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Sammanfattning  
 
 

Demografisk beskrivning 
 

 Öckerös folkmängd 2013-12-31 uppgick till 12 574 invånare. Sett till en tioårsperiod 
har befolkningen ökat med 493 invånare då det år 2003 uppgick till 12 081 invånare. 

 

 Största inflyttningen sker på Hönö följt av Björkö.  
 

 I Öckerö kommun föds fler antal barn per familj än i övriga riket.  
 

 Medelåldern i Öckerö kommun 2003 var 42,9 år, något högre än medelåldern i riket, 
41,2 år. Medellivslängden är något högre för kvinnor och något lägre för män inom 
Öckerö kommun än i regionen och riket.  

 

 79,5 % skattar sitt självupplevda hälsotillstånd som bra eller mycket bra. Män uppger 
sig i högre grad än kvinnor ha en bra eller mycket bra hälsa. 

 
 

Delaktighet och inflytande i samhället 
 

 

 Kommuninvånarna är i hög grad trygga och uppger sig vara nöjda med kommunen 
som en plats att bo och leva på.  

 

 Kommuninvånarna är mindre nöjda med kommunikationerna, bostäderna, 
utbildnings- samt arbetsmöjligheterna.  

 

 Röstdeltagandet i kommunen är högre än i både länet och riket.  
 

 Bibliotek används av en stor del av befolkningen. Utlåningsstatistiken visar på drygt 8 
media per invånare år 2013. 

 

 I Öckerö kommun är 73 % av idrottsföreningarnas verksamhet pojkdominerad och 
endast 7 % domineras av flickor. 

 
 

Ekonomiska och sociala förutsättningar 
 

 År 2013 fanns det bland befolkningen (25-74 år) 837 män och 507 kvinnor med 
endast förgymnasial utbildning. Män med eftergymnasial utbildning uppgick till 1 151 
medan kvinnorna var 1 538 till antalet.  
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 Inom Öckerö kommun är andelen höginkomsttagare högre och andelen familjer med 
låga inkomster är färre än snittet i både länet och riket. Undantag är gruppen 
pensionärsfamiljer med låg inkomst som är något fler i kommunen. Undantag är 
pensionärsfamiljer med låg inkomst som är något fler i kommunen. 
 

 Inom kommunen återfinns procentuellt sett fler höginkomsttagare bland männen. 
Andelen kvinnor i gruppen höginkomsttagare är jämförbart med riket. I gruppen 
låginkomsttagare däremot ligger kommunens män och kvinnor klart under snittet 
både i länet och i riket. 

 

 Skillnaden mellan mäns och kvinnors medelinkomst är betydligt större i kommunen. 
Männen tjänar drygt 70 000 kr mer om året än kvinnorna i länet och riket. I Öckerö 
ligger skillnaden mellan könen på 111 000 kr per år. 

 

 Förvärvsintensiteten i kommunen är hög, d v s andel av befolkningen (20-64 år) som 
förvärvsarbetar. Arbetslösheten har ökat i hela landet under 2000-talet, men 
ökningen är mindre i kommunen än i regionen och riket i stort. 

 

 Andelen invånare som någon gång under 2013 har tagit emot ekonomiskt bistånd är i 
kommunen 2 %. Orsaken till behovet av försörjningsstöd bland Öckeröborna var 
arbetslöshet (36%), ohälsa (16%) och sociala skäl (22%). 

 

  Andelen invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande under år 2011 i åldersgruppen 
16 – 29 år 19 %, åldersgruppen 30 – 44 år 12 %, vilket är något lägre än i länet. 
Gällande alla åldrar rapporterar kvinnor en högre psykisk ohälsa.  

 

 Antalet brott i Öckerö kommun är förhållandevis låg och minskar över tid. 
 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

 

 Andelen barn som föds med låg födelsevikt är betydligt lägre i kommunen än i riket.  
 

 Antalet barn per årsarbetare i förskolan är marginellt högre i kommunen än i riket. 
 

 Andel behöriga till gymnasieskolan vt 2013 var 98 % i Öckerö kommun. Andel 
behöriga (under samma period) till högskolan 88 %.  

 

 I Öckerö kommun årskurs 7 – 9 har trivseln i skolan sedan 2005 överlag varit stabil. 
Andelen som trivs bra eller ganska bra har ökat från drygt 80 % till runt 90 % under 
tioårsperioden. 

 

 Barnfattigdomen är mindre än hälften så utbredd jämfört med i länet och riket i 
övrigt. Sett till andelen barn finns 5 % i ekonomiskt utsatta hushåll. 
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Hälsa i arbetslivet 
 

 Ohälsotalen 2013 uppgick för kommunens kvinnor till 32 dagar jämfört med männens 
21 dagar, det ses dock en minskning från 2008, kvinnor 43 dagar respektive 29 för 
män, vilket är lägre jämfört med länet och riket.  

 

 Bland kommunens anställda är kvinnors sjukfrånvaro högre jämfört med männens 
och har ökat något från år 2009 då sjukfrånvaron var 5,6 % till 5,7 % 2013. 

 

 Långtidssjukskrivningarna i åldergruppen 30-49 år har ökat från 46 % 2009 till 60 % 
2013 i Öckerö. Kommunen har procentuellt ett högre antal långtidssjukskrivna i 
åldersgrupperna 30-49 och 50+ jämfört med GR. I åldergruppen -29 år låg 
långtidsfrånvaron på 14 % år 2009 och har alltså mer än fördubblats till 2013. 

 

 Gällande korttidsfrånvaron har det skett en minskning från 86 % 2009 till 69 % 2013 i 
åldersgruppen -29 år. I åldern 30-49 år var 54 % korttidssjukskrivna år 2009 jämfört 
med 40 % år 2013.  
 

Miljö och produkter 
 

 Antal döda genom skador/förgiftning är färre i kommunen än regionen och riket. 
  

 I Öckerö är det något färre kvinnor som dör till följd av skador eller förgiftningar än i 
regionen och riket. 

 

 Bland äldre (65+)i kommunen vårdas kvinnor i högre utsträckning i slutenvården pga. 
fallolyckor. I åldersgruppen 65 – 80+ har antal fallolyckor minskat från 1115 
fallolyckor år 2006 – 2008 till 1051 fallolyckor år 2011 – 2013, det är 64 färre 
fallolyckor. 

 

 Trafikrelaterade olyckor drabbar främst åldersgruppen 15-24 år. Männen är fler i 
olycksstatistiken än kvinnorna. 

 

Fysisk aktivitet och matvanor 
 

 Andelen invånare som ägnar sig åt en fysisk aktivitet minst 30 minuter/dag är 70 % i 
kommunen, sammantaget är det fler jämfört med regionen och riket.  
 

 Sammantaget rapporterar en lägre andel vuxna i kommunen ett dagligt intag av frukt 
och grönt på ca 500g jämfört med regionen och riket. 

 

 Amningsfrekvensen, för barn som ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder, är 
fortfarande något högre inom kommunen än i regionen och riket i stort. Skillnaderna 
har dock minskat något, eftersom amningsfrekvensen i Öckerö procentuellt minskat 
mer. 
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Tobak och alkohol 
 

 I Öckerö Kommun är andelen dagligrökare lägre jämfört med regionen och riket, 
detta gäller även när man granskar de olika könen. 

 

 Gällande dödlighet i lungcancer är männen i kommunen fler jämfört med region och 
rike, där antalet sjunkit under en sexårsperiod. Dödligheten för kvinnor har ökat 
något i regionen och riket under samma period. Dock är ökningen markant större i 
Öckerö, som innan låg långt under både region och rike. 

 

 Andel 16-84 -åringar med riskabla alkoholvanor är 16 % vilket är lägre än riket och 
regionen sammantaget. Männens andel är 21 % och kvinnorna 11 %, kvinnorna ligger 
lägre än både region och rike medan männen ligger högre än de samma.  

 

 Andelen ungdomar i Öckerö kommun åk 7-9 som svarar NEJ på frågan om de druckit 
alkohol de senaste 12 månaderna har mer än fördubblats under en 10-årsperiod. De 
som druckit en eller flera gånger minskar under samma period. 
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Struktur i sammanställningen 

Denna kartläggning av folkhälsa är strukturerad utefter några av de nationella 
folkhälsomålen som i sin tur är utformade med hälsans bestämningsfaktorer som 
utgångspunkt. De mål som valts ut som de mest relevanta för denna kartläggning är; 
Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn och 
ungas uppväxtvillkor, Hälsa i arbetslivet, Miljöer och produkter, Fysisk aktivitet, Matvanor 
och livsmedel samt Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Allra först finner du dock en 
demografisk beskrivning. 
 
Förkortningar som förekommer i sammanställningen: 
 
FHI: Statens folkhälsoinstitut  
FHI ingår sedan den 1 januari 2014 i den helt nya Folkhälsomyndigheten. Här ingår även det 
som tidigare var Smittskyddsinstitutet (SMI) samt vissa delar av Socialstyrelsens arbete. 
Förkortningen FHI används dock fortfarande på vissa ställen i denna rapport, där uppgifter är 
hämtade före 2014. 
 
