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Sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun
Nedan presenteras en kort sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun.
Sammanfattningen presenteras utifrån kartläggningens tre avsnitt; hälsa, livsvillkor
och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.
HÄLSA
Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö kommun som i övriga Sverige. Kvinnor och flickor
uppger i större utsträckning än män och pojkar att de mår dåligt. Färre självmord
sker i Öckerö kommun jämfört med regionen och riket, men andelen som har haft
självmordstankar har under de senaste åren ökat, särskilt bland männen. I
kommunen uppger 72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen att de har en
god självskattad hälsa. Andelen som skattar sin hälsa som god eller mycket god har
dock minskat något de senaste åren i Öckerö. Andelen elever i årskurs 7-9 som svarar
att de mår utmärkt på frågan Hur mår du rent allmänt? har sjunkit de senaste åren.
Fem procent av befolkningen över 65 år i Öckerö kommun har svåra besvär med
ängslan, oro eller ångest och drygt hälften av de äldre i kommunen upplever att de
besväras av ensamhet. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har lätta
eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.
Ohälsotal1
För både Öckerö, regionen och riket ökar antalet ohälsotal med stigande ålder och
andelen ohälsotal är fler bland kvinnor än bland män. Snittet för antalet ohälsodagar
är totalt något högre bland personer 20-44 år i Öckerö jämfört med riket. I
åldersgruppen 45-64 år är däremot antalet ohälsotal färre i Öckerö än på region- och
riksnivå.
Läkemedel
År 2019 uppgav fyra procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna i årskurs 7-9 i
Öckerö att de vid flera tillfällen använt någon typ av receptbelagda läkemedel utan
läkarordination. Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller
lugnande medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen
är, både i Öckerö och i hela Sverige, högre bland kvinnor än bland män.
Fallolyckor bland äldre
Fallolyckor bland äldre har över tid minskat i Öckerö kommun och antal
rapporterade fall är färre i kommunen än i regionen och i riket. Kvinnor råkar ut för
skador i samband med fall i högre utsträckning än män.
Övervikt och fetma
Andelen personer med fetma har ökat i Öckerö från nio procent 2007 till 13 procent
2016. Fler män än kvinnor lider av fetma i kommunen.

1 Ohälsotal beräknas som antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringssjukpenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning per försäkrad från socialförsäkringen.
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Sjukdomar
År 2017 rapporterades färre fall av hjärtinfarkt i Öckerö kommun jämfört med
regionen och riket, och fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt. Färre personer
avled till följd av cancer i kommunen jämfört med hela Sverige 2016. Även här är det
fler män än kvinnor som drabbas. Öckeröborna skattar sin tandhälsa bättre än vad
genomsnittet för Sveriges befolkning gör.
LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
Utbildning, arbetsliv och försörjning
Över tid har andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Öckerö kommun ökat.
Dock har något färre personer eftergymnasial utbildning i kommunen jämfört med
regionen och riket. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning som högsta
avklarade utbildning. Fler flickor än pojkar har gymnasiebehörighet i Öckerö och fler
elever har en avklarad gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen jämfört med
hela riket. Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med regionen
och riket. Unga personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet, och fler män
än kvinnor i den åldern är arbetslösa. Andelen unga personer (17-24 år) som varken
studerar eller arbetar är färre i kommunen jämfört med riket. Skillnaden i
medelinkomst bland män och kvinnor är betydligt större i Öckerö kommun än i
regionen och i riket. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är lägre än genomsnittet för
både regionen och riket i stort.
Delaktighet
Öckerö kommun har ett högt valdeltagande och deltagandet i allmänna val har sedan
1998 legat över genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Fler unga killar än tjejer i
kommunen är delaktiga i någon förening.
Trygghet och trivsel
År 2018 uppgav 21 procent av kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller
ibland avstår från att gå ut ensamma. Fler kvinnor än män känner sig otrygga
utomhus. Av eleverna i årskurs 7-9 uppgav 36,7 procent 2019 att de trivs mycket bra
och 46,2 procent att de trivs ganska bra i skolan. Antalet anmälda våldsbrott och
brott mot grov kvinnofridskränkning har de senaste åren ökat i kommunen.
LEVNADSVANOR
ANDTS2
Andelen invånare i åldern 18-64 år som bedöms ha riskabla alkoholvanor är ungefär
lika stor i Öckerö kommun som genomsnittet för riket, runt 15 procent, och precis
som på riksnivå är det fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor. Det är
även fler män än kvinnor i åldern 18-64 år som snusar och/eller har testat narkotika.
Både andelen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla alkoholvanor har
dock minskat i kommunen under det senaste decenniet. Det är färre personer i
kommunen än regionen som har testat narkotika någon gång. Jämfört med regionen
och riket är andelen män som köpt lotter eller satsat pengar på spel högre i Öckerö

2 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
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kommun medan andelen kvinnor som köpt lotter eller satsat pengar på spel ligger
under genomsnittet för regionen och riket.
Rökning och snusning bland unga
Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat
över tid i kommunen.
Alkoholkonsumtion bland unga
Bland flickor har andelen berusningsdrickare och intensivkonsumenter av alkohol
ökat jämfört med tidigare år. Bland elever i årskurs 7 och 8 samt hos pojkar har
berusningsdrickandet och intensivkonsumtionen av alkohol istället minskat.
Föräldrars tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat i Öckerö kommun
över tid.
Narkotika bland unga
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i kommunen. År 2019
uppgav 0,5 procent av eleverna i årskurs 7-9 att de hade provat narkotika.
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1 Inledning
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport Öppna Jämförelser folkhälsa är
befolkningens hälsa god och har förbättrats utifrån ett befolkningsperspektiv. Dock
kvarstår ojämlikheten i hälsa och i vissa fall har ojämlikheten ökat mellan olika
befolkningsgrupper, och även mellan kommuner och mellan regioner. Det finns stora
hälsoskillnader i befolkningen beroende på kön, ålder, var en bor och vilken
socioekonomisk position en har. Gapet mellan olika grupper ökar, vilket innebär att
hälsan blir bättre för de som redan har en god hälsa, och sämre för de vars hälsa
redan är sämre. Utifrån detta är minskande hälsoklyftor ett folkhälsomål som
behöver prioriteras både nationellt, regionalt och kommunalt.
Att minska skillnaderna i hälsa är ett sektorsövergripande mål, vilket behöver
prioriteras på alla nivåer inom den politiska agendan. Att arbeta för en jämlik och god
hälsa är av intresse för alla olika sektorer i samhället. Mår befolkningen bra kommer
det avspeglas och ge en positiv effekt på sektorernas egna uppdrag och mål. Detta
gynnar både den enskilda individen och samhället som helhet, och det är därmed av
stor vikt att få in hälsa i alla politiska områden.
Denna kartläggning belyser folkhälsoläget i Öckerö kommun och är en uppdatering
av den senaste kartläggningen som gjordes 2014. De senaste årens nyinkomna
statistik om folkhälsoläget innebär således att en ny kartläggning är relevant för att
ha aktuella folkhälsomål att jobba mot.

2 Syfte
Kartläggningens syfte är att ge en samlad bild av folkhälsoläget i Öckerö kommun,
samt utgöra ett underlag för vilka fokusområden som bör prioriteras under perioden
2019-2022. Kartläggningen utgör ett underlag för planering, uppföljning och
utvärdering av folkhälsoarbetet, samt ligger till grund för beslutsfattande.

3 Metod
Inhämtad statistik och enkätundersökningar
Kartläggningen är, i den mån det varit möjligt, baserad på senast befintlig statistik
och enkätundersökningar. Den främsta statistiken är hämtad från ett flertal
databaser som tillhandahavs av bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. För vidare
information om statistikunderlag och enkätundersökningar, se bilaga 1.
För att se om trenderna som finns i Öckerö kommun överensstämmer med, eller
skiljer sig från, regionen samt landet i stort är jämförande statistik hämtad även från
Västra Götalandsregionen och hela Sverige. I de fall då det varit svårare att få
jämförbar statistik med regionen och riket går det ofta att se statistik för kommunen
över tid, och på så vis kunna få en bild av om läget har blivit bättre eller sämre.
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Tillförlitlighet
Eftersom urval, frågeformuleringar och svarsfrekvens påverkar utfallet i
undersökningar bör statistiken alltid tolkas med försiktighet. I en del
enkätundersökningar är antalet respondenter förhållandevis låga, antalet personer
som svarat kan vara få, och procenttalen kan därmed verka höga. Utifrån detta är det
viktigt att lägga fokus på helheten istället för på enskilda procenttal.

Utformning av rapporten
Resultatet av kartläggningen redovisas utifrån tre olika avsnitt som
Folkhälsomyndigheten använder i sina årliga folkhälsorapporter om hälsan i
befolkningen. De tre avsnitten är:
Livsvillkor och levnadsförhållanden
Livsvillkor innefattar socioekonomiska faktorer som till exempel utbildning och
sysselsättning. Levnadsförhållanden påverkas av livsvillkoren och omfattar bland
annat delaktighet, inflytande och trygghet i hem, skola och offentliga miljöer.
Levnadsvanor
Redovisar beteenden och aktiviteter som påverkas av livsvillkor och
levnadsförhållanden så som konsumtion av alkohol, narkotika, dopning och tobak
samt kostvanor och fysisk aktivitet.
Hälsa
Redovisas genom till exempel utfall/effekter av livsvillkoren, levnadsförhållanden och
levnadsvanor i form av upplevd hälsa, sjukdom och dödlighet.
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4 Bakgrund
Hälsa
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, innebär begreppet hälsa ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från
sjukdom och handikapp. Hälsa är ett mått på individnivå och beskrivs som en resurs
för individen, och inte endast som ett mål i sig (World Health Organization, 2019).

Folkhälsa
Till skillnad från individens hälsa är folkhälsa ett begrepp för hela befolkningens
samlade hälsa med hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa
innebär således att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad
som möjligt bland olika grupper i samhället. En ojämlikhet i hälsa definieras som
systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Skillnader i hälsa
kan bedömas utifrån till exempel kön, ålder och socioekonomisk position.
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer, som brukar benämnas hälsans
bestämningsfaktorer, det vill säga de miljöer, produkter, livsvillkor och levnadsvanor
som påverkar hälsan och som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med
varandra. Figur 1 visar hur individuella faktorer, sociala sammanhang, levnadsvanor,
livsstil, socioekonomi, samhällsarenor och samhällsutveckling påverkar hälsan. Dessa
faktorer är till stor del påverkbara och kan antingen leda till hälsa eller ohälsa.

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead, 1991).

Folkhälsoarbete innebär att på olika sätt försöka förbättra folkhälsan. Att främja
hälsa innebär att öka frisk- och skyddsfaktorer för hälsa, till exempel genom att
stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande eller underlätta för
goda levnadsvanor. Att förebygga ohälsa handlar om att minska riskfaktorer för
ohälsa. Det kan till exempel vara vaccination, screening eller information och stöd för
att uppmuntra till hälsosamma val. Folkhälsoarbete kan även betyda att behandla och
åtgärda problem som har uppstått för att motverka ytterligare problem, exempelvis
metoder för rökavvänjning eller viktminskning. Folkhälsoarbete kräver att flera
aktörer samverkar genom hälsofrämjande och förebyggande insatser för att skapa en
3

positiv hälsoutveckling för befolkningen.

5 Styrande riktlinjer och vägledande dokument för
folkhälsoarbete
Nedan redogörs de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten
för folkhälsoarbetet.

Nationella styrdokument
5.1.1 Folkhälsopolitiska mål
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). De tidigare elva nationella
målen för folkhälsan har under 2018 omvandlats till åtta mål med tydligare fokus på
jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Syftet med de förändrade målområdena
är att bidra till att samhällets hälsoklyftor minskar. De åtta nationella folkhälsomålen
är:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Regionala styrdokument
5.2.1 Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy
Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor
och hälsa ska minska. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt
och utveckling mellan år 2014 och 2020 och är huvudverktyget för att, i samverkan i
Västra Götaland, genomföra den gemensamma visionen om Det goda livet. Hållbar
utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är ram
för arbetet. Hälsa är ett av visionens fem fokusområden, där bland annat ungas
delaktighet och jämställdhet lyfts fram. Visionen har fyra övergripande mål:
1.
2.
3.
4.

En ledande kunskapsregion
En region för alla
En region där vi tar globalt ansvar
En region som syns och engagerar
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5.2.2 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
I Västra Götalands budget för 2019 beskrivs samverkan som en viktig
framgångsfaktor för ett lyckat folkhälsoarbete. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av
de mänskliga rättigheterna som är viktig för regionens kärnverksamhet. Regionen
fördelar årligen en viss budget till Hälso- och sjukvårdsnämnderna där Öckerö
kommun tillhör Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. (Västra Götalandsregionen,
2019a).
I Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för år 2019
tydliggörs följande fokusområden för folkhälsan:
- Rikta satsningar för fullföljda studier
- Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för
en jämlik hälsa och social hållbarhet
- Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de
beställningar/överenskommelser som nämnden träffar med utförarna.
- I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens
verksamheter oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i
kommunens folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera
behov och utvecklingsmöjligheter.

