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Inledning
Denna första delrapport och dess innehåll är inspirerad av Världshälso-
organisationens [WHO] rapport ”Closing the Gap”1. Där beskrev WHO 
sambandet mellan en befolknings hälsa och de grundläggande ekonomiska 
och sociala villkoren, och att nyckelfaktorn bakom ohälsa är den sociala 
ojämlikheten. I denna delrapport samlar vi statistik som belyser skillnader i 
hälsa och livsvillkor i Göteborg. Vi beskriver också hur stora dessa skillnader 
är mellan delar av staden och mellan olika grupper av göteborgare. Delrap-
porten består av fyra delar som alla inleds med en sammanfattning. Här 
följer även en översikt av de fyra delarna.

Del 1 – kunskapsunDerlag: Avsnittet kan ses som ett sätt att 
underlätta förståelsen av rapportens resterande delar. Detta görs bland annat 
genom att skillnader i hälsa sätts i ett sammanhang och att samhällseffekter 
och vinster pekas ut.

Kortfattat kan konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan män-
niskors livsvillkor stärker samhällsutvecklingen för alla. Det skapar grund 
för tillit, tilltro och trygghet. Detta stärker i sin tur förutsättningen att skapa 
en socialt hållbar stad. I ett samhälle med små skillnader och liten ekono-
misk segregation är också allas hälsa bättre. Ett sådant samhälle gynnar alla 
och skapar en förutsättning för positiv utveckling av så vitt skilda aspekter 
som tillväxt, attraktionskraft och att människors förmågor och kapacitet 
växer. 

Del 2 – Beskrivning av skillnaDer: I detta avsnitt belyses 
skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg. Syftet är att visa hur stora skill-
naderna är i staden. Vi vet sedan tidigare att det finns skillnader i hälsa och 
livsvillkor men inte exakt hur stora dessa är. 

Del två av rapporten ger därför en första samlad bild av skillnaderna i hälsa 
och livsvillkor, som kortfattat kan summeras till att det finns betydande 
skillnader, både mellan grupper av göteborgare och delar av staden. Skill-
naderna fortsätter, genom hela delrapporten, att träda fram på ett tydligt 
sätt för varje indikator som studeras. Många av skillnaderna har antingen 
ökat över tid eller är oförändrade. Problematiken med stora skillnader är 
inte reserverad till vissa delar av staden utan finns inom alla stadsdelar. 
Samma sak gäller för barns uppväxtvillkor och hälsa. Det är dessa skillnader, 
eller gap som man internationellt benämner fenomenet, som måste minska 
om Göteborg ska kunna bli hållbart.

1 Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action in the Social Determinants of Health 
som Världshälsoorganisationen gav ut 2008 [2].
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Del 3 – Hur anDra arBeTar: I avsnitt tre redovisas hur andra vill 
ta sig an arbetet med att minska skillnaderna i hälsa. Några av Världshälso-
organisationens, Sveriges Kommuner och Landstings, Västra Götalands-
regionens och Malmökommissionens rekommendationer, redovisas i denna 
delrapport som exempel på effektiva åtgärder.

Del 4 – vaD DelrappOrTen visar: I den sista delen samman-
fattas delrapporten. Förmodligen kommer läsaren efter avslutad läsning 
sitta med ett antal nya frågeställningar. Förhoppningen är att de frågorna 
kan få sina svar i den huvudrapport som ska publiceras i höst. Ambitionen 
med den rapporten är dessutom att på ett mer fördjupat sätt förmedla en 
förståelse av stadens skillnader. 

Det sista avsnittet i delrapporten erbjuder också läsaren några slutliga kom-
mentarer om vad denna första samlade beskrivning av skillnader i hälsa och 
livsvillkor säger oss, och hur vi kan blicka framåt.

