det allra bäst i världen och deras uppväxtvillkor har under de 
senaste 20 åren blivit än bättre. För ungdomarna och de unga vuxna 15-24 år är dock utvecklingen 
en annan med en fördubbling av psykiska symtom och ökad dödlighet.  
Uppväxtmiljöerna påverkar i stor utsträckning hälsan senare i livet. Det är familjen, förskolan, 
skolan och övergången från utbildning till yrkeslivet som har stor betydelse för uppväxtvillkoren 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011j). 
 
Vilka uppväxtvillkor har barn och unga i åldern 0-24 år i Örgryte-Härlanda 2011? 
Våren 2011 påbörjade förvaltningen en kartläggning av barn och unga vuxnas villkor och 
förutsättningar i stadsdelens olika primärområden. Syftet var att få kunskap om nuläget i den nya 
stadsdelen utifrån den statistik och de fakta som finns att tillgå samt att kartlägga olika sektorers 
åtaganden. 
 
Hur kan vi förbättra uppväxtvillkoren ännu mer för att bättre tillmötesgå målgruppens 
behov idag och i framtiden? 
Arbetet tydliggör relativt stora skillnader inom stadsdelen och kommer att leda till översyn av 
verksamheters arbetssätt och resurser liksom inom vilka områden berörda sektorer utifrån barn och 
ungas perspektiv kan utveckla samverkansformerna.  
 
Kartläggningen har skett i samarbete mellan utvecklingsavdelningen och verksamhetsutvecklarna 
inom sektor utbildning samt IFO-FH. Kartläggningen har även kompletterats och utvidgats genom 
samarbetet SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid.  

Uppdrag 

Uppdraget har sin grund i de inriktningar och strategier som är beslutade utifrån budget 2011 och 
2012. 
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Utdrag ur KF:s budget 2011 
”…En av de viktigaste uppgifterna för vår stad är att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt 

och goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer…” 

Utdrag ur SDN Budget 2011 
… Strategisk inriktning; Stadsdelsnämndens verksamheter ska präglas av en helhetssyn på 

invånarnas livssituation. Samarbete och samverkan ska ske inom förvaltningen och med 
andra förvaltningar, myndigheter organisationer samt med det omgivande samhället.  

Samverkan mellan skolan, förskolan och individ- och familjeomsorgen ska utvecklas… (Utdrag 
ur SDN Budget 2011). 

Utdrag ur KF:s Budget 2012  
… Sociala dimensionen; målsättningen är att alla barn och ungdomar ska ges goda 

förutsättningar att förverkliga sina möjligheter, först och främst för sin egens skull men 
också för de gemensammas bästa…(Utdrag ur KF:s Budget 2012). 

Utdrag ur SDN Budget 2012  
… Samverkan och samarbete mellan IFO, skola förskola och fritid ska stärkas och utvecklas 

mer. 
- IFO-FH ska tillsammans med förskola skola och fritid: 
- Skapa en gemensam bild av hur behoven ser ut för barn och unga i stadsdelen 
- Identifiera gemensamma processer och ansvariga för dessa 
- utveckla stödformer för barn och unga vars behov inte tillgodoses 
- Fastställa en tydlig struktur för det gemensamma arbetet i form av en övergripande 

samverkansorganisation med särskilt fokus på barn och unga i riskzonen...  
(Utdrag ur SDN Budget 2012). 

Metod 

Det statistiska underlaget baseras på tillgänglig statistik vilket innebär att den i vissa fall är ett par 
år gammalt då nyare siffror inte finns att tillgå. Kartläggningen har haft Barnkonventionen som 
utgångspunkt och dess artiklar bygger strukturen för denna rapport. 
 
Enhetschefer i berörda verksamheter har deltagit och kommit med kompletterande uppgifter utifrån 
sin profession och erfarenhet. 

3. Barnkonventionen 
Denna kartläggning av barns och ungas livsvillkor och uppväxt är till sin struktur uppbyggd på 
Barnkonventionens artiklar. Artiklarna finns under kartläggningens rubriker Inflytande, Identitet, 
Lika värde, Må bra, Skydd, Familj, Information, Utbildning och Lek, fritid, kultur och vila. 
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FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989. Den gäller alla barn upp till 18 år som bor eller 
vistas i ett land. Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 
1989 och idag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Det innebär att de har förbundit 
sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige var en av de första länderna att ratificera 
barnkonventionen, vilket skedde 1990.  
 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. 
Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, etnicitet, funktionsnedsättning eller andra 
särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas 
och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att 
skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.  
 
Det finns fyra huvudprinciper i konventionen som är vägledande för hur helheten ska tolkas. 
Huvudprinciperna behandlar 

- alla barns lika värde och rättigheter 
- att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn 
- alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling  
- alla barns rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör 

honom eller henne 
 
Hänsyn har också tagits till diskrimineringsgrunderna i den svenska Diskrimineringslagen vid 
sammanställningen av materialet. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller 
könsyttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 

4. Risk- och skyddsfaktorer  
Många studier visar att alkoholkonsumtion, tobaksbruk, missbruk av droger, våld och kriminalitet, 
oskyddat sex och svårigheter i skolan ofta återfinns hos samma individer både vid samma tillfälle 
och över tid. Det är till exempel ofta samma individer som tidigt börjar skolka, snatta och begå 
kriminella handlingar som också är de som först börjar experimentera med tobak, alkohol och 
narkotika. De flesta ungdomar testar och brukar men det leder nödvändigtvis inte till framtida 
problembeteenden. Samtidigt som de framtida problemen ofta utvecklas redan under uppväxten 
och viktigt är därför att tidigt identifiera riskutsatta barn och ungdomar. Problembilden består oftast 
inte enbart av ett problembeteende utan är ofta en ansamling av flera – som också tenderar att bli 
fler under uppväxten, se figur 4.1. (Sundell & Forster, 2005). 
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Figur 4.1. Exempel på sammankopplade problembeteenden över tid. Hämtat från Sundell & Forster (2005). 

Förebyggande arbete som bygger på att förebygga eller minska ungas problembeteenden bygger på 
teorier som förklarar varför problem uppstår. Dessa teorier beskriver att attityder, förmågor, 
föreställningar, beteenden eller situationer påverkar ett problems uppkomst och sammanfattas som 
risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorerna ökar sannolikheten medan skyddsfaktorerna minskar 
sannolikheten att ett problem ska uppstå, men de garanterar inte en minskning eller en ökning av 
problemet. Det är snarare ansamlingen av flera olika problem som ökar risken för uppkomsten av 
ett problem – de förstärker varandra och risken för ett problembeteende ökar med antalet 
riskfaktorer. Detta samtidigt som riskfaktorerna också ofta samvarierar, se figur 4.2. Därför 
försöker det förebyggande arbetet att rikta in sig på flera av skydds- och riskfaktorerna samtidigt 
(Sundell & Forster, 2005). 
 

 
Figur 4.2. Sammankopplade påverkansfaktorer. Hämtat från Sundell & Forster (2005). 

 
Skydds- och riskfaktorerna kan delas in i olika nivåer (se figur 4.3) som skolan, familjen, individen 
och kamrater. På samhällsnivå handlar det om vilka lagar, sociala normer, och hur förhållandena 
ser ut i till exempel bostadsområdet och tillgången på droger. 
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Skyddsfaktorer 
I skolan:  
– tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna  
– att uppmärksammas för positiva handlingar  
– att känna tillhörighet och anknytning  
– ett gott socialt och känslomässigt klimat 
I familjen:  
– tydliga normer och förväntningar från föräldrar  
– goda och kärleksfulla relationer och en förtroendefull dialog  
– att uppmärksammas för positiva handlingar  
– god insyn i vad barnet gör utanför hemmet 
Individen/kamrater:  
– social och kognitiv kompetens  
– intelligens  
– skolframgång  
– välanpassade kompisar 
Riskfaktorer 
I skolan:  
– otrivsel  
– låg kunskapsnivå  
– oordning, brist på struktur  
– låga förväntningar från vuxna i skolan 
I familjen:  
– missbruk  
– brister i anknytning, uppfostran och tillsyn  
– allvarliga familjkonflikter  
– tillåtande attityd, t.ex. föräldrar som bjuder på tobak och alkohol 
Individen/kamrater:  
– tidigt och långvarigt asocialt beteende  
– koncentrationssvårigheter  
– misslyckande i skolan  
– skolk  
– kamrater som har problem  
– tidig debut och positiv attityd till droger  
– biologiska/genetiska faktorer 

Figur 4.3. Skydds- och riskfaktorer utifrån olika nivåer. 

5. Befolkning 

Inledning 

Familjens sociala och ekonomiska situation påverkar i hög utsträckning barn och ungdomars 
levnadsförhållanden och både den nutida och framtida hälsan. Det är vanligare med ohälsa och 
hälsoproblem bland de barn och ungdomar som lever under mindre gynnsamma sociala 
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förutsättningar1 och förhållanden. Det har till exempel framkommit att den fysiska ohälsan är 30 
procent vanligare för dessa barn medan den psykiska ohälsan och olika riskfaktorer för ohälsa är 80 
procent vanligare, det är även vanligare med självtillfogade skador bland dessa barn (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011a).  
 
Därför är det viktigt att ha kunskap om hela befolkningen och de faktorer som i mångt och mycket 
avgör barn och ungdomars uppväxtvillkor och uppväxtförhållanden. Därför beskrivs i detta kapitel 
bakgrundsfaktorerna i stadsdelen för att skapa en förståelse för förhållandena som dagens barn och 
ungdomar lever under.  
 

Sammanfattning av Kommunprognos 2012-2025 
Befolkningsutveckling i några viktiga åldersklasser 
 
Enligt Göteborgs stads stadsledningskontor (2012)  visar årets befolkningsprognos visar att 
Göteborg kommer fortsätta att växa med i genomsnitt 6 200 personer per år fram till 
2025, då folkmängden ökat till 608 000 invånare. Det är en något snabbare tillväxt än vad 
tidigare prognoser räknat med. En viktig förutsättning för prognosen är antagandet att 
inflyttningen till Göteborg fortsätter i ungefär samma takt som de senaste åren.  
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.  

• Lägre ökningstakt i förskoleåldrarna 
Antalet födda sjönk markant under 2011. Detta avspeglar sig i årets prognos där 
antalet födda är lägre de närmaste åren än vad som tidigare antagits. På sikt 
beräknas antalet födda utvecklas ungefär på samma sätt om i förra årets 
prognos. 
• Skolan nästa boomområde 
Antalet skolbarn kommer att öka kraftigt under prognosperiodens början. År 
2015 visar prognosen på att det kommer att finnas 5 000 fler barn i 
grundskoleåldrarna, en ökning med över 10 procent. Ökningen fortsätter i 
samma takt under hela prognosperioden. 
• Fortsatt minskning av ungdomar i gymnasieåldern 
Den pågående minskningen av åldersgruppen fortsätter fram till 2015 då den 
kommer att vara drygt 1 000 personer mindre än idag. Därefter vänder 
utvecklingen så och runt 2020 är antalet tillbaka på samma nivå som nu.  
• En äldreboom kan skönjas vid prognoshorizonten 
Som helhet så ökar gruppen 65 år och äldre kraftigt under hela 
prognosperioden, år 2025 finns det 22 000 fler än idag. Utvecklingen skiljer sig 
dock mycket mellan olika åldrar inom gruppen. De allra äldsta som 85 år eller 
äldre minskar större delen av prognosperioden, medan övriga pensionärsåldrar 
växer. Att 75-84-åringarna är den grupp som växer mest mot slutet av 
prognosen innebär att den så omtalade äldreboomen av 85 år och äldre 
kommer att slå till i Göteborg efter år 2025.  

                                                 
1 Sociala förutsättningar mäts i detta fall utifrån föräldrars utbildningsnivå, yrke och inkomst. 
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Situationen i Örgryte-Härlanda 

Göteborgs Stad halverade 2011 antalet stadsdelar från 21 stycken till 10 stycken. De gamla 
stadsdelarna Härlanda och Örgryte bildade därmed en ny gemensam stadsdel – Örgryte-Härlanda. 
Alla stadsdelarna i staden består efter sammanslagningen av ungefär lika stora befolkningar och 
Örgryte-Härlanda omfattar i dag knappt 57 000 invånare.  

Befolkning och tillväxt 
Stadsdelen har i genomsnitt haft en årlig befolkningstillväxt på 550 personer de senaste fem åren, 
vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på cirka en procent (Göteborgs stadsledningskontor). I figur 
5.1 presenteras stadsdelens alla primärområden och dess folkmängd. De flesta av stadsdelens 
befolkning bor i Lunden, Kålltorp och Björkekärr medan det i Härlanda, Kärralund och Överås bor 
minst.  
 

 
Figur 5.1. Folkmängd per primärområde i Örgryte-Härlanda, 2010 (Göteborgs stadsledningskontor, 2011). 

Stadsdelen har lite av en centrumkaraktär med många unga vuxna och färre barnfamiljer. 
Befolkningen består också i högre utsträckning av äldre seniorer det vill säga de som är 85 år och 

10 703 
8 274 
7 713 
5 828 
4 624 
3 690 
3 786 
3 334 
2 668 
2 489 
2 144 
1 627 

 
56 880 

Lunden                             
Kålltorp 
Björkekärr 
Olskroken  
Skår 
Torpa 
Kallebäck 
Bagaregården 
Redbergslid 
Överås 
Kärralund 
Härlanda 
 
Örgryte-
Härlanda 
 
 



 

14 

äldre än i staden. I figur 5.2 presenteras stadsdelens åldersfördelning (Göteborgs 
stadsledningskontor (2012).  
 

 
Figur 5.2. Prognos 2016 Örgryte-Härlanda, 2011 (Göteborgs stadsledningskontor2012). 

 
 

 
 

Figur 5.3. Prognos 2016 Örgryte-Härlanda, 2011 (Göteborgs stadsledningskontor2012). 
 
 
Fram till år 2016 förväntas befolkningen att öka med 2 709 personer. Förändringarna i den totala 
åldersstrukturen är dock relativt stora. Den stora åldersgruppen 19 - 64 år förväntas öka med 1 705 
personer. Samtidigt blir antalet barn i förskoleåldrarna 130 fler och antalet skolbarn blir 494 fler än 
vad de är i dag. I åldersgruppen 16-18 år sker en tydlig minskning av antalet personer, där gruppen 
minskar med 166 personer, vilket är en stor minskning sett till gruppens storlek i dag. Även bland 
dem som är 75 år eller äldre kommer en minskningen att ske. Fram till år 2016 förväntas denna 
åldersgrupp minska med 526 personer. 

 
Befolkningsprognoserna skiljer sig mellan olika primärområden i stadsdelen. Störst ökning för barn 
1-5 år sker i Torpa, Lunden och Kallebäck (figur 5.4 medan för de något äldre barnen (6-9 år) sker 
störst ökning i Lunden, Björkekärr och Kålltorp (figur 5.5), med en minskning av barn i Överås.  
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För barn 10-12 år (figur 5.6) sker den största ökningen i Björkekärr, Lunden och Skår, med en 
minskning av barn i Överås och Bagaregården. 
 