GR: Göteborgsregionen kommunalförbund innefattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
HSK: Hälso- och sjukvårdskansliet 
 
HSN4: Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 innefattar Öckerö, Tjörn, Kungälv, Stenungsund samt 
Ale kommun.  
 
MAR: Medicinskt ansvarig rehabilitering 
 
SCB: Statistiska Centralbyrån 
 
VG-region: Västra Götalands län
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Bakgrund 
 
 
Rådet för Hälsa och Trygghet är ett tvärsektoriellt samarbetsorgan som bildades i syfte att 
förbättra samarbetet mellan olika organisationer. Rådet samverkar kring arbetet med 
folkhälsa, krishantering och brottsförebyggande, utifrån vad aktörerna inom rådet vet om 
medborgarna. Denna kartläggning kan användas som ett verktyg för rådet i arbetet med att 
ta fram fokusområden inom folkhälsa för Öckerö kommuns invånare.   
 

Vad är hälsa? 
WHO har utformat den mest använda definitionen av hälsa som innebär: 
 

”ett tillstånd av fullständig, fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, 
och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”. 

 
Enligt definitionen berör hälsan hela individen och hela hennes situation. Det är individens 
tillstånd som ”må bra” och ”må dåligt” som är väsentligt, vilket kan betyda att en individ i 
medicinsk mening kan vara sjuk men uppleva sin hälsa som god. Hälsan är på detta sätt i hög 
grad en subjektiv upplevelse för individen (Kvalitetsredovisning, 2003).  
 
Vidare bestäms en individs hälsa av många faktorer som bildar en komplex helhet. Denna 
helhet benämns hälsans bestämningsfaktorer. Bestämningsfaktorerna utgörs dels av ålder, 
kön och arv och dels av i vilket socialt sammanhang individen befinner sig. Därtill har 
individens livsstil och levnadsvanor också stor betydelse, liksom de villkor som denne lever 
under. Slutligen lever människan i ett samhälle där denne påverkas av struktur, miljö och 
samhällsekonomiska strategier. Genom att sätta fokus på alla de faktorer som enskilt eller 
tillsammans orsakar ohälsa betonas de olika samhällssektorernas ansvar för folkhälsan. 
Slutsatsen blir att hälsans bestämningsfaktorer går att påverka både på individnivå och 
genom politiska beslut. På detta sätt antar man ett bredare hälsoperspektiv vilket i högre 
grad handlar om att främja hälsa i bred mening än att förebygga sjukdom 
(Kvalitetsredovisning, 2003). 

Hälsans bestämningsfaktorer 

 

Illustration: Statens 
folkhälsoinstitut efter G. 
Dahlgren och M. 
Whitehead. 
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Nationella styrdokument 
 
 

”Mål för folkhälsan” 
Hälsa är inte bara ett mål för den enskilda individen utan också ett samhällsmål, inte minst 
ur ekonomisk synvinkel. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet 
betonas i regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” (2007/2008:110) som 
godkändes av riksdagen 2008. I Sverige finns ett övergripande mål för folkhälsoarbetet "att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". 
För att uppnå målet har elva underliggande målområden utvecklats. De nationella målen för 
folkhälsan är utformade med hälsans bestämningsfaktorer som utgångspunkt och 
människans behov av integritet och valfrihet ska ligga till grund för folkhälsoarbetet. Målen 
är indelade i två kategorier där den ena delen omfattar bestämningsfaktorer kopplade till 
människors livsvillkor och den andra kategorin är kopplade till människors levnadsvanor och 
livsstil. De elva nationella målområdena är: 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 

 

Nationellt skadeförebyggande program 
Då skador utgör ett stort folkhälsoproblem i såväl svenska samhället som internationellt 
finns det ett nationellt skadeförebyggande program. En av programmets uppgifter är att på 
lokal nivå vidareutveckla och sprida WHO:s koncept om "En säker och trygg kommun". 
Konceptet är en modell för skadeförebyggande arbete i lokalsamhället vars indikatorer är: 
 

 En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en tvärsektoriell 
grupp som ansvarar för främjandet av säkerheten i kommunen. 

 Långsiktiga, varaktiga program för män och kvinnor i alla åldrar, miljöer och 
situationer. 

 Program som riktar sig mot högriskgrupper och – miljöer samt program som främjar 
säkerhet för utsatta grupper. 

 Program som dokumenterar skador, frekvenser och orsaker. 

 Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar. 

 Fortlöpande deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk. 
 
 



 

 11 

 

  Regionala och lokala styrdokument 
 
 
 
 

Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy 
Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen och 
omfattar insatser som ska främja hälsan och förebygga sjukdomar. Arbetet grundas på 
kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och 
folkhälsa. 
 
År 2009 antog regionfullmäktige en ny folkhälsopolitisk policy där Västra Götalandsregionens 
folkhälsoutmaningar har definierats. Policyn är framtagen i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, kommunerna, ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer och den ska 
vara en gemensam plattform för folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Policy har ett 
hälsofrämjande perspektiv och den beskriver strukturella förutsättningar och utmaningarna 
för att uppnå en god folkhälsa i Västra Götaland. Följande utmaningar har definierats: 
 

 Jämlika och jämställda livsvillkor 

 Trygga och god uppväxtvillkor 

 Livslångt lärande 

 Ökat arbetsdeltagande 

 Åldrande med livskvalitet 

 Goda Levnadsvanor 
 

Hälsan varierar starkt mellan olika geografiska områden och olika grupper av befolkningen. I 
det kortare perspektivet har livsvillkoren, de socioekonomiska förhållandena, vår livsstil och 
våra levnadsvanor en avgörande betydelse för hälsan. Folkhälsoarbetet bör därför ha en 
utgångspunkt i ett hälsofrämjande synsätt, där gemensamma insatser på grupp- och 
samhällsnivå görs för att ge enskilda människor möjlighet att bruka sin egen kraft och 
kunskap. Det praktiska folkhälsoarbetet sker främst i kommuner och stadsdelar i samverkan 
med Västra Götalandsregionen. (Västra Götalandsregionen) 
 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 4  
I HSN4 ingår Öckerö, Tjörn, Kungälv, Stenungsund och Ale kommun. Inom HSN4 fastslås 
nämndmål och beställningar för folkhälsoarbetet de kommande två åren. Dessa skall fungera 
som styrdokument för respektive kommun, men baseras även till viss del på samverkan 
kommunerna emellan. (HSN4, 2014) 
 
Under 2011-2014 har nämndmålen fokuserats på: 

 Att förbättra den självuppskattade psykiska hälsan bland barn och ungdomar. 

 Att medverka till attitydförändring till droger genom att motverka och stoppa 
nyrekrytering till missbruk. 

 Att minska barnfetman. 

 Att synliggöra och motverka våld i nära relationer. 

 Att tydliggöra primärvårdens ansvar för folkhälsan. 
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Målen för 2015-2016 fokuserar på att stärka samverkan inom kommunerna gällande: 

 Fallskador 

 Fetma 

 Undervikt 

 Vaccinationer livmoderhalscancer (HPV) 

 Alkohol, narkotika, doping och tobak 

 
TOJ - Tillgänglighet och Jämställdhet 
År 2011 blev Öckerö kommun delaktigt i TOJ, ett projekt som bedrivs av Winnet Västra 
Götaland. 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 det 
brutits ner i fyra delmål: 
 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och män skall ha 
samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattande.  

2. En ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. En jämn fördelning av det obetalda arbetet i hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
samma villkor. 

4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män skall ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet. 

 
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. (Jämstalldhetskartan) 
 

Översiktsplan Öckerö kommun 
I regeringens arbete med folkhälsopolitiken har fokus lagts på de faktorer i 
samhällsorganisationen och på människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och 
ohälsa (hälsans bestämningsfaktorer). Politikens övergripande syfte är att skapa 
förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. De flesta beslut som berör människors 
konkreta levnadsvillkor fattas på kommunal nivå. Öckerö kommun antog i september 2010 
Planen för folkhälsa, säkerhet och trygghet som ingår som en bilaga i kommunens 
översiktsplan från 2005 (ÖP05). I ÖP05 finns grundläggande strategier och mål/fyra 
strategiska planeringsfrågor. Öckerö kommun beskrivs som en skärgårdskommun med ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, något som också ansluter till 
folkhälsobegreppet. ÖP05 har fyra strategiska planeringsfrågor; natur och friluftsliv, 
kommunikationer, marktillgång/befolkningsutveckling och näringsliv.    
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Öckerö kommuns Vision 2025  
Innehåller bland annat punkterna: 

 Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Ingen 
främlingsfientlighet finns. 

 Jämställdhet råder i all kommunal verksamhet. 
 Alla barn är trygga och alla föräldrar känner trygghet i sitt föräldraskap. 

 Alla barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid. 

 Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett 
tidigt skede. 
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Demografisk beskrivning 
 
 

Folkmängd 
Öckerös folkmängd är fördelad på tio bebodda öar i Göteborgs norra skärgård. År 2013-12-
31 uppgick folkmängden till 12 574 invånare. Sett till en tioårsperiod har befolkningen ökat 
med 493 invånare då det år 2003 uppgick till 12 081 invånare. Medelåldern i Öckerö 
kommun 2003 var 42,9 år, något högre än medelåldern i riket, 41,2 år. Medelåldern har ökat 
i högre takt i kommunen i jämfört med riket, medelålder 2003 Öckerö kommun var 40,2 år 
och för riket 40,7 år (SCB).   
 

Folkmängd 2013-12-31, procentuell fördelning 

 Öckerö Riket 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Totalt 

0-6 8 8 8 8 9 8 
7-15 11 12 11 9 10 10 
16-19 4 6 5 4 5 5 
20-24 5 6 6 7 7 7 
25-44 20 19 20 25 26 26 
45-64 28 28 28 25 25 25 
65-79 17 17 17 15 14 14 
80- 7 4 5 6 4 5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Antal (1000) 6 6 13 4 831 4 814 9 645 

  (SCB) 
                                                                    

 
Folkmängd efter kön och ålder i Öckerö kommun 2013-12-31 

 
(SCB) 
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Folkmängd 2013-12-31 fördelat per ö, antal  

Ö Totalt 
Förändring 
2012-2013 

Ö Totalt 
Förändring 
2012-2013 

Hönö 5 239 + 43 Hyppeln 172 -  2 
Öckerö 3 517 -  4 Rörö 261 - 9 
Hälsö 615 + 2 Kalvsund 222 + 3 
Björkö 1 500 + 11 Fotö 614 - 15 

Källö-Knippla 337 -  7 Grötö 83 + 2 

     (SCB) 
 

 
Invånare efter födelseland 

Andelen utlandsfödda är betydligt lägre i Öckerö kommun jämfört med snittet i länet och 
riket år 2013. Störst skillnad märks i andel invånare födda utanför Norden. 
 

Andel (%) invånare efter födelseland 2013 
 Öckerö Västra Götaland Riket 

Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 

Sverige 95 96 95 84 84 
Övriga Norden 1 1 1 2 3 
Övriga Europa 2 2 2 6 6 
Övriga världen 2 1 2 7 8 
Totalt  100 100 100 100 100 

     (SCB) 
     
 

 

Barnfamiljer efter antal barn  
Andelen familjer med 2 eller flera barn under 18 år var fler i Öckerö kommun jämfört med 
snittet i länet och riket år 2013. 
 

Familjer efter antal barn under 18 år 2013 
 Öckerö Västra Götaland Riket 
 Antal % % % 
0 barn 4 206 74 78 78 
1 barn 539 9 9 9 
2 barn 667 12 9 9 
3 barn 233 4 2 3 
4 + barn 33 1 1 1 
Totalt 5 679 100 100 100 

    (SCB) 
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Medellivslängd 
Medellivslängden, d v s återstående medellivslängd vid födseln, är något högre för kvinnor 
och något lägre för män inom Öckerö kommun än i regionen och riket.  
 

Medellivslängd 2009-2013 (förväntat antal år vid födseln, medelvärde för perioden) 
 Öckerö Västra Götaland Riket 
Kvinnor 84,4 83,5 83,5 
Män 79,5 79,8 79,7 

   (SCB) 
 
 

 

Självupplevd hälsa 
Hälsa på lika villkor är en nationell enkätundersökning som årligen utförs av 
Folkhälsomyndigheten i samarbete med landsting/regioner och SCB. Vart fjärde år gör 
Västra Götalandsregionen ett tilläggsurval för att få underlag för planering av 
folkhälsoinsatser. Senast detta gjordes var 2011 och då deltog 51 930 personer i Västra 
Götaland i åldrarna 16-84 år, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 %. Syftet med 
undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa 
förändringar över tid. 
 

 

Självupplevt hälsotillstånd, andel (%) 2011 
 Bra eller mycket bra Dåligt eller mycket dåligt 

 Öckerö Västra Götaland Öckerö Västra Götaland 

Kvinnor 79,3 70,2 3,4 6,4 
Män 79,7 74,1 5,4 5,3 
Totalt 79,5 72,2 4,4 5,9 

(Folkhälsomyndigheten) 
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Delaktighet och inflytande i samhället 
 
 
Delaktighet och inflytande är en grundläggande förutsättning för folkhälsan. Det handlar om 
att stärka det sociala kittet mellan medborgarna, om gemenskap och om tillit till både 
samhället och andra människor. Ett minskat inflytande hos befolkningen kan sannolikt leda 
till minskade möjligheter att ”välja” hälsosamma levnadsvanor. Stödjande sociala miljöer 
som minskar isolering, ensamhet och otrygghet samt skapar möjligheter till ökad delaktighet 
är exempelvis förenings- och kulturverksamhet. (Mål för folkhälsan)  
 

Medborgarundersökningen 2014 
Årligen erbjuder SCB medborgarundersökningar för alla kommuner i Sverige. 
Undersökningen omfattar hur nöjda medborgarna är gällande att bo och leva i kommunen, 
hur nöjd man är med de kommunala verksamheterna samt möjligheten till inflytande i 
kommunala verksamheter och i beslut. Våren 2014 deltog i Öckerö kommun med 600 
statistiskt utvalda medborgare i åldrarna 18 – 84 år och svarsandelen var 54 %. Föregående 
undersökning som kommunen deltog var våren 2010 med en svarsfrekvens på 57 %. 
Resultaten presenteras i index mellan 0 – 100, ju högre desto bättre. 
 
Helhetsbetyget för Nöjd-Region-Index (NRI), vilket behandlar medborgarnas uppfattning om 
att leva och bo i kommunen, erhöll index 72. Resultatet från 2010 års undersökning var 75. 
De faktorer invånarna var mest nöjda med var trygghet, rekommendation och kommersiellt 
utbud. Totalt sett fick trygghet ett medelindex på 81 (2010 var NRI 77). Mindre nöjda var de 
svarande med faktorerna kommunikationer, bostäder, utbildnings- samt arbetsmöjligheter. 
 
Nöjd-Region-Index (NRI) Prioriteringsmatris för Öckerö kommun. (SCB) 

 

Genom prioriteringsmatrisen ges 
en bild av vilka faktorer som bör 
prioriteras för att helhetsbetyget 
NRI ska höjas. Faktorer i rutan 
Prioritera har fått relativt låga 
betygsindex och har förhållandevis 
hög effekt, dvs. stor påverkan på 
helhetsbetyget NRI. 
 
Faktorer långt upp till höger bör 
om möjligt förbättras då de har 
relativt höga effektmått, trots att 
de redan har högt betygsindex. 
 
Längst ned till vänster hamnar de 
faktorer som kan förbättras, men 
ändå har en låg effekt på NRI om 
så görs. 
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I SCB:s medborgarundersökning från 2014 besvarades även frågor gällande möjligheten till 
inflytande i kommunens verksamheter och i kommunala beslut. Öckerö kommun erhöll ett 
Nöjd-Inflytande-Index (NII) på 43. Här är det fokus på faktorer som kontakt, information, 
påverkan samt förtroende.  Genomsnittet för samtliga övriga kommuner låg på NII 40. 
 
Nöjd-Inflytande-Index (NII) Prioriteringsmatris för Öckerö kommun. (SCB) 

 
 
 
Valdeltagande 
Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på demokratisk delaktighet. Det 
finns ett positivt samband mellan demokratisk delaktighet och självskattad hälsa, där 
grupper med ett lågt valdeltagande också har en låg självskattad hälsa. 
 

Valdeltagande 2010 och 2014 , andel (%) av de röstberättigade 
 2010 2014 
 Öckerö Riket Öckerö Riket 

Kommunfullmäktige 88.1 81.6 89.0 82.8 
Landstingsfullmäktige 86.8 81.0 87.9 82.4 

Riksdagen 89.4 84.6 89.7 85.8 

(Folkhälsomyndigheten) 
 
 
 

 
 
 
 
 

I Öckerö kommun är det 
framförallt faktorn Påverkan som 
bör uppmärksammas. Den visar 
på lågt betygsindex och 
förväntas samtidigt ha hög effekt 
på helhetsbetyget NII. 
 
Information och Kontakt är de 
två faktorer som har högst 
betygsindex och i nuläget inte 
förväntas påverka NII särskilt 
mycket. Däremot är det viktigt 
att se till att bevara indexet på 
dessa då de vid sänkning riskerar 
att få större effekt på 
helhetsbetyget NII. 
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Av Folkhälsomyndighetens indikatorer på deltagande, tillit och stöd märks tydlig skillnad 
mellan könen vad gäller utsatthet för kränkande behandling. Bland kvinnor i Öckerö är detta 
50 % vanligare än bland kommunens män. Som positiva variabler ser vi att Öckeröborna 
känner att de har både emotionellt och framförallt praktiskt stöd. 
 