3
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Från politiskt  
beslut till delrapport
I 2013 års budget antog Göteborgs kommunfullmäktige tre mål som in-
nebar ett tydligare fokus på social hållbarhet. Målen ligger kvar i 2014 års 
budget [1] och de är:

 •Skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av 
Göteborgs ska minska.
 •Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och 
därmed utjämna dagens skillnader.
 •Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem.

Den politiska ambitionen att påverka skillnader i hälsa och livsvillkor i 
Göteborg ligger väl i linje med den uppmärksammade rapporten Closing 
the Gap in a Generation: Health Equity Through Action in the Social De-
terminants of Health [2] som Världshälsoorganisationen [WHO], via en 
specialtillsatt kommission, publicerade 2008. Arbetet följdes 2010 av en 
brittisk rapport på samma tema som populärt kallas Marmotrapporten [3]. 
Rapporterna satte nytt fokus på den roll som befolkningens hälsa spelar i ett 
samhälles utveckling, och på behovet av att se helheten i det som påverkar 
folkhälsan. I Sverige var Malmös arbete med en egen kommission [4] start-
skottet för lokala och regionala utredningar och initiativ i Sverige. Göte-
borgs ambition är nu att ta fram en egen ”Closing the Gap-rapport” för 
att ta sig an detta viktiga område – med målet att på sikt skapa ett socialt 
hållbart Göteborg.

Delrapportens syfte  
och upplägg 
Syftet med delrapporten är att ge en första samlad och kortfattad beskriv-
ning av skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan delar och grupper i 
Göteborg. 

En mer utförlig kartläggning presenteras i höstens huvudrapport. I den rap-
porten kommer dessutom förslag på möjliga åtgärder för Göteborgs Stad att 
presenteras.
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Tidslinje för arbetet med delrapporten
I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick 
Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med 
tre mål. Målen har särskild inriktning på social hållbarhet och att minska 
skillnader i livsvillkor och hälsa. Den politiska styrgrupp som inrättades för 
arbetet gav hösten 2012 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag kring 
processägarskapets organisering. Därefter arbetades en strategi fram under 
våren 2013 som i sin tur antogs i oktober samma år. Strategin formulerade 
hur arbetet med målen skulle hanteras i Göteborg. Bland annat beslutades 
att två rapporter skulle tas fram:

1. En delrapport att presentera i februari 2014 för att den ska kunna 
ligga till grund för de första budgetdiskussionerna inför 2015 års 
budget. 

2. En huvudrapport som ska vara klar i oktober 2014 för att kunna 
ge ett mer heltäckande underlag för det slutliga budgetarbetet efter 
kommunvalet.  

Arbetets organisering
För arbetet finns en politisk styrgrupp bestående av de tio stadsdelarnas 
politiska presidier. Dessutom har staden skapat en ledningsgrupp bestående 
av samtliga stadsdelsdirektörer och direktören för Social resursförvaltning. 
Ett resultat av denna breda uppslutning är ett tydligt fokus i staden på frå-
gan om social hållbarhet. Inom Social resursförvaltning finns också en intern 
organisation med arbetsgrupp och projektledare. 

Under 2013 fanns även en referensgrupp, på sektorschefsnivå, kopplad till 
processägarskapet. I samband med att ledningsgruppen under 2013 förän-
drades och utökades med samtliga stadsdelsdirektörer bestämdes att referens-
gruppen skulle upphöra från december 2013.

Till arbetet kopplades även stadens nätverk för de tio utvecklingsledarna i 
folkhälsa. Fyra av dem kom att ingå i den arbetsgrupp som utgjorde boll-
plank i framtagandet av denna delrapport.

Metod, tillvägagångssätt  
och avgränsningar
Tyngdpunkten i delrapporten ligger på vuxnas och barns livsvillkor och 
hälsa. Övriga åldergrupper som unga vuxna och seniorer kommer inte att 
beröras i detta skede (se avgränsningar, s. 9). 

Beskrivningen görs genom att befintligt statistiskt material sammanställs 
och redovisas, så att skillnaderna mellan delar av Göteborg och grupper av 
göteborgare blir tydliga. Vidare bygger rapporten till stor del på befintlig 
forskning och sammanställningar av kunskap från internationell, nationell, 
regional och lokal nivå. 