Kommunala styrdokument
5.3.1 Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun
Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun bedrivs av en heltidsanställd på tjänsten som
folkhälsoutvecklare. Folkhälsoutvecklaren är placerad under verksamheten fritid och
kultur i kommunstyrelsens förvaltning. I tjänsten ingår verksamhets- och
budgetansvar. Verksamheten utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete där
folkhälsoutvecklaren skall ses som stöd för kommunens andra verksamheter.
Folkhälsoutvecklaren ska samordna, planera, initiera, kvalitetssäkra och utveckla det
övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna
kommunens folkhälsoarbete inom ramen för politiskt prioriterade och finansierade
områden så att kommunen skapar förutsättningar för en god hälsa för alla
kommuninvånare.
Folkhälsoutvecklaren ska också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga
upp behov från regional och central nivå. Detta genom att exempelvis vara aktiv i
nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper för att bidra med folkhälsoperspektiv och
utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan inom och över förvaltningar.
5.3.1.1 Rådet för hälsa och trygghet

Rådet för hälsa och trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella
samverkansforum och fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och
krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och personer från kommunen och
regionen i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och
satsningar som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ.
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Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa,
brottsförebyggande och krisberedskap ska uppnås i Öckerö kommun utifrån ett
medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. RHT ska arbeta med strategiska
frågor utefter kommunens antagna vision, mål och satsningar inom respektive
område.
Målet är att främja en god utveckling inom områdena folkhälsa, brottförebyggande
och krisberedskap i relation till lokala, regionala och nationella förändringar.
Folkhälsoutvecklaren är kontaktlänk mellan RHT och andra verksamheter och
aktörer i kommunen och Västra Götalandsregionen. Årligen sammanträder RHT
under fyra mötestillfällen samt vid två konferenser. Tanken med konferenserna är att
sprida kunskap och skapa handling samt öppna upp för erfarenhets- och
rapportåterföring från olika arbetsgrupper. Folkhälsoutvecklaren har tillsammans
med säkerhetssamordnaren ansvar för att planera, kalla till och utföra möten och
konferenser för RHT.
5.3.2 Översiktsplan Öckerö kommun- Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
Vid varje ny mandatperiod fattar kommunfullmäktige beslut om vilka mål som
kommunen ska sträva mot under de kommande fyra åren. Till varje mål finns
indikatorer med målvärde för respektive år under mandatperioden. Dessa,
tillsammans med genomförda satsningar, utgör underlag för uppföljning av målen.
Satsningarna tas fram i dialog mellan politiker och tjänstemän.
Politikerna har tagit beslut om dessa mål och tjänstemännen ansvarar sedan för hur
målen ska uppnås.
1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas
2. Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka
3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande
4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier
5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka
6. Majoriteten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas
7. Kvalitén på maten ska öka
8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka
9. Nyanlända ges möjlighet till en god integration
10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras
13. Utbudet för kollektivt resande ska öka
14. Kommunens miljöpåverkan ska minska
15. Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka
16. Andelen nöjda företagare ska öka
För folkhälsoarbetet är målområde 2, 3, 4, 7, 8, 10 och 11 av särskild vikt.
5.3.3 Tillgänglighet och jämställdhet- TOJ
Öckerö kommun blev år 2011 delaktigt i Jämställdhetskartan TOJ (Tillgänglighet och
jämställdhet), vilket är ett projekt som bedrivs av Winnet, Västra Götaland.
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Organisationen är ett resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling, som arbetar
för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta övergripande mål
har sex olika delmål tagits fram:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som
ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få
omsorg på samma villkor.
5. Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En god folkhälsa handlar inte endast
om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt
fördelad som möjligt.
6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Människor oavsett kön
skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.
Medverkan i TOJ innebär att Öckerö kommun finns representerat i
Jämställdhetskartan. Det är ett verktyg med könsbaserad statistik från privat,
kommunal och ideell sektor samt branscher. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt ge
en mer komplett bild av jämställdheten på kommunnivå.
5.3.4 Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum
Öckerö kommuns vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med
människan i centrum, är att kommunen ska vara en levande kommun året runt.
Kommunen ska vara till för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan
i centrum präglar samhällsutvecklingen. Visionen ligger till grund för kommunens
strategiska utveckling och planering, och fokuserar på fem områden:






Den trygga kommunen
Den lärande kommunen
Den nära kommunen
Den hållbart växande kommunen
Den engagerade kommunen
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6 Demografisk beskrivning
Folkmängd
Öckerö kommun är belägen på Sveriges västkust och består av tio stycken bebodda
öar. Folkmängden i kommunen uppgick den 31 december 2018 till 12 945 invånare.
År 2017 var medelåldern i kommunen 44 år, vilket var något högre än genomsnittet i
riket (41.2 år), (Statistiska Centralbyrån, 2018a).
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Figur 2. Folkmängd 20 18-1 2-31, Öckerö kommun. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

Medellivslängd
Den förväntade medellivslängden är en av de indikatorer som mäter hur Sveriges
befolkning mår. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män i Öckerö kommun, vilket
överensstämmer även med riket.

Kvinnor
Män

2010
83,9
78,4

Återstående medellivslängd vid födseln, Öckerö kommun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
84,4
84,3
84,4
84,4
84,2
84,1
78,5
78,7
79,5
79,8
80,2
80,5

2017
84,0
80,9

Tabell 1. Återstående medellivslängd vid födseln. (Statistis ka Centralbyrån, 2018a) .

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Öckerö kommun har under de knappt 20 senaste åren
legat på en relativt stadig ökning. Precis som för hela Sverige förväntas befolkningen
fortsätta att öka, och år 2025 prognosticeras Öckerö ha 13 500 invånare. (Västra
Götalandsregionen, 2016).
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Figur 3. Befolkn ingsutvecklin g 2001-2 008, Öckerö kommun. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

Invånare per ö

Hönö
Öckerö
Hälsö
Björkö
Knippla
Hyppeln
Rörö
Kalvsund
Fotö
Grötö

Invånare Förändring
per ö
2016-2017
5 532
56
3 602
-19
620
9
1545
-9
295
-9
168
2
244
1
206
2
637
-16
94
3

Tabell 2. Antal invånare I Öckerö kommun fördelat per ö, 2018 -1 2-31 (Öckerö kommun, 2018) .
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Figur 4. Invånare, fördelning per ö, 2018-12- 31, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2018) .
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Antalet utrikesfödda i kommunen har ökat sedan år 2000. De senaste åren har en
snabbare ökning av utrikesfödda personer skett. Denna ökning har även skett i övriga
Sverige. År 2018 bodde 903 personer i Öckerö kommun som är födda utanför
Sverige.

Årtal
Figur 5. Utrikesfödda bosatta i Öckerö kommun, 2018 -12-31. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .
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Figur 6. Invånare efter födelseland , 201 7, Öckerö kommun. (Folkhälsomynd igheten, 2019b) .

In- och utflyttningar
Under 2018 var de som flyttade till kommunen fler än de som flyttade ifrån
kommunen.
350
300
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250
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50
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Inflyttningar

Utflyttningar
Män

Kvinnor

Figur 7. In- och utflyttningar, 2018, Öckerö kommun . (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

Födda och döda
Antalet döda personer i Öckerö kommun var fler än antalet födda personer 2018.
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Figur 8. Födda och döda, 2 01 8, Öckerö kommun . (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .
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7 Hälsa
Psykisk hälsa
Att ha en god psykisk hälsa bidrar till att man kan utvecklas, uppleva det som är
meningsfullt och njuta av livet. En god psykisk hälsa gör även att man kan arbeta
produktivt, att man känner att man klarar av påfrestningar i vardagen och att man
kan bidra till samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Psykisk ohälsa är förknippat
med ogynnsamma livsvillkor och sämre villkor i arbetslivet, exempelvis på grund av
arbetslöshet eller lägre inkomst. Risken att dö före 70 års ålder är högre bland de som
har blivit vårdade på psykiatrisk slutenvård jämfört med de som inte har vårdats.
Bland de med kortare utbildningsnivå och som fått psykiatrisk slutenvård är risken
som störst. (Folkhälsomyndigheten, 2019c).
7.1.1 Nedsatt psykiskt välbefinnande
Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsbegrepp för att skildra olika psykiska
tillstånd, alltifrån lindrigare ångest och nedstämdhet till allvarliga psykiatriska
sjukdomar som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. Socioekonomiska
ojämlikheter är centrala faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Grupper med
lägre utbildning och lägre inkomst har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa
jämfört med personer med högre utbildning och högre inkomst. (Bremberg &
Dalman, 2015), (Allen, Balfour, Bell, & Marmot, 2014). Det finns många sätt att mäta
hälsan i befolkningen. För att få en uppskattning om hur befolkningen mår används
ofta enkätundersökningar med frågor som berör individens välbefinnande och
självskattade hälsa. Dessa undersökningar har som mål att belysa både psykiskt,
fysiskt och socialt välbefinnande, och därmed kan dessa användas som mått på
psykisk ohälsa. The General Health Questionnaire är en vanlig skattningsskala som
används i befolkningsbaserade intervju- och enkätundersökningar för att mäta
nedsatt psykiskt välbefinnande. (Lundin, o.a., 2017). År 2018 uppgav 17 procent av
Sveriges befolkning att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande, 20 procent av
kvinnorna och 14 procent av männen. Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i
riket har varierat, men sedan 2015 går det att se en försämring. Det är vanligare med
nedsatt psykiskt välbefinnande hos yngre personer. (Folkhälsomyndigheten, 2019d).
Öckerö kommun följer trenden för hela Sverige, men skillnaden mellan könen är inte
lika stor, där 16 procent av kvinnorna och 14 procent av männen uppgav nedsatt
psykiskt välbefinnande 2016.
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Figur 9. Nedsatt psykiskt välb efinnande, Öckerö kommun. (Folkhä lsomyndig heten, 2018a) .

7.1.2 Självskattad hälsa
En indikator som visar hur befolkningen uppfattar sin egen hälsa är självskattat
allmänt hälsotillstånd. Människors självskattade hälsa mäts bland annat i
Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Måttet har
visat sig hänga ihop med flera olika typer av hälsotillstånd och även dödlighet.
(Lundberg & Manderbacka, 1996; Desalvo, Bloser, Reynolds, He, & Muntner, 2006),
(Desalvo, Bloser, Reynolds, He, & Muntner, 2006).
Andelen i befolkningen som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller
mycket bra har i Sverige ökat fram till 2011, men därefter stannat av. År 2018 uppgav
74 procent av männen och 69 procent av kvinnorna i Sverige att de hade ett bra eller
mycket bra hälsotillstånd. Den självskattade hälsan följer samma mönster som
medellivslängden, alltså att de som har längre utbildning i högre utsträckning skattar
sin hälsa som god eller mycket god, jämfört med de med en lägre utbildning.
(Folkhälsomyndigheten, 2018a). I åldersgruppen 65-84 år uppger 76 procent i
Sverige att de har en god eller mycket god psykisk hälsa. Dock minskar den fysiska
funktionen och likaså det sociala deltagandet med åldern och detta kan påverka det
psykiska välbefinnandet. (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I Öckerö kommun uppger
72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen att de har en god självskattad
hälsa. Kvinnor uppger i något lägre grad än män att de har ett bra eller mycket bra
allmänt hälsotillstånd, vilket även är märkbart över tid. Andelen som skattar sin hälsa
som god eller mycket god har dock minskat något de senaste åren i Öckerö.
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Figur 10. Andel (%) av invånarna 16-84 år med bra självsk attat hälsotillstånd 3, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

7.1.3 Unga
I Lupp-enkäten 2017 uppger omkring tre av fyra (77 procent) elever i årskurs 8 sin
hälsa som ganska bra eller mycket bra. Andelen killar är något högre än andelen
tjejer som upplever sin hälsa som bra. Skillnaden mellan könen skiljer sig särskilt åt
vad gäller svarsalternativet mycket bra, där var fjärde tjej och varannan kille har valt
detta svarsalternativ. Jämfört med Lupp-enkäten som genomfördes 2011 är elevernas
upplevda hälsa sämre 2017. Kommunens resultat för upplevd hälsa hos eleverna
följer genomsnittet för Göteborgsregionen. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 11. Upp levd hä lsa åk 8, Öckerö kommun. (Myndigheten för ungdoms - och civilsam hällesfrågor, 2017) . 4

3 Andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?".
4 Enkätfrågan 2017: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?, med
svarsalternativen: Mycket bra; Ganska bra; Varken bra eller dålig; Ganska dålig; Mycket dålig. 2011 års fråga saknade
halvårsperspektivet: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?,Och därtill hade ett annorlunda formulerat mittalternativ:
Någorlunda. Resultaten visar andelen som svarat ganska/mycket bra.
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Andelen elever i årskurs 7-9 i Öckerö som svarar att de mår utmärkt på frågan Hur
mår du rent allmänt? har sjunkit de senaste åren. Jämfört med 2014 svarar fler
elever att de mår bra eller ganska bra 2019. Andel elever som uppger att de mår
mycket bra har sjunkit något och drygt fem procent av eleverna i årskurs 7-9 svarar
att de mår dåligt.
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Figur 12. "Hur mår du rent allmänt", åk 7 -9, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

Eleverna i årskurs 8 i Öckerö kommun uppvisar en sämre hälsa vad gäller mer
konkreta hälsobesvär jämfört med GR-snittet. Detta gäller framför allt tjejer. Cirka
90 procent av tjejerna har svarat att de minst flera gånger i veckan under det senaste
halvåret har haft problem med antingen huvudvärk, magont, nedstämdhet, stress
och/eller sömnproblem. Jämförande svarsfrekvens för killarna är 42 procent i både
Öckerö kommun och Göteborgsregionen.
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Figur 13. Hä lsobesvär minst flera gånger i veckan 5, åk 8, Öckerö kommun och genomsnittet för
Göteborgsregionen. (Myndighete n för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, 2017) .

7.1.4 Äldre
I åldersgruppen 65-84 år uppger 76 procent att de har en god eller mycket god
psykisk hälsa. Dock minskar den fysiska funktionen, och likaså det sociala
deltagandet, med åldern och detta kan påverka det psykiska välbefinnandet. Var
fjärde person över 65 år beräknas enligt forskningsstudier att drabbas av psykisk
ohälsa, där depression och ångest är mest förekommande. År 2016 uppgav nio
procent av personer över 65 år i Sverige att de hade ett nedsatt psykiskt
välbefinnande. Detta var lägre än i andra åldersgrupper och skillnaden mellan män
och kvinnor var minst tydlig. Av de äldre som svarade att de hade svårt att gå uppgav
hälften av dem att de hade ett lågt socialt deltagande, och cirka 20 procent uppgav att
de hade ett minskat psykiskt välbefinnande. För de äldre utan problem med att gå var
andelen 33 procent för lågt socialt deltagande och sju procent uppgav lågt psykiskt
välbefinnande. (Folkhälsomyndigheten, 2016a). I Öckerö kommun 2018 uppgav fem
procent av befolkningen över 65 år att de har svåra besvär med ängslan, oro eller
ångest och 53 procent av de äldre upplever att de besväras av ensamhet.