Gruppen med minst tillväxt och störst minskning av barn är 13-15 åringar (figur 5.7), där Torpa, 
Lunden och Kallebäck har störst ökning, och Olskroken, Överås och Redbergslid har störst 
minskning av barn. 
 

 
Figur 5.4 Befolkningsprognos (1-5 år) för primärområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 (Göteborgs stadsledningskontor 2011). 
 
 
 

 
Figur 5.5 Befolkningsprognos (6-9 år) för primärområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 (Göteborgs stadsledningskontor 2011). 
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Figur 5.6  Befolkningsprognos (10-12 år) för primärområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 (Göteborgs stadsledningskontor 
2011). 
 

 
Figur 5.7 Befolkningsprognos (13-15 år) för primärområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 (Göteborgs stadsledningskontor 
2011). 
 
 
De största förändringarna av antalet barn (figur 5.8) sker i Björkekärr och Lunden som får den 
största ökningen, medan Överås får ett minskat barnantal. 
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Figur 5.8 Befolkningsprognos förändringar i antal för 1-15 år per primärvårdsområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 
(Göteborgs stadsledningskontor 2011). 
 

 
Figur 5.9 Befolkningsprognos totalt antal 1-15 år per primärvårdsområde i Örgryte-Härlanda, 2011-2016 (Göteborgs 
stadsledningskontor 2011). 
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Skillnader i prognosunderlag 
Det finns en del skillnader i prognosunderlagen 2011 och 2012, särskilt att antalet 1-5 åringar har 
skrivits ner väsentligt från 320 barn till 130 barn. Därmed behöver expansionstakten i förskolan 
minskas för att inte skapa en överkapacitet om man räknar utifrån dagens barngruppstorlek.   
Antal elever har skrivits upp från 400 elever till 496 elever, vilket medför att utökningen av 
skolverksamheten behöver ske i än högre omfattning, speciellt i åldrarna 6-12 år, medan antalet 13-
15 åringar förblir i det närmaste oförändrat. Att prognosunderlagen uppvisar så stora skillnader 
mellan på varandra följande år försvårar förvaltningens arbete med att anpassa verksamheten. 

Bostadsbestånd 
En grundläggande faktor i människors hälsoutveckling är boendet (Statens folkhälsoinstitut, 
2011m). Stadsdelen har en lägre andel småhus2 jämfört med Göteborg och dessa är i lägre grad 
privatägda samtidigt som andelen bostadsrätter och hyreshus är likvärdiga staden. I stadsdelen 
består bostadsbeståndet till största del av två eller tre rum och kök. Majoriteten (63,4 jämfört med 
32,1 % i staden) av alla bostäder byggdes innan 1950 vilket betyder att stadsdelen har ett äldre 
bostadsbestånd och färre större bostäder än staden i övrigt (Samhällsanalys och statistik, 2011). 
Typen av boende skiljer sig åt mellan primärområdena, se figurer 5.3-5.4. Flest hyreslägenheter 
finns i Olskroken, Lunden och Kallebäck (Göteborgs Stad, 2011b).Den rådande befolknings- och 
bostadsstrukturen, med en stor andel flerbostadshus med 1-2 rum och kök, bidrar till en hög 
flyttintensitet med höga in- och utflyttningssiffror. 
 

                                                 
2 Omfattar en- tvåfamiljshus, radhus eller kedjehus (Göteborgs stadsledningskontor , 2011). 
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Figur 5.3. Bostäder i Örgryte-Härlanda. Göteborgs stadsledningskontor. 

 
Figur 5.4. Bostäder uppdelat per primärområde. Göteborgs stadsledningskontor.  
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Inkomstfördelning och försörjningsstöd 
I Sverige har inkomsterna ökat under 2000-talet men under samma period ökade även 
inkomstskillnaderna. Höginkomsttagarna ökade sin inkomst mer än de med låga inkomster – det 
vill säga ojämlikheten och utsattheten ökade. Den vanligaste kombinationen av välfärdsproblem i 
Sverige är ekonomiska problem, ohälsa, arbetslöshet eller trångboddhet. Ungefär var fjärde vuxen 
uppger att de har två eller fler av dessa välfärdsproblem (Socialstyrelsen, 2010). 
 
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. 
Vidare visar forskningen att det finns ett samband mellan hög medellivslängd och högre inkomst 
och med graden av förmögenhet (Statens folkhälsoinstitut, 2010d).  
 

 
Figur 5.8: Inkomstfördelning3 2009 i Örgryte Härlanda, 20-64 år (Göteborgs stadsledningskontor 2011) 
 
Antal hushåll under 25 år som mottager försörjningsstöd (figur 5.10) är lägst i Göteborg Stad 
tillsammans med stadsdelarna Centrum och Västra Göteborg. Under 2011 hade i genomsnitt 101 
ungdomar försörjningsstöd varje månad. Under 2010 var siffran 114. Vad som dock bör 
uppmärksammas är att antalet ungdomar som varit beroende av försörjningsstöd i mer än 10 
månader har fördubblats under periodens tredje kvartal 2009 till tredje kvartalet 2011. Från 22 till 
46 personer. Merparten av dessa står inte till arbetsmarknadens förfogande på grund av en 
omfattandet problematik där missbruk och psykiska problem är de mest framträdande. 28 av dem 

                                                 
3 Inkomstuppgifterna avser begreppet sammanräknad förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst 
och inkomst av näringsverksamhet. Uppgifterna avser inkomståret 2009 för inkomsttagare 20-64 år. Nollinkomsttagare 
ingår. Primärområdena Björkekärr och Kallebäck har en hög andel av studenter vilket påverkar medelinkomsten för 
dessa områden. 
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är arbetslösa och saknar A-kasseersättning. Flera av dessa behöver stöd för att få ett arbete. Här 
finns också ett antal ungdomar som ännu inte hunnit få arbetsförmedlingens ungdomsgaranti. 
Gruppen ungdomar som saknar arbetslivsförankring och därmed står utanför ordinarie 
trygghetssystem har alltså ökat. 
 

 
Figur 5.10 Antal hushåll under 25 år med ekonomiskt bistånd under januari-november 2010 och 2011. Staplarna visar 
snittet/månad. Hämtat ur verksamhetssystemet LEDIN (Göteborgs stadsledningskontor 2011). 
 
Enligt Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdom i Sverige 2008” bodde 352 barn i hushåll med 
försörjningsstöd 2008. I december 2011 hade antalet minskat till 250. I figur 5.11 redovisas 
skillnaden mellan stadsdelens primärområden.  

 
Figur 5.11Andel familjer som vid något tillfälle 2011 mottog försörjningsstöd (Göteborgs stadsledningskontor 2011). 

              
     

  477

  355

  114

  79

  132
  118

  150

  271

  180   187

  417

  320

  101
  74

  111   102
  133

  237

  129
  151

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

Angered Östra
Göteborg

Örgryte-
Härlanda

Centrum Majorna-
Linné

Västra
Göteborg

Askim-
Frölunda-
Högsbo

Västra
Hisingen

Lundby Norra
Hisingen

2010
2011

3,8 3,7

2,3

0,8

4,4
3,8

1,9
1,6

2,9
3,6

1,8

4,0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Bagaregården Björkekärr Härlanda Kallebäck Kålltorp Kärralund Lunden Olskroken Redbergslid Skår Torpa Överås

Örgryte-Härlanda - 3,2



 

22 

Ungdomsarbetslöshet 
Arbetslivet är en faktor som till stor del påverkar hälsan eftersom många människor tillbringar 
mycket av sin tid på arbetet. Det är både arbetsmiljö och anställningsformen och balansen mellan 
arbetsliv och fritid som påverkar hälsan men även jämställdheten. God arbetsförhållanden kan 
stärka individens ekonomi, sociala status, personliga utveckling, sociala relationer och 
självförtroende men även skydda mot fysiska och psykosociala risker. Det är även tydligt att 
arbetslöshet och tidsbegränsade anställningar har samband med sämre hälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011k). 
 
I oktober 2011 fanns det totalt 190 (3,1 % av alla ungdomar i stadsdelen) arbetslösa4 ungdomar i 
Örgryte-Härlanda och av dessa saknade 28 ersättning. Utöver detta fanns också 154 (2,5 % av alla 
ungdomar i stadsdelen) ungdomar i arbetsförmedlingens olika program. Från oktober 2010 till 
oktober 2011 har ungdomsarbetslösheten sjunkit från 6,1 till 5,6 %. Ungdomsarbetslösheten skiljer 
sig åt i de olika primärområdena, se figur 5.9. 
 

 
Figur 5.9 Andel(%) 18-24 år som var arbetslösa i oktober 2010 (Göteborgs stadsledningskontor 2011).  

Sammanfattning 

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och ungdomar under 16 år att öka fram till 2015. 
Hur förändringarna prognostiseras är olika för primärområdena då några kommer få en kraftig 
tillväxt medan andra en minskning av barn. Både en tillväxt och en minskning av befolkningen 
ställer krav på de kommunala verksamheterna att anpassas efter rådande förhållanden. Detta 
kommer inte minst att ha en stor påverkan på hela sektor utbildning, där kapaciteten inom 
förskolan behöver utökas något för att undvika kö, och skolorganisationen behöver anpassas utifrån 
kommande elevströmmar samt organisationsförändringar utifrån ny skollag och läroplan.  
 
Man bör uppmärksamma och förbättra situationen för unga personer som står utanför 
arbetsmarknaden. Även om stadsdelen ligger bra till i ett nationellt och stadsövergripande 

                                                 
4 Siffran innefattar både öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. I kategorin öppet arbetslösa ingår 
personer som är registrerade vid arbetsförmedling inom sökandekategori 11+96+97+98. 
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perspektiv är det naturligtvis en stor ökning av livskvalité för varje ung person som kan bli 
självförsörjande och det är viktigt att arbetslöshetsperioden blir så kort som möjligt. 
 

Grön (fungerar bra) Full behovstäckning i förskolan 
Gul (bör uppmärksammas) Att prognosunderlagen uppvisar så stora skillnader mellan på varandra 

följande år försvårar förvaltningens arbete med att anpassa 
verksamheten. 

Röd (bör åtgärdas/hanteras) Att ungdomars långtidsberoende av försörjningsstöd ofta är kopplat till 
ohälsa och eller missbruk. 
Att Torpa, Olskroken, Bagaregården och Björkekärr har en högre andel 
ungdomsarbetslöshet än snittet i stadsdelen. 
Att det behöver skapas fler förskoleplatser för att undvika kö samt minska 
barngrupperna. 
Att skolorganisationen behöver anpassas utifrån kommande elevströmmar 
och ny skollag. 

 

6. Delaktighet och inflytande 
Inflytande  
Artikel 12: Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta 

hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga 
som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals. 

Artikel 13: Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida 
information och tankar. 

Artikel 14: Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och 
att ha vilken religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över 
dina tankar. 

Artikel 15: Du har rätt att vara medlem i föreningar och att välj att gå ur föreningar. Du få 
också delta i möten så länge de är fredliga (FN:s Barnkonvention). 

Inledning 

Delaktighet är ett brett begrepp som innehåller flera olika dimensioner. Delaktighet kan delas in i 
demokratisk, social och kulturell delaktighet men även socialt och praktiskt stöd är en del och 
viktig förutsättning för delaktighet (Statens folkhälsoinstitut, 2011e). Olika aspekter av delaktighet 
som nära och trygga relationer, sociala nätverk och socialt deltagande har även betydelse för 
hälsan. Det finns samband mellan lågt social och demokratisk delaktighet och dålig hälsa samt 
otrygghet i närsamhället (Statens folkhälsoinstitut, 2011e).  
 
Sämst förutsättningar till socialt och demokratiskt deltagande har personer med 
funktionsnedsättning som behöver mer och lättillgängliga transporter och byggnader för att kunna 
utöva sitt deltagande. Personer som är utlandsfödda har lägre socialt och kulturellt deltagande än 
personer födda i Sverige. Ungdomar har ett lägre demokratiskt deltagande såsom valdeltagande, 
och olika former av politiskt inlyftande jämfört med äldre. Men samtidigt har unga ett högre socialt 
och kulturellt deltagande och högre tillgång till Internet än äldre. Slutligen upplever ungdomar 
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mindre tillit, än vad övriga befolkningen gör, till andra människor (Statens folkhälsoinstitut, 
2011e). Dessa ovan nämnda dimensioner är alla påverkansfaktorer för att kunna skapa inflytande 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011e). 
 
Begreppet delaktighet, med hela sin bredd, har således betydelse för hälsan även om den inte alltid 
leder till inlyftande. Samtidigt som vikten av inflytande uppmärksammas i forskningslitteraturen då 
barn och ungas hälsa påverkas i positiv riktning om de har ett ökat inlyftande (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011e). Barn och ungas inflytande är ett brett ämne som innehåller inflytande 
inom familj, på fritiden, i skolan, på arbetet och inom politiken och demokratin 
(Ungdomsstyrelsen, 2011). Barns inlyftande är i Sverige lagstadgat inom Socialtjänstlagen och 
LSS samt i Skollagen.  
 
För att mäta barns delaktighet och inflytande är elevers inflytande årskurs 7-9 är en bra indikator. 
Samtidigt som elevernas inflytande på nationell nivå har ökat har skolprestationerna försämrats och 
ett orsakssamband kan finnas (Statens folkhälsoinstitut, 2011j). För de äldre ungdomarna har 
inflytandet minskat vilket kan kopplas samman med att det blivit svårare att komma in på 
arbetsmarknaden och därmed svårare att integreras i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2011j). 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

Delaktighet och inflytande  
I Göteborgs stads enkätundersökning 2012 är elevernas svar på frågor om delaktighet och 
inflytande marginellt lägre an genomsnittet i Göteborg. Elevernas upplevelse av inflytande och 
delaktighet sjunker med tilltagande ålder. Sett till trender så har åk 2 och 5 en positiv utveckling 
(jämfört mellan 2011 och 2012). Det finns en stor spridning mellan de olika skolorna, svaren 
varierar mellan sämst 47 på Torpaskola till bäst 67 på Kålltorpsskola (Göteborgsnitt 59). 
 
I enkätundersökning 2011 anger 58 procent av barnen i de kommunala förskolorna i stadsdelen att 
de själva får bestämma vad de vill leka på förskolan eller på familjedaghemmet. Detta ligger strax 
under snittet för hela staden. Motsvarande uppgift för de privata är 63 procent vilket är något över 
Göteborgssnittet. Vad skillnaden mellan de kommunala och privata förskolorna består av är oklart. 
En möjlig förklaring kan vara att det är ett annat barnunderlag i de privata än i de kommunala 
förskolorna eller att den pedagogiska verksamheten skiljer sig åt. 