Här nedan redogörs för delrapportens statistiska underlag, redovisnings-
nivåer och avgränsningar.
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Det statistiska underlaget
Statistiken som används i delrapporten för att visa skillnader i livsvillkor 
och hälsa är framför allt register- och enkätdata. Registerdata är hämtad 
från nationella register via Statistiska centralbyrån [SCB] som bearbetats av 
stadsledningskontorets enhet för samhällsanalys och statistik [5]. Den övriga 
statistiken har till största del hämtats från den nationella folkhälsoenkäten  
– Hälsa på lika villkor [6]. Det är en urvalsundersökning, som görs i sam-
arbete mellan Folkhälsomyndigheten och SCB. För det tilläggsurval som 
Göteborgs Stad beställer för att kunna bryta ner uppgifterna på stadsdels-
nivå, samarbetar staden och Västra Götalandsregionen med ovan nämnda 
myndigheter. Resultaten från enkätundersökningen är i sin tur bearbetade 
och levererade av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnders 
kansli. 

Inom vissa fält är det svårt att få fram statistik med god kvalitet, eller också 
saknas lokal data. I dessa fall har utgångspunkten istället tagits i andra rap-
porter eller från forskningen. Resonemangen bygger här på antagandet att 
om ett samband är klarlagt på till exempel nationell nivå så är det också stor 
sannolikhet att samma förhållanden gäller även för göteborgarna. 

Olika sätt att redovisa skillnader i hälsa 
I denna delrapport ska statistiken ge en bild av skillnaderna mellan grupper 
och delar av Göteborg. Uppgifterna måste också vara möjliga att följa över 
tid för att synliggöra trender, och på så sätt kunna utläsa om skillnaderna 
ökar eller minskar i staden. 

I delrapporten ingår inte någon demografisk analys. Läsaren uppmanas 
istället att ta i beaktande den påverkan som befolkningens sammansättning 
kan ha på det statistiska underlaget. Det betyder att om ett område har 
många äldre och få barn så påverkar detta de statistiska uppgifterna i en 
viss riktning. I den nämnda typen av område blir uppgifter om barns hälsa 
osäkra eftersom barnpopulationen är liten.

Statistiken i rapporten ska användas för att:

 •visa skillnaderna i hälsans geografiska fördelning
 •visa skillnader mellan grupper av göteborgare
 •visa hur stora skillnaderna är
 • följa trender och utvecklingen i hälsa2

Här följer en förklaring av vad som innefattas i begreppen grupper i och 
delar av Göteborg.

2 Skillnader i utfall kan variera mycket mellan år, på grund av litet statistiskt underlag i undersökningar, 
utan att själva hälsosituationen i faktiska termer har förändrats i befolkningen. Det vill säga det blir 
slumpvisa variationer mellan åren. För att undvika dessa variationer har det statistiska materialet från 
enkätundersökningen “Hälsa på lika villkor” slagits samman till tre tidsperioder (2004–2006, 2007–2009 
och 2010–2013), vilket ger större träffsäkerhet och stabilitet i materialet.
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Grupper av göteborgare
Eftersom skillnader i hälsa och livsvillkor har sin grund i socioekonomiska 
faktorer3, kommer statistiken i delrapporten att presenteras utifrån den 
socioekonomiska markören utbildningsnivå4. Men statistiken kommer, i viss 
mån, också att vara uppdelad efter kön och ålder. 

Delar av Göteborg 
Utifrån budgetmålen (se s. 6), ska även skillnader i hälsa mellan delar av 
Göteborg analyseras. Detta sker genom att olika geografiska områden  
(figur 1), i det här fallet främst mellanområden, men även i viss mån 
primärområden, jämförs med varandra (läs mer i bilaga 1). Här ligger fokus 
på att beskriva hur stora skillnaderna är mellan de områden som har det 
högsta respektive lägsta värdet.