5 Enkätfrågan: Har du känt dig stressad; Känt dig nedstämd, deppig eller nere; Svårt att somna; Sovit dåligt på natten.
Svarsalternativen: Sällan eller aldrig; Någon eller några gånger i månaden; En gång i veckan; Flera gånger i veckan; I stort sett varje
dag. Resultaten visar andelen som svarat att man ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag” har haft minst något av de sex
typerna av besvär, baserat på totalt 146 svar.
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Figur 14. Ängslan, oro, ångest och ensamhet blan d personer 65 år och äldre, Öckerö kommun.
(Socialstyre lsen, 201 8a) .

Ohälsotal
Ohälsa på arbetsplatsen kan mätas genom ohälsotal och dessa beräknas som antal
utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringssjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning per försäkrad från
socialförsäkringen. (Försäkringskassan, 2019). Antalet ohälsotal ökar med stigande
ålder och andelen ohälsotal är fler bland kvinnor än bland män. Detta gäller för både
Öckerö, regionen och riket. Snittet för antalet ohälsodagar är totalt något högre bland
personer 20-44 år i Öckerö jämfört med riket. I åldersgruppen 45-64 år är däremot
antalet ohälsotal färre i kommunen jämfört med både regionen och riket.
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Figur 15. Antal ohä lsodagar per person uppdelat på åldersgrupper , 2018. (Försäkringskassan, 2019) .
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Figur 16. Antal ohä lsodagar per person, totalt, 2018. (Försäkringskassan, 2019) .

Läkemedelsanvändning
Att drabbas av känslor som oro, ängslan och ångest är vanligt och är konsekvenser av
händelser som sker i livet. Om känslorna blir för starka och har begränsande
inverkan på ens liv kan det dock vara läge att söka hjälp. Ängslan, oro och ångest är
vanligt och särskilt vanligt bland yngre personer och bland kvinnor. De flesta
individer uppger att de har lättare besvär med dessa känslor, men om besvären skulle
öka kan de ge upphov till lidande och funktionsnedsättning. (Remes, Brayne, van der
Linde, & Lafortune, 2016). En faktor som kan bli lidande vid oro, ängslan och ångest
är sömnen. Besvär med sömnen kan ta sig uttryck i exempelvis insomningsproblem
eller att vakna för tidigt. Sömnbesvär är vanligare hos äldre, särskilt kvinnor, och hos
personer som har kroniska sjukdomar. (Crowley, 2011). Vid sömn- eller
ångestproblem kan lugnande medel (bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande
preparat) användas i kortvarigt syfte. (von Knorring, Hedin, & von Knorring, 2015).
Dock är det vanligt att dessa lugnande medel förskrivs under lång tid, särskilt bland
personer med psykiatriska tillstånd och bland äldre personer. (Kurko, o.a., 2015). I
Sverige år 2017 var det fler kvinnor än män som använde sömnmedel eller lugnande
medel regelbundet. Regelbundna användare är de personer som i genomsnitt
använder minst en halv definierad dygnsdos (DDD) dagligen under minst ett år.
Mellan utbildningsgrupper fanns det märkbara skillnader där män med
eftergymnasial utbildning hade lägst andel regelbundna konsumenter, 12 personer
per 1000 invånare, och kvinnor med endast förgymnasial utbildning hade högst
andel, 52 personer per 1000 invånare. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). I Öckerö
kommun är andelen kvinnor som får regelbunden behandling med lugnande medel
eller sömnmedel 55 per 1000 invånare och bland män är det 32 per 1000 invånare.
7.3.1 Läkemedel bland unga
I Öckerö kommun 2019 uppgav 2,3 procent av eleverna i årskurs 7-9 att de använt
någon typ av receptbelagda läkemedel flera gånger utan läkarordination. Fyra
procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna uppgav detta.
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Figur 17. Använt receptbelagda läkemedel utan läkarordination, åk 7 -9, Öckerö kommun 6. (Öckerö kommun,
2019).

7.3.2 Läkemedel bland vuxna
Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har lätta eller svåra besvär av
ängslan, oro eller ångest. I Öckerö kommun är andelen något mindre än i regionen
och riket och i både i kommunen, regionen och riket är det fler kvinnor än män i
åldern 20-79 år som får regelbunden behandling med lugnande medel och/eller
sömnmedel, vilket även syns över tid i Öckerö kommun (se figur 19).
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Figur 18. Andel (%) av befolk ningen med l ätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, årsmedelvärde
2015- 201 8. (Folkhä lsomynd igheten, 2018a) .

6 Enkätfrågan: Har du någon gång använt receptbelagda läkemedel (sömnmedel, lugnande läkemedel, smärtstillande m.m.) utan
läkarordination?
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Figur 19. Personer 20-79 år s om får regelbunden behandling med sömn -/lugnande medel, Öckerö kommun. 7
(Socialstyre lsen, 201 9a) .

I Öckerö kommun är det fler personer per 1000 invånare som får regelbunden
behandling med sömnmedel eller lugnande medel än i riket som helhet. Inom
regionen var Öckerö kommun en av de kommuner med flest personer per 1000
invånare som fick regelbunden behandling med lugnande medel eller sömnmedel år
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019f).
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Figur 20. Antal personer/10 0 0 invånare , 20-79 år, som får r egelbunden behandling med sömn -/lugnande
medel. (Socialstyre lsen, 201 9a) .

7.3.3 Läkemedel bland äldre
Med stigande ålder tilltar läkemedelsanvändningen, bland annat på grund av att
sjukdomar ökar men även till följd av sömnstörningar, oro och smärta. Åldrandet
medför således en risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. På grund av
sjukdom och åldersrelaterade fysiologiska förändringar i kroppen ökar känsligheten
7 Regelbundna användare definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser
bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5
dygnsdoser bensodiazepiner per dag.
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för läkemedel ju äldre man blir. Känsligheten gäller särskilt vissa läkemedel, som
exempelvis psykofarmaka. Läkemedel som är godkända för temporär behandling av
sömnproblem och ångesttillstånd är bensodiazepiner och bensodiazepinlika
läkemedel. Dessa används även för att behandla lättare former av oro.
Biverkningarna av dessa läkemedel kan vara allvarliga, särskilt vid långvarigt bruk
och vid hög konsumtion, och läkemedlen kan vara beroendeframkallande. Äldre
personer löper i synnerhet högre risk att drabbas av biverkningar, speciellt kognitiva
störningar. Därmed är det viktigt att vara försiktig med, och noggrant överväga,
förskrivning av dessa läkemedel. (Socialstyrelsen, 2017a).
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Figur 21. Användning av antidepressiva, 65 år och äldre, antal användare/1000 invån are, Öckerö kommun.
(OBS, bruten axel). (Västra Götalandsregionen, 2019b) .

Användning av läkemedel bland personer över 75 år i särskilt boende har ökat i
Öckerö kommun de senaste åren.
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Figur 22. Personer över 75 år i särskilt boende som har behandlats med läkemedel, andel (%), Öckerö
kommun. (Socialstyrelsen, 20 19a; Socia lstyrelsen, 2019b) .
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Figur 23. Personer över 75 år med hemtjänst som har behandlats med läkemedel , andel (%) , Öckerö kommun.
(Socialstyre lsen, 201 9a; Socialstyrels en, 20 19b) .

Självmord
Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige, vilket motsvarar cirka fyra
människoliv per dag. Självmord utgör därmed ett stort samhälls- och
folkhälsoproblem. Antalet självmord har sedan 1980 minskat med cirka 25 procent.
Kvinnor utgör den största andelen som gör självmordsförsök medan cirka 70 procent
av de som begår självmord är män. Det är vanligare med både självmordstankar,
självmordsförsök och självmord bland HBTQ-personer än bland befolkningen som
helhet. Fler äldre personer tar sitt liv, samtidigt som självmord är den vanligaste
dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor i
samma ålder. De senaste decennierna har antalet självmord i Sverige ökat bland
personer i åldern 15-29 år. Antalet självmord är högre bland långtidsarbetslösa och
personer med kortare utbildning. (Suicide Zero, 2019). I Öckerö kommun är antalet
rapporterade självmord färre än i regionen och riket, och av de rapporterade fallen är
det lika många kvinnor som män som begått självmord.
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Figur 24. Antal sjä lvmord per 100 0 00 invånare 15 år och äldre. Medelvärde för åren 2013 -2017.
(Socialstyre lsen, 201 9c) .

Under perioden 2008-2017 tog totalt sex män och tre kvinnor sitt liv i Öckerö
kommun. Av dessa nio fall var sju säkra självmordsdiagnoser (avsiktlig
självdestruktiv handling) och två var osäkra självmordsdiagnoser (skadehändelser
med oklar avsikt)8.
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Figur 25. Antal sjä lvmord (säkra och osäkra) , årsmedelvärde för perioden 2008 -2017, Öckerö kommun .
(Socialstyre lsen, 201 9d) .

Andelen som har haft självmordstankar det senaste året har ökat, särskilt bland
männen.

8 Generellt är det svårt att dra några säkra slutsatser kring små datamängder som dessa. Till exempel är det svårt att säga något om
utvecklingen över tid, och om hur dessa siffror står sig i förhållande till andra kommuner.
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Figur 26. Andel som ha ft självmordstankar senaste året, Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .
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Figur 27. Antal sjä lvmordsförsök, Öckerö kommun. (Vårdsamverkan i Västra Götaland, 2019) .

Skador
7.5.1 Skador bland barn
Trafikrelaterade olyckor och fallolyckor är två av de vanligaste bakomliggande
orsakerna till skador bland barn. Barn i yngre åldrar drabbas främst av fallskador
medan äldre barn råkar ut för både fallskador och trafikrelaterade olyckor.
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011; Socialstyrelsen, 2011). I
Sverige har antalet dödsfall orsakade av skador bland barn under lång tid minskat.
Förebyggande arbete och tvärsektoriella satsningar för att skapa en trygg miljö för
barn är en bidragande faktor till detta. Dock är det fortfarande många barn som
skadas och fler pojkar än flickor skadar sig. (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2011). I genomsnitt skadades 771 per 100 000 barn i Sverige 2016. Flickor
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skadar sig inte i samma utsträckning som pojkar, vilket även är detsamma i Öckerö
kommun där fler pojkar än flickor skadar sig.
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Figur 28. Skador bland barn 0-14 år vårdade i sluten och/eller specialiserad öppenvård , årsmedelvärde
2015- 201 7, Öckerö kommun. 9 (Socialstyre lsen, 2019e) .

7.5.2 Fall och fallskador bland äldre
Skador till följd av fall kan alla människor i alla åldrar råka ut för, men de som
dominerar gällande fallskador är äldre personer. Fall och fallskador är den vanligaste
orsaken till att äldre personer skadar sig och kan leda till allvarliga konsekvenser. I
Sverige uppsöker omkring 300 000 personer specialistvård efter att ha skadat sig
genom en fallolycka och årligen dör drygt 1000 personer till följd av fallolyckor.
(Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2018). Förekomsten av fallskador ökar
med stigande ålder, bland annat på grund av försämrad balans, syn- och
hörselnedsättning, muskelsvaghet eller sjukdom. Tidigare fallskador och
läkemedelsanvändning ökar även det risken för fallskador. (Socialstyrelsen, 2019f).
Kvinnor i Öckerö kommun råkar ut för skador i samband med fall i högre
utsträckning än män. Detta gäller både för personer över 65 år och för de över 80 år.
Över tid har fallolyckorna minskat totalt. I Öckerö kommun var antalet rapporterade
fallolyckor färre än i både regionen och i riket 2016.

9 Antal personer per 100 000 invånare vårdade i sluten och/eller specialiserad öppenvård (3-årsmedelvärde), 0-14 år, medelvärde
för 2015-2017.
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Figur 29. Fa llskador b land personer 65+, 3 -årsmedelvärde, antal/10 0 000 invånare, Öckerö kommun. 10
(Socialstyre lsen, 201 9g) .
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Figur 30. Fa llskador b land personer 80+, 3 -årsmedelvärde, antal/1000 invånare, Öckerö kommun 11.
(Socialstyre lsen, 201 9g) .

10 Antal personer över 65 år som vårdats i slutenvård pga. fallskador.
11 Antal personer över 80 år som vårdats i slutenvård pga. fallskador.
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Figur 31. Fa llo lyckor, vårdade 65+, antal/100 000 invånare 2016. (Soc ialstyre lsen, 2019g) .