 

25 

 

 

 



 

26 

Ungdomsfullmäktige 
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 100 som valdes i valet i 
november 2011. Valdeltagandet till ungdomsfullmäktige var nästan 24 procent i Örgryte-Härlanda 
jämfört med 26 procent för staden. Valdeltagandet i staden har ökat sedan första valet 2004 
(Göteborgs Stad, 2012). Under hösten 2012 ska ett ungdomsråd bildas i stadsdelen. 

Sammanfattning 

Barn och ungdomars inflytande beskrivs genom indikatorn för elevinflytande. Elevinflytandet bör 
anses som genomsnittlig jmf med Göteborg. Elevers upplevelse av inflytande och delaktighet 
sjunker med stigande ålder. Det finns en stor spridning mellan de olika skolorna.  
På nationell nivå har unga vuxnas inflytande minskat vilket kan kopplas samman med deras 
svårighet att komma in på arbetsmarknaden och därmed bli integrerade i samhället. Det är 
sannolikt att samma antagande går att göra även för ungdomarna i stadsdelen. 
 

Fungerar bra Att majoriteten av eleverna har ett inflytande i skolan 
Bör uppmärksammas Att det finns skillnader mellan kommunala och privata förskolor gällande 

barns inflytande och delaktighet 
Att elevers upplevelse av inflytande och delaktighet sjunker med stigande 
ålder 
Att vi har bristande kunskap om delaktigheten och inflytandet för vissa 
grupper (personer med funktionsnedsättning och utlandsfödda) 

Bör åtgärdas eller hanteras Att elever på vissa skolor i åk 8 har en låg upplevelse av inflytande och 
delaktighet 

7. Identitet 
Identitet 
Artikel 7: Du har rätt att få ett namn och att vara medborgare i ett land. Du har också rätt att 

så långt det är möjligt få veta vilka dina föräldrar är och att bli väl omhändertagen av 
dem. 

Artikel 8: Du har rätt till din identitet. I identiteten ingår ditt medborgarskap i ditt land, ditt 
namn och dina släktförhållanden. Om du har berövats din identitet, ska du få hjälp att ta 
reda på den (FN:s Barnkonvention). 

Inledning 

Ett forskningsprojekt som bygger på intervjuer med 25 asylsökande barn visar att tankar om 
uppehållstillstånd eller avslag finns ständigt närvarande hos många barn. Detta avspeglar sig i sin 
tur i barnens hälsa (Henry Ascher, docent i pediatrik och universitetslektor vid Nordiska högskolan 
för Folkhälsovetenskap i Göteborg).  
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I början av 2000-talet ökade invandringen i och med Sveriges deltagande i Schengensamarbetet 
och Öresundsbrons byggande. År 2006 ökade invandringen igen, denna gång kraftigt (47 % i 
Stockholm och Malmöregionerna och 26 % i Göteborgsregionen). Detta berodde på den tillfälliga 
asyllagstiftningen som gav många asylsökande som tidigare fått avslag, möjlighet till ny prövning. 
(Källa: Samhällsanalys & Statistik Gbg stad, Perspektiv Göteborg 2-2011). Under 2010 minskade 
invandringen till Göteborg. Det var främst från länderna Irak, Somalia och Kina som den 
minskade. Till Göteborg som helhet kom strax under 1000 flyktingar under 2010. Läs mer under 
kapitel 10, Skydd. 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

Antalet flyktingar är som helhet mycket låg i stadsdelen. Stadsdelen har låg andel invånare med 
utländsk bakgrund (17 %) jämfört med Göteborg (30 %). De vanligaste födelseländerna är Iran, 
Finland och Polen. Örgryte Härlanda har tagit emot färre än 10 flyktingbarn under 2010. Den 
exakta siffran är sekretessbelagd på grund av det låga antalet.  
 
Segregationen i stadsdelen ökade mellan 2009 och 2010. Andelen invånare med utländsk bakgrund 
ökade i Kallebäck, Olskroken och Björkekärr och minskade i Härlanda, Kärralund och Skår.  
Se figur 8.1  
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Figur 8.1 Andel födda i utlandet (Göteborgs stadsledningskontor 2011). 

 
Figur8.1 Utländsk bakgrund i Örgryte-Härlanda 2010. Andel (%) födda utomlands eller födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. (Göteborgs stadsledningskontor 2011) 

1184 barn med utländsk bakgrund bor i stadsdelen. 765 av dem är födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. 419 är födda utrikes. Av dessa är flest barn födda i Kina, följt av 
övriga Asien samt Afrika.  
Det finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn i stadsdelen . Huvudman och ansvarig för 
deras situation är Mölndals kommun. De besöker fritidsgårdar och andra öppna verksamheter i 
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stadsdelen. Det är okänt om det finns gömda flyktingfamiljer i stadsdelen. För närvarande finns det 
3 ensamkommande flyktingbarn som stadsdelen ansvarar för. De är placerade på boenden i andra 
områden. 

Sammanfattning 

Örgryte Härlanda ligger klart under genomsnittet för Göteborg när det gäller mottagna flyktingar 
och antal invandrare sedan flera år tillbaka. Vi behöver uppmärksamma barnens situation men 
eftersom det rör sig om ett fåtal barn så tar det inte så stora resurser från stadsdelen och bör fungera 
inom ordinarie verksamheter.  
 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas  
Röd (bör åtgärdas/hanteras) Att skolan saknar en introduktionsplan för nyanlända elever. 

8. Lika värde 
2. Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får 
inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.  

23. Du som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp, har rätt till ett bra liv. Precis som alla andra 
ska du kunna känna stolthet och självförtroende. Du ska kunna delta aktivt i samhället. Du 
har rätt till särskild omvårdnad och till extra stöd.  

30. Du som tillhör en minoritetsgrupp eller urbefolkning har rätt till det språk, den kultur och den 
religion som du delar och utövar tillsammans med de andra i din grupp.  

Inledning 

Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad man har för religion, vilket land man 
kommer ifrån eller vilken kultur man tillhör. Man har rätt till respekt och lika behandling oavsett 
om man har något funktionshinder, om man är man eller kvinna och oavsett sexuell läggning. Man 
har också rätt att leva ensam eller med vem man vill. 
Diskriminering betyder att bli orättvist behandlad jämfört med andra i en liknande situation.  
Det finns lagar som förbjuder diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Alla förskolor och skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns och elevers lika 
rättigheter och möjligheter. Förskolorna och skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot 
kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
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Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med 
könsidentitet eller könsuttryck samt ålder. Men förskolorna och skolorna är inte skyldiga att arbeta 
förebyggande för att förhindra diskriminering som har samband med de två nya grunderna.5 

Förskolorna och skolorna ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt 
diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. 

Jämställdhet 
I slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan6 lyfter man att jämställdhet i skolan 
handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjlighet till lärande och utveckling. En 
jämställd skola är en skola där både flickor och pojkar trivs, utvecklas och lär sig mycket. 
 
I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan grupperna 
flickor respektive pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, och får därför sämre 
betyg. Flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Pojkar framstår som mer 
aktiva än flickor när det gäller att behandla andra illa.  
 
Olika normer kopplade till kön kan göra det svårt för individer att fullt ut utveckla sina intressen 
och förmågor, och könsnormer kan alltså också ligga till grund för exempelvis sexuella trakasserier 
och kränkningar. Lärande, psykisk hälsa och identitetsutveckling är nära förknippade med 
varandra. Att uppnå ett bra klimat och bra relationer i skolan, mellan elever och mellan personal 
och elever, är en demokratisk fråga som har stort egenvärde. Men det är också en förutsättning för 
att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag. 

Barn och funktionshinder 
I den nationella kartläggningen från 2009 anger 14 procent av eleverna7 i årskurs 6 och 9 att de har 
en funktionsnedsättning8. Det är något fler pojkar än flickor som svarar att de har en 
funktionsnedsättning och att det är vanligare med en funktionsnedsättning i årskurs 9 än i årskurs 6. 
I undersökningen Utvecklingen av levnadsförhållanden för barn är det tydligt att andelen med 
funktionsnedsättning ökar med stigande ålder från att omkring 6 procent bland de yngsta barnen till 
26 procent för dem mellan 20-24 år. För barn är det astma och allergier som är de vanligaste 
funktionsnedsättningarna och står för omkring hälften av de långvariga sjukdomarna, besvären och 

                                                 
5 Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) 
6 SOU 2010:99 
7 Andelen elever med funktionsnedsättning är troligen underskattad i denna kartläggning eftersom det är oklart om 
barn med viss funktionsnedsättning eller måttlig eller grav utvecklingsstörning har svarat på enkäten. Detta då den inte 
skickades ut till specialskolor som resursskolor, sjukhusskolor, skoldaghem eller andra specialenheter (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011b). 
8 Funktionsnedsättning definieras enligt kartläggningen att man exempelvis har ett rörelsehinder, dyslexi, nedsatt syn 
eller hörsel. Det kan också vara att man har ADHD, epilepsi eller diabetes (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
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medicineringen. Enligt Hjälpmedelsinstitutet ingår även läs- och skrivsvårigheter bland de 
vanligaste funktionsnedsättningar bland barn (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
 
Barn och unga med funktionsnedsättning anger att de överlag trivs bra med livet även om andelen 
som trivs med livet är något lägre än bland barn utan en funktionsnedsättning. Elever med en 
funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre och upplever oftare psykiskt ohälsa och fler 
stressrelaterade symptom i sin vardag än elever utan funktionsnedsättning. Kartläggningen visar 
också att det generellt är små skillnader i skolan mellan elever med och utan en 
funktionsnedsättning. Risken att utsättas för mobbning är dock fyra gånger så stor och dessa elever 
blir mer retade och känner sig mer rädda för andra elever än dem utan en funktionsnedsättning. 
Skillnader finns även vad gäller levnadsvanor eftersom det är mer vanligt att elever med en 
funktionsnedsättning röker, snusar och dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle samt 
motionerar mindre. Sammantaget leder detta till en större risk för framtida ohälsa än för de elever 
som inte har en funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 

Malin Broberg, leg psykolog och filosofie doktor disputerade 2004 på avhandlingen Parents and 
children whith intellectual disabilities. Forskningen visar att det finns en förhöjd risk för stress och 
depression bland föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Om det dessutom finns andra 
riskfaktorer i miljön - fysisk ohälsa, låg socioekonomisk status eller att en förälder är ensamstående 
–ökar risken ytterligare. Den förhöjda risken kan förklaras med att familjerna lever med extra höga 
krav under en lång sammanhängande tid vilket kan utlösa depression. Föräldrars välbefinnande och 
familjens livssituation påverkar barnen. Enligt Malins forskning lider ungefär 50 procent av alla 
barn med funktionsnedsättning av psykisk ohälsa. 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

Skolinspektionen 

I senaste Skolinspektionen (2011) fick stadsdelen kritik för att det inte inom ramen för varje 
skolenhet och varje särskild verksamhet årligen upprättas en plan mot kränkande behandling enligt 
författningarna. Vissa skolor kritiseras även för att inte arbeta tillräkligt målinriktad med att 
förebygga och förhindra kränkande behandling.  

Barn och elevers upplevelse av trygghet, likabehandling och trivsel 
I de senaste enkätundersökningarna9 svarar barnen och eleverna i Örgryte-Härlandas kommunala 
förskolor och skolor, uppdelat på förskola, åk 2 och åk 5 och åk 8. En samlad bild av barnen och 
elevernas upplevelse i stadsdelens fristående förskolor och skolor saknas. 
 

                                                 
9 Markör 2011 förskola, Markör 2012 grundskola 
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Sammanlagd verkar barn och elever trivas och känna sig trygga, men upplevelsen försämras med 
stigande ålder. Bland eleverna i åk 8 utmärker sig särskilt att svaret avs. ”det finns vuxna att prata 
med när man behöver det” som ligger under göteborgssnittet. Det finns markanta skillnader mellan 
olika skolors resultat. 
 
Under 2011 inkom fyra anmälningar till Barnombudsmannen för kränkande behandling av elev i 
Örgryte-Härlandas kommunala skolor. 

Jämställdhet och måluppfyllelse 
*måluppfyllelse definieras här som lägst G i samtliga ämnen 
Göteborg stad följer den nationella trenden av att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar avs. 
uppnådda mål i samtliga ämnen. Även i Örgryte-Härlanda har flickor högre måluppfyllelse än 
pojkar. 
 
Flickor 
Sammanlagd andel flickor i stadsdelens kommunala skolor som nått målen i samtliga ämnen (fig 
8.1) har sjunkit från 84,8 (2011) till 81,5 (2012). Trots det har flickornas måluppfyllelse stigit på 
både Kärralundsskolan och Kålltorpsskolan, däremot har den sjunkit på Nya Lundenskolan och 
Torpaskolan.  
 
Pojkar 
Förra året, 2011, får anses som ett ovanligt år, där pojkar på Kålltorpsskolan, Kärralundsskolan och 
Nya Lundenskolan hade högre måluppfyllelse än flickor. Vad gäller 2012, så har andel pojkar i 
stadsdelens kommunala skolor som nått målen (fig 8.2) sjunkit markant från 87, 5 (2011) till 71,4 
(2012). Även om samtliga skolor uppvisar denna nedåtgående trend, så kan resultatet till största del 
härledas till Nya Lundenskolan och Torpaskolan.  
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Fig 8.1 Andel flickor som uppnått lägst G i samtliga ämnen kommunala skolor Örgryte-Härlanda 2012 
(Stadsledningskontoret 2012) 

 

Fig 8.2 Andel pojkar som uppnått lägst G i samtliga ämnen kommunala skolor Örgryte-Härlanda 2012 
(Stadsledningskontoret 2012) 

Lägst G Lägst G Lägst G 
Flickor 2010 Flickor 2011 Flickor 2012 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kålltorpsskolan 87,5 80,0 83,3 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kärralundsskolan 6-9 97,1 89,7 94,4 

Örgryte-Härlanda Summa Nya 
Lundenskolan 75,6 80,6 71,0 

Örgryte-Härlanda Summa 
Torpaskolan 76,7 90,6 75,7 

Örgryte-Härlanda Summa 84,1 84,8 81,5 
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Andel flickor som uppnått lägst G i samtliga ämnen 2010 - 2012 

Lägst G Lägst G Lägst G 
Pojkar 2010 Pojkar 2011 Pojkar 2012 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kålltorpsskolan 86,0 82,9 79,5 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kärralundsskolan 6-9 93,5 91,7 84,0 

Örgryte-Härlanda Summa Nya 
Lundenskolan 74,6 92,3 61,4 

Örgryte-Härlanda Summa 
Torpaskolan 70,5 82,1 70,0 

Örgryte-Härlanda Summa 79,7 87,5 71,4 
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Genus och hbtq 
De ”gamla” SDF Örgryte och Härlanda hade olika strategier för arbetet med genus i förskolan och 
skolan, där Härlanda utmärkte sig med en välutarbetat och genomfört utbildningsinsats. I det ”nya” 
Örgryte-Härlanda har vi inte än hittat ett bärkraftigt arbetssätt och förutsättningar för genus och 
hbtq inom sektor utbildning, 

Särskola 

I Örgryte-Härlanda finns fyra särskolor, varav en även inkluderar en träningsskola på 
Kärralundsskolan. 