Deltagande tillit och stöd i Öckerö kommun 2010-2013 
 Kvinnor Män Totalt 

Andel (%) som blivit utsatt för kränkande behandling 21 14 17 

Andel (%) som har lågt socialt deltagande 13 14 14 

Andel (%) som saknar emotionellt stöd 7 9 8 

Andel (%) som saknar praktiskt stöd 1 2 1 

Andel (%) som saknar tillit till andra 18 16 17 

(Folkhälsomyndigheten) 
 
 

Kultur och fritid 
Av barn och ungdomar mellan 7-15 år var det 30 % som deltog i musik- eller kulturskola 
under 2013. Kommunens bibliotek utnyttjas fortfarande av en stor del av befolkningen. 
Antal utlånad media är i snitt ca 8 stycken per invånare (SCB). 
 

Biblioteksstatistik Öckerö kommun 
 2013 2009 

Antal bibliotek 5 5 
Antal utlånad media 100 743 100 449 
Antal aktiva låntagare 3 479 3 823 
Boklån per invånare 6,7 8,3 

(SCB) 
  
 
Riksidrottsförbundet fördelar LOK-stöd för att stödja ungdomsverksamhet och mäter antalet 
deltagartillfällen. Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland barn och unga i åldern 7-20 
år var 33 stycken per invånare i åldersgruppen. Pojkarna deltog dubbelt så mycket som 
flickorna i idrottsaktiviteter, med 44 deltagartillfällen jämfört med flickornas 21. 
Riksidrottsförbundet har även tittat på om verksamheterna är pojk- eller flickdominerade 
dvs. att minst 60 % av inrapporterade deltagaraktiviteter domineras av antingen flickor eller 
pojkar. I Öckerö kommun är 73 % av idrottsföreningarnas verksamhet pojkdominerad och 
endast 7 % domineras av flickor (Riksidrottsförbundet). 
 
Lokal föreningsstatistik redovisar att 2759 ungdomar var föreningsmedlemmar i en 
idrottsförening under 2013. Av dessa ungdomar var 1087 (40 %) flickor och 1672 (60 %) 
pojkar(Fritid och Kultur, Öckerö kommun).   
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 Ekonomiska och sociala förutsättningar  
 
 
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av 
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. 
Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder 
till ökad ojämlikhet i hälsa. (Folkhälsomyndigheten) 
 

Utbildningsnivå 
Utbildning främjar hälsa. Det finns ett klart samband mellan utbildningsnivå och hälsa.  
Statistiska centralbyråns uppgifter pekar på att ohälsa i form av t ex värk från rygg, nacke och 
leder eller besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland lägre utbildade än 
bland högre utbildade. De största skillnaderna återfinns bland dem som enbart har 
förgymnasial utbildning jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning. 
(Folkhälsomyndigheten) 
 
Utbildningsnivån inom kommunen skiljer sig något åt mellan könen. År 2013 fanns det bland 
befolkningen (25-74 år) 837 män och 507 kvinnor med endast förgymnasial utbildning. Män 
med eftergymnasial utbildning uppgick till 1 151 medan kvinnorna var 1 538 till antalet. 
 

Utbildningsnivå andel (%) efter åldersgrupp, 2013   
  Öckerö Västra Götaland Riket 

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

25-44 år                

Förgymnasial 5 11 7 9 11 10 9 11 10 

Gymnasial 45 56 50 37 47 42 37 46 42 

Eftergymnasial 50 32 41 52 40 46 52 39 46 

45-64 år                

Förgymnasial 12 23 18 14 20 17 13 18 16 

Gymnasial 47 45 46 47 48 47 47 49 48 

Eftergymnasial 40 32 36 38 31 35 39 32 35 

65-74 år                

Förgymnasial 30 37 33 31 35 33 28 32 30 

Gymnasial 45 38 42 42 40 41 43 41 42 

Eftergymnasial 25 24 25 26 24 25 28 25 27 

(Folkhälsomyndigheten) 
 
                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 



 

 21 

Inkomstnivå  
Ekonomi och hälsa hör samman liksom fattigdom och dålig hälsa följs åt. Det finns idag stora 
skillnader i ohälsotal mellan rika och mindre välmående kommuner. Arbetare har sämre 
hälsa än tjänstemän och detta gäller både det allmänna hälsotillståndet och förekomsten av 
sjukdom, besvär och funktionsnedsättning. 
 
Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst över vilken 20 procent av 
alla inkomsttagare i riket ligger. Låginkomstgränsen är den sammanräknade inkomst under 
vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Inkomstgränserna varierar mellan olika 
år. Inom Öckerö kommun är andelen höginkomsttagare högre och andelen familjer med låga 
inkomster är färre än snittet i både länet och riket. Undantag är gruppen pensionärsfamiljer 
med låg inkomst som är något fler i kommunen. 
 

  
 (Folkhälsomyndigheten) 

 
Inom kommunen återfinns procentuellt sett fler höginkomsttagare bland männen. Andelen 
kvinnor i gruppen höginkomsttagare är jämförbart med riket. I gruppen låginkomsttagare 
däremot ligger kommunens män och kvinnor klart under snittet både i länet och i riket. 
  

Andel (%) inkomsttagare med hög respektive låg inkomst, 2012 
 Höginkomsttagare Låginkomsttagare 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
Öckerö 14 40 15 12 
Västra Götaland 11 27 21 18 
Riket 12 27 21 19 

  (Folkhälsomyndigheten) 
 

1: Ensamstående u. 

hemmav. barn* 
 
2: Ensamstående m. 
hemmav. barn* 
 
3: Övriga fam. m. 
hemmav. barn* 
 
4: Pensionärsfamiljer 
 
5: Familjer med 
förtidspension/sjukbidrag 
 
* Barn under 18 år 
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I Öckerö är medelinkomsten högre bland både kvinnor och män jämfört med regionen och 
riket. Skillnaden mellan mäns och kvinnors medelinkomst är dock betydligt större i 
kommunen. Männen tjänar drygt 70 000 kr mer om året än kvinnorna i länet och riket. I 
Öckerö ligger skillnaden mellan könen på hela 111 000 kr per år. 
 

Medelinkomst, tkr/invånare 20-64 år, 2012 
 Öckerö Västra Götaland Riket 
Kvinnor 263 240 244 
Män 374 313 318 
Samtliga 319 277 282 

           (SCB) 
 
  

Arbete och sysselsättning 
Arbetslivet har en avgörande betydelse för folkhälsan. De största hälsoriskerna finns hos 
dem som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslöshet är i hög grad kopplat till ekonomisk 
otrygghet och genererar psykosociala problem och ohälsosamma beteenden. Långvarig 
arbetslöshet påverkar hälsan negativt på många sätt, det psykiska välbefinnandet försämras, 
sjukvårdsutnyttjande och läkemedelskonsumtionen ökar, (FHI, 2005). I regel har personer 
med arbetaryrken betydligt högre dödlighet och ohälsotal än tjänstemän i ledande ställning. 
 
Öckerö kommun visar lägre siffror jämfört med västra Götalands län och riket som helhet. 
Tabellen nedan visar andel arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd. 
Arbetslösheten har ökat i hela landet under 2000-talet, men ökningen är mindre i 
kommunen än i regionen och riket i stort. 
 

Andel (%) arbetslösa totalt, 2013 

  Öckerö Västra Götaland Riket 
16-24 år Kvinnor 8,5 13,6 15,0 

  Män 11,7 17,7 19,0 

16-64 år Kvinnor 3,6 7,6 8,2 

  Män 3,8 8,7 9,0 

    (Folkhälsomyndigheten) 
     

Förvärvsarbetande antal, 2012 
 Dagbefolkning* Nattbefolkning** 
Kvinnor 1 795 2 965 
Män 1 739 3 227 

Totalt 3 534 6 192 

    (SCB) 
 

Arbetspendling 
Öckerö kommun har en nettopendling på 57. Ett tal större än 100 innebär en positiv 
nettopendling, dvs. fler arbetspendlar in till kommunen än ut och beräknas genom 
förvärvsarbetande dagbefolkning/förvärvsarbetande nattbefolkning x 100. Siffran har genom 
åren legat relativt stabilt men är ökande. År 2003 var siffran 47.  

* Dagbefolkning: Förvärvsarbetande med 
arbetsställe i kommunen. 
** Nattbefolkning: Förvärvsarbetande med 
bostad i kommunen. 
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Försörjningsstöd  
Alla människor ska få sin försörjning genom arbete eller de generella försäkringssystemen. I 
de fall ett hushåll inte klarar av sin egen försörjning kan försörjningsstöd betalas ut. 
Socialbidrag och försörjning är alltid en tillfällig lösning i väntan på att annan försörjning 
finns. Inom såväl Öckerö kommun som regionen har antalet hushåll med försörjningsstödet 
ökat under en 5-årsperiod, liksom det totala stödet per hushåll.  
 