Övervikt och fetma
En stor del av sjukdomsfallen i Sverige är orsakade av övervikt och fetma (SOU
2016:55, 2016; Molarius, Engstrom, Flink, Simonsson, & Tegelberg, 2014). Ett högt
BMI12 är en av de främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Hos personer
med övervikt eller fetma ökar hälsoproblemen och risken för att drabbas av till
exempel diabetes typ 2, stroke, en del cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. I
grupper med förgymnasial utbildning är övervikt och fetma mer förekommande än
hos personer som har eftergymnasial utbildning. Sedan 1980-talet har andelen
personer med fetma tredubblats i Sverige och fortsätter att öka. Både övervikt och
fetma ökar med stigande ålder, och idag är varannan svensk överviktig eller fet. De
senaste 25 åren har även kroppsvikten hos barn i åldern 11-15 år ökat. Cirka 13
procent av flickor i 15-årsåldern och 17 procent av pojkar i samma ålder är överviktiga
eller feta. (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017). Hos barn i lägre åldrar,
6-9 år, visar en undersökning från Världshälsoorganisationen (WHO) att 27 procent
av pojkarna och 28 procent av alla flickor har övervikt eller fetma (World Health
Organization, 2018a). Andel personer med fetma i befolkningen i Sverige var år 2018
15 procent för kvinnor och 16 procent för män. (Folkhälsomyndigheten, 2019d).
I Öckerö kommun har andelen personer med fetma ökat från 9 procent 2007 till 13
procent 2016. Fler män än kvinnor lider av fetma i kommunen, 16 procent jämfört
med 10 procent. Ett medelvärde för åren 2015, 2016 och 2018 visar på att 42 procent
av kvinnorna och 59 procent av männen i Öckerös befolkning har ett BMI över 25,
och räknas därmed som överviktiga eller feta.13

12 Body Mass Index.
13 Undervikt: BMI 18,4 eller lägre, normalvikt: BMI 18,5 -24,9, övervikt: BMI 25,0 – 29,9, fetma: BMI 30,0 eller högre. Övervikt och
fetma: BMI 25,0 eller högre.
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Figur 32. Andel (%) av befolk ningen 16 -84 år som har fetma (BMI > 30), Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .
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Figur 33. Andel (%) av b efolk ningen 16 -84 år som har ett BMI över 25. Årsmedelvärde 2015 - 2018.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

Folksjukdomar
En sjukdom med hög frekvens i befolkningen brukar benämnas folksjukdom. I
Sverige är folksjukdomarna idag enbart icke smittsamma sjukdomar, till skillnad mot
under 1800- och 1900-talets första årtionden. Folksjukdomar kan vara av både
somatisk och psykisk karaktär, till exempel diabetes, vissa cancersjukdomar, hjärtoch kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Flera av folksjukdomarna har ofta samma
riskfaktorer och går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor.
(Folkhälsomyndigheten, 2019e).
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7.7.1 Hjärtinfarkt och stroke
Trots att insjuknandet och dödligheten av hjärtinfarkt under de senaste decennierna
har minskat är hjärt- och kärlsjukdom fortfarande Sveriges vanligaste folksjukdom.
(Folkhälsomyndigheten, 2019e). Hjärtinfarkt och stroke ingår i gruppen hjärt- och
kärlsjukdomar. Dessa har till stor del samma riskfaktorer, exempelvis höga blodfetter
och högt blodtryck. Ohälsosamma matvanor, rökning, fetma och för lite fysisk
aktivitet ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (GBD 2017 Risk
Factor Collaborators, 2018). Risken för att drabbas av hjärtinfarkt ökar med åldern
och fler män än kvinnor drabbas. Det är fler personer med förgymnasial utbildning
som insjuknar i hjärtinfarkt jämfört med de som har gymnasial och eftergymnasial
utbildning, vilket gäller både för män och kvinnor. (Socialstyrelsen, 2017b). I Sverige
år 2016 insjuknade totalt 269 personer på 100 000 invånare i hjärtinfarkt. Trenden
går nedåt, men könsskillnaderna är ännu stora. År 2016 insjuknade 178 kvinnor och
372 män på 100 000 invånare. (Socialstyrelsen, 2019c; Socialstyrelsen, 2019g).
I Öckerö kommun har antalet som insjuknat i hjärtinfarkt minskat över tid, vilket
följer trenden för hela Sverige. Totalt drabbades 209 personer på 100 000 invånare
av hjärtinfarkt i kommunen 2017, vilket är färre rapporterade fall jämfört med hela
riket. Uppdelat på kön var det 134 kvinnor och 284 män på 100 000 invånare som
drabbades av hjärtinfarkt 2017.
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Figur 34. Incidens av hj ärtinf arkter 20 -79 år, antal/100 000 invånare. Öckerö kommun. (Socialstyrelsen,
2019c; Soc ialst yrelsen, 20 19 g) .

7.7.2 Lungcancer
Den näst vanligaste dödsorsaken idag, både i Sverige och i världen, är cancer. I
Sverige är 26 procent av alla dödsfall orsakade av någon typ av cancer. Totalt sett är
lungcancer den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige (Socialstyrelsen,
2019h) och är den fjärde vanligaste cancertypen (Socialstyrelsen, 2019i). Det finns ett
stort samband mellan tobaksrökning och lungcancer (Socialstyrelsen, 2019j).
År 2016 avled 48 personer per 100 000 invånare på grund av lungcancer i Sverige.
Dödligheten är störst hos äldre personer, och minskade mellan åren 2006- 2016 hos
personer mellan 30-64 år. Andelen kvinnor som drabbas av lungcancer har legat på
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en relativt stabil nivå under 2006-2016, medan antalet dödsfall per 100 000 invånare
bland männen har minskat med åren och kommit närmare kvinnornas nivå. Det
finns stora skillnader mellan utbildningsgrupper, där fler personer med endast
förgymnasial utbildning dör i lungcancer än personer med eftergymnasial utbildning,
vilket gäller för både män och kvinnor. Bland kvinnor med förgymnasial utbildning
avled 70 per 100 000 invånare av lungcancer 2016, medan 31 per 100 000 invånare
med eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för männen med förgymnasial
utbildning var 73 per 100 000 och med eftergymnasial var det 35 per 100 000
invånare. (Folkhälsomyndigheten, 2019d).
I Öckerö kommun var andelen 33,4 per 100 000 som avlidit på grund av lungcancer
2016. I kommunen är det betydligt fler män än kvinnor som avlider till följd av
lungcancer, 49,4 per 100 000 män jämfört med 20, 9 per 100 000 kvinnor.
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Figur 35. Dödlighet i lungcancer bland personer 15 år och äldre. 5 -årsmedelvärde, antal/100 000 invånare,
Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 20 19f).

Tandhälsa
Tandhälsan har en stark koppling till faktorer som påverkar, men också påverkas av,
andra hälsoaspekter, exempelvis ekonomiska förutsättningar, kunskaper om hälsa,
levnadsvanor och nyttjandet av vården. Därmed är tandhälsan en stor och viktig del
av individens välbefinnande och livskvalitet. (SOU 2016:55, 2016; Molarius,
Engstrom, Flink, Simonsson, & Tegelberg, 2014). Sedan 2004 har andelen som
upplever sin tandhälsa som bra eller mycket bra ökat, vilket gäller för både män och
kvinnor mellan 16-84 år. Kvinnor i Sverige rapporterar i något högre utsträckning än
män att de har en god tandhälsa. 78 procent av kvinnorna och 72 procent av männen
i Sverige uppgav år 2018 att de hade en bra eller mycket bra tandhälsa.
(Folkhälsomyndigheten, 2019d). Dock finns det skillnader hos individer med olika
socioekonomisk position där personer med låg socioekonomisk position tenderar att
ha sämre tandhälsa och att i högre utsträckning avstå från tandvårdsbesök än de som
ha högre socioekonomisk position. Utbildningsnivå spelar även en roll i ens
upplevelse av sin tandhälsa. Personer med högre utbildning skattar i högre grad sin
tandhälsa som god jämfört med personer med lägre utbildning. (Engstrom &
Holmlund, 2011; Socialstyrelsen, 2017c).
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I Öckerö kommun uppskattade 79 procent av invånarna sin tandhälsa som bra 2016.
Fördelat på kön angav 75 procent av männen och 84 procent av kvinnorna att deras
tandhälsa var god. Siffrorna var 2018 desamma som för 2016. Öckeröborna
uppskattar således sin tandhälsa bättre än genomsnittet för Sveriges befolkning.
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Figur 36. Invånare med bra självskattad tandhälsa, andel (%), Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten,
2018a).
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8 Livsvillkor och levnadsförhållanden
Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. Barn som växer upp i
ekonomisk utsatthet tenderar att få sämre hälsa när de blir vuxna. (Prop.
2017/18:249, u.d.). Barn som växer upp i familjer med en lägre socioekonomisk
position riskerar i högre utsträckning att få sämre betyg, att bli inskrivna på sjukhus
och att få ekonomiskt bistånd i högre grad än barn som kommer från familjer med en
högre socioekonomisk position. (SOU 2017:47, 2017).

De första levnadsåren
8.1.1 Barns deltagande i förskoleverksamhet
Förskolan är en plats för främjandet av både hälsan och lärandet.
(Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017).
Förskolan har en betydande roll för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar för
hälsa på sikt. Föräldrarnas livssituation ska inte påverka barnens rätt till att gå i
förskolan. Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att alla barn ska kunna vara heltid
på förskola. (SOU 2017:47, 2017)
Andelen barn mellan ett och fem år som är inskrivna i förskolan i Öckerö kommun
har ökat med tiden. År 2018 var 84 procent av barnen inskrivna i förskolan.
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Figur 37. Barn 1-5 år inskrivn a i förskola, andel (%), Öckerö kommun. (Skolverket, 2019; Statistiska
Centralbyrån, 2018a) .

8.1.2 Barnfattigdom
Att under en längre tid leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det
mest basala medför ofta stora konsekvenser för barn och unga, och motverkar
möjligheterna för dem att utvecklas och att delta i samhället. De barn som lever i
familjer med låg inkomststandard, med försörjningsstöd eller med bådadera
beräknas leva i barnfattigdom, enligt Rädda Barnens definition av barnfattigdom.
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Definitionen klassificeras som ett absolut fattigdomsmått, vilket innebär att
inkomster under en viss nivå definieras som fattigdom. (Rädda Barnen, 2018).
Sedan 2011 har barnfattigdomen i Sverige minskat från 10,8 procent till 9,3 procent
2016, enligt Rädda Barnen (2018). I Sverige bor det drygt två miljoner barn mellan 017 år. År 2016 levde omkring 186 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet, i enlighet
med Rädda Barnens definition av fattigdom. Barn med utländsk bakgrund och barn
som lever med en ensamstående föräldrar beräknas ha ökad risk för att leva i
ekonomiskt utsatta förhållanden. Dessa faktorer förstärker varandra om de
sammanfaller. Barnfattigdomsnivån går i rätt riktning, samtidigt som skillnaderna
dock fortsätter att öka. Det har skett en procentuell minskning av barnfattigdomen
bland barn som lever i familjer med utländsk bakgrund samt barn till ensamstående
föräldrar, men avståndet till de som har en bättre levnadsstandard har ökat. År 2016
levde 42 procent av barn med utländsk bakgrund och med en ensamstående förälder i
ekonomisk utsatthet. Jämförelsevis levde 1,4 procent av barn till sammanboende
föräldrar med svensk bakgrund i barnfattigdom. (Rädda Barnen, 2018).
Barnfattigdomen i Öckerö kommun har, precis som trenden för både regionen och
hela riket, sjunkit mellan åren 2011 och 2016. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är
lägre än genomsnittet för både regionen och riket i stort.
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Figur 38. Andel barn 0-1 7 år i hushå ll med låg inkomststandard, och/eller försörjningsstöd 2016, Öckerö
kommun. (Rädda Barnen, 2018) .
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Figur 39. Barn 0-1 7 år i hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd, Öckerö kommun jämfört
med regionen och riket. (Rädda Barnen, 2018) .

Utbildning, arbetsliv och försörjning
Sambandet mellan utbildningsnivå och hälsa är starkt. Att därför utveckla
människors kunskaper och kompetenser genom utbildning och lärande är viktigt för
att uppnå en jämlik hälsa. Förhållanden såsom livsvillkor och levnadsvanor är mer
hälsofrämjande hos de personer som har högre utbildningsnivå. Kompetenser och
kunskaper från utbildning ger möjlighet att stärka sociala och psykologiska resurser,
men även större möjlighet att själv kunna påverka sin situation. Detta kan i sin tur
minska fysiska och psykosociala besvär. (Folkhälsomyndigheten, 2015).
8.2.1 Utbildningsnivå
Generellt har högutbildade en bättre hälsa än lågutbildade och chansen att ha en god
hälsa ökar med stigande utbildningsnivå. Personer med låg utbildning är även mer
utsatta på arbetsmarknaden. Att ha en slutförd gymnasieutbildning ökar chanserna
till att etablera sig på arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar förutsättningarna för en
god hälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2015). I Öckerö kommun är det fler som har
gymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning jämfört med både Västra
Götaland och med riket i stort. Det är färre som har eftergymnasial utbildning i
Öckerö än vad resten av länet och riket har, vilket framför allt syns bland män. Både i
Öckerö kommun, likväl som i länet och riket i stort, har kvinnor i större utsträckning
än män eftergymnasial utbildning. I Öckerö kommun har 45 procent av kvinnorna
och 31 procent av männen eftergymnasial utbildning. 53 procent av männen och 46
procent av kvinnorna har gymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning.
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Figur 40. Utb ildn ingsnivå 20 - 64 år, 201 7. (Statistiska Centralbyrån, 2019a) .

Av andelen utrikesfödda hade 15 procent förgymnasial utbildning i Öckerö år 2015, 31
procent hade gymnasial utbildning och 49 procent av de utrikesfödda i kommunen
hade eftergymnasial utbildning som högsta avklarade utbildning.
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Figur 41. Andel (%) utrikesfö dda 25 -64 år eft er utbildning snivå 2015, Öckerö kommun . (Statistiska
Centralbyrån, 2015) .

Över tid har andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Öckerö kommun ökat.
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Figur 42. Invånare 25-64 år med eftergymna sial 14 utbildn in g, andel (%), Öckerö kommun. (Statistiska
Centralbyrån, 2019a) .

8.2.2 Behörighet till gymnasiet
De betyg som eleverna får i årskurs nio är viktiga för framtida studier och är
avgörande för om eleverna väljer att studera vidare. Risken att få psykosociala
problem i framtiden ökar bland elever med låga eller ofullständiga betyg.
(Gustafsson, o.a., 2010). I Sverige hade 87 procent av flickorna och 82 procent av
pojkarna i årskurs nio behörighet till gymnasiet år 2018. I Öckerö var andelen med
gymnasiebehörighet 97,3 procent bland flickor och 87,2 procent bland pojkar.
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Figur 43. Elever i åk. 9 som ä r behöriga till yrkesprogram på gymnasiet 15, Öckerö kommun. (Statistiska
Centralbyrån, 2018a; Skolver ket, 2018) .