I oktober 2011 var 32 av eleverna folkbokförda i stadsdelen inskrivna i särskolan, av vilka 9 elever 
individintegrerade. Samtidigt hade vi 42 elever inskrivna i stadsdelens särskolor, av vilka 9 elever 
individintegrerade. En sannolik förklaring till att stadsdelen har fler elever i sina särskolor än det 
finns folkbokförd är att träningsskolan har ett stort upptagningsområde. 

Funktionshinder 
Det finns ingen samlad bild av hur stor andel barn det finns i stadsdelen med olika 
funktionsnedsättningar. Det kan finnas anledning till att kartlägga andel barn/funktionshinder/skola 
för att bättre kunna planera elevhälsans arbete och särskilda stödinsatser. 

För närvarande finns ett tio-tal elever folkbokförda i stadsdelen som vi köper platser för på skolor 
utanför Örgryte-Härlanda, eftersom våra egna skolor inte kan möta upp dessa elevers behov. Detta 
är ett identifierat utvecklingsområde för sektor utbildning eftersom vi vill kunna erbjuda alla våra 
barn en skolgång i sin stadsdel. 

Inom sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder ansvarar man för insatser enligt LSS, 
lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I februari fanns det 72 barn och 
ungdomar upp till 18 år med insatser enl. LSS. Detta rör sig om barn med utvecklingsstörning, 
autism eller andra omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Fördelningen är ungefär 90 % 
barn och unga med utvecklingsstörning och 10 % fysiska funktionsnedsättningar.  

Skoldatatek 

Under 2010-2012 fanns ett Skoldatek i Örgryte-Härlanda, som pga. ekonomiska skäl har lagts ner. 
Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring 
IT sätts i centrum. I verksamheten fanns både specialpedagogisk och teknisk kompetens. 
Skoldatatek vände sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av alternativa verktyg i 
lärandet, med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.   
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Sammanfattning 

Enligt Skolinspektionen behöver vissa av de kommunala skolorna i Örgryte-Härlanda förbättra sitt 
målinriktade arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Enkätundersökningar 
som gjorts under 2011 visar att barn och elever verkar trivas och känna sig trygga och 
respekterade, men särskilt äldre elever är mer missnöjda med hur de blir bemötta och hur man 
respekterar varandra.  

Våra skolor följer den nationella trenden av att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar. Det 
finns stora skillnader mellan skolornas måluppfyllelse. Det finns ingen samlad bild av hur stor 
andel barn det finns i stadsdelen med olika funktionshinder, en ev. kartläggning kan behövas. Till 
ett litet antal elever köps platser på andra skolor eftersom vi inte kan möta deras behov, men vi vill 
kunna erbjuda alla våra barn en skolgång i sin stadsdel. 

Fungerar bra Att de flesta elever trivs och känner sig trygga och respekterade på 
skolorna. 

Bör uppmärksammas Att äldre elever är mindre nöjda med hur de blir bemötta och 
respekterade än yngre elever. 
Att det saknas en samlad bild av hur stor andel barn det finns i stadsdelen 
med olika funktionsnedsättningar. 
Att stödet till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan 
behöva förbättras 

Bör åtgärdas eller hanteras Att en liten grupp, främst de äldre eleverna, uppger att de känner sig 
otrygga i skolan . 
Att vi inte kan möta alla elevers behov och därför behöver köpa 
skolplaceringar till ett litet antal . 
Att det saknas ett bärkraftigt arbetssätt och förutsättningar för genus och 
hbtq-frågor inom sektor utbildning. 
Att det finns stora skillnader i måluppfyllelsen både mellan skolor och 
mellan flickor och pojkar. 

 

9. Må bra 
Må bra 
Artikel 3: När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de 

vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslut kommer att påverka dig. 
Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker 
på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn. 

Artikel 6: Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan för att du ska kunna 
göra det. 

Artikel 22: Du som kommer som flykting, ensam eller tillsammans med någon annan, har rätt 
att få skydd och hjälp. Du ska också få hjälp att återförenas med din familj. 

Artikel 24: Du har rätt att vara så frisk som möjligt. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och 
träning så att du blir frisk. Du har också rätt att skyddas mot traditionella sedvänjor som kan 
vara skadliga. 

Artikel 25: Om du har tagit om hand för att skyddas eller vårdas har du rätt att få 
behandlingen kontrollerad så att allt som gäller dig går rätt till. 
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Artikel 26: Du har rätt till social trygghet. Om det behövs ska samhället hjälpa till så att du får 
bostad, mat och kläder. 

Artikel 27: Du har rätt att leva på ett sätt som ger dig möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, 
andligt, moraliskt och socialt. Dina föräldrar har huvudansvaret för detta, men om de 
behöver stöd ska de få det. 

Artikel 39: Om du har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har du 
rätt att få hjälp att må bra igen. Det gäller även om du har utsatts för tortyr eller någon 
annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller om 
du varit med i krig (FN:s Barnkonvention). 

Inledning 

Området ”må bra” är brett och en avgränsning har i denna rapport gjorts till att beskriva den 
psykiska hälsan bland barn och ungdomar samt deras alkohol, narkotika och tobaksanvändning. 
Även den sexuella hälsan belyses kortfattat.  

Barns psykiska hälsa 
Den Kungliga Vetenskapsakademiens hälsoutskott presenterade 2009 en gångomgång om trender i 
barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. De gjorde då bedömningen att vissa typer av 
psykisk ohälsa, som nedstämdhet och oro, har ökat från mitten av 1980-talet till mitten av 2000-
talet hos ungdomar. Bland flickor kan i vissa fall en dubblering eller trefaldig ökning ses medan 
pojkarna inte rapporterar samma ökning även om det även skett en ökning för dem (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011c). 
 
Eleverna i årskurs 6 och 9 har rapporterat, enligt en nationell totalundersökning från 2009, att de 
mår bra men att problemtyngden ökar från årskurs 6 till 9. Flickor anger mer psykisk ohälsa10 än 
pojkar och inget samband kan ses mellan elevens föräldrars födelseland eller vilken kommuntyp 
som skolan de går på ligger i. Elevernas situation hemma och i skolan ses som bra men fler pojkar 
än flickor upplever detta och fler elever i årskurs 6 än i 9. Den grupp elever som rapportera sämst 
psykisk ohälsa, lägst trivsel i skolan, hemmet och på fritiden är de elever som inte bor med någon 
av sina föräldrar. Det syns ingen skillnad mellan pojkar och flickors utsatthet för direkt mobbning 
eller social isolering. Den grupp som i störts utsträckning utsätts för direkt mobbning eller är 
socialt isolerade är de elever med föräldrar födda utanför Europa eller de som inte bor med någon 
av sina föräldrar (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). På nationell nivå framgår också att störst 
skillnader finns mellan barn med respektive utan funktionsnedsättning vad gäller den psykiska 
hälsan, mobbning och levnadsvanorna. Skillnaderna är dock möjliga att minska (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011b). 

                                                 
10 I undersökningen beskrivs den psykiska hälsan utifrån fem dimensioner: psykosomatiska besvär, nedstämdhet, 
koncentrationssvårigheter, bristande välbefinnande, problemets påverkan i vardagen som interagerar och tillsammans 
skapar psykisk hälsa eller ohälsa beroende på hur individens problemtyngd och sårbarhet ser ut. Utöver dessa läggs i 
undersökningen även indikatorer för mobbning, tobaks- och alkoholbruk till. Läs mer om hur dessa dimensioner mäts i 
bilaga 3. 
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Sexuellhälsa 
De flesta sexuellt överförbara infektioner (SDI) ökar vilket gör att det även finns en risk att hiv 
ökar. Vissa grupper i samhället är särskilt sårbara däribland ungdomar och män som har sex med 
män. Få tonåringar testar sig för SDI och särskilt för hiv samtidigt som de tidigt har flera 
sexualpartners – en kombination som ökar risken för mer smittspridning. Under de senaste åren har 
klamydiaspridningen nationellt minskat men utvecklingen visar fortfarande på en stigande trend. 
Det är ungdomsgruppen 15-29 år som står för 85 procent av alla klamydiafall. Ett problem är att 
det är främst flickor och kvinnor som testas och diagnostiseras medan pojkar och män ofta förblir 
otestade utan identifieras endast via kontaktspårning. De socioekonomiska aspekterna på hälsa är 
även påtagliga när det kommer till sexuell hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011i).  

Alkoholbruk 
För hela befolkningen kan sedan 2004 en nedgång ses i alkoholintag, där fler yngre än äldre och 
fler män än kvinnor har minskat sin konsumtion. Dock ligger fortfarande både de yngres jämfört 
med de äldre och männens jämfört med kvinnornas konsumtion högre. I Sverige är det är männen 
mellan 16-29 år som både dricker mest och på ett sådant sätt att det också är störst risk för hälsan. 
Unga vuxna med riskabla alkoholvanor11 har under senare tid minskat men är fortfarande höger 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. Var tredje man och var 
fjärde kvinna i åldern 16-29 år har riskabla alkoholvanor dock kan en tendens på minskning ses 
mellan 2004-2009 (Statens folkhälsoinstitut, 2011d). Positiv är att i Sverige avstår allt fler 
ungdomar, i både årskurs 9 som i andra året på gymnasiet, från att drick alkohol.  

Narkotikabruk 
I Sverige är det vanligast med narkotikabruk för män i åldern 16-29 år. Bruket av narkotika 
minskar i takt med stigande ålder medan användningen av beroendeskapande läkemedel ökar med 
stigande ålder. Bruket av narkotika är till exempel sammankopplat med psykisk ohälsa. Flera 
svenska studier visar att psykisk ohälsa är vanligare bland ungdomar som använder narkotika 
jämfört med dem som inte använder (Statens folkhälsoinstitut, 2011f). 
 
I Sverige är det cannabisanvändningen12 som står för den absoluta majoriteten av 
narkotikamissbruket, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Cannabisanvändarna uppvisar 
högre grad av besvär som ängslan, ångest och oro och att de i högre utsträckning använt 
antidepressiva mediciner och någon gång allvarlig övervägt att ta sitt liv eller försöka ta sitt egna 
liv. Dessa samband går sannolikt i båda riktningarna: man använder cannabis för att man mår dåligt 

                                                 
11 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. 
12 Cannabis är en psykoaktiv produkt som utvinns av hampa. Även känt som marijuana eller ganja i växtform eller 
hasch i kådform. 
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och man mår dåligt för att man använder cannabis. Undersökningar har visat att psykisk ohälsa, 
blandmissbruk och svåra levnadsförhållanden ofta spelar större roll för sjukligheten än preparaten 
sig (Statens folkhälsoinstitut, 2011f). 

Tobaksbruk 
Rökningen är en bidragande orsak till ojämlikheterna i hälsa mellan olika grupper eftersom vissa 
grupper röker och snusar mer än andra. Det är fortfarande något fler kvinnor, på nationell nivå, 
som röker än män – även om andelen kvinnor under de senaste åren kraftigt har minskat. Det är 
betydligt fler män än kvinnor som snusar (Statens folkhälsoinstitut, 2011g). Flest rökare återfinns i 
den övre medelåldern (45-64 år) medan flest snusare finns bland de unga vuxna (16-29 år) (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011g).  
 
Sedan 2005 har rökningen i årskurs 9 och i gymnasiets andra år ökat, framförallt bland pojkar, men 
även bland flickor. Fler pojkar snusar än flickor även om trenden är neråtgående för båda grupper 
(CAN, 2011). 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

Psykisk hälsa 
Genom Statens folkhälsoinstituts totalundersökning om barn och ungas psykiska hälsa 2009 
framgår att eleverna i årskurs 6 och 9 i Örgryte-Härlanda har ungefär samma hälsa som 
genomsnittet i Sverige. I en översiktlig genomgång av årskurs 6 kan den psykiska hälsan bedömas 
som god i stadsdelen. Det finns dock variationer inom stadsdelen då till exempel den psykiska 
hälsan inte är lika god i gamla Härlanda som i gamla Örgryte och utvecklingen bör därmed 
bevakas. Skillnader finns även mellan enskilda skolor. För eleverna i årskurs 9 bedöms också den 
psykiska hälsan som god samtidigt som det även här finns skillnaderna inom stadsdelen och mellan 
skolor. Först när och om undersökningen upprepas blir resultaten riktigt intressanta då trenderna 
kan börja följas och mönster skönjas. Viktigt att poängtera är att undersökningen inte syftar till att 
jämföra enskilda elevers psykiska hälsa utan att identifiera miljöer med större eller mindre 
problemtyngd. Därför ska fokus läggas vi de skolor som placerar sig högt i diagrammen (i det rosa 
fältet), vilket motsvarar att en betydande problemtyngd föreligger. Läs en fördjupning om hur 
diagrammen ska läsas och tolkas i bilaga 2.  
 
Enlig diagrammen nedan i bild 9.3 redovisas att det finns tydliga skillnader inom stadsdelen för 
eleverna i årskurs 6. Bland eleverna som 2009 gick i skolor i gamla Örgryte verkar 
problemtyngden och skolmiljön vara bättre än i gamla Härlanda. I gamla Härlanda sticker de 
psykosomatiska besvären och bristande välbefinnande ut och i gamla Örgryte sticker problemets 
påverkan i vardagen ut men detta kan vara en slumpvis variation (se mer förklaring i bilaga 2). 
Eftersom övriga indikatorer som beskriver den psykiska hälsan mestadels befinner sig inom det 
gula fältet, medelvärdet för Göteborgsstad, kan ändå helheten bedömas som god.  
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Figur 9.3. Till vänster årskurs 6, i gamla Örgryte och till höger årskurs 6 i gamla Härlanda. Indikatorer redovisas medurs: 
1) Psykosomatiska besvär, 2) Nedstämdhet, 3) Koncentrationssvårigheter, 4) Bristande välbefinnande, 5) Problemens 
påverkan i vardagslivet, 6) Mobbning (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Här jämförs de två gamla stadsdelarna med de 
övriga 21 gamla stadsdelarna inom Göteborgs Stad. 