Avgränsningar
En avgränsning var nödvändig på grund av den korta tid (december–februari), 
som avsattes för delrapporten.

Avgränsningar i indikatorer
De indikatorer som beskrivs i denna delrapport är endast ett urval av 
tillgänglig statistik som kan beskriva området. Indikatorerna är framtagna 
genom att liknande rapporters indikatorer har studerats och jämförts med 
varandra. Även stadens uppföljningssystem och dess mått har studerats, 
liksom Sveriges Kommuner och Landstings [SKL] arbete med att utveckla 
nationella indikatorer för hållbar utveckling. I figur 2 redovisas de indika-
torer som kommer att belysas i denna delrapport.

3 Socioekonomisk indelning är en beskrivning av en individs eller grupps position i samhällets hierarki. 
Nivåerna i hierarkin är detsamma som olika grad av social status. Denna indelning sker utifrån individens 
eller gruppens position på arbetsmarknaden (hur långt ifrån eller nära marknaden en person befinner 
sig) genom att beakta utbildningsnivå (låg, mellan eller hög), yrkestillhörighet (arbetare eller tjänsteman) 
samt inkomstnivå (hög, medel, låg). 

4 För att inte låta ålder påverka resultatet i så stor utsträckning har endast de i åldrarna 30–64 år valts 
ut. Detta beror på att det är vanligare med kortare utbildning ju äldre man är.

10 Stadsdelar
30 Mellanområden
96 Primärområden

934 Basområden
Figur 1. Illustration över Göteborgs Stads geografiska statistiknivåer. Läs mer i bilaga 1 där även karta 
över mellanområden finns.
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Tanken bakom valet av indikatorer är att de ska spegla en bredd i frågan 
om skillnader i hälsa, och försöka ge en översiktlig bild av hur skillnaderna 
i hälsa ter sig bland olika grupper. Förhoppningen är att, trots den begrän-
sade listan över indikatorer, kunna ge ett första inspel i det viktiga arbete 
som Göteborgs Stad står inför.

Avgränsningar i geografiska områden
Fokus i delrapporten ligger i att belysa skillnader i hälsa utifrån så kallade 
mellanområden (läs mer i bilaga 1). Anledningen till valet av mellanom-
råden är att enkelt och åskådligt kunna redovisa hur skillnaderna ser ut mel-
lan geografiska delar av staden. Genom att utgå från de 30 mellanområdena 
säkras kvaliteten i statistiken samtidigt som hälsoskillnaderna blir tydliga. 
Viss statistik redovisas dock på primärområdesnivå.

Avgränsningar i grupper
En avgränsning av grupper var också nödvändig, i delrapporten redovisas 
därför statistiken endast uppdelat på kön och utbildningsnivå. Detta med 
vetskapen att det finns fler högst relevanta grupper att belysa. Exempel på 
sådana grupper är personer med utländsk bakgrund, personer med HBTQ-
identitet och personer med funktionsnedsättning. 

Avgränsningar i ålder
Trots att stadens befolkningsansvar har legat till grund för beskrivningen 
av skillnader i hälsa, har inte hela befolkningen, ur ett åldersperspektiv, 
kunnat belysas i delrapporten. Fokus har lagts vid barn (0–17 år) och 
vuxna i förvärvsaktiv ålder (30–64 år). Men självklart berörs även andra 
åldersgrupper. Anledningen till avgränsningen är att det rekommenderas i 
internationella, nationella och regionala kunskapsunderlag att fokus främst 
bör läggas på dessa båda grupper. Trots ambitionen att särskilt belysa barns 
uppväxtvillkor i denna delrapport så är det föräldrarnas situation som är 
utgångspunkten i beskrivningen av barns hälsa. Det finns två skäl till detta; 
dels att det i många stycken saknas tillgängliga data över barns hälsa och 
livsvillkor, och dels att det är svårt att få fram befintlig data.