14 Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning.
15 Indikatorn ”gymnasiebehörighet” visar andel elever som har behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet, då dessa program har
lägst behörighetskrav. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Elever med okänd bakgrund ingår inte.
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8.2.3 Slutförda gymnasiestudier
En fullgjord gymnasieutbildning ökar chanserna på arbetsmarknaden. Den tydligaste
gränsen gällande risken för arbetslöshet är mellan de som har en avslutad
gymnasieutbildning och de som inte har det. (Arbetsförmedlingen, 2017). År 2017 var
det sammanlagt 78 procent som avslutat sin gymnasieutbildning inom fyra år. Bland
kvinnor hade 81 procent och bland män hade 76 procent slutfört sin
gymnasieutbildning. I Öckerö kommun hade 89,2 procent av eleverna en avklarad
gymnasieutbildning år 2017, bland kvinnor 88,1 procent och bland män 90 procent.
Under 2018 hade andelen sjunkit något, där totalt 83,5 procent hade en
gymnasieexamen inom fyra år.
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Figur 44. Andel (%) gymnasie elever med examen/studiebevis inom 4 år 16, Öckerö kommun. (Statistiska
Centralbyrån, 2018a) .

8.2.4 Inkomstnivå
En viktig faktor för hälsoskillnader är människors inkomster och
försörjningsmöjligheter. Ju högre inkomst desto bättre hälsa tenderar individen att
ha. Den förväntade livslängden ökar också i och med högre inkomst, åtminstone vad
gäller de lägre inkomstgrupperna. (Prop. 2017/18:249, u.d.).
Medelinkomsten för kvinnorna i Öckerö kommun är 303 000 kr/år och för männen
412 000 kr/år. Även i riket i stort tjänar män mer än kvinnor. I Öckerö kommun är
både medelinkomsten och medianinkomsten högre än genomsnittet för både länet
och riket. Männen i Öckerö tjänar mer än snittet för männen i både länet och riket,
och kvinnorna i kommunen har högre inkomst jämfört med kvinnor i länet och riket.
Skillnaden i medelinkomst bland män och kvinnor är större i Öckerö än i regionen
och riket.

16 Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år,
inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM.
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Figur 45. Sammanräknad förvärvsinkomst 2016, Öckerö kommun. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

8.2.5 Arbete och sysselsättning
Att ha ett arbete och en god arbetsmiljö är centrala delar för att uppnå en jämlik
hälsa. De människor som har ett arbete har för det mesta en bättre hälsa än de som
inte har något arbete eller annan sysselsättning. I regel har personer med låg
utbildning, personer med funktionsvariation och personer som är födda utomlands
lägre chans att få ett jobb. Människors hälsa och välbefinnande stärks av att ha ett
arbete och att ha gynnsamma arbetsförhållanden, medan ogynnsamma
arbetsförhållanden visar på ökad risk för ohälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2015).
I Öckerö kommun har 69,4 procent av befolkningen någon form av sysselsättning,
vilket är något högre än genomsnittet för hela Sverige. Andelen män som har en
sysselsättning är något högre än andelen kvinnor, vilket följer snittet även för riket i
sort.
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Figur 46. Andel (%) av befolk ningen 15 -74 år i kommunen som har en sysselsättning 2018, Öckerö kommun.
(Statistiska Centralbyrån, 2018a) .
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Procent

I Öckerö kommun är 85 procent av kvinnorna och 87 procent av männen
förvärvsarbetande, vilket är högre än genomsnittet för länet och riket. Lägst andel
som arbetar är unga personer i åldern 20-24 år. I denna kategori är det dock fler som
är förvärvsarbetande jämfört med personer i samma ålder i länet och riket.
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Figur 47. Andel (%) som är förvärvsarbetande 2016, Öckerö kommun. Avser nattbefolkning. (Statistiska
Centralbyrån, 2018a) .

8.2.6 Unga som varken arbetar eller studerar
Unga personer som inte arbetar eller studerar är en grupp som är särskilt utsatt.
Dessa individer missar erfarenheter och kunskaper som en sysselsättning ger och
som kan komma att krävas för att få ett framtida jobb. (SOU 2018:11, 2018). Att
varken arbeta eller studera ökar dessutom risken för psykisk ohälsa. Att vårdas på
sjukhus för depression har visat sig vara dubbelt så vanligt bland de som inte har
någon sysselsättning jämfört med de som har det. Även risken för att vårdas för
självskadebeteende och alkohol- och drogrelaterade problem har visat sig vara högre
hos personer som varken arbetar eller studerar. (Sellstrom, Bremberg, & O'campo,
2011). På riksnivå år 2016 var andelen unga 17-24 år som saknar sysselsättning 8,6
procent bland kvinnor och 9,4 procent bland män. Denna andel har varit relativt
stabil under en tioårsperiod i Sverige. I Öckerö var det totalt 6,3 procent som varken
arbetade eller studerade år 2016, bland män 7,1 procent och bland kvinnor 5,3
procent. Det är vanligare bland män att varken ha ett arbete eller sysselsättning än
vad det är bland kvinnor. Trenden indikerar på att andelen ökar bland män, medan
andelen bland kvinnor har varit mer konstant. Totalt sett har andelen unga som
varken studerar eller arbetar ökat något över tid.
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Figur 48. Invånare 17-24 år s om varken studerar eller arbetar, Öckerö kommun. (Statistiska Centralbyrån,
2018a).

8.2.7 Arbetssökande och långtidsarbetslöshet
Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med länet och riket. Unga
personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet och fler män än kvinnor i den
åldern är arbetslösa.
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Figur 49. Andel (%) av befolk ningen som var arbetssökande i oktober 2018. (Statistiska Centralbyrån,
2018a).

I samband med finanskrisen 2008 ökade långtidsarbetslösheten i Sverige från 1,9
procent till som högst 3,9 procent 2010 och har därefter legat på 3,7–3,9 procent till
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). Likväl som i riket ökade arbetslösheten även i
Öckerö kommun efter 2009. Därefter har långtidsarbetslösheten sjunkit och låg 2018
på 1,2 procent. Långtidsarbetslösheten har i Öckerö kommun legat under snittet för
riket över tid. År 2018 var långtidsarbetslösheten hos män något högre än bland
kvinnor i Öckerö, medan andelen arbetslösa kvinnor har varit fler under tidigare år.
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Figur 50. Andel (%) av befolk ningen som varit långtidsarbetslösa 17, Öcker ö kommun . (Arbetsförmedlingen,
2018).

8.2.8 Ekonomiskt bistånd
Den vanligaste orsaken till att personer inte kan försörja sig beror på arbetslöshet i
samband med att individen inte har någon arbetslöshetsförsäkring, och därmed är de
i behov av ekonomiskt bistånd. (Socialstyrelsen, 2017d). Fördelningen av
inkomsterna ses ofta som en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för
hälsoskillnader där högre inkomst sammankopplas med ett friskare liv och längre
förväntad livslängd. (World Health Organization, 2008). Barn som bor i familjer med
regelbundet ekonomiskt bistånd har generellt lägre betyg när de slutar grundskolan
än barn som växer upp i familjer utan behov av ekonomiskt bistånd. (SOU 2017:47,
2017). Långvarigt ekonomiskt bistånd är således en viktig indikator att följa inom
folkhälsoområdet.
Invånare som får ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun följer trenden för riket i
stort. Den största andelen biståndstagare i både kommunen och riket är
ensamstående män utan barn. Ensamstående kvinnor utan barn står för drygt 20
procent av biståndstagandet i kommunen.

17 Personer som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader.
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Figur 51. Andel (%) av befolk ningen som erhållit ekonomiskt bistånd 2017. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

Procent

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat över tid. År 2017 var den
totala andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd drygt 30
procent av biståndstagarna, bland kvinnor 29,1 procent och bland män 32,4 procent.
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Årtal
Totalt

Män

Kvinnor

Figur 52. Vuxna b iståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%), Öckerö kommun. 18
(Socialstyre lsen, 201 9k) .

Andelen äldre personer över 65 år som lever i ekonomisk utsatthet har ökat något
mellan 2012 och 2017, från 6,9 procent till 9,8 procent.

18

Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året.
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Figur 53. Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%), Öckerö kommun.
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(Statistisk a Centralbyrån, 2019b) .

8.2.9 Sjuk- och aktivitetsersättning
I Öckerö kommun gavs det ut mest sjuk-och aktivitetsersättning till kvinnor i åldern
60-64 år, där 13 procent av kvinnorna fick ersättning från kommunen. I riket var
andelen 19 procent i samma åldersgrupp. I snitt var det färre andel personer i Öckerö
kommun jämfört med hela Sverige som fick sjuk- eller aktivitetsersättning.
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Figur 54. Andel (%) av befolk ningen som erhållit s juk- och aktivitetsersättning, uppdelat på ålder , 2017.
(Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

Delaktighet och inflytande
En grundläggande faktor för välmående invånare och ett fungerande samhälle är
möjligheten och rätten att kunna påverka sin livssituation. Tydliga kopplingar finns
mellan hälsa och upplevd delaktighet. Personer med lägre socioekonomisk position
upplever i högre utsträckning att de har mindre inflytande över både sin livssituation
19 Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet (KE) under 60 procent av
median disponibel inkomst per KE.

44

och samhällsutvecklingen. (SOU 2016:55, 2016). För att uppnå en jämlik hälsa är det
av stor vikt att människor upplever att de har kontroll över sitt eget liv, att de har tillit
till andra och att de känner att de är delaktiga och har ett inflytande i samhället.
Likaså kan bristande inflytande och tillit leda till en känsla av maktlöshet och
utanförskap. Personer med högre socioekonomisk position upplever i högre grad att
de har bättre kontroll och mer inflytande över både sina egna livsvillkor men även
över samhället i stort. De upplever också i större utsträckning att de har mer
gemenskap och känner större delaktighet. (Prop. 2017/18:249, u.d.).
Nedan följer några faktorer och undersökningar som ligger till grund för en samlad
bild över hur invånarna i Öckerö kommun ser på möjligheten att påverka sin
livssituation och vara delaktig i samhället.
8.3.1 Valdeltagande
Delaktighet och inflytande i samhället är centrala områden för en individs hälsa och
kan till exempel mätas genom antalet deltagande i demokratiska processer. Som ett
mått på demokratisk delaktighet används ofta antalet valdeltagande vid allmänna val.
(SOU 2016:55, 2016). Andelen som röstar är betydligt lägre bland personer med lägre
utbildningsnivå, arbetslösa, ensamstående och personer utanför arbetsmarknaden.
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen
(sedan 1998) legat över genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Detta gäller både
för kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Andelen invånare som väljer
att rösta har ökat över tid. År 2018 var 49,8 procent män och 50,2 procent kvinnor
som röstade i kommunen. Andelen förstagångsväljare var 5,7 procent.
(Valmyndigheten, 2018).

Kommun Öckerö

1998

2002

2006

2010

2014

2018

84,4

84,3

86,7

88,1

89

90,9

Sverige

78,6

77,9

79,4

81,6

82,8

84,1

Landsting Öckerö

82,9

83,2

85,2

86,8

87,9

90

Sverige

78,1

77,5

78,8

81,1

82,4

83,7

Öckerö

84,9

84,9

88,1

89,4

89,7

91,7

Sverige

81,4

80,1

82

84,6

85,8

87,2

Riksdag

Tabell 3. Andel (%) valdeltaga nde, Öckerö kommun och Sverige. (Statistiska Centralbyrån, 2010;
Valmynd igheten, 201 9) .
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Figur 55. Valde ltagande , Öckerö kommun. (Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

8.3.2 Invånarnas upplevelse av inflytande på beslut och verksamheter i kommunen
Att låta medborgarna i kommunen vara med och påverka i viktiga beslut och att ta
vara på deras synpunkter kan göra att kvaliteten i kommunens verksamheter blir
bättre. Nedan presenteras Öckeröbornas resultat från Medborgarundersökningen
2018.20
1. Nöjd‐Region‐Index (NRI)
Prioriteringsmatrisen visar på vilka områden som bör prioriteras för att
helhetsbetyget nöjd-region-index (NRI) ska höjas. De frågeområden som bör
prioriteras för att få nöjdare medborgare i kommunen är enligt matrisen
kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder. Trygghet är ett område som bör
förbättras om möjligt. Utbildnings- och arbetsmöjligheter kan ha lägre prioritet enligt
undersökningen. (Statistiska Centralbyrån, 2018b).

20 Se bilaga 1 för mer information om Medborgarundersökningen 2018, SCB.

46

Figur 56. Nö jd-Region-Index ( NRI). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018 .

2. Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI)
Enligt prioriteringsmatrisen är miljöarbete, stöd för utsatta personer och gator och
vägar de verksamheter som bör prioriteras för att få ett högre nöjd-medborgarindex. Verksamheter som hamnar i en andra prioriteringsgrupp och kan förbättras
om möjligt är renhållning och sophämtning, förskolan, äldreomsorgen och vatten
och avlopp. Lägre prioritet enligt matrisen kan läggas på kultur, gymnasieskolan,
idrotts‐ och motionsanläggningar, gång‐ och
cykelvägar samt grundskolan. Räddningstjänstens betygsindex kan bevaras.
(Statistiska Centralbyrån, 2018b).
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Figur 57. Nö jd-Medborgar -Index (NMI). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018.

3. Nöjd‐Inflytande‐Index (NII)
De faktorer som har fått relativt lågt betygsindex är förtroende och påverkan. Då
dessa enligt prioriteringsmatrisen har förhållandevis hög effekt bör de prioriteras för
ett högre nöjd-inflytande-index. Från medborgarundersökningen 2014 låg faktorn
förtroende längst ner till vänster i matrisen och hade då därmed lägre prioritet.
(Statistiska Centralbyrån, 2018b).
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Figur 58. Nöjd-Inflytande-Index (NII). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018.