För eleverna i årskurs 9 finns också skillnader mellan de två gamla stadsdelarna även om de rör sig 
kring medelvärdet (gula fältet). I båda de gamla stadsdelarna sticker indikatorn för 
koncentrationssvårigheter ut men detta kan vara slumpen (se mer förklaring i bilaga 2). Om 
däremot andra undersökningar visar på likvärdigt resultat och om detta består över tid kan det vara 
något som bör åtgärdas. För eleverna i årskurs 9 i gamla Härlanda verkar mobbning på skolan 
förekomma och bör lyftas upp till diskussion då stadsdelen tillhör den fjärdedel av Göteborgs 
stadsdelar med störst problemtyngd (bland de 21 st. gamla stadsdelarna) inom mobbning. I kapitel 
8 lyfts att det är högre andel barn med en eller flera funktionsnedsättningar som utsätts för 
mobbning vilket gör att denna grupp elever särskilt bör uppmärksammas i samband med att 
diskussionen mobbningen fortsätter i stadsdelen. 

i staden 

i staden 

i staden 
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Figur 9.4. Till vänster årskurs 9, i gamla Örgryte och till höger årskurs 9 i gamla Härlanda. Indikatorer redovisas medurs: 
1) Psykosomatiska besvär, 2) Nedstämdhet, 3) Koncentrationssvårigheter, 4) Bristande välbefinnande, 5) Problemens 
påverkan i vardagslivet, 6) Mobbning, 7) Rökning, 8) Alkoholbruk (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Här jämförs de två 
gamla stadsdelarna med de övriga 21 gamla stadsdelarna inom Göteborgs Stad. 

I bilaga 1 blir skillnaderna mellan skolor synliga genom att den psykiska hälsan för eleverna i 
årskurs 9 tar sig olika uttryck beroende på skola. Enligt denna undersökning verkar Kålltorpsskolan 
vara den minst problemtyngda skolan medan Torpaskolan däremot verkar vara mest problemtyngd. 
De har också det högsta värdet på indikatorn för mobbning, och tillhör i detta fall den fjärdedelen 
av landets skolor med högst problemtyngd inom mobbning. Nya Lundenskolan tillhör i sin tur den 
fjärdedel av landets skolor som sticker ut vad gäller rökning och alkoholbruk. Kärralundsskolan 
och Kålltorpsskolan har höga värden på enstaka indikatorer bland de fem som tillsammans 
beskriver den psykiska hälsan men detta kan var en slumpvis variation (Statens folkhälsoinstitut, 
2010). 
 
Ungdomsmottagningarna arbetar förutom med sexuell hälsa även med den psykiska hälsan och 
rådgivning om levnadsvillkor och levnadsvanor. Nedan finns mer information om 
ungdomsmottagningens breda verksamhet. Informationen har hämtats ur Ungdomsmottagningens 
årsrapport och genom samtal med medarbetare på mottagningen. 
 
Ungdomsmottagningen är ett komplement till den övriga samhällsservicen riktad till de 8 500 
ungdomarna i åldrarna 13-24 år i Örgryte och Härlanda. Observera att redovisning av siffror och 
resultat från ungdomsmottagningen gäller hela åldersspannet 13-24 år. 
 
Mottagningarna ska 

- främja hälsa bland ungdomar samt förebygga fysisk och psykisk ohälsa 
- tidigt upptäcka psykisk ohälsa och lära ungdomar hantera kriser, ångest, depression, 

självmordstankar m.m. 

i staden 

i staden 

i staden 
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- stärka ungdomar i att hantera sin sexualitet, respektera sig själva och sin omgivning 
- förebygga oönskade graviditeter och sexuellt över förbara infektioner (STI). 

Sexuell hälsa 
Ungdomsmottagningen har under 2011 nått sitt mål med högst 14 dagars väntetid. Under året har 
556 klamydiatester tagits vilket är i det närmaste en fördubbling sedan 2010. Av de 556 testerna 
var 21 positiva.  En förklaring till den stora ökningen är att det skett en utökning av 
barnmorskeresurs. Klamydiabehandling har skett vid mottagningen och smittspårning enligt 
Smittskyddslagen gjorts. 
 
Under 2011 har 845 unga kvinnor fått preventivmedel (kondomer oräknade). Under 2011 gjordes 
109 graviditetstester och 6 procent av dem var positiva. Detta är en lägre nivå än tidigare år. Alla 
som tog graviditetstest på ungdomsmottagningen valde abort. Akut p-piller, graviditetstest, samtal 
kring abort och eventuell kontakt med abortklinik är en del av preventionsarbetet (sekundär - 
tertiärprevention) som kräver omedelbart omhändertagande. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det 
anledning att understryka behovet av lättillgängliga preventionsresurser. 
 
Antalet journalförda besök av ungdomar som fått medicinsk och/eller psykosocial råd/behandling 
har ökat markant. Detta har möjliggjorts genom utökning av barnmorska. Ett stort antal ungdomar 
besöker mottagningen spontant för att t ex ställa en fråga, boka en tid eller hämta kondomer. Dessa 
besök redovisas endast om det resulterat i en åtgärd som t ex ett graviditetstest, akut-p-piller eller 
samtal. 
 
Alla ungdomar som söker psykosocial hjälps erbjuds ett mottagningssamtal inom två veckor där en 
bedömning av behov av insatser görs. Kontaktorsakerna är mycket skiftande kräver ett anpassat 
bemötande. Exempel på sökorsaker är tentamensångest och oro, panikångest, akut kris, sexuella 
övergrepp och självmordstankar.  
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Kontaktorsak Antal 
Depression eller nedstämd 25 
Relationsproblem 29 
Ångest eller panikångest 19 
Identitetsproblem 22 
Prestation eller stress 17 
Sexuella eller andra övergrepp 6 
Kris, trauma eller förlust 18 
Rådgivning 23 
Psykosomatiska besvär 10 
Övrigt 6 
Abortråd och uppföljning 6 
Totalt antal besök 181 

Figur 9.5. Antalet ungdomar 13-24 år som sökt psykosocial hjälp fördelade på kontaktorsaker vid 
ungdomsmottagningen 2011(Personlig kommunikation). 

Pojkar i sjätte årskursen erbjuds samtal i grupp om kropp och pubertetsutveckling. Möjligheten att 
boka in ett besök erbjuds alla skolor i Örgryte och Härlanda och alla skolor har använt sig av 
erbjudandet.  Projektet visar på att unga pojkar har oerhört många frågor kring sig själva. 
Tankegångar finns att erbjuda ytterligare ett grupptillfälle per klass för att möta pojkarnas många 
funderingar (Personlig kommunikation). 
 
Alkoholprojekt i avsikt att skjuta upp alkoholdebuten bland grundskolelever utvecklades och 
prövades i samverkan med Folkhälsoenheten under våren 2010. Detta arbete har inte kunnat 
prioriteras under 2011 (Personlig kommunikation).  
 
I stadsdelen bedriver bland annat Hälsoäventyret Tigern verksamhet för alla elever i årskurs 6 på 
temat ”Vad händer med kroppen i puberteten?” där tjej- respektive killgrupper får diskutera olika 
frågeställningar. Hälsoäventyret har även verksamhet för förskolan med inriktning på hur kroppen 
är uppbyggd och hur man gör för att må bra. I årskurs 2 ligger fokus på bra matvanor och kost. 

Alkohol 
Drogvaneundersökningen13 som genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad och 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning (CAN) är en regelbunden 
totalundersökning. Resultaten från 2010 års undersökning visar att Göteborgs Stad följer den 
nationella trenden och Örgryte-Härlanda ligger i sin tur relativt nära stadens genomsnitt. Dock 

                                                 
13 I drogvaneundersökningen svarade 335 st. elever i Örgryte-Härlanda i årskurs 9 och 301 i andra året på gymnasiet på 
enkäten. Svarsfrekvensen i Göteborg var 3 334 st. respektive 4 268 st. Detta är andel som svarade på hela enkäten och 
det innebär att antalet svar för varje enskild fråga kan vara mycket lägre och därmed ska resultatet läsas med viss 
försiktighet och slutsatser kan i vissa fall vara svåra att dra då det statistiska underlaget kan vara osäkert. Alkohol-, 
narkotika och tobaksstatistiken kan till exempel baseras på mindre än 40 enkätsvar vilket skapar utrymme för felaktiga 
slutsatser och att slumpen i stor utsträckning kan påverka liksom att och stora variationer mellan enskilda år kan uppstå 
utan att vanorna nödvändigtvis har förändrats (Prevu, 2010). 
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ligger ungdomarna i både årskurs 9 som i andra året på gymnasiet över stadens genomsnitt, figur 
9.6, i andelen som någon gång har druckit alkohol. Här finns också den största avvikelsen från 
staden med 8 procentenheter för eleverna som går andra året på gymnasiet. Anmärkningsvärt, figur 
9.7 är den höga andelen ungdomar i andra året på gymnasiet som anger att de intensivkonsumerat 
alkohol. Dock ska denna uppgift läsas med viss försiktighet, se fotnot 14 ovan, då de äldre 
statistiska uppgifterna (2004-2010) från de gamla stadsdelarna pekar på stora variationer mellan 
åren men samtidigt kan statistiken tyda på att stadsdelen ligger i det övre skiktet i staden vad gäller 
intensivkonsumtion. Bilden av en hög alkoholkonsumtion bland ungdomar stärks dock när den 
vuxna befolkningens alkoholvanor studeras. De vuxna i stadsdelen har nämligen en hög 
konsumtion, i vissa fall bland de högsta i staden, vilket kan bidra till att en mer tillåtande och 
positiv norm råder. Samhällsnormen påverkar i sin tur ungdomarnas inställning och attityd till 
alkoholkonsumtion. Till detta ska också lägga att andelen elever på gymnasiet som anger att deras 
föräldrar bjuder på alkohol hemma, figur 9.8, är högre än i staden vilket kan tyda på en mer 
tillåtande attityd bland föräldragruppen vilket också stämmer väl in med att fler även 
intensivkonsumerar då föräldrars tillåtande inställning ökar ungdomars intag av alkohol.  
 
Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 63 87 

Göteborgs Stad 58 80 

Figur 9.6. Andel (%) elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som någon gång konsumerat, inklusive testat, 
alkohol, 2010 (Prevu, 2010). Se fotnot 14. 

Andel (%)elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 21 51 

Göteborgs Stad 20 43 

Figur 9.7. Andel (%) elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som intensivkonsumerat alkohol, 2010. (Prevu, 
2010). Se fotnot 14. 

Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 12 41 

Göteborgs Stad 12 36 

Figur 9.8. Andel (%) föräldrar till elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som bjuder på alkohol hemma. Här 
ingår allt från smakat från föräldrarnas glas till att fått mer än enstaka glas, 2010 (Prevu, 2010). Se fotnot 14. 

Narkotika 
Vad gäller narkotika användningen (figur 9.9) och andelen som sniffat (figur 9.10) ligger Örgryte-
Härlanda på samma nivåer som staden i övrigt, dock är det fler i andra året på gymnasiet som 
någon gång har använt narkotika (inklusive testat) än i Göteborgs Stad.  Även om nivåerna ligger 
på samma nivåer som i staden är det anmärkningsvärt att hela 11 procent av eleverna i årskurs 9 
någon gång har använt narkotika.  
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Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 11 26 

Göteborgs Stad 10 22 

Figur 9.9. Andel (%) elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som någon gång använt narkotika, 2010 (Prevu, 
2010). Se fotnot 14. 

Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 6 4 

Göteborgs Stad 5 5 

 
Figur 9.10. Andel (%)elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet någon gång har sniffat, 2010 (Prevu, 2010). Se 
fotnot 14. 

Tobak 
När det kommer till andelen som röker dagligen eller nästan dagligen ligger stadsdelen på samma 
nivåer eller till och med under stadens genomsnitt. Dock ska här poängteras att rökning kan ses 
som en inkörsport till bruk av alkohol och narkotika eller vara en indikator på ett riskbeteende och 
bör därför inte åsidosättas. Forskningslitteraturen påpekar också att ju tidigare någon börjar röka 
desto större är risken att de fastnar i ett livslångt beroende och kommer att röka mer än de som 
börjar senare i livet (Statens folkhälsoinstitut, 2010c). I frågorna om tobak studeras de som röker 
eller snusar dagligen eller nästan dagligen medan i alkohol- och narkotikafrågorna studeras om 
ungdomen har testat, vilket är helt olika saker. Detta gör att det blir svårt att få en helhetsbild över 
hela ANDT-området. 
 
Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 10 15 

Göteborgs Stad 11 18 

Figur 9.11. Andel (%)elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet röker dagligen eller nästan dagligen, 2010 (Prevu, 
2010). Se fotnot 14. 

Andelen ungdomarna i Örgryte-Härlanda snusar dagligen eller nästan dagligen (figur 9.11) är det 
samma som genomsnittet i staden. Medan andelen som rökt vattenpipa (figur 9.12) någon gång 
ligger strax under snittet för staden.  
 
Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 3 9 

Göteborgs Stad 3 9 

Figur 9.12. Andel (%)elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som snusar dagligen eller nästan dagligen, 2010 
(Prevu, 2010). Se fotnot 14. 
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Andel (%) elever Åk 9 Gym 2 

Örgryte-Härlanda 29 66 

Göteborgs Stad 31 67 

Figur 9.13. Andel (%)elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet som rökt vattenpipa någon gång, 2010 (Prevu, 
2010). Se fotnot 14. 

I stadsdelen bedriver bland annat Hälsoäventyret Tigern verksamhet för alla elever i årskurs 5 med 
inriktning tobak. 

Sammanfattning 

Eftersom den nationella trenden är att vissa typer av psykisk ohälsa, som nedstämdhet och oro, har 
ökat – särskilt för flickor samtidigt som vissa av indikatorerna för psykisk ohälsa i stadsdelen 
sticker ut kan det vara fog för fortsatt uppmärksamhet bör riktas på denna fråga. Ett första steg bör 
därför vara att upprepa den nationella enkätundersökningen ”Barn och ungdomars psykiska hälsa” 
lokalt i Göteborg. 
 
Andelen ungdomar som testat alkohol, narkotika eller tobak följer mer eller mindre snittet för 
Göteborgs Stad. Trotts detta kan det ses som anmärkningsvärt att stadsdelen inte har lägre siffror 
då livsvillkoren och hälsan generellt är relativt god i stadsdelen. Andelen som intensivkonsumerat 
alkohol ligger högre i stadsdelen än i staden för elever både i årskurs 9 och i andra året på 
gymnasiet. Medan andelen som testat alkohol i andra året på gymnasiet ligger högre än i staden 
och bör därmed uppmärksammas. Vad gäller narkotika är det främst andelen som testat i andra året 
på gymnasiet som sticker ut. Då kunskapen visar att alkohol, narkotika och tobaksbruk hänger 
samman bör ett förebyggande arbete inriktas mot samtliga substanser för att bli mer effektivt och 
hållbart. Elever med en eller flera funktionsnedsättningar röker, snusar och dricker mer alkohol och 
motionerar mindre och denna grupp bör således uppmärksammas extra i framtida diskussioner och 
åtgärder. 
 