Vuxna i förvärvsaktiv 
ålder 30–64 år

Barn & unga
0–17 år

Andel med god hälsa

Långtidsarbetslöshet

Medellivslängd

Eftergymnasial 
utbildning

Medelinkomst

Medianinkomst

Saknar 
kontantmarginal

Långvarigt 
försörjningsstöd

Barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll

6-åringar som 
är kariesfria

Gymnasiebehörighet

Figur 2. Indikatorer som studeras i 
delrapporten.
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KUNSKAPSUNDERLAG

1I denna del av rapporten slås det fast att minskade skillnader i livsvillkor 
spelar en betydande roll i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Hälsa ses 
både som ett mål och som ett medel för hållbar utveckling.  

Mindre skillnader ger bättre hälsa för alla
Hälsan påverkas av livsvillkoren, livsmiljöerna och levnadsvanorna. Ett hälso-
främjande arbete syftar till att påverka de faktorer som bidrar till en positiv och 
jämlik hälsoutveckling för befolkningen. Den samlade kunskapen säger oss att de 
ekonomiska förutsättningarna har stor påverkan. Ju högre inkomst en individ har 
desto bättre är hälsan. Men forskningen visar att även inkomstspridningen har 
betydelse. I samhällen med liten spridning har befolkningen överlag bättre hälsa 
än i sådana med stora inkomstskillnader.  Även om biologiska och genetiska fak-
torer spelar in i hur hälsan utvecklas för en individ, så är det ändå de samhälleliga 
faktorerna som påverkar mest. 

Genom den samlade kunskapsbilden vet vi också vad som orsakar ojämlik hälsa. 
Att inte agera för att åtgärda sådana brister och orättvisor vore därför orätt-
färdigt – särskilt med tanke på att rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. 

Samhällets gemensamma resurser kan användas till annat
I denna rapportdel redogörs även för hållningen, att arbetet med social hållbar-
het och att minska skillnader i hälsa och orättvisa livsvillkor, är ett sätt att hushål-
la med samhällets gemensamma resurser. Hälsan uppmärksammas allt mer som 
ett medel för ekonomisk utveckling. Effektiva åtgärder, som främjar folkhälsan, 
kan därför få avgörande betydelse både för individen och för hela samhället. När 
skillnader minskar tjänar alla på detta oavsett inkomst och position i samhället. 
Detta beror delvis på att samhällets gemensamma resurser kan användas till  
annat än att åtgärda negativa effekter av stora skillnader i livsvillkor. 

Mindre skillnader gynnar alla oavsett position i samhället
I denna del av rapporten konstateras också att ett samhälle med små orättvisa 
skillnader leder till ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet bland 
invånarna. Detta gynnar alla oavsett socioekonomisk position. Samtidigt ska vi 
inte glömma bort att förbättrad hälsa är en vinst i sig, och har ett egenvärde, 
oavsett om det leder till positiva samhällsekonomiska konsekvenser eller inte.

Del
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Social hållbarhet som 
drivkraft för ökat välstånd
Befolkningens hälsa har en tydlig roll inom den regionala och kommunala 
utvecklingen. Tidigare har hälsa ofta i första hand setts som en angelägenhet 
för individen själv och för hälso- och sjukvården, men numera råder en allt 
större samstämmighet om att hälsa framför allt påverkas av sociala bestäm-
ningsfaktorer, och därför är en fråga för hela samhället. Detta har lyfts fram 
tydligt de senaste åren, bland annat genom WHO:s rapport Closing the Gap 
in a generation [2]. Den trycker på behovet av att fokusera på folkhälsoar-
betet, och att en förutsättning för minskade skillnader i hälsa är att arbetet 
får genomslag i alla politikområden. Detta stärker på sikt också ett lands 
ekonomi, arbetskraft och sammanhållning, samt minskar segregationen [7, 
8, 3]. Hälsa uppmärksammas därför allt mer som ett mål, men också som 
ett medel för social hållbarhet.

I rapporten Nationell