Försörjningsstöd per biståndshushåll 
 Antal biståndshushåll Försörjningsstöd per biståndshushåll 
 2013 2008 2013 2008 

Öckerö 198 140 53 637 36 555 
Västra Götaland 42 671 24 254 48 020 41 959 

      (Socialstyrelsen) 
 
Andelen invånare som någon gång under 2013 har tagit emot ekonomiskt bistånd är i 
kommunen 2 %. Orsaken till behovet av försörjningsstöd bland Öckeröborna var 
arbetslöshet (36%), ohälsa (16%) och sociala skäl (22%). Med sociala skäl menas att 
biståndsmottagaren för närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Personen 
kan sakna arbetsförmåga eller så är arbetsförmågan inte klarlagd. I gruppen med ohälsa 
styrks den nedsatta arbetsförmågan av läkarintyg (sjukskrivning). Alternativt har personen 
ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.  

(GR, 2013) 
      

Psykisk hälsa/ohälsa 
Psykisk hälsa handlar om människans upplevelse av att tillvaron är meningsfull, att man kan 
använda sina resurser och vara delaktig i samhället samt kunna bemästra livets normala 
motgångar. Psykisk ohälsa är ett tecken på obalans och begreppet omfattar allt från 
diagnostiserad psykisk sjukdom eller störning till brist på välbefinnande. Den psykiska hälsan 
har generellt försämrats i hela befolkningen, men framförallt bland yngre och medelålders 
personer. Samtliga symptom på psykisk ohälsa är vanligare hos kvinnor jämfört med män. 
Viktigt att påpeka är att kvinnor och mäns psykiska ohälsa visar sig på olika sätt, därmed är det 
inte bestämt att det endast är kvinnor som i stor utsträckning mår dåligt. Psykisk ohälsa 
drabbar alla samhällsklasser men är inte jämnt fördelad.  
 
Nedsatt psykiskt välbefinnande tar sig många olika uttryck, såsom exempelvis ångest och oro, 
sömnproblem, trötthetskänsla, olika former av värk. Nedan följer statistik från nationella 
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.  
 

Andel (%) med nedsatt psykiskt välbefinnande 2011 
             Öckerö Västra Götaland 
16-29 år                19             20 
30-44 år                12             16 
45-64 år                12             16 
65-84 år                 5             12 

                    (Folkhälsomyndigheten) 
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Brottslighet 

Trygghet är ett av de mest basala och starkaste mänskliga behoven och utgör en central roll 
för människors välbefinnande. Trygghet i sig är en subjektiv känsla som inte behöver ha sin 
grund i faktiskt registrerad brottslighet eller i risken för att själv bli utsatt för våld. Graden av 
rädsla för att bli utsatt för brott har sannolikt samband med den allmänna tryggheten i 
samhället och de villkor som människor lever under. Viss forskning pekar mot att människor 
som lever med goda levnadsvillkor känner mindre rädsla än människor som lever under mer 
osäkra villkor (FHI, 2005).  
 
Antalet brott i Öckerö kommun är förhållandevis låg och minskar över tid. 
 
Anmälda brott, antal per 10 000 invånare (medelfolkmängden) 

 Anmälda brott Därav våldsbrott 
 2013 2009 2013 2009 
Öckerö 443 416 32 51 
Västra Götaland 1408 1 414 99 102 
Riket 1460 1 510 109 120 

  (Folkhälsomyndigheten) 
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 Barns och ungas uppväxtvillkor  
 
 
 

Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för 
folkhälsan på lång sikt. De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är 
familjeförhållanden, skolförhållanden och fritidsförhållanden. Det finns en mycket stark 
koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet, 
delaktighet och inflytande i samhället. Barns hälsa – psykisk såväl som fysisk – är starkt 
relaterad till föräldrarnas sociala tillhörighet. Åtgärder för att förbättra uppväxtvillkoren har 
en utjämnande effekt på sociala skillnader i hälsa. Olika utbildningsformer så som förskola, 
skola och fritidsverksamhet har en betydande roll för att utjämna skillnaderna i barns 
uppväxtvillkor.  

 
 

Födelsevikt 
Måttet ”Låg födelsevikt” används som mått på ökad risk för ohälsa i olika tillstånd och 
sjukdomar under hela livet. Orsaken till låg födelsevikt har samband med sociala och 
ekonomiska faktorer. Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och moderns vanor under 
graviditeten, exempelvis stress och rökning påverkar fostrets tillväxt(NHV rapport 2013:3 R).    
Andelen barn som föds med låg födelsevikt är betydligt lägre i kommunen än i riket.  
 

Antal barn med < 2 500 g födelsevikt per 1 000 födda, medelvärde. 
 2010 – 2012 2005 – 2007 2001 – 2003 
Öckerö 24,2 16,3 27,4 
Västra Götaland 29,5 31,2 38,8 
Riket 30,5 31,1 39,2 

 (Folkhälsomyndigheten) 

 

 
Miljön i förskolan 
Förskolan är en betydelsefull miljö både för att förebygga ohälsa hos barn och för att 
utjämna socioekonomiska skillnader. Svenska förskolan är enligt UNICEF unik i att främja 
barns utveckling, genom att erbjuda utbildad förskolepersonal och en viss personaltäthet. 
(Folkhälsomyndigheten) 
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Antalet barn per årsarbetare i förskolan är något högre i kommunen än i riket. 
 

Anställda årsarbetare i förskolan hösten 2013 
 Kommunal förskola Enskild förskola 

 Öckerö Länet Riket Öckerö Länet Riket 

Antal anställda 65 12 682 73 038 44 2 106 18 637 

Därav andel (%) med 
högskoleutbildning 

 
67 

 
60 

 
56 

 
37 

 
47 

 
42 

Antal barn per 
årsarbetare 

 
5,7 

 
5,5 

 
5,4 

 
5,0 

 
5,4 

 
5,2 

    (Folkhälsomyndigheten) 

Barns kompetenser 
Det finns ett tydligt samband mellan skolgång och hälsa under levnadsåren. Därför är det 
viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan. Skolprestationen 
kan påverka den psykiska hälsan och vice versa. Studier visar dessutom att när ungdomar har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden försämras också den psykiska hälsan bland unga. 
Skolverket fastställer i en rapport från 2007 att försämringar i skolelevers resultat kan bero 
på att skolan blivit mindre likvärdig och att elever med särskilda behov inte får dessa 
tillgodosedda. (Folkhälsomyndigheten) 
                       

Andel behöriga till gymnasieskolan 
Det finns samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som har 
behörighet till gymnasieskolan. Då föräldrarna har eftergymnasial utbildning har eleverna 
gymnasiebehörighet i större utsträckning än elever vars föräldrar endast har gymnasial 
utbildning. Dessa elever har i sin tur en högre andel med gymnasiebehörighet än elever vars 
föräldrar har förgymnasial utbildning. (Folkhälsomyndigheten) 
 
En annan utsatt grupp är barn som är födda utomlands och har kommit till Sverige efter 
skolstarten. Bland dessa är det endast drygt hälften som har gymnasiebehörighet. Sådana 
skillnader finns inte mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat till Sverige före 
skolstarten. (Folkhälsomyndigheten) 
 
Nedan presenteras uppgifter baserade på resultat från elever i år 9 i samtliga skolor 
(kommunala, fristående, internationella och riksinternat). 
 

Andel (%) behöriga till gymnasieskolan vt 2013 
 Flickor Pojkar Totalt 

Öckerö 100 97 98 

Västra Götaland 89 86 87 
Riket 89 86 88 

             (Folkhälsomyndigheten) 
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Elever med högskolebehörighet  
Sambandet mellan utbildningsnivå och hälsa är tydligt. Längre utbildning innebär ofta färre 
hälsorisker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mer makt över den egna 
livssituationen.  Personer med eftergymnasial utbildning skattar sin hälsa högre och lider 
mer sällan av psykiska besvär. (Folkhälsomyndigheten) 
 
Nedan presenteras uppgifter som visar andelen elever av de med slutbetyg från gymnasiet 
som har grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. 
 

Elever med högskolebehörighet vt 2013 
 Andel (%) Antal 
Öckerö 88 179 
Västra Götaland 87 15 990 
Riket 87 95 458 

               (Folkhälsomyndigheten) 

 
Skolk och trivsel i skolan 
Öckerö kommun har sedan 2003 genomfört en årlig drogvaneundersökning bland 
kommunens högstadieelever. Förutom frågor om droganvändning ställs även frågor om 
trivsel i skolan och skolk. Undersökningarna görs i början av mars månad varje år.  
 
Nedan redovisas frekvensen skolkande elever 2003-2014. Under åren 2008-2011 ökade 
andelen som aldrig skolkar samtidigt som andelen som skolkar någon gång per termin 
minskade. Sedan dess har frekvensen legat relativt stabilt.  