Fungerar bra Att barn och unga mår bra i stadsdelen – dock finns skillnader mellan 
grupper och primärområden 
Ungdomsmottagningen för barn och ungdomar 13 – 24 år 

Bör uppmärksammas Att en någon hög andel ungdomar som någon gång har använt 
(testat)narkotika 
Att en någon hög andel föräldrar som bjuder på alkohol hemma 
Att det behövs en fördjupad och upprepad inhämtning av data kring 
barn och ungas psykiska hälsa 

Bör åtgärdas eller hanteras Att mobbningen på vissa skolor utmärker sig 
Att Intensivkonsumtionen av alkohol i årskurs nio och gymnasiet utmärker 
sig 
Att ungdomar med funktionsnedsättning som använder alkohol, narkotika 
och tobak är en högriskgrupp 
Att det inte finns en drogsamordnare i stadsdelen 
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10. Skydd 
Artikel 11: Du får inte föras till ett annat land utan båda dina föräldrars tillstånd. 
Artikel 16: Du har rätt att skyddas från olagliga intrång i ditt privatliv. Det gäller i hemmet där 

du bor och vistas. Ingen får till exempel läsa dina brev och dagböcker utan lov. Det gäller 
också i alla andra sammanhang där information om dig hanteras. Ingen får heller skada 
din heder eller ditt rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot alla sådana intrång.  

Artikel 19: Du har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, 
misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande. 

Artikel 32: Du ska skyddas från att utföra arbete som kan vara skadligt för dig, som hindrar dig 
från att gå i skolan eller från att utvecklas på annat sätt. Du får inte heller utnyttjas 
ekonomiskt, till exempel att någon annan tjänar pengar på ditt arbete utan att du själv får 
betalt. 

Artikel 33: Det är ländernas ansvar att skydda dig mot narkotika eller andra droger. Länderna 
ska se till att du inte utnyttjas vid tillverkning eller försäljning av droger. 

Artikel 34: Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
Du ska till exempel skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.   

Artikel 35: Du får inte föras bort eller säljas. Ditt land ska se till att det inte sker. 
Artikel 36: Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig. 
Artikel 37: Du får inte utsättas för tortyr eller annan grym behandling. Du får inte heller dömas 

till dödsstraff eller livstids fängelse. Om du grips, fängslas eller blir instängd mot din vilja 
måste det vara en sista utväg och för en så kort tid som möjligt. 

      Du ska hela tiden behandlas med respekt och du har rätt att inte bli placerad bland 
vuxna. Du har rätt till kontakt med din familj under tiden som du är fängslad och ditt fall 
ska behandlas snabbt. Dina rättigheter i barnkonventionen gäller även om du är instängd 
mot din vilja. 

Artikel 38: Om du är under 15 år ska du skyddas från att delta i krig. Om du har drabbats av ett 
krig ska du få det skydd och den vård du behöver. 

Artikel 40: Om du misstänks för ett brott, eller om det visar sig att du är skyldig till ett brott, ska 
du behandlas med respekt och värdighet. Myndigheter och institutioner som du kommer i 
kontakt med under rättsprocessen ska vara anpassade för dig. 

      Du har rätt att få hjälp av en person som kan juridik. Ditt ärende ska behandlas så snabbt 
det går. Inge får tvinga dig att berätta vad du vet eller att erkänna något du inte har 
gjort. (FN:s barnkonvention) 

Inledning 

Nationell nivå: Migrationsverket tog under 2011 emot 2657 ansökningar om asyl från 
ensamkommande barn och ungdomar. Av dessa var 400 flickor och 2257 pojkar. Omkring 75 
procent av dem fick uppehållstillstånd.  
 
Hur många som söker asyl i Sverige och varifrån de kommer beror mycket på var i världen det är 
konflikter och oroligheter. Det vanligaste ursprungslandet för asylsökande 2010 var Serbien. Den 
största enskilda grupp som beviljades asyl kom från Somalia. Sammanlagt sökte 31 819 personer 
asyl, varav 28 procent fick uppehållstillstånd i första instans. Till Göteborg som helhet kom strax 
under 1000 flyktingar under 2010.  
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Situationen i Örgryte-Härlanda 

Örgryte Härlanda har tagit emot färre än 10 flyktingbarn under 2010. Den exakta siffran är 
sekretessbelagd pga. att antalet är så litet. Det finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn i 
stadsdelen . Huvudman och ansvarig för deras situation är Mölndals kommun. De besöker 
fritidsgårdar och andra öppna verksamheter i stadsdelen. Ett samarbete och samtal med 
Migrationsverket och Mölndals kommun har förts när det gäller dessa ungdomars behov av och 
deltagande i fritids och kulturutbud. Det är okänt om det finns gömda flyktingfamiljer i stadsdelen. 
I februari 2012 finns det också 3 ensamkommande flyktingbarn som stadsdelen har ansvar för. 
Man kan konstatera att det inte finns behov av några utökade åtgärder när det gäller flyktingars och 
flyktingbarns situation i stadsdelen. De är få till antalet och redan befintligt omhändertagande 
fungerar. 
 
Under 2011 har det kommit in 327 anmälningar och ansökningar till Barn- och ungdomsenheten 
inom Individ och Familjeomsorgen. Dessa innefattar både anmälningar från enskilda och andra 
myndigheter om barn som far illa och ansökningar från föräldrar eller ungdomar själva om stöd.  
7 ungdomar har omhändertagits genom omedelbart omhändertagande enligt LVU (Lagen om vård 
av unga). 3 av dem gick vidare till ansökan om vård enligt LVU. 6 av ungdomarna omhändertogs 
pga. eget riskfyllt beteende och 1 på grund av hemförhållanden. 
 
Det finns en samverkansgrupp, SSPF ( mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) med syfte att 
fånga upp ungdomar i riskzonen för brott eller annan utsatthet. Den samlade bilden är att Örgryte-
Härlanda är en välmående stadsdel och att barn och ungdomar i stadsdelen lever under goda 
uppväxtvillkor. Det som har uppmärksammats är att ungdomars alkohol och narkotikabruk ligger 
något över genomsnittet för Göteborg.  
 
Inom ramen för SSPF samarbetet har man en upparbetad struktur för åtgärder då något akut 
inträffar, till exempel att en ungdom har begått ett brott eller är utsatt för brott. Tack vare 
representationen från flera olika instanser finns det också en beredskap för att fånga upp ungdomar 
i riskzonen. 

Sammanfattning 

Stadsdelen Örgryte–Härlanda har ytterst få flyktingar.  
Ungdomars alkohol och narkotikabruk är över stadens genomsnittsnivå vilket också framkommit i 
polisens kartläggning av stadsdelen. 
 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas Att fritidsutbudet till ungdomar som bor i boendet för ensamkommande 

flyktingbarn kan behöva utvecklas 
Bör åtgärdas eller hanteras SSPF samarbetet behöver utvecklas för att fånga upp ungdomar som 

begått brott, är utsatta för brott eller är i riskzonen 
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11. Familj  
Artikel 5: Dina föräldrar har ansvar för dig. De ska ge dig goda råd och vägleda dig när du gör 

sådant som barnkonventionen ger dig rätt till. 
Artikel 9: Ingen får skilja dig från dina föräldrar, utom när det är nödvändigt för ditt eget bästa. 

Det kan till exempel vara nödvändigt om dina föräldrar inte tar hand om dig på ett bra 
sätt. Du har rätt att få träffa båda dina föräldrar, om det inte är dåligt för dig. 

Artikel 10: Om du och dina föräldrar vill återförenas, efter att ha varit skilda åt, ska ni kunna 
söka hjälp och så långt det är möjligt få hjälp  i det landet där du bor. 

Artikel 18: Dina föräldrar har ett gemensamt ansvar för din uppfostran och din utveckling. De 
ska tänka på vad som är bäst för dig. Om dina föräldrar behöver stöd ska samhället se till 
att det finns stöd att få, till exempel vård och dagis. 

Artikel 20: Om du inte kan vara kvar i din familj har du rätt att få särskild vård och hjälp. Du har 
rätt att tas om hand på ett sätt som är bra för dig. 

Artikel 21: De länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att du som 
adopteras får det bra. Länderna ska alltid utgår från vad som är bäst för dig. (FN:s 
barnkonvention) 

Inledning 

En skyddsfaktor för barn och ungdomar är att växa upp i en välfungerande familj där det finns: 
 

– tydliga normer och förväntningar från föräldrar  
– goda och kärleksfulla relationer och en förtroendefull dialog  
– att uppmärksammas för positiva handlingar  
– god insyn i vad barnet gör utanför hemmet 

Föräldrar kan behöva samhällets stöd i form av föräldrautbildningar, föräldrasamtal och 
föräldrarådgivning. 

När barn och ungdomar placeras i samhällets vård strävar man efter att barnet/ungdomen i första 
hand ska bo i ett familjehem och först i undantagsfall på institution.  

Socialstyrelsen presenterade Social rapport 2010 till regeringen. Där konstaterades bl a att 
ungdomar som lämnar grundskolan med låga eller obefintliga betyg löper förhöjd risk för framtida 
psykosociala problem. Barn och unga som varit placerade i samhällets vård lämnar grundskolan 
med mycket lägre betyg än övriga och har överrisker för bland annat självmordsbeteende, 
missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap. Skolresultaten för placerade barn 
har jämförts av Socialstyrelsen i Öppna jämförelser.86 procent av alla barn, födda i Sverige år 
1982-1993, var behöriga till gymnasiets nationella program. För barn som var placerade första 
gången före 10 års ålder var motsvarande siffra 71 procent. För barn som placerats första gången 
efter 12 års ålder var siffran 55 procent. Socialstyrelsen har uppmanat landets kommuner att ta sitt 
ansvar för att förbättra situationen för barn och unga som är i samhällets vård. 
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Situationen i Örgryte-Härlanda 

Det finns 2 barnavårdscentraler (BVC) i stadsdelen. En vid Munkebäckstorg och en vid Ekmanska. 
BVC har registrerat att familjerna bor kvar i området i allt större utsträckning. Det är låg andel 
ensamstående mödrar och få skilsmässor. 90 % av de skilsmässor som äger rum sker under 
perioden med det första barnet. De flesta förstagångsmammorna är idag över 30 år och det finns ett 
fåtal tonårsmammor i stadsdelen. Efterfrågan och behov av psykologstöd ökar i Örgrytedelen i 
samband med att första barnet föds. Man tror att det finns en koppling till att man bildar familj sent 
och att det då är en större livsomställning att bli förälder. Det finns en trend att många föräldrar 
idag har svårt med gränssättning. Detta märker BVC utifrån de frågor man möter i samtal med 
föräldrarna. Mödravårdscentral (MVC) och BVC planerar att anordna en gemensam utbildning i 
tvåsamhet under 2012. BVC anordnar föräldrautbildningar vid fem tillfällen under barnets första 
levnadsår. Man tar då upp ämnen som utveckling, matprat, olycksfall, sömn och bibliotek. Det 
finns ett önskemål från BVC att möta all förskolepersonal 1 gång per termin för ett utökat 
samarbete.  
 
Inom Individ och familjeomsorgens Barn och Unga enhet finns en ”Föräldratelefon” en 
eftermiddag i veckan dit föräldrar kan ringa anonymt för att få råd och stöd.  
Alla föräldrar som bor i stadsdelen kan få fem föräldrastödjande samtal utan att vara aktuella inom 
socialtjänsten. Föräldrautbildningarna Cope och Komet har inte genomförts under 2011 beroende 
på att omorganisationen krävt stora resurser. Föräldrautbildningarna beräknas komma igång 2012. 
 
Den sista december 2011 fanns det 27 barn som var placerade i familjehem. I december 2010 var 
antalet 30. Det betyder att 27 barn med hemvist i stadsdelen var placerade i en annan familj än den 
egna. De familjehem de är placerade i kan vara belägna i annan stadsdel eller annan kommun. 
Likaså kan vi ha familjehem i stadsdelen som har en annan placeringskommun. I dessa fall har 
skolan kunskap om en kontakt med placerande kommun när det gäller barnets skolgång och 
skolresultat. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett förebyggande arbete i stadsdelen i syfte att stärka föräldrar och barn, men 
tyngdpunkten ligger på mer riktade insatser till familjer snarare än på mer generella insatser. De 
generella insatserna behöver utvecklas tillsammans med andra aktörer som tex Västra götalands 
regionen.  
 

Fungerar bra Att det finns föräldratelefon och föräldrastödjande samtal 
Bör uppmärksammas  
Bör åtgärdas eller hanteras Att utveckla generella insatser tex föräldrautbildningar 

Att det brister i fungerande samverkansstrukturer mellan utbildningssektorn, 
IFO och Kultur och fritid 
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12. Information  
Artikel 17. Du har rätt att få veta vad som händer i ditt land och i världen, på ett sätt som du 

förstår, till exempel genom tidningar och tv. Den information du får ska hjälpa dig att 
utvecklas och att leva ett hälsosamt liv.  

Inledning 

Näringsdepartementet säger att ”Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Det 
innebär ett tillgängligt informationssamhälle med modern infrastruktur och samhällsnyttiga IT-
tjänster för att förenkla vardagen och förbättra livskvaliteten för kvinnor och män, unga och gamla 
i alla delar av landet” 

I dagens samhälle finns det många olika sätt att inhämta information på. Mobiltelefoner, datorer, 
uppkoppling mot Internet och andra former av IT ökar både tillgången till information och 
möjligheterna att hantera den. Genom att använda IT för att ta del av och förmedla information, 
tjänster och service oberoende av tid och rum ökar samhällets öppenhet. Om det finns en ojämn 
fördelning av tillgång på datorer, bredband och datatekniskt kunnande hos medborgarna så finns 
det en risk att vissa grupper ställs utanför informationssamhället. Det är denna form av ojämna 
fördelning, man syftar på när man talar om digitala klyftor. Digitala klyftor beskrivs i allmänhet 
som en skillnad mellan de som har tillgång till och möjlighet att använda modern 
informationsteknik och de som inte har det. Forskning visar att denna ojämna fördelning finns i 
samhället i dag. Information har stor betydelse för att känna sig delaktig och ha möjlighet till 
inflytande över sin vardag. Vilken information som är viktig för mig som person beror på den egna 
livssituationen för tillfället.  

Barn och unga umgås allt mer via nätet. Två tredjedelar använder sig av sociala medier som 
Facebook, Bilddagboken och msn. E-post och chatt däremot minskar i användning. Det framgår av 
rapporten "Ungar & Medier 2010". I undersökningen tillfrågas 2 000 barn och unga mellan 9 och 
16 år samt deras föräldrar om hur de använder sig av media. 

Av rapporten framgår också att TV-tittandet har sjunkit de senaste två åren. Bland ungdomar i dag 
är det fler som har egen dator på rummet än de som har egen teve. Av de ungdomar som är mellan 
12 och 16 år är det 74 % som har en dator på rummet. Så många som 98 % av dem använder 
internet dagligen.  