8.3.3 Ungas inflytande
Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. (Prop. 2017/18:249, u.d.).
Ett underlag att utgå ifrån när det gäller barn och unga är Barnkonventionen, som
anser barnet som en egen individ med egna rättigheter. Barnperspektivet innebär att
barnen ska ses som mer sårbara än vuxna, samtidigt ska de ses som resursstarka och
kompetenta personer som har rätt till inflytande och delaktighet i sina egna liv.
Ungas inflytande i samhället är en demokratisk rättighet och deras kunskaper och
värderingar är en värdefull resurs. (Barnombudsmannen, u.å).
8.3.3.1

Unga om politik, samhälle och framtid

Bland elever i årskurs 8 uppger 56 procent att de vill vara med och påverka i frågor
som rör den egna kommunen. Precis som i hela underlaget för Göteborgsregionen
(GR) vill tjejer i högre utsträckning än killar vara med och påverka. Jämfört i
kommunen är Hönö-elevernas intresse för att påverka i sin kommun mindre än
elever bosatta på de andra öarna. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).
Jämfört med GR-snittet är elevernas intresse gällande att påverka i Öckerö kommun
större. Aktivt samhällsengagemang är vanligare bland eleverna på Öckerö än på
Hönö, och mer förekommande hos tjejer än hos killar. Cirka 20 procent av
ungdomarna anser sig ha ganska stora eller stora möjligheter att själva föra fram sina
åsikter till beslutsfattare. Hönö-borna avviker även här där en mindre andel säger sig
ha ganska eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 40 procent av eleverna
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uttrycker att de har ganska eller mycket stort förtroende för politiker, och 70 procent
har ganska stort eller mycket stort förtroende för vuxna generellt.
Figur 59 visar på att fler elever uppger att de tror på att de har stora möjligheter att
själva föra fram åsikter till beslutsfattare 2017 jämfört med 2011.
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Figur 59. Andel (%) av eleverna i åk 8 som tror på stora möjligheter att själv föra fram åsikter till
beslutsfattare. 21 (Myndigheten för ungdoms - och civilsamhä llesfrågor, 2017) .

Omkring tre av fyra elever i årskurs 8 har svarat att de tror att de kommer läsa vidare
på gymnasiet efter grundskolan. Färre elever i årskurs 8 i Öckerö kommun än
genomsnittet för Götalandsregionen tror sig läsa vidare efter grundskolan. Detta
gäller både tjejer och killar. Fler tjejer än killar räknar dock med att läsa vidare.
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).

21 Enkätfrågan 2017: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, med svarsalternativen:
2011 års fråga var något annorlunda formulerad: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som
bestämmer i kommunen? samt föregick av informerande text med exempel på kommunens olika verksamhetsområden. Resultaten
visar andelen som svarat ganska eller mycket stora möjligheter.
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Figur 60. Andel (%) av eleverna i åk 8 som tror sig läsa vidare efter grundskolan.
ungdoms- och civilsam hällesf rågor, 2017) .

22

(Myndigheten för

Nästan 90 procent av eleverna har svarat att de ser ganska positivt eller mycket
positivt på sin framtid, vilket följer snittet för Göteborgsregionen.
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Figur 61. Andel (%) av eleverna i åk 8 som svarat att de ser positivt eller mycket positivt på sin framtid 23.
(Myndighe ten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, 2017) .

22 Enkätfrågan: Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?, med svarsalternativen: Ja,
högskoleförberedande program på gymnasiet; Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet; Ja, på gymnasiet men osäker på vilken
programinriktning jag ska välja; Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare efter grundskolan; Vet inte. Resultaten visar andelen som
svarat med någotdera ja-alternativ, baserat på 144 svar.
23 Enkätfrågan: Hur ser du på framtiden?, med svarsalternativen: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt.
Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt, baserat på totalt 140 svar.
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8.3.3.2

Unga om skolan

Ungefär 85 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att skolundervisningen är ganska
bra eller mycket bra. Detta gäller både tjejer och killar. (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 62. Andel (%) av eleverna i åk 8 som uppger att skolundervisningen är bra 24. (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, 201 7) .

Två tredjedelar av eleverna tycker att de får det extrastöd som de behöver i skolan.
Killar verkar vara mer nöjda än tjejer i detta avseende, vilket även överensstämmer
med GR-snittet. Öckerös elever verkar i genomsnitt mindre nöjda vad gäller
erbjudandet av extrastöd vid behov jämfört med vad elever i Göteborgsregionen
tycker. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).

24 Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Undervisningen som en av åtta delfrågor.
Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket bra,
baserat på totalt 140 svar.
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Figur 63. Andel (%) av eleverna i åk 8 som tycker att de får möjlighet till hjä lp/stöd vid behov 25. (Myndigheten
för ungdoms - och civilsamhä llesfrågor, 2017) .

Bland eleverna i årskurs 8 är intresset för att vara med och bestämma i olika
skolfrågor stort. Gällande frågor som berör skolschemat är intresset allra störst, där
82 procent av eleverna vill vara med och påverka. Eleverna har minst intresse för
skolans utemiljö. Gapet mellan vad eleverna vill och vad de upplever att de faktiskt
får vara med och bestämma om är avsevärt stort. Störst gap är det i frågor gällande
läxorna, proven, schemat och skolmaten. Gapet är minst gällande regler,
arbetsformer och skolmiljön. Tjejer uppger i högre grad än killar att de har ett
intresse av att få vara med och påverka. Tjejerna i årskurs 8 verkar dock uppleva ett
mindre inflytande än vad killarna gör. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).

25 Enkätfrågan: Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…? med Möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om
du behöver det som en av åtta delfrågor. Svarsalternativen: Inte alls bra; Mindre bra; Ganska bra; Mycket bra. Resultaten visar
andelen som svarat ganska eller mycket bra, baserat på totalt 142 svar.
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Figur 64. Elev inflytande i skolan 26, Öckerö kommun. (Myndigheten för ungdoms - och civils am hällesfrågor,
2017).

Kultur, fritid och grönområden
Kultur- och föreningsverksamhet är exempel på stödjande sociala miljöer för att
stärka förtroende och öka gemenskap.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 720 år
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som
andel av invånare 7-15 år, (%)
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv
Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och
unga, antal/1000 inv 0-20 år
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn
0-17 år
0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Antal
2017
Figur 65. Fr itid och kultur 2 0 17, Öckerö kommun. (Riksidr ottsförbundet, 2019; Kunglig a biblioteket, 2019;
Kulturskolerådet, 201 9; Statistiska Centralbyrån, 2018a) .

26 Enkätfrågorna: Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om följande? respektive Hur mycket eller lite
upplever du att du som elev får vara med och bestämma när det gäller följande? – båda med svarsalternativen: Väldigt lite eller
ingenting; Ganska lite; Ganska mycket; Väldigt mycket. *Formulering i enkäten: Hur vi ska arbeta, till exempel
grupparbete/projektarbete. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller väldigt mycket på respektive fråga, baserat på minst
139 svar.
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8.4.1 Deltagande i föreningsliv
År 2017 deltog totalt 23 procent av Öckerös ungdomar i någon idrottsförening. Fler
killar (30 procent) än tjejer (16 procent) var med i en förening år 2017. Även över tid
har fler killar än tjejer varit delaktiga i någon förening.
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Figur 66. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13 -20 år, Öckerö kommun.
(Riksidrottsförbundet, 20 19) .

8.4.2 Ungas fritid
Nästan var tredje elev i årskurs 8 tycker att det finns ett för litet fritidsutbud i
kommunen. Tjejer tycker att utbudet av fritidsaktiviteter är något sämre än vad
killarna tycker. Eleverna i Öckerö kommun är mindre nöjda med fritidsutbudet
jämfört med genomsnittet för Göteborgsregionen. En av tio elever i årskurs 8 tycker
att det finns för lite att göra på fritiden. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 67. Andelen elever i åk 8 som uppger att fritidsutbud et är för litet 27. (Myndigheten för ungdoms - och
civilsam hällesfrågor, 2017) .

Nio av tio elever uppger att de är nöjda med sina kompisrelationer. 70 procent av
eleverna är medlemmar i någon förening. I jämförelse med Lupp-undersökningen
som gjordes i kommunen 2011 har andelen som svarat att de tycker att fritidsutbudet
är för litet ökat från 13 procent (2011) till 31 procent (2017).
8.4.3 Rekreation och transport
Tillgången till gång- och cykelvägar är viktigt i syfte att kunna påverka graden av
fysisk aktivitet i vardagen genom att nyttja gång- och cykelvägarna. Om medborgarna
själva anser att vägarna är lämpade för detta ökar chanserna att vägarna nyttjas.
Genomsnittsbetyget i SCB:s medborgarundersökning för Sveriges kommuner var
2017 6,2 poäng28, vilket kan anses som att invånarna är nöjda med utbytet av gångoch cykelvägar. (Faskunger, Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för
gång-och cykeltrafik, 2008). Det genomsnittliga betyget för hela Sverige
överensstämmer även med Öckerö, där det sammanlagda betyget 2018 var 6,4. Ett
betyg mellan 6-7 räknas som ”nöjd” och ett betyg över 8 tolkas som ”mycket nöjd”.
Det var inga större skillnader mellan kvinnor och mäns bedömning av tillgången till
gång- och cykelvägar.
Tillgången till parker, grönområden och natur förstärker välbefinnandet och bidrar
till mer fysisk aktivitet. (Faskunger, 2007). Återhämtningen blir bättre i ett
grönområde än i en miljö utan grönska. Grönområden har också en inverkan på
främjandet av social sammanhållning och skapar platser för människor att umgås på.
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Genomsnittsbetyget för de deltagande kommunerna i
Sverige var år 2017 7,9, vilket tolkas som att invånarna var ”nöjda” med parkerna och
grönområdena. Invånarna i Öckerö som svarade på medborgarunderökningen 2018
angav ett genomsnittsbetyg på 8,4, vilket tolkas som ”mycket nöjda”. Det var ingen
skillnad på vad män och kvinnor tyckte om tillgången till parker, grönområden och
natur.
27 Enkätfrågan: Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Väldigt mycket; Ganska
mycket; Ganska lite; Väldigt lite/ingenting. Resultaten visar andelen som svarat ganska/väldigt lite/ingenting, baserat på totalt 150
svar.
28 Frågorna besvaras på 10‐gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.
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Figur 68. Nöjd Medborgar -index, medelbetyg (skala 0 -10), Öckerö. (Statistiska Centralbyrån, 2018b) .

Buller
I Öckerö uppger åtta procent av befolkningen att de upplever störande trafikbuller i
sitt bostadsområde. Bland kvinnor upplever åtta procent störande trafikbuller och sex
procent bland männen upplever detta. (Folkhälsomyndigheten, 2018a).

Trivsel, trygghet och tillit
Att ha en trygg och trivsam boendemiljö är en viktig aspekt för att må bra och är ett
grundläggande mänskligt behov. Den som inte har bra boendeförhållanden har
svårare att klara av andra delar i livet, som till exempel utbildning eller arbete, som
bådadera har betydelse för hälsan. Boende och närmiljö utgör således en central del i
att uppnå en jämlik hälsa. För att vilja vistas i sitt närområde är det viktigt att känna
sig trygg. Låg socioekonomisk position visar på ett samband med ökad exponering för
att utsättas för negativa faktorer i boendet och dess närmiljö, vilket i sin tur kan leda
till ökad ohälsa och sjukdom. (Prop. 2017/18:249, u.d.).
8.6.1 Trivsel bland unga i skolan
Något fler än 70 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav 2017 att de trivs med
stämningen i sin skola. Både i Öckerö kommun likväl som i hela Göteborgsregionen
är det dock fler killar än tjejer som är nöjda med stämningen. I jämförelse med alla
öar i kommunen är trivseln bland invånarna på Öckerö lägre än på de andra öarna.
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 69. Andel (%) av eleverna som uppger att de trivs med stämningen i skolan 29. (Myndigheten för
ungdoms- och civilsam hällesf rågor, 2017) .

År 2019 uppgav 36,7 procent av eleverna i åk 7-9 att de trivs mycket bra och 46,2
procent att de trivs ganska bra i skolan.
60
50

Procent

40
30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årtal
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Varken bra eller dåligt

Figur 70. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 om hur de trivs i s in skola, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

Andelen kvinnor i Öckerö kommun som känner sig otrygga utomhus är fler än
andelen män som känner sig otrygga utomhus. Totalt uppgav 97 procent av
Öckeröborna 2018 att de känner sig trygga i sitt bostadsområde.
(Folkhälsomyndigheten, 2018a).

29 Enkätfrågan: Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola med: Jag trivs
med stämningen i min skola som ett av flera påståenden att ta ställning till. Svarsalternativen: Stämmer inte alls; Stämmer till viss del;
Stämmer till stor del; Stämmer helt; Vet inte. Resultaten visar andelen som svarat att det stämmer helt/till stor del, baserat på totalt
149 svar.
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Figur 71. Andel (%) av bef olk ningen som upplever otrygghet utomhus, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

I Öckerö kommun uppgav 17 procent av invånarna 2016 att de inte känner tillit till
andra. År 2016 var skillnaden mellan män och kvinnor större än tidigare år, då 21
procent av männen och 12 av kvinnorna uppgav att de hade avsaknad av tillit till
andra.
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Figur 72. Andel (%) av invånarna 16 -84 år med avsaknad av tillit till andra, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

8.6.2 Trygghet bland unga
Omkring 50 procent av de eleverna i årskurs 8 uppgav 2017 att de alltid känner sig
trygga i skolan. 36 procent av de boende på Öckerö, 58 procent på Hönö och 60
procent på de övriga öarna svarar att de alltid känner sig trygga i skolan.
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Figur 73. Andel (%) av eleverna i åk 8 som alltid känner sig trygga i skolan 30. (Myndigheten för ungdoms - och
civilsam hällesfrågor, 2017) .