 
 

 
Trivseln i skolan har sedan 2005 överlag varit stabil. Andelen som trivs bra eller ganska bra 
har ökat från drygt 80 % till runt 90 % under tioårsperioden. 
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Barnfattigdom 
Under 2012 levde cirka 230 000 svenska barn i fattigdom, dvs. i hushåll med låg inkomst eller 
socialbidrag. Att ha utländsk bakgrund eller bo med en ensamstående förälder är faktorer 
som var för sig ökar risken att leva under ekonomiskt knappa förhållanden. Sammanfaller 
dessa två faktorer förstärker de varandra. Mer än hälften av alla barn till ensamstående 
föräldrar med utländsk bakgrund levde i ekonomisk utsatta hushåll år 2012. Detta kan 
jämföras med endast 2,1 % av barn som bodde med två svenskfödda föräldrar. 
(Folkhälsomyndigheten) 
 
I Öckerö kommun är barnfattigdomen mindre än hälften så utbredd jämfört med i länet och 
riket i övrigt. Det är ändå mer än tre gånger så vanligt att vara utsatt som barn med utländsk 
bakgrund i förhållande till barn med svensk bakgrund. 
 

Barnfattigdomsindex 2012 och 2008 
 Öckerö Västra Götaland Riket 
 
 

2012 2008 2012 2008 2012 2008 

Antal barn 0-17 år 2 740 2 877 320 422 322 490 1 920 935 1 918 407 
 
Andel (%) barn med utländsk 
bakgrund 

 
9 

 
7 

 
28 

 
25 

 
28 

 
25 

 
Andel (%) barn med utländsk 
bakgrund i ekonomiskt 
utsatta hushåll 

 
14 

 
15 

 
29 

 
29 

 
29 

 
30 

 
Andel (%) barn med svensk 
bakgrund i ekonomiskt 
utsatta hushåll 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Andel (%) barn totalt i 
ekonomiskt utsatta hushåll 

 
5 

 
5 

 
12 

 
11 

 
12 

 
12 

(Folkhälsomyndigheten)
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Hälsa i arbetslivet 
 
 
Det finns kopplingar mellan människors arbetsmiljö och olika hälsoutfall. Höga arbetskrav i 
kombination med lågt inflytande leder till negativ stress som i sin tur ger en överrisk för 
hjärt- och kärlsjukdomar och psykiska besvär som exempelvis depression och 
sömnsvårigheter. Smärtor i rörelseorganen är idag också en vanlig orsak till sjukskrivning 
något som ofta härstammar i ensidig belastning på arbetet, men som även kan hänga ihop 
med negativ stress. Kvinnor är överrepresenterade inom riskyrken både när det gäller 
negativ stress och ensidig muskelbelastning. Vidare leder långtidssjukskrivningar inte sällan 
till att människors isoleras från sociala kontakter och hamnar i en passiv sjukroll (Statens 
folkhälsoinstitut, 2003). Erfarenheter (GR, 2005) visar att för de personer som har många 
korta sjuktillfällen övergår sjukskrivningarna inte sällan i en långtidsfrånvaro.  
 

Ohälsotal 
Ohälsotal visar antal dagar med sjukpenning (inklusive förlängs och fortsatt sjukpenning), 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från 
socialförsäkringen per försäkrad 20-64 år. Dagar med sjuklön från arbetsgivare finns således 
inte med i detta mått.  
 

Ohälsotal, antal dagar per försäkrad 
 Kvinnor Män 

 2013 2008 2013 2008 
Öckerö  32 43 21 29 
Västra Götaland 37 48 25 33 
Riket 34 47 23 31 

       (Folkhälsomyndigheten) 

 
Sjukfrånvaro, anställda i Öckerö kommun 
Vid utgången av 2013 hade Öckerö kommun 966 tjänstemän anställda i organisationen, 82 % 
kvinnor och 18 % män. Antal årsarbetare var 841 stycken och den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden var 87 %. Nedan följer sjukfrånvarostatistik från GR:s Nyckeltal: Hälsa - 
ohälsa för 2013 med jämförande från 2009 för anställda i Öckerö kommun.  
 
Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor jämfört med män vilket är samstämmigt med övriga 
kommuners statistik i sammanställningen. 
           

Sjukfrånvaro bland samtliga anställda, 2013 
 Sjukfrånvaro i % av ordinarie 

arbetstid, samtliga anställda. 
Sjukfrånvaro i % av ordinarie 

arbetstid, könsuppdelat 2013. 

 2013 2009 Kvinnor Män 
Öckerö 5,7 5,6 6,1 4,1 
Medelvärde i GR 6,1 5,6 6,7 3,7 

                                                                                         (GR, 2009 och 2013) 
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Det är något fler långtidssjukskrivningar (>60 dagar) jämfört med korttidssjukskrivningar (1-
59 dagar) i kommunen. År 2013 överskred cirka 58 % av frånvaron i kommunen 60 dagar. År 
2009 var denna siffra 52 %.  
 

Sjukfrånvarons längd 2013 och 2009 
 Sjukfrånvaro i % av 

ordinarie arbetstid för 
samtliga anställda 

Fördelning kort resp. lång sjukfrånvaro i % 
 Korttidsfrånvaro 

(1-59 dagar) 
Långtidsfrånvaro 
(minst 60 dagar) 

 2013 2009 2013 2009 2013 2009 
Öckerö 5,7 5,6 42 48 58 52 
Medelvärde i GR 6,1 5,6 52 52 48 49 

                  (GR, 2009 och 2013) 

 
 
Långtidssjukskrivningarna i åldergruppen 30-49 år har ökat från 46 % 2009 till 60 % 2013 i 
Öckerö, som 2009 låg närmare medelvärdet i GR. Kommunen har procentuellt ett högre 
antal långtidssjukskrivna i åldersgrupperna 30-49 och 50+ jämfört med GR. I åldergruppen -
29 år låg långtidsfrånvaron på 14 % år 2009 och har alltså mer än fördubblats till 2013. 
 
Vad gäller korttidsfrånvaron är förhållandet det omvända. Det har skett en minskning från 86 
% 2009 till 69 % 2013 i åldersgruppen -29 år. I åldern 30-49 år var 54 % korttidssjukskrivna år 
2009 jämfört med 40 % år 2013.  
 
I åldersgruppen + 50 år är siffrorna för både långtidsfrånvaron och korttidsfrånvaron 
oförändrade från år 2009 till 2013. 
 

Sjukfrånvarons längd i % åldersuppdelat, 2013 
 Korttidsfrånvaro 

(1-59 dagar) 
Långtidsfrånvaro 
(minst 60 dagar) 

Andel anställda efter 
åldersgrupper 

 -29 år 30-49 år +50 år -29 år 30-49 år +50 år -29 år 30-49 år +50 år 

Öckerö 69 40 41 31 60 59 9 46 44 
Medelvärde 
i GR 

75 55 47 25 45 53 10 49 41 

        (GR, 2009 och 2013) 
 
Kommunen har ett något lägre procentuellt antal tillsvidareanställda som är sjuka ofta 
jämfört med medelvärdet i GR. Den upprepade sjukfrånvaron har minskat från 2009 till 
2013. 
 

Upprepad sjukfrånvaro – ”ofta sjuka”, 2009 och 2013 
Andel tillsvidareanställda med 6 eller fler sjuktillfällen 

 2013 2009 
Öckerö 5,3 % 5,8 % 
Medelvärde i GR 6,2 % 5,7 % 

                              (GR, 2009 och 2013)                     
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 Miljö och produkter 

 
                                                    

            

 
 
 
Skador till följd av olyckshändelser, våldshändelser och självtillfogade våldshändelser utgör 
ett omfattande folkhälsoproblem. Skador är den vanligaste dödsorsaken bland yngre 
människor och nästan 3 000 individer dör årligen till följd av olyckor. Skador och olyckor 
orsakar invaliditet och förlorade levnadsår samt bidrar till höga kostnader för samhället. För 
att eliminera förekomsten av skador krävs ett förebyggande arbete med miljöer vi vistas i 
och produkter vi använder. Det är exponeringen för risker i olika miljöer och av olika 
produkter som påverkar sannolikheten att drabbas av skada. (Folkhälsomyndigheten) 
 

Skador och förgiftningar 
I Öckerö är det något färre kvinnor som dör till följd av skador eller förgiftningar än i 
regionen och riket. Männen som dör av dessa orsaker är däremot lika många i kommunen 
som i riket och något fler än i regionen. Det har skett en minskning av antalet kvinnor och en 
ökning av antalet män som dör av skador eller förgiftning.  
 

Skador och förgiftningar, antal döda per 10 000 invånare 

 Kvinnor Män 

 2008-2012 2002-2006 2008-2012 2002-2006 

Öckerö 1,9 3,2 6,7 6,0 
Västra Götaland 2,9 3,6 6,3 6,7 
Riket 3,1 3,6 6,7 6,9 

(Folkhälsomyndigheten) 

 
Fallolyckor 
Fallolyckorna ökar med stigande ålder bland äldre. Kvinnor faller i större utsträckning än 
män i åldersgrupperna över 45 år. Bland de yngre är det män som faller mest. I 
åldersgruppen 65 – 80+ har antal fallolyckor minskat från 1115 fallolyckor år 2006 – 2008 till 
1051 fallolyckor år 2011 – 2013, det är 64 färre fallolyckor. 
 