Situationen i Örgryte-Härlanda 

När det gäller en-till-en satsningen som innebär datorer till eleverna, så har alla våra 7-9 skolor 
detta verktyg 
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De av förvaltningens verksamheter som finns i sociala medier är Fältgruppen i Örgryte-Härlanda 
som har en sida på Facebook. Fältgruppen vänder sig till 13-20 åringar och arbetar med samtal, råd 
och stöd. Gruppen finns ute dagtid, kvällar, helger samt vid stora ungdomsevenemang. Fältgruppen 
har 240 vänner på Facebook. För att bredda fritidsgårdarnas målgrupp har gårdarna börjat 
marknadsföra sig via sociala medier d v s Stacken och Kålltorps fritidsgård finns numera på 
Facebook. Den verksamhet i förvaltningen som har flest vänner på Facebook är kulturhuset Kåken 
som har nära 5000 vänner i olika åldrar. 
 
Stadsdelen har i kulturhuset Kåken ett av Göteborgs största bibliotek. Under år 2011 var över 1800 
elever på klassbesök på biblioteket och i samarbete med BVC presenterade biblioteket sin 
verksamhet för nära 500 föräldrar och barn.  
På biblioteket finns ett flertal datorer för allmänheten.  

Sammanfattning 

Fungerar bra  
Bör uppmärksammas Att förvaltningen har begränsad vetskap om barn och ungas användning 

av sociala medier. 
Bör åtgärdas eller hanteras  

13. Utbildning 
Artikel 28: Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis. 
Artikel 29: I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 

samhälle. Du ska också lära dig att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna, dina 
föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen.(FN:s barnkonvention) 

Inledning 

Det är angeläget att så många barn som möjligt klarar sig väl i skolan, både från allmänt 
samhällsperspektiv och från ett mer avgränsat hälsoperspektiv.14 

Vid jämförelser av hälsan olika länder emellan förefaller en nations satsning på skola vara den 
enskilda faktor som betyder mest för folkhälsan. Förklaringen är sannolikt att utbildning främjar 
utveckling av kompetenser och att kompetenser i sin tur främjar hälsa. God hälsa främjar också 
lärande, dvs. det föreligger en växelverkan mellan hälsa och lärande. 

                                                 
14 Statens folkhäsoistitut, www.fhi.se 

http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Kompetens--framjande-insatser/
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Skolverkets lägesbedömning 2011- nationell nivå15 
Färre behöriga till gymnasiet 
Färre elever blir behöriga till gymnasiet. Bara 88,2 procent klarar betygskraven. Så låga har 
siffrorna inte varit sedan 1998. En förklaring kan vara de skärpta behörighetskraven till nya 
gymnasieskolan 2011. 
 
Sämre resultat  
Svenska 15-åringar presterar allt sämre i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Däremot når 
de höga resultat i digital läsning och medborgarkunskap. För att förbättra elevernas kunskaper 
behöver skolorna analysera vad de försämrade kunskaperna beror på. Elevernas olika behov måste 
styra hur skolan lägger upp undervisningen. 

Olika elevgrupper 
Tittar man på olika elevgrupper framträder följande resultatmönster: 

- elever med högutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade föräldrar. 
- pojkar har sämre betyg än flickor. Nationella prov och internationella studier visar dock inte 

samma tydliga skillnader. 
- elever med utländsk bakgrund har generellt sett sämre resultat, men det finns stora 

skillnader inom gruppen. Framför allt är det elever som har kommit till Sverige efter 
skolstart som har lägre betyg. 

- elever som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd, familjehemsplacerade barn 
och barn med funktionsnedsättningar har ökad risk att inte få en fullständig skolgång.  

Anpassa undervisningen efter elevernas behov 
Skolorna måste anpassa undervisningen bättre till elevernas olika behov. Det gäller både 
högpresterande och lågpresterande elever, men särskilt elever som inte når målen. För att kunna 
göra det behöver skolorna analysera elevernas resultat. 

Skolorna behöver koppla resultaten inte bara till den enskilda eleven, utan också till skolans 
verksamhet. Skolorna behöver tydligare visa för eleverna hur de kan stödja deras framtida 
utvecklingsmöjligheter. Idag lägger skolorna alltför stort ansvar på den enskilda eleven. 

Framgångsfaktorer 
Avgörande för elevers resultat är vad som händer i klassrummet, hur eleverna lär sig. Viktigast är 
hur lärarna använder sina kunskaper i samspelet med eleverna. Två förutsättningar är att lärarna är 
välutbildade och att de tillsammans med rektor får verktyg att utveckla undervisningen. Det gäller 
att hitta metoder som fungerar och sprida goda idéer bland personalen på skolan. 

                                                 
15 http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1877/lagesbedomning-2011 
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Utveckla undervisningen och stärka samarbetet 
Undervisningen behöver utvecklas systematiskt och vila på forskning och beprövad erfarenhet. 
Särskilt stora möjligheter ger samarbetet mellan kolleger på skolan. Genom att regelbundet träffas 
och reflektera över arbetssätt kan lärare hitta bra metoder i undervisningen och sprida goda 
exempel. I samtalen kan både lärare och rektorer diskutera hur skolan kan använda aktuell 
forskning i undervisningen. 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

Örgryte-Härlanda ligger på tredje högsta plats i Göteborg vad gäller andel personer med 
eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivå skiljer sig åt i primärområdena, med lägst andel 
högutbildade i Torpa och Olskroken, och högst andel högutbildade i Skår och Överås. 
 

Utbildningsnivå Örgryte-Härlanda 2010, 25-64 år
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Fig. 13.1 Utbildningsnivå Örgryte-Härlanda 2010 (Göteborgs stadsledningskontor 2011) 
 
Resultat 
*Måluppfyllelse definieras här som lägst G i samtliga ämnen 
Andel elever som nått lägst G i samtliga ämnen i de kommunala skolorna (fig. 13.2) har minskad 
med dryga 10 enheter från 86,3 (2011) till 76,2 (2012), men just 2011 utmärker sig som ett ovanligt 
år där pojkar på flera skolor hade en mycket hög måluppfyllelse, högre än flickorna tom, vilket 
ledde till en toppnotering av den sammanlagda måluppfyllelsen. 
Skillnaden mellan skolorna, ”mellanskolskillnaden” är stor, det skiljer dryga 25 enheter mellan 
Kärralund (90,2) och Nya Lunden (64,8). 
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Fig. 13.2  Andel som uppnått lägst G i samtliga ämnen 2010 – 2012 kommunala skolor Örgryte-Härlanda (Göteborgs 
stadsledningskontor, 2012) 

En intressant aspekt är att en skola både kan ha en lägre andel som nått målen i samtliga ämnen, 
samtidigt som meritvärdet på skolan (fig. 13.3) har ökat.  Detta är t.ex. fallet för Kärralundskolan 
och ska tolkas utifrån att ett antal individer har högre betyg än föregående åk 9, medan den 
sammanlagda åk 9 inte har lyckats lika väl med att nå målen i samtliga ämnen som fjolårets åk 9. 
Detta kan vara tecken på en minskande likvärdighet. 
 

Lägst G Lägst G Lägst G 
SDN 2010 SDN 2011 SDN 2012 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kålltorpsskolan 86,7 82,1 81,5 

Örgryte-Härlanda Summa 
Kärralundsskolan 6-9 95,4 90,8 90,2 

Örgryte-Härlanda Summa Nya 
Lundenskolan 75,0 86,0 64,8 

Örgryte-Härlanda Summa 
Torpaskolan 73,0 85,9 72,7 

Örgryte-Härlanda Summa 81,7 86,3 76,2 
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Fig. 13.3  Meritvärde kommunala skolor Örgryte-Härlanda 2012 (Göteborgs stadsledningskontor 2012) 
 
Ytterliga en iakttagelse är att minskningen av flickornas sammanlagda meritvärde (fig. 13.4) i de 
kommunala skolorna är större än pojkarnas (fig. 13.5), även om flickornas meritvärde fortfarande 
är högre än pojkarnas. 
 

 
Fig. 13.4  Meritvärde flickor kommunala skolor Örgryte-Härlanda 2012 (Göteborgs stadsledningskontor 2012) 
 

skola 2010 skola 2011 skola 2012 
Kålltorpsskolan 235,1 226,1 225,6 
Kärralundsskolan 234,6 244,2 253,4 
Nya Lundenskolan 218,8 215,6 208 
Torpaskolan 195,1 218,3 206,6 
Göteborg 205,7 204,9 203,0 
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Göteborg 214,1 214,9 214,0 
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Fig. 13.5  Meritvärde pojkar  kommunala skolor Örgryte-Härlanda 2012 (Göteborgs stadsledningskontor 2012) 
 
I likhet med den nationella trenden, så har elever med utländsk bakgrund i Örgryte-Härlanda sämre 
måluppfyllelse, men på flera skolor saknas uppgifter eftersom resultatuppgiften baserad på färre än 
10 elever inte redovisas i skolverkets statistik. 
 
Årets (2012) andel behöriga till gymnasiets nationella program ligger över göteborgsnittet. Enda 
undantaget är Nya Lundenskolan vad gäller ekonomi, humanism och samhällsprogrammen. 

 

pojkar 2010  pojkar 2011 pojkar 2012 
Kålltorpsskolan 219,3 221,5 229 
Kärralundsskolan 219,8 236,7 245 
Nya Lundenskolan 217,4 205,6 207 
Torpaskolan 187,4 212 199 
Göteborg 197,4 195,7 193 
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Nya Lundenskolan 84,1 73,9 79,5 84,1 
Torpaskolan 89,6 88,3 87,0 90,9 
Örgryte-Härlanda 88,3 85,1 85,7 88,9 
Göteborg andel behöriga 20121 80,6 79,0 76,0 82,2 
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Analys av resultatet 
Att skapa likvärdiga förutsättningar är en av skolans främsta uppgifter. Likvärdighetsbegreppet kan 
delas upp i tre aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att 
utbildningen ska vara kompenserande. 
Det kompensatoriska uppdraget innebär att skolan ska ta hänsyn till olika elevers behov och 
kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar, såsom 
föräldrars utbildningsbakgrund och härkomst. 
 
Variationen i resultat mellan stadsdelens kommunala skolor är stor. Till detta kan det finnas olika 
förklaringar, såsom att skolan som eleven går i får en större inverkan på elevens resultat. Enligt 
Skolverkets rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” så kan  
ökande skolskillnader betyda att olika skolor blir mer eller mindre framgångsrika på att ge alla 
elever förutsättningar att nå goda resultat. 
Men ökande skolskillnader i resultat kan också indikera att eleverna i högre grad ”sorteras” på 
skolor utifrån sina personaliga förutsättningar att nå goda resultat – till exempel utifrån det stöd 
eleverna har hemifrån. 
Dessutom kan skillnader i skolors resultat förstärkas på grund av att elevsammansättningen på 
skolan tenderar att påverka elevers resultat genom såkallade kamrateffekter: elever som omges av 
elever med hög studiemotivation tenderar själva att prestera bättre, och tvärtom. Dessutom kan 
lärarnas förväntningar påverkas av elevsammansättningen. Höga genomsnittliga resultat på en 
skola tenderar att höja förväntningarna hos lärarna att alla elever kan nå höga resultat. I en skola 
där eleverna generellt uppvisar lägre resultat, finns en risk att lärarna sänker kraven för alla elever. 
Om skolorna blir mer segregerade utifrån skolresultat jämfört med tidigare kan kamrateffekter och 
lärarförväntningar få en större genomslag och ytterligare öka på resultatskillnaderna mellan skolor. 
En tilltagande variation i skolors resultat kan därmed ses som en indikator på försämrad 
likvärdighet.” 
 
Det behövs en djupare analys för att se huruvida de olika skolorna kompenserar för elevernas 
förutsättningar såsom kön, socioekonomisk bakgrund och utländsk härkomst. I vart fall så kan vi 
konstatera att skolorna inte lyckas fullt ut med det kompensatoriska uppdraget. Analysen behöver 
även innefatta hur förskolorna kan arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn. 
 

Sammanfattning 

Örgryte-Härlanda har en välutbildad befolkning, och elevernas måluppfyllelse brukar ligga över 
riksgenomsnittet, men 2012 har andelen godkända i samtliga ämnen sjunkit väsentligt. Det finns 
stora skillnader mellan skolornas måluppfyllelse. Elever med lågutbildade föräldrar samt elever 
med utländsk bakgrund har generellt sett lägre måluppfyllelse. Elever som växer upp i familjer 
med långvarigt försörjningsstöd, familjehemsplacerade barn och barn med funktionsnedsättningar 
har ökad risk att inte få en fullständig skolgång.  Det finns generellt en osäkerhet i hur många 
elever som tillhör dessa riskgrupper, likväl som hur många skolvägrare vi har inom stadsdelen och 
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hur det arbetas med dessa elever. Förskolorna och skolorna lyckas inte fullt ut med det 
kompensatoriska uppdraget.  

 
Fungerar bra Att befolkningen är välutbildad 
Bör uppmärksammas Att elever som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd, barn 

som är placerade i familjehem och barn med funktionsnedsättningar har 
ökad risk att inte få en fullständig skolgång. 

Bör åtgärdas eller hanteras Att förskolorna och skolorna inte lyckas med det kompensatoriska 
uppdraget, dvs. att variationen i måluppfyllelsen mellan skolorna är stor, 
där särskild elever med utländsk bakgrund samt elever med lågutbildade 
föräldrar har sämre måluppfyllelse. 
Att en hög andel av de barn som är placerade i familjehem inte når 
kunskapsmålen 
Att skapa rutiner för att följa upp skolvägrare och skolk  

 

14. Lek, fritid, kultur och vila  
Artikel 31. Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga 

 aktiviteter. 

Inledning 

En betydande del av ungdomars tillvaro består av fritid. Därför kan man förvänta att valet av 
fritidsverksamhet påverkar hälsan. Dessa val hänger samman med livsstil och levnadsförhållanden. 
Fritidsaktiviteter ingår som en del i individens identitetsskapande vilket inkludera klädval, 
musikintresse och ideologiska ställningstaganden. De grundläggande sociala villkoren har stor 
betydelse för ungdomars fritidsvanor. Ungdomar från mer gynnade socialgrupper deltar i 
skolliknande aktiviteter i större omfattning än ungdomar från mindre gynnade socialgrupper 
(Eriksson & Bremberg, 2009).  

Fritidsaktiviteter som sport, idrott och datorspel har hälsofrämjande effekter liksom även sång, 
musik och dans. Effekterna av TV-tittande förefaller däremot främst att vara negativa. 
Fritidsverksamhet kan motverka stress om unga upplever att det finns ett brett utbud av 
fritidsaktiviteter i området där de bor, om deras fritid är i balans, och om utövandet av aktiviteterna 
är individens fria val. Strukturerade aktiviteter främjar hälsa. Sådana aktiviteter karaktäriseras av 
att de a) innehåller aktiviteter som gradvis utvecklar olika förmågor hos deltagarna, b) bygger på 
aktiv inlärning, c) ägnar tillräcklig tid åt färdighetsövningar och d) har tydligt uttalade mål 
(Eriksson & Bremberg, 2009). 