I Öckerö kommun uppgav 94,4 procent av eleverna i årskurs 7-9 år 2019 att de
känner sig trygga i skolan. Samma år svarade 5,6 procent att de känner sig otrygga i
skolan.
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Figur 74. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat på frågan om de känner sig tryg ga i sin skola , Öckerö
kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

30 Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med I skolan som en av nio delfrågor. Svarsalternativen: Aldrig;
Sällan; Oftast; Alltid. Resultaten visar andelen som svarat ”alltid”, baserat på totalt 143 svar.
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Bland elever i årskurs 7-9 i Öckerö kommun har andelen som blivit mobbade eller
utfrysta någon gång ökat under några år. efter 2017 är trenden nedåtgående och år
2019 uppgav 23 procent av eleverna att de någon gång råkat ut för utfrysning eller
mobbning. Drygt fyra procent av eleverna uppgav år 2019 att de ofta har blivit
mobbade eller utfrysta under det senaste året. Samma år uppgav 5,6 procent av
eleverna i högstadiet att de inte känner sig trygga på skolan.
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Figur 75. Trygg het och mobbning åk 7-9, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

Bland eleverna i årskurs 8 uppgav nästan 40 procent år 2017 att de åtminstone någon
gång blivit trakasserade, mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. De som
varit utsatta under en längre tid än ett halvår är sex procent. Tjejer uppger i högre
grad än killar att de varit utsatta för något av ovanstående. (Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 76. Andel (%) av eleverna i åk 8 som blivit utsatta för mobbning, trakassering eller utfrysning 31.
(Myndigheten för ungdoms - och c ivilsamhällesfrågor, 2017) .

I Öckerö kommun är det fler kvinnor än män som avstår från att gå ut ensamma av
rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt bli ofredade. År 2018 uppgav 21
procent av kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller ibland avstår från
att gå ut ensamma.
30
25

Procent

20
15
10
5
0
Totalt

Män
2014

2016

Kvinnor
2018

Figur 77. Andel (%) av befolk ningen 16 -84 år som avstår från att gå ut ensam 32, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

Den upplevda otryggheten är större bland eleverna på Öckerö och på övriga öar, än
på Hönö. 43 procent av eleverna uppger att de känner sig otrygga i sin vardagsmiljö.
52 procent av tjejerna och 31 procent av killarna svarar att de sällan eller aldrig
31 Enkätfrågan: Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, med svarsalternativen: Ja, under
en längre period; Ja, enstaka gånger; Nej. Resultaten baseras på totalt 151 svar. Den redovisade andelen över staplarna motsvarar
samtliga utsatta.
32 Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt
ofredad.
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känner sig trygga. Siffrorna är högre i Öckerö kommun jämfört med genomsnittet för
Göteborgsregionen. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 78. Andel (%) av eleverna i åk 8 som är otrygga i sin vardagsmiljö 33. (Myndigheten för ungdoms - och
civilsam hällesfrågor, 2017) .

Omkring hälften av eleverna i årskurs 8 har under de senaste sex månaderna känt sig
orättvist behandlade och mått dåligt som följd vid minst ett tillfälle. Tjejerna upplever
sig vara mer utsatta än killarna (drygt 60 procent jämfört med drygt 30 procent).
Upplevelser av orättvis behandling, otrygghet och utsatthet för brott, hot och
mobbning är något vanligare i Öckerö kommun jämfört med Göteborgsregionen.
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 79. Andel (%) av eleverna i åk 8 som blivit orättvist behandlade och mått dåligt s om följd. (Myndig heten
för ungdoms - och civilsamhä llesfrågor, 2017) .

33 Enkätfrågan: Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? med nio delfrågor: I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan eller i
centrum; På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Svarsalternativen: Aldrig; Sällan; Oftast; Alltid samt för de två sista
delfrågorna Ej aktuellt. Resultaten visar andelen som svarat ”aldrig” eller ”sällan” på minst en delfråga, baserat på totalt 146 svar.
Svarspersoner som inte besvarat någon av delfrågorna är exkluderade ur analysen.
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8.6.3 Brott
I Lupp-undersökningen 2017 uppger nästan 40 procent av samtliga elever i årskurs 8
att de någon gång blivit utsatta för någon typ av brott eller hot under det senaste
halvåret. Invånare på Hönö och Öckerö uppger sig vara mer utsatta för detta än på
övriga öar. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017).
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Figur 80. Andel (%) av eleverna i åk 8 som blivit utsatta för brott eller hot det senaste halvår et34.
(Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, 2017) .

Andel elever i årskurs 8 som uppger att de har blivit utsatta för brott eller hot är fler
2017 än 2011.

34 Enkätfrågan 2017: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig?, med delfrågorna
Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande.
Svarsalternativen: Nej; Ja; Vill inte svara. 2011 års fråga var utformad på ett annat sätt med 6 möjliga svarsalternativ: Jag har inte
vågat gå ut; Någon har hotat mig; Någon har stulit från mig; Jag har blivit utsatt för misshandel; Jag har blivit utsatt för sexuellt
våld/utnyttjande; Inget av detta har hänt mig (möjligt att kryssa för flera). Resultaten visar andelen som svarat ja (eller före 2017
kryssat för) beträffande något av: hot, stöld, misshandel, sexuellt våld/utnyttjande.
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Figur 81. Andel (%) av eleverna i åk 8 som blivit utsatta för brott eller hot det senaste halvåret, Öckerö
kommun. (Myndigheten för ungdoms - och civilsamhä lles frågor, 2017) .

8.6.3.1 Narkotikabrott

År 2018 anmäldes 7 narkotikarelaterade brott per 10 000 invånare och 0,8 brott för
drograttfylleri per 10 000 invånare i Öckerö kommun, vilket är något färre än året
innan.
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Figur 82. Antal (per 10 0 00 invånare) narkotikarelaterade anmälda brott, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 19 g) .

8.6.3.2 Våldsbrott

Våld i nära relationer är ett betydande samhällsproblem som drabbar både män och
kvinnor. Kvinnor drabbas i större utsträckning av upprepat och ofta allvarligare våld,
och i majoritet av fallen är förövaren en man. Många barn bevittnar våld i sin familj
och enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever omkring 150 000 barn i Sverige med
en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. (Socialstyrelsen, 2019l).
Antal anmälda våldsbrott har ökat något de senaste åren i Öckerö kommun. År 2018
anmäldes 402 våldsbrott per 100 000 invånare i kommunen.
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Figur 83. Antal (per 100 000 invånare) anmälda våldsbrott, Öckerö kommun 35. (Statistiska Centralbyrån,
2018a; Brottsförebyggande rådet, 2019) .
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Även antal anmälda brott om grov kvinnofridskränkning har ökat de senaste åren i
Öckerö kommun.
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Figur 84. Antal (per 100 000 invånare) anmälda brott om grov kvinnof ridskränkning, Öckerö kommun.
(Brottsförebyggande rådet, 2019) .

Det är färre kvinnor som blivit utsatta för fysiskt våld i Öckerö jämfört med Västra
Götaland och riket. Totalt sett är det lika stor andel i Öckerö som i hela riket som har
rapporterat att de blivit utsatta för fysiskt våld.

35 Avser summ ering av: Död ligt våld, Försök till mord elle r dr åp, Miss handel inkl. gro v, Våldtäkt inkl. grov
kvinnof ridskr änkning, Grov fr idskränkning, Olag a förfö lje lse , Våld mot tjänsteman och Rån inkl. g rovt.
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Figur 85. Andel (%) av befolk ningen 16 -84 år som utsatts för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna .
Årsmedelvärde 2015 -2 018. Ö ckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .
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9 Levnadsvanor
En viktig aspekt för att uppnå en så jämlik hälsa som möjligt är befolkningens
levnadsvanor. Riskfaktorer så som alkohol, rökning, dåliga matvanor, sömnproblem
och stillasittande är kända för att påverka hälsan negativt. Dessa faktorer ökar risken
för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas i stor utsträckning av en individs
livsvillkor och individens levnadsvanor och egna val. Utbildningsnivå, ekonomiska
förutsättningar och social miljö är faktorer som samspelar med en individs
levnadsvanor. Skillnader i socioekonomisk position är tydliga för dessa levnadsvanor.
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Eftersom levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är det
viktigt att lägga fokus på barns uppväxtvillkor.

Fysisk aktivitet
9.1.1 Fysisk aktivitet och matvanor
Fysisk aktivitet främjar välbefinnande och hälsa och är sjukdomsförebyggande.
Fysisk aktivitet i kombination med goda matvanor kan förebygga flera
livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes typ 2, stroke, en del
cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan minska genom
att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Med en stillasittande vardag ökar risken för
övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2. Sjukdomar till följd
av ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kan minskas med hjälp av
regelbunden fysisk aktivitet, mindre stillasittande och mer hälsosam kost. I grupper
med lägre utbildning och lägre inkomst är fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor
och livsstilssjukdomar vanligare än bland dem som har högre utbildning och
inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2017).
Många faktorer har betydelse för vilken mat människor väljer där bland annat kultur,
tillgänglighet, vanor, pris och livsmedelsutbud spelar roll. Hälsosamma matvanor är
bra för både hälsan och välbefinnandet. Sveriges befolkning har generellt bra
matvanor men dessa skiljer sig åt beroende på var du bor, ålder, kön och
socioekonomiska förhållanden. Ohälsosamma matvanor är vanligare hos personer
med låg utbildning och låg inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2016b).
Något fler kvinnor i Öckerö än i länet och riket rapporterar att de utövar någon form
av fysisk aktivitet minst 30 minuter varje dag. Andelen män i Öckerö som är fysiskt
aktiva minst 30 minuter per dag är istället något färre än i länet och riket.
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Figur 86. Andel (%) a v befolk ningen som utövar fysisk aktivitet minst 30 min/dag . Årsmedelvärde 2012 - 2015.
Öckerö kommun. (Folkhälsomyndigheten, 20 18a) .

I Öckerö kommun äter kvinnor i åldern 16-84 år frukt och grönt i högre utsträckning
än vad män gör.
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Figur 87. Andel (%) av befolk ningen 16 -84 år som äter frukt och grönt mer än 3 ggr/dag, Öckerö kommun.
(Folkhälsom yndigheten, 20 18 a) .

9.1.2 Fysisk aktivitet bland unga
Drygt 70 procent av eleverna i Årskurs 8 uppger att de tränar flera gånger i veckan,
vilket är något mindre än genomsnittet för Göteborgsregionen.
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Figur 88. Andel (%) av eleverna i årskurs 8 som svarar att de regelbundet tränar flera gånger i veckan. 36
(Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor, 2017) .

Alkohol, narkotika och tobak
9.2.1 Tobak
Rökning ökar risken för flertalet sjukdomar, bland annat flera typer av cancer,
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Således ökar
rökning risken att dö i förtid. Även passiv rökning ökar risken för till exempel
lungcancer. (World Health Organization, 2014; Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, 2018). Bland den vuxna befolkningen i Sverige har andelen som
röker dagligen minskat. År 2018 uppgav sju procent att de röker varje dag. År 2016
rökte nio procent av befolkningen dagligen. Dock finns det skillnader mellan grupper
med olika inkomst- och utbildningsnivå samt sysselsättning och födelseland. Andelen
som använder snus dagligen är oförändrad sedan 2016. År 2018 uppgav fyra procent
av kvinnorna och 18 procent av männen i Sverige att de snusar varje dag. Dagligt
tobaksbruk är betydligt mer förekommande bland män än bland kvinnor. Av männen
uppgav 25 procent att de använder någon form av tobak på daglig basis, medan
andelen kvinnor var 10 procent. (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Av andelen
dagligrökare är sex procent kvinnor och fem procent män. Männen i Öckerö snusar i
högre utsträckning än kvinnor, 23 procent respektive två procent.
Sedan i början av 2000-talet har användandet av snus och cigaretter samt
konsumtionen av alkohol bland ungdomar minskat i Sverige. (Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning, 2018).
9.2.2 Alkohol
Alkohol är en av de riskfaktorer som bidrar allra mest till sjukdomar i Sverige och
kostar samhället flera miljarder kronor årligen. (GBD 2016 Risk Factors
Collaborators, 2017; SOU 2011:6, 2011). Alkohol kan medföra både psykiska, fysiska
och sociala skador så som självmord, cancer och arbetsförlust. (Rehm, o.a., 2017;
36 Enkätfrågan 2017: Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Tänk på träning både i och utanför skolan.
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World Health Organization, 2018b). Omkring 16 procent av befolkningen i åldern 1684 år uppgav 2018 att de har en riskkonsumtion av alkohol. Andelen som bedöms ha
riskabla alkoholvanor är 20 procent bland männen och 13 procent bland kvinnorna.
Riskkonsumtion innebär att individens alkoholkonsumtion medför ökade risker för
psykiska, fysiska och sociala skador. Fler män än kvinnor hade en riskkonsumtion av
alkohol, och fler unga än äldre personer. Bland personer med eftergymnasial
utbildning var andelen riskkonsumenter av alkohol lägre jämfört med personer med
gymnasial utbildningsnivå. Mellan 2006-2018 minskade andelen riskkonsumenter av
alkohol totalt bland unga i Sverige medan den ökade bland äldre.
(Folkhälsomyndigheten, 2019h). I Öckerö kommun bedöms 15 procent av
befolkningen ha riskabla alkoholvanor, 12 procent av kvinnorna och 18 procent av
männen, vilket är något färre än snittet för både Västra Götaland och riket i stort.
Totalt har elva procent av befolkningen i kommunen använt narkotika någon gång
och fler andel män än kvinnor har testat narkotika.
Andel dagligsnusare
Andel dagligrökare
Andel som använt narkotika någon gång
Andel som bedöms ha riskabla alkoholvanor
Andel dagligsnusare
Andel dagligrökare
Andel som använt narkotika någon gång
Andel som bedöms ha riskabla alkoholvanor
Andel dagligsnusare
Andel dagligrökare
Andel som använt narkotika någon gång
Andel som bedöms ha riskabla alkoholvanor
0
Öckerö

5

10 15 20 25 30 35 40 45

Västra Götaland

Figur 89. Användning av alkohol, narkotika och tobak bland befolkningen 18 -64 år uppd elat på kön, Öckerö
kommun och Västra Götalandsregionen. (Folkhälsomyndig heten, 2018a).

Andelen av befolkningen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla
alkoholvanor har minskat i Öckerö kommun mellan år 2007 och år 2018.
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Figur 90. Andel (%) av befolk ningen som bedöms ha riskabla alkoho lvanor samt andel dagligrökare, Öc kerö
kommun. (Folkhälsomyndig he ten, 2018a) .