Fallolyckor, antal vårdade per 10 000 invånare i Öckerö kommun 
 Kvinnor Män 
 2011-2013 2006-2008 2011-2013 2006-2008 

0-14 60 51 106 93 
15-24 10 19 19 38 
25-44 15 16 21 26 
45-64 42 30 30 49 
65-79 131 138 76 87 
80+ 509 508 335 382 
Totalt 86 74 61 69 

(Folkhälsomyndigheten) 
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Trafikrelaterade olyckor 
Trafikolyckor inom kommunen drabbar främst män. Tittar man på de olika åldersgrupperna 
är det män i åldern 15-24 år som står för flest trafikrelaterade olyckor.  
 

Sammanlagt antal transportolyckor varav olyckor med moped och mc  
Tabellen nedan beskriver antalet vårdkontakter föranledda av skador orsakade av 
transportolyckor, alla åldrar, Öckerö kommun. 

Antal personer/Antal vårdkontakter 

År  
Antal  
transportolyckor 
 
Varav olyckor 
med moped 

2006 
15 
 
 
2 

2007 
16 
 
 
7 

2008 
11 
 
 
5 

2009 
13 
 
 
3 

2010 
12 
 
 
1 

2011 
15 
 
 
1 

2012 
11 
 
 
5 

2013 

 

                 (MSB) 
Statistik från STRADA registret redogörs i tabellen nedan. Trafikolyckor i STRADA registret 
registreras från sjukhusrapporter och polisrapporter och skiljer sig således från 
Räddningstjänstens statistik som registreras hos MSB. 
 

Antal trafikolyckor där moped varit ett inblandat fordon, Öckerö kommun 2010 – 2013. 

År 
Omkomna 
 
Svårt skadade 
 
Lindrigt 
skadade 

2010 
0 
 
0 
 
2 
 

2011 
0 
 
0 
 
14 
 

2012 
0 
 
3 
 
9 
 

2013 
0 
 
0 
 
3 

 

      (STRADA) 
Statistik från registret STRADA visar att i Öckerö kommun är det i 77 % av mopedolyckorna 
män som skadats. Av dessa män är 71 % i åldersspannet 15 – 17år. 
                                                                   

AM-körkortet tycks bidragit med effekter på olycksstatistiken där moped varit ett inblandat 
fordon. I statistiken ses en nedgång av mopedolyckor sedan AM-körkortet infördes under 
hösten 2009. Nationellt kan det finnas ett samband mellan införseln av AM-körkortet och 
mopedens minskade popularitet, liksom nedgången i antalet mopeder i trafik. 
 
Varje år är det cirka 1 200 människor i Sverige som tar sitt eget liv. Självmord räknas i 
internationell sjukdomsklassifikation som avsiktlig skada. (Folkhälsomyndigheten) 
 

Självmord, antal döda per 10 000 invånare 
 Kvinnor Män 
 2008-2012 2002-2006 2008-2012 2002-2006 

Öckerö 0,3 0,5 0,5 2,2 
Västra Götaland 0,6 0,9 1,7 2,4 
Riket 0,7 0,9 1,8 2,3 

(Folkhälsomyndigheten) 
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Fysisk aktivitet och Matvanor 
 
 
Kost- och motionsvanor är av stor betydelse för hälsan. De hälsorelaterade levnadsvanorna 
har starkt samband med individens livsvillkor och sociala position. Levnadsvanorna påverkas 
av kultur och traditioner och varierar med bl. a. ekonomiska villkor, utbildningsgrad och 
socioekonomisk tillhörighet. (Liv & hälsa, 2003). 
 

Fysisk aktivitet 
Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan är i dag väldokumenterad. Regelbunden fysisk 
aktivitet har gynnsamma effekter på den fysiska och psykiska hälsan och livskvaliteten. 
I dag rekommenderas minst 30 minuter av måttligt intensiv fysisk aktivitet dagligen, för 
allmän hälsa och välbefinnande. Regelbunden aktivitet påverkar hälsan bl.a. genom att 
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ-2 diabetes, fallolyckor, 
tjocktarmscancer, depression, oro, ångest och ängslan, samt övervikt och fetma. 
En ökning av den fysiska aktiviteten i befolkningen skulle medföra en kraftigt förbättrad 
folkhälsa (FHI). 
 
I Öckerö anger vuxna en regelbunden fysisk aktivitet i något högre grad jämfört med 
regionen och riket. Könsfördelningen är jämn i kommunen.  
 

Andel (%) fysisk aktiva minst 30 min/dag i åldern 16-84 år, 2010-2013 
 Kvinnor Män Alla 

Öckerö 70 70 70 

Västra Götaland 64 66 65 

Riket 64 66 65 

                 (Folkhälsomyndigheten) 

 

 
Fysisk inaktivitet 
Fysisk inaktivitet har ett starkt samband med ohälsa och är vanligare bland individer med 
exempelvis sjuk- eller aktivitetsersättning, lågt socialt deltagande, lågt självskattad hälsa, 
funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund. Bland personer som rapporterat två eller fler 
ohälsosamma levnadsvanor har 39 % en stillasittande fritid.  
 

Andel (%) med stillasittande fritid 2011 
 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 

Öckerö 11 7 10 12 

Västra Götaland 10 13 14 18 

(Folkhälsomyndigheten) 
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Matvanor 
För en god hälsa krävs att kroppens energi- och näringsbehov tillfredsställs. Matvanorna är 
viktiga för välbefinnandet, och sammansättningen av dagens måltider spelar en viktig roll för 
den psykiska och fysiska prestationsförmågan. Maten har också stor betydelse för att 
förebygga sjukdomar och främja hälsan (Liv & Hälsa 2003). Svenska livsmedelsverket har satt 
ihop goda råd för den som vill äta hälsosamt. Gällande frukt och grönt rekommenderas ett 
intag på 500 gram om dagen, där en portion räknas som 100 g (SLV). 
 
Sammantaget rapporterar en lägre andel vuxna i kommunen ett dagligt intag av frukt och 
grönt på ca 500g jämfört med regionen och riket.  
 

Andel (%) som äter frukt/grönt minst 5 ggr/dag, 16-84 år, 2010-2013 
 Kvinnor Män Alla 
Öckerö 11 4 7 
Västra Götaland 13 5 9 
Riket 12 5 9 

                 (Folkhälsomyndigheten) 
 

 
Övervikt 
Övervikt åtföljs av en rad hälsoproblem med betydande överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes, ledsjukdomar och en del cancerformer, bland annat tjocktarmscancer. En viktig 
orsak till övervikten är en felaktigt sammansatt kost med ett alltför stort energiinnehåll. 
Konsumtionen av socker och fett, särskilt mättat fett, är för hög medan däremot intaget av 
frukt och grönsaker borde öka (FHI, 2003). Låg fysisk aktivitet och psykiska problem 
förekommer oftare bland kraftigt överviktiga än i resten av befolkningen. Ett flertal studier 
visar att det finns en tydlig social gradient när det gäller vilka som drabbas av övervikt. Låg 
inkomst, låg utbildning, ekonomiska svårigheter samt sämre arbetsmarknadsförankring. (Liv 
& Hälsa, 2003).  
 
Öckerö kommun har något lägre andel invånare med fetma än både regionen och riket. 
Jämfört med siffror från 2006-2008 har andelen med fetma ökat med 2, 1 procentenheter i 
Öckerö kommun. Liknande trend syns både i region och riket. 
 

Andel (%) med fetma (BMI > 30) i åldern 16-84 år, 2010-2013 
 Kvinnor Män Alla 
Öckerö 11 12 11 

Västra Götaland 13 13 13 
Riket 14 14 14 

                 (Folkhälsomyndigheten) 
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Bland Öckerö kommuns invånare i åldern 16-44 år visar siffrorna från enkäten Hälsa på lika 
villkor (2011) något högre andel invånare med fetma jämfört med regionen. Dessa siffror ska 
dock tolkas försiktigt eftersom svarsandelen i dessa åldrar var låg. I åldern 45-84 år var 
antalet svarande så pass stort att resultaten bör vara tillförlitliga. 
 

Andel (%) med fetma (BMI > 30) i ålderskategorier 2011 
 16-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år 
Öckerö 8 12 13 12 
Västra Götaland 6 11 17 16 

                 (Folkhälsomyndigheten) 

 
 

Amning 
Amningsfrekvensen, för barn som ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder, är 
fortfarande något högre inom kommunen än i regionen och riket i stort. Skillnaderna har 
dock minskat något, eftersom amningsfrekvensen i Öckerö procentuellt minskat mer. 
 

Amningsfrekvens, andel i % 
 Födda 2012 Födda 2006 
Öckerö 64 76 
Västra Götaland 60 66 
Riket 63 69 

      (Folkhälsomyndigheten) 
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Tobak och alkohol 

 

Tobak 
Tobaksbruket är fortfarande den enskilda faktor som står för den största andelen av 
sjukdomsbördan i vårt land och orsakar enligt Folkhälsomyndigheten varje år 12 000 
människors för tidiga död, vilket är nästan dubbelt så många som tidigare uppskattats dö till 
följd av rökning. Siffran har korrigerats efter nya metoder att beräkna dödlighet. Skillnaden 
beror delvis på att de relativa riskerna med rökning har visat sig var större än man tidigare 
visste och att man funnit fler verifierade diagnoser som är rökrelaterade. Under 2010-2012 
uppges dessutom 100 000 insjuknanden ha skett till följd av rökning. Tobaksbruket bidrar 
också till de stora hälsoskillnaderna i Sverige eftersom vissa grupper i samhället röker och 
snusar i betydligt högre grad än andra. (Folkhälsomyndigheten) 
 
I Öckerö Kommun är andelen dagligrökare lägre jämfört med regionen och riket, detta gäller 
även när man granskar de olika könen. 
 

Andel (%) 16-84 åringar som är dagligrökare, 2010-2013 
 Kvinnor Män Alla 
Öckerö 10 10 10 
Västra Götaland 12 10 11 
Riket 12 11 12 

       (Folkhälsomyndigheten) 

 
Tobaksrelaterad sjuk- och dödlighet 
Rökning orsakar eller förvärrar många sjukdomar. Nedan redovisas data om dödlighet i två 
sjukdomar som starkt är relaterade till rökning.  
 
Gällande dödlighet i lungcancer är männen i kommunen fler jämfört med region och rike, 
där antalet sjunkit under en sexårsperiod. Dödligheten för kvinnor har ökat något i regionen 
och riket under samma period. Dock är ökningen markant större i Öckerö, som innan låg 
långt under både region och rike. 
 

Dödlighet i lungcancer, antal döda/10 000 invånare (+ 15 år) 
 Kvinnor Män 
 2008-2012 2002-2006 2008-2012 2002-2006 
Öckerö 4,3 1,5 6,3 5,8 
Västra Götaland 3,9 3,5 4,7 5,2 
Riket 4,2 3,6 4,9 5,6 

(Folkhälsomyndigheten) 
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Dödligheten i kol har bland kvinnorna generellt sett ökat under sexårsperioden. Den 
fortsätter dock vara lägre i kommunen i relation till regionen och riket. Bland männen har 
denna dödlighet minskat något i både länet och riket, men är nästan oförändrad i Öckerö. 
 

Dödlighet i kol, antal döda/10 000 invånare (+ 15 år) 
 Kvinnor Män 
 2008-2012 2002-2006 2008-2012 2002-2006 
Öckerö 2,0 1,5 3,2 3,3 
Västra Götaland 3,5 3,0 2,8 3,5 
Riket 3,3 2,6 2,9 3,4 

(Folkhälsomyndigheten) 
 

Rökning relaterat till barn och ungdomar 
Föräldrars rökvanor har stor betydelse för barns hälsa såväl under graviditeten och som i 
barndomen (FHM). Inom kommunen är andelen rökande blivande mödrar lägre än i 
regionen och riket. Den har dock ökat de senaste åren i Öckerö till skillnad från trenden i 
regionen och riket. 
 

Andel (%) rökande gravida vid inskrivning till mödravårdscentral 
 2012 2008 2004 
Öckerö 5,2 3,0 4,3 
Västra Götaland 6,7 7,1 9,0 
Riket 5,9 6,9 8,7 

(Folkhälsomyndigheten) 
 
Andelen rökande spädbarnsföräldrar i kommunen är betydligt färre än i regionen och riket. 
År 2011 rökte inga mödrar till spädbarn i åldern 0-4 veckor, så det kan tänkas att trenden är 
fortsatt låg. 
 

Andel (%) rökande spädbarnsföräldrar till barn 0-4 veckor gamla 
 Mamma Pappa Någon i hushållet 
 Född 2012 Född 2006 Född 2012 Född 2006 Född 2012 Född 2006 

Öckerö ** 1,4 4,5 4,2 5,4 4,9 
Västra Götaland 5,2 6,0 10,7 12,1 13,1 14,8 
Riket 4,6 5,8 10,3 11,4 12,0 14,0 

** Uppgift saknas                     (Folkhälsomyndigheten) 
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Kommunens drogvaneundersökning år 7-9, 2014 visade att andelen som aldrig rökt 
fortsätter att öka samt att andelen som har provat sjunker. 

Rökning
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Drogvaneundersökning 2014
Öckerö kommun

2003: n=468, b=0
2004: n=517, b=0
2005: n=530, b=1
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=0
2008: n=496, b=0

2009: n=456, b=0
2010: n=434, b=0
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=2
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0

 
 
 

 

Alkohol 
Att alkoholmissbruk ger upphov till skador av såväl medicinsk som social och 
samhällsekonomisk karaktär är ett faktum. De medicinska tar sig uttryck i t.ex. vissa 
cancerformer, levercirrhos, bukspottkörtelinflammation och alkoholpsykos. De sociala 
skadorna i sin tur kan ta sig uttryck i form av skador till följd av misshandel eller oaktsamhet. 
Hela problematiken i sig leder till sjukvårdskostnader för samhället och produktionsbortfall 
(Liv & Hälsa 2003). 
 

Andel (%) 16-84 åringar med riskabla alkoholvanor, 2010-2013 
 Kvinnor Män Alla 
Öckerö 11 21 16 
Västra Götaland 12 20 16 
Riket 13 20 17 

                                                                                           (Folkhälsomyndigheten) 
Gränsen för riskbruk brukar för män anges till 14 standardglas per vecka, där ett 
standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12 cl vin eller 4 cl sprit. För kvinnor ligger motsvarande 
gräns på nio standardglas per vecka. Berusningsdrickande, det vill säga fem eller fler 
standardglas vid ett och samma tillfälle för män och fyra eller fler standardglas för kvinnor, 
är också riskbruk.(Västra Götalandsregionen) 
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Andelen ungdomar i Öckerö kommun åk 7-9 som svarar NEJ på frågan om de druckit alkohol 
de senaste 12 månaderna har mer än fördubblats under en 10-årsperiod. De som druckit en 
eller flera gånger minskar under samma period. 

Har du druckit alkohol?
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Drogvaneundersökning 2014
Öckerö kommun

2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3

2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2014: n=377, b=0

 
 

 

Andelen flickor som svarat att de inte druckit alkohol har minskat kraftigt sedan 2003, med 
ett litet trendbrott 2008-2010 samt 2012-2013. Trenden för pojkarna är liknande med en 
liten uppgång mellan 2011-2012. 
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Drogvaneundersökning 2014
Öckerö kommun

2003: n=468, b=2
2004: n=517, b=4
2005: n=530, b=7
2006: n=513, b=1
2007: n=478, b=5
2008: n=496, b=12
2009: n=456, b=3

2010: n=434, b=3
2011: n=382, b=2
2012: n=379, b=1
2013: n=378, b=0
2014: n=377, b=0
2014: n=377, b=0
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Alkoholrelaterad sjuk- och dödlighet 
Alkoholrelaterade dödsfall beror på främst cancer, kardiovaskulär sjukdom och 
leversjukdom, såsom cirros. Därtill kommer skador i form av olyckor och även 
våldsrelaterade dödsfall som sker under inverkan av alkohol. 
 

Alkoholrelaterad dödlighet per 10 000 invånare  
 Kvinnor Män 
 2009-2013 2002-2006 2009-2013 2002-2006 
Öckerö 0,6 1,2 3,2 1,2 
Västra Götaland 0,8 1,1 3,1 4,7 
Riket 0,9 1,1 3,2 4,6 

    (Folkhälsomyndigheten) 
 

Antal vårdade pga alkoholrelaterade leversjukdomar per 10 000 invånare 
 Kvinnor Män 

 2009-2013 2002-2006 2009-2013 2002-2006 
Öckerö 2,3 2,1 4,7 1,9 
Västra Götaland 2,1 1,1 4,5 3,2 
Riket 2,2 1,2 4,7 3,1 

    (Folkhälsomyndigheten) 
 

Antal vårdade pga alkoholförgiftning per 10 000 invånare 
 Kvinnor Män 
 2009-2013 2002-2006 2009-2013 2002-2006 
Öckerö 2,6 4,4 3,6 3,6 
Västra Götaland 5,6 5,6 7,7 7,3 
Riket 7,2 5,7 11,4 8,3 

(Folkhälsomyndigheten) 
  

 
Alkoholrelaterade brott 
De alkoholrelaterade brotten i Öckerö ligger generellt sett klart under både länets och rikets 
genomsnitt. Dock varierar siffrorna för kommunen mer, eftersom varje anmälning ger 
relativt stort utslag. 
 

Antal anmälda fall per 10 000 invånare 
 Misshandel Rattfylleri Övriga alkoholbrott 
 2013 2009 2013 2009 2013 2009 
Öckerö 23 44 7 10 4 1 
Västra Götaland 74 76 13 17 1 2 
Riket 84 93 15 19 5 9 

(Folkhälsomyndigheten) 
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