Idrotts och föreningsförvaltningen i Göteborg genomförde 2009 Fritidsvaneundersökningen utifrån 
ett urval av 5000 elever jämnt fördelade i åk 4-9 samt i gymnasiet. Svarsfrekvensen var 57 %. 
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Resultatet för 2009 finns inte på stadsdelsnivå utan jämförs med resultaten för hela staden i tidigare 
undersökning 2005.  
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De 10 vanligaste fritidsaktiviteterna 2005 2009 
Se på TV, video, DVD 92 % 95 % 
Lyssna på musik 93 % 94 % 
Träffa kompisar 94 % 93 % 
Datorer/Internet 84 % 91 % 
Spela datorspel 56 % 78 % 
Chatta på Internet 75 % 77 % 
Läsa böcker 58 % 65 % 
Se på nyhetsprogram på TV 67 % 60 % 
Läsa dagstidningar 62 % 57 % 
Idrott överhuvudtaget 46 % 53 % 

 

Situationen i Örgryte-Härlanda 

I stadsdelen finns en öppen förskola i egen regi. År 2011 besöktes den av ca 12 500 personer. En 
enkätundersökning våren 2012 visar att de flesta besökare kom från närliggande områden i 
stadsdelen som Kålltorp, Lunden, Bagaregården och Olskroken. Väldigt få besökare kom från 
andra stadsdelar. Av de föräldrar som svarat på enkäten var hälften män och hälften kvinnor.  
 
Under 2011 hade fritidsgårdarna Stacken och Kålltorps fritidsgård sammanlagt ca 7000 besök 
varav drygt 60 procent var pojkar. På fritidsgårdarna finns gårdsråd men ungdomarnas delaktighet 
och inflytande är ett förbättringsområde framförallt vad gäller metodval och långsiktig struktur.  
Under hösten 2012 kommer det bildas ett ungdomsråd i stadsdelen. 
 
I stadsdelen finns också ungdomssatsningen Fängelset som i huvudsak riktar sig till alla ungdomar 
i åldern 15 – 22 år. Under 2011 var det ca 2300 ungdomar som deltog eller var aktiv i någon 
aktivitet. 
 
Kulturskolan har högst andel deltagande elever (F-9) i Göteborg med 25,3% jämfört med staden 
som har 14,6%.  Det är fler flickor än pojkar som deltar och skillnaden är störst bland de yngre 
eleverna, könsfördelningen utjämnas dock med stigande ålder. Deltagandet i kulturskolan är 
ojämnt fördelat på stadsdelens primärområden, vilket delvis speglar de varierande sociala kulturer 
som finns i stadsdelen.  
 
Stadsdelen har väldigt hög uppfyllelse av det tidigare prioriterade målet att alla barn i förskola och 
skola ska få minst ett scenbesök, en museilektion och ett skolbiobesök. Nätverk med kulturombud 
finns i förskolor och skolor. Stadsdelen har sedan flera år sökt och fått pengar till Skapande skola. 
Samtliga skolor deltar och insatserna ska nå alla elever.  
 
I det pågående arbetet med de lokala utvecklingsplanerna kommer eventuella förbättringsåtgärder 
kring barns möjligheter till lek och fritid i den fysiska miljön att komma fram. Förutom 
kulturskolans program saknas det fritidsaktiviteter i förvaltningens regi för 10-12 åringarna i 
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stadsdelen. Det är en åldersgrupp som är för gamla för fritidshemmet och för unga för fritidsgården 
och som riskerar att hamna ”mellan stolarna” i våra egna verksamheter.  
Det är också en åldersgrupp som befinner sig i en naturlig utvecklingsfas mellan barn och tonår 
vilket kan innebära att, utifrån antalet riskfaktorer, de kan hamna i ett riskbeteende när det gäller 
till exempel rökning och att börja testa alkohol. 
 
Skolinspektionen gav efter sin tillsyn kritik till sektor utbildning för att inte arbeta med systematisk 
kvalitetsutveckling när det gäller fritidshemmen och fritidsklubbarna 
 
I stadsdelen finns dock ett aktivt och starkt föreningsliv dit många i åldersgruppen söker sig. Det 
har varit en generell minskning av antalet ungdomar i föreningslivet i Göteborg, men i 
Centrumregionen har andelen föreningsaktiva ökat. I statistik från Idrotts- och 
föreningsförvaltningen framgår att det är över 6 300 personer i åldern 7 – 26 år som är registrerade 
medlemmar i föreningar i Örgryte-Härlanda. 38,5 % av dem är flickor och 61,5 % pojkar. Totalt 
finns det cirka 11 000 boende i stadsdelen i åldersgruppen 7 – 26 år vilket betyder att knappt cirka 
60 % i berörd åldergrupp är föreningsaktiva. Men då det är flera föreningar i stadsdelen som har 
medlemmar som är skrivna i andra stadsdelar så blir andelssiffran inte helt korrekt – inte här och i 
inte i övriga stadsdelar heller. Under 2011 hade biblioteket på Kulturhuset Kåken totalt antal utlån 
på 199 559, varav 39,4 % var utlån av barn- och ungdomslitteratur (skön- och facklitteratur).  

Sammanfattning 

En betydande del av ungdomars tillvaro består av fritid men de grundläggande sociala villkoren har 
stor betydelse för ungdomars fritidsvanor. Ungdomar från mer gynnade socialgrupper deltar i 
skolliknande aktiviteter i större omfattning än ungdomar från mindre gynnade socialgrupper. 
Förutom kulturskolans program saknas det fritidsaktiviteter inom förvaltningen för 10-12 åringarna 
i stadsdelen. Det är en åldersgrupp som är för gamla för fritidshemmet och för unga för 
fritidsgården och som riskerar att hamna ”mellan stolarna” i våra egna verksamheter. I stadsdelen 
finns ett aktivt och starkt föreningsliv dit många i åldersgruppen söker sig. Det är fler flickor (i de 
lägre åldrarna) än pojkar som deltar i Kulturskolan och det fler pojkar än flickor som besöker 
fritidsgårdarna. 
 

Fungerar bra Att Örgryte - Härlanda har ett aktivt och starkt föreningsliv 
Bör uppmärksammas Att Kulturskolan respektive fritidsgårdarna utnyttjas i olika stor omfattning 

av pojkar resp. flickor  
Att se över utbudet av fritidsaktiviteter för 11-13 åringar. 
 

Bör åtgärdas eller hanteras Att det behövs en kvalitetsutveckling av fritidshemmen och 
fritidsklubbarna 
Att utveckla tillgängligheten av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning 

  



 

64 

15. Referenser 
CAN (2011). Skolelevers drogvanor. Rapport 129. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN): Stockholm. 

Eriksson & Bremberg (2009), Fritidsaktiviteter bland unga – hälsoeffekter. 

Göteborgs Stad (2012). Ungdomsfullmäktige. Hämtat den 2012-01-10. URL: www.goteborg.se. Göteborgs Stad: Göteborg. 

Göteborgs Stad (2011). Brukarenkät barn i skolan. Hämtad den 2012-01-10. URL: www.enkater.goteborg.se. Göteborgs Stad: 
Göteborg. 

Göteborgs stadsledningskontor (2011). Göteborgsbladet 2011 – områdesfakta. Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs 
stadsledningskontor. 

Göteborgs stadsledningskontor (2011). Data hämtat från deras material. Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs 
stadsledningskontor. 

Prevu (2010). Drogvaneundersökning 2010. Göteborgs Stad: Göteborg. 

Statens folkhälsoinstitut (2011a). Social health inequalities in Swedish children and adolescents – A systematic review. 
Second edition. A 2011:11. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011b). Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. A 2011:08. Upplaga 1:2. Statens 
folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011c). Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga: Resultat från den nationella 
totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. R 2011:09. Upplaga 2. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011d). Målområde 11: Alkohol – Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:16. 
Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011e). Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället  – Kunskapsunderlag för 
folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:31. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011f). Målområde 11: Narkotika  – Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:25. 
Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011g). Målområde 11: Tobak  – Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:11. 
Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011i). Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa  – Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk 
rapport 2010. R 2011:02. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011j). Barn och ungas hälsa  – Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:14. 
Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011h). Nationella folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor (HLV). Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut (2010a). Nationell kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa – enkätundersökning 2009. 
Hämtat den 2012-01-10. URL: www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Kartlaggning-psykisk-halsa/  

Statens folkhälsoinstitut (2010b). Vattenpipa – rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn. R 2010:22. Statens 
folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2010c). Tonåringar om tobak: Vanor, kunskaper och attityder. R 2010:20. Statens folkhälsoinstitut: 
Östersund. 

Sundell & Foster (2005). En grund för att växa: Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. Forsknings- och 
Utvecklingsenheten, Stockholms stadsledningskontor. FoU-rapport 2005:1. Socialtjänstförvaltningen: Stockholm. 

Ungdomsstyrelsen (2011). Fokus10 – om ungas inflytande. Ungdomsstyrelsen: Stockholm. 

Ungdomsstyrelsen (2011). Fokus10 – om ungas inflytande. Ungdomsstyrelsen: Stockholm. 

Statens folkhälsoinstitut (2011a). Social health inequalities in Swedish children and adolescents – A systematic review. 
Second edition. A 2011:11. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011b). Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. A 2011:08. Upplaga 1:2. Statens 
folkhälsoinstitut: Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut (2011c). Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga: Resultat från den nationella 
totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. R 2011:09. Upplaga 2. Statens folkhälsoinstitut: Östersund. 

www.barnombudsmannen.se  Om barnkonventionen 

http://www.goteborg.se/
http://www.enkater.goteborg.se/
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Kartlaggning-psykisk-halsa/
http://www.barnombudsmannen.se/


 

65 

www.do.se Diskrimineringsombudsmannen  

http://www.do.se/


 

66 

16. Bilaga 1: Barn och ungdomars psykiska hälsa 
Skolorna jämförs med landets övriga skolor. De skolor som placerar sig inom det rosa fältet tillhör 
således den fjärdedelen av landets skolor med den tyngsta problembilden. De som placerar sig 
inom det gröna fältet tillhör den fjärdedel av landets skolor som har minst problem tyngd. Slutligen 
motsvarar det gula fältet att skolan placerar sig nära landets genomsnitt. 
 

  

  
Figur 15.1. Skolresultat för årskurs 9 i Örgryte-Härlanda, 2009. Indikatorer redovisas medurs: 1) Psykosomatiska besvär, 2) 
Nedstämdhet, 3) Koncentrationssvårigheter, 4) Bristande välbefinnande, 5) Problemens påverkan i vardagslivet, 6) 
Mobbning, 7) Rökning, 8) Alkoholbruk (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Här jämförs skolorna med landets övriga skolor. 
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17. Bilaga 2: Fördjupad förklaring till diagrammen 
för barn och ungas psykiska hälsa 

Då de fem indikatorerna för psykiska hälsan samvarierar och tillsammans ger en bild av den 
psykiska hälsan genom ett index samt att en tydlig gräns inte kan dras mellan den psykiska hälsa 
och ohälsa, kan inte en enskild indikator som sticker ut ges för mycket uppmärksamhet då det kan 
vara slumpen som inverkar. Fokus ska istället fästas vid helhetsintrycket – ju närmare mitten desto 
bättre. Men om däremot flera indikatorer befinner sig långt från mitten (inom det rosa fältet) kan 
det vara ett tecken på att allt inte står rätt till på en skola – skolan är problemtyngd – och åtgärder 
bör diskuteras. Framförallt bör närmare undersökningar genomföras. En jämförelse mellan andra 
undersökningar bör till exempel genomföras för att se om de visar på liknande resultat och om de 
gör det då finns det anledning att tro att problemtyngden är rättvist återspeglad och bör åtgärdas.  
 
Däremot när det gäller mobbning, alkoholkonsumtion och rökning (snusning redovisas ej i 
diagrammen men bör beaktas i den lokala diskussionen) presenteras det totala antalet elever som 
svarat att det förekommer mobbning på deras skola att de röker eller dricker mycket vid ett och 
samma tillfälle två eller tre gånger per månad. Det som redovisas i diagrammet, inom dessa tre 
indikatorer, baseras på enskilda frågor och ingår inte i ett index kan dessa frågor tolkas separat. Här 
ska inte slumpen spela in. 
 
Nedan presenteras i figur 16.1 en förklaring till hur gruppen med betydande problem har 
identifierats. I figur 16.2 redovisas en förklaring till rosdiagrammen och vad de olika färgfälten 
motsvarar i problemtyngd. 
 

 
Figur 16.1. Definition av begreppet betydande problem i undersökningen av psyksiska hälsa bland barn och unga 
2009 (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). Figur hämtad från Statens folkhälsoinstituts rapport (2011c).  
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Figur 16.2. Exempel på rosdiagrammens utformning från Undersökningen av psyksiska hälsa bland barn och unga 
2009 (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). Observera att tobak och alkoholbruk inte redovisas för årskurs 6. En skola jämförs 
alltid med landets alla skolor medan en stadsdel jämförs med stadsdelarna inom staden. Figur hämtad från Statens 
folkhälsoinstituts rapport (2011c). 
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18. Bilaga 3: Förklaring till begrepp inom den 
psykiska hälsan 

Psykosomatiska besvär 
I undersökningen presenteras uppgifter om elevers psykosomatiska besvär och det innefattar åtta 
frågor som ger svar på om eleverna under de senaste sex månaderna har upplevt 
koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk, magont och om de känner sig spända, har 
dålig aptit, är ledsna eller känner sig yra (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). 

Nedstämdhet 
Inom begreppet nedstämdhet, som mäts utifrån mätinstrumentet Kidscreen, ingår sex frågor som 
utgår från elevernas upplevelse av sin situation förra veckan. Frågorna handlar om de känt sig 
pressade, ensamma, trötta på allt, känt sig nere, ledsna eller att allt de gör blir dåligt (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011c). 

Koncentrationssvårigheter 
Undersökningen redogör även för elevers koncentrationssvårigheter, och grundas på 
mätinstrumentet SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) och består av fem frågor. 
Frågorna rör om eleven under de senaste sex månader upplevt att de är rastlösa och inte kan vara 
stilla länge, om det är svårt att sitta stilla och jämt vill vrida och röra på sig, om de är lättstörda, om 
de har svårt att tänka sig för innan de gör olika saker samt om de kan göra klart det de arbetar med 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011c). 

Problemets påverkan i vardagslivet 
Kartläggningen mäter slutligen, genom fem frågor, om problemen påverkar elevernas i deras 
vardagsliv. Här är utgångspunkten om eleven själv oroas eller besväras av svårigheterna (ovan) 
eller om det stör vardagslivet i hemmet och familjen, bland kamraterna, i skolarbetet och vid 
fritidsaktiviteter (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). 
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