Uppdelat på kön har männens riskabla alkoholvanor i Öckerö minskat över tid,
medan andelen riskabla alkoholvanor bland kvinnor har ökat något år 2015 och 2016.
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Figur 91. Andel (% ) invånare 16 -84 år med riskabla a lkoho lvanor sett över tid, Öckerö kommun och Västra
Götalandsregionen. (Folkhälsomyndigheten, 2018a) .

9.2.3 Rökning bland gravida
Föräldrars rökvanor har betydelse för barnens hälsa både under och efter
graviditeten. Andelen rökande gravida kvinnor var fyra procent i Öckerö kommun
2016. Över tid har andelen rökande gravida i kommunen legat under genomsnittet
för både länet och riket i stort.
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Figur 92. Andel (%) gravida s om rökte vecka 8 -12 respektive 30-32 av graviditeten . (Socialstyrelsen, 2018b) .

9.2.4 Rökning och snusning bland unga
Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat
över tid, men stagnerat något det senaste decenniet och legat på en någorlunda jämn
nivå. År 2019 uppgav 5,1 procent av eleverna att de röker ibland eller dagligen, och
3,8 procent uppgav att de snusar. Tjejer och killar röker i ungefär lika hög
utsträckning.
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Figur93. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som snusa r och röker ibland eller dagligen, Öckerö kommun. (Öckerö
kommun, 2019) .

Andelen elever i årskurs 7-9 som aldrig har rökt eller snusat har blivit fler över tid i
Öckerö kommun, medan andelen elever som uppger att de har testat att röka eller
snusa visar på en nedåtgående trend.
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Figur 90 4. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som aldrig rökt eller snusat samt andel (%) som testat att röka eller
snusa. (Öckerö kommun, 2019) .

Av eleverna i årskurs 7-9 uppger 22,1 procent år 2019 att de en eller flera gånger har
använt e-cigg och 6,6 procent anger att de har rökt vattenpipa. Bland tjejer som har
rökt vattenpipa en eller flera gånger är andelen 5,5 procent, och bland killar är
andelen 8,5 procent. År 2019 uppgav 13 procent av tjejerna och 31,3 procent av
killarna att de använt e-cigg en eller flera gånger.
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Figur 95. Andel (%) av eleverna i årskurs 7 -9 som använt e -cigg eller rökt vattenpipa. (Öckerö kommun,
2019).

9.2.5 Alkoholkonsumtion bland unga
Berusningsdrickandet hos ungdomarna i årskurs 7-9 har ökat något i jämförelse med
tidigare års drogvaneundersökningar. Även de ungdomar som anses vara
intensivkonsumenter37 har ökat. Det är framför allt flickor och elever i årskurs 9 i
37 Frågeställning: ”Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol
motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl?” De som svarar
en gång i månaden eller oftare räknas som intensivkonsumenter.
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kommunen som står för ökningen, medan det har skett en minskning av både
berusningsdrickande och antalet intensivkonsumenter bland elever i årskurs 7 och 8,
samt hos pojkar. (Öckerö kommun, 2019).
År 2018 låg andelen elever som dricker alkohol samt mängden alkohol de dricker på
en låg nivå jämfört med tidigare år i Sverige. Detta gäller för både årskurs 9 och
gymnasiet år 2, där CAN gör sina enkätundersökningar. Av eleverna i årskurs 9
svarade 39 procent att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. För
Sveriges gymnasieelever år 2 var siffran 72 procent. (Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, 2018).
Som ett sätt att mäta hur många som dricker stora mängder alkohol används måttet
”intensivkonsumtion”. Intensivkonsument räknas den som svarar att hen minst en
gång i månaden under de senaste 12 månaderna, vid ett och samma tillfälle, har
druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl
sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl. I figur 97 finns en trendlinje som
visar att andelen intensivkonsumenter har minskat med åren. Andelen som uppger
att de aldrig har druckit alkohol har minskat över tid. (Öckerö kommun, 2019).
Denna trend går även att se bland alla niondeklassare i hela riket, där det enligt CAN
har skett en kraftig minskning av intensivkonsumenter de senaste tio åren.
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018).
År 2019 svarade 16,5 procent av tjejerna och drygt elva procent av killarna i årskurs
7-9 att de har druckit sig berusade. Cirka fem procent av tjejerna och fem procent av
killarna uppgav 2019 att de har intensivkonsumerat alkohol.
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Figur 96. A lkoholkons umtion bland elever i åk 7 -9, Öckerö kommun 38. (Öckerö kommun, 2019) .

38 Frågeställning: ”Tänk tillbak a på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle,
druckit alkoho l motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl spr it eller en hel flaska
vin eller sex b urkar folköl?”
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Figur 91 7. Berusnings - och in tensivdrickande, åk 7 -9, uppdelat efter kön, Öckerö kommun. (Öckerö kommun,
2019).

Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) har alkohol i samband
med trafik bland högstadieelever ökat något sedan drogvaneundersöknigen 2018.
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Figur 92 8. Alkoho l och trafik, åk 7 -9, Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

9.2.5.1

Tillgänglighet och bjudvanor

Föräldrars attityd och inställning till alkohol- och tobaksbruk hos barn är av
betydelse för om, och när, barnen börjar röka, snusa eller dricka alkohol. Ungdomar
som får alkohol hemma av sina föräldrar/vårdnadshavare dricker i regel mer alkohol
ute än de ungdomar som inte blir bjudna på alkohol i hemmet. Genom att ha ett
restriktivt förhållningssätt till alkohol kan föräldrarna minska konsumtionen hos
ungdomarna. Att vara restriktiv innebär bland annat att inte bjuda någon minderårig
på alkohol i hemmet eller att köpa ut alkohol. (Statens folkhälsoinstitut, u.å).
76

Föräldrars tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat över tid i Öckerö
kommun. Den vanligaste källan för att få tag på alkohol var för Sveriges skolever
Systembolaget och därefter av någon person som säljer smugglad alkohol.
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018). I Öckerö svarar
eleverna i högstadiet 2019 att det vanligaste sättet att få tag på alkohol är via någon
vuxen som köper ut, via kompisar eller kompisars syskon. Fler elever uppger 2019 att
deras föräldrar/vårdnadshavare har blivit mindre tillåtande till att de dricker alkohol
jämfört med tidigare år. (Öckerö kommun, 2019).
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Figur 99. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat nej på frågan "Tillåter dina föräldra r/vårdnadshavare att
du dricker alkoho l?" Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .

9.2.6 Narkotikabruk bland unga
Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) är det de ungdomar som
någon gång har druckit alkohol och röker/har rökt cigaretter som har använt
narkotika. Dock är de så pass få till antalet att detta inte redovisas i
sammanställningen av resultatet. De ungdomar som aldrig har rökt eller druckit
alkohol uppger att de heller inte har använt narkotika.
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö kommun. År 2019
svarade 0,5 procent av ungdomarna i årskurs 7-9 att de testat narkotika. Bland
killarna uppgav 1,1 procent att de använt narkotika medan det bland tjejerna inte var
någon som hade provat narkotika. Av tjejerna uppgav 9,5 procent att de har blivit
erbjudna att prova narkotika och bland killarna svarade 6,2 procent att de någon
gång erbjudits narkotika.
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Spel
I Sverige beräknas omkring två procent av befolkningen ha ett spelmissbruk eller
spelberoende, vilket motsvarar ungefär 134 000 personer i åldern 16-84 år. Av dessa
personer har drygt 30 000 svåra problem. Därmed anses spelmissbruk vara ett
folkhälsoproblem i Sverige idag. Risken för spelproblem är störst i åldern 18-24 år
och vanligast bland personer i åldersgruppen 25-44 år. Merparten av
spelmissbrukare är män, tre av fyra stycken. Att ha spelproblem innebär att personen
har svårt att kontrollera sitt spelande även då det är uppenbart att det medför stora
konsekvenser för individens välbefinnande, ekonomi och relationer.
(Folkhälsomyndigheten, u.å). I Öckerö kommun uppger 67 procent av männen och
55 procent av kvinnorna att de under de senaste tolv månaderna har köpt lotter eller
satsat pengar på spel. Jämfört med riket och regionen är andelen män som köpt lotter
eller satsat pengar på spel högre i Öckerö kommun, medan andelen kvinnor som gjort
något av detta ligger under genomsnittet för regionen och riket.
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Figur 94 1. Andel (%) av befolkningen 16 -84 år som svarat ja på frågan: "Har du någon gång under de senaste
12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel?" , årsmedelvärde 2013 -2016. (Folkhälsomyn d igheten,
2018a).
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10 Förslag på fokusområden
Utifrån sammanställningen av den befintliga statistiken av folkhälsoläget i Öckerö
kommun har följande områden valts ut som de mest aktuella att prioritera i det
framtida folkhälsoarbetet i kommunen:
Barn och ungas uppväxtvillkor
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande
förmågorna tidigt i livet, och eftersom levnadsvanor grundas tidigt i livet är barn och
ungas uppväxtvillkor ett viktigt område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.
Övervikt och fetma
Då ungefär varannan person i Öckerö kommun är överviktig eller fet, bör insatser
fokusera på att minska övervikt och fetma i befolkningen.
Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö kommun som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer
uppger i större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara ett
prioriterat område inom folkhälsoarbetet.
Ensamhet bland äldre
Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av ensamhet,
och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore därmed önskvärt.
Läkemedelsanvändning
Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande medel
jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är högre bland
kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland befolkningen är därmed ett
område som bör ligga i fokus.
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Bilaga 1
Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten
Hälsa på lika villkor är en nationell enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten
och berör frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Den genomförs vartannat år
och har som syfte att belysa befolkningens mående samt följa hälsoförändringar över
tid. Folkhälsomyndigheten samarbetar med landsting/regioner och Statistiska
Centralbyrån (SCB). En del år deltar Västra Götalandsregionen med ett utökat urval
för att samla in underlag som grund för att planera folkhälsoinsatser i länet. Sedan
2014 skickas undersökningen ut till Sveriges invånare mellan 16-84 år. Senaste
enkätundersökningen gjordes 2018. (Folkhälsomyndigheten, 2018a).
Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten
Öppna jämförelser folkhälsa är en indikatorbaserad rapport och tas fram av
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Den speglar hälsoutfall och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, så som
levnadsvanor, sysselsättning och utbildning. Rapportens fokus är att jämföra mellan
kommuner, regioner och hela Sverige, samt mellan olika grupper i samhället. De
senaste rapporterna kom ut 2009, 2014 och 2019. (Folkhälsomyndigheten, 2019d).
Lupp, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en
enkätundersökning för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå. I
Göteborgsregionen genomförs Lupp i nio kommuner, varav Öckerö är en av dessa.
Enkäten ger svar på hur unga i regionen och kommunerna ser på demokrati och
inflytande, sin skolsituation, arbetsmöjligheter, trygghet, hälsa, fritid och framtid.
Lupp är en nationell enkät och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultaten från Lupp utgör ett underlag för hur
kommunen kan jobba med att förbättra livsvillkoren för ungdomarna. Den senaste
Lupp-undersökningen genomfördes i november 2017 och besvarades av 164 elever i
årskurs 8 i Öckerö kommun. GR-9 motsvarar genomsnittet för de 9 GR-kommuner
som genomförde Lupp 2017 i årskurs 8. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).
Medborgarundersökning 2018, SCB
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i deras
medborgarundersökning. Undersökningen omfattar hur nöjda kommunens invånare
är gällande att bo och leva i kommunen. År 2018 deltog 111 kommuner, varav Öckerö
kommun var en dem. Urvalet av deltagare skedde slumpvis där 800 personer i
åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa personer valde 48 procent att medverka i
enkäten, som genomfördes under hösten 2018. Öckerö kommun deltog i
medborgarundersökningen även 2014. Då var svarsfrekvensen 54 procent.
Svarsandelen för samtliga Sveriges kommuner var 41 procent 2018. (Statistiska
Centralbyrån, 2018b).
Analysmodellen som används är uppbyggd av ett mått på invånarnas totala nöjdhet
samt ett antal frågeområden, och har i syfte att visa vad befolkningen vill ska
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prioriteras i kommunen för att öka nöjdheten bland invånarna. Resultaten
presenteras i index mellan 0 – 100, där ju högre index som visas desto nöjdare är
invånarna. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.
Undersökningen består av tre olika delar med ett helhetsbetyg för varje del:
1. Helhetsbetyget Nöjd‐Region‐Index (NRI), innefattar frågor om kommunen som en
plats att bo och leva på.
2. Helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), innefattar frågor om kommunens
verksamheter.
3. Helhetsbetyget Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), innefattar frågor om invånarnas
inflytande på olika beslut i kommunen.

Genom prioriteringsmatrisen ges en bild av vilka faktorer och verksamheter som bör
prioriteras för att helhetsbetyget ska höjas. Faktorer nere till höger i matrisen har fått
relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, med andra ord har de stor
påverkan på helhetsbetyget och bör prioriteras. De faktorer som kan förbättras om
möjligt kommer i en andra prioriteringsgrupp, längst upp till höger i matrisen. De
faktorer som hamnar i den nedre vänstra delen av matrisen kan ges lägre prioritet.
En förbättring av dessa faktorers betygsindex förväntas ha en lägre effekt på nöjdregion-index. Längst upp till vänster finns de faktorer vars betygsindex kan bevaras.
Skulle betygsindexet dock minska kan det innebära att effektmåttet ökar och faktorn
hamnar då i den prioriterade delen.
Drogvaneundersökning, Öckerö kommun
Sedan 2003 har Öckerö kommun årligen genomfört en drogvaneundersökning bland
kommunens elever i årskurs 7-9. Undersökningen genomförs på vårterminen i
kommunens tre högstadieskolor. Undersökningen berör frågor gällande bland annat
användning av alkohol, tobak och narkotika, samt mående och trivsel. År 2019
besvarade 394 av 492 elever undersökningen. (Öckerö kommun, 2019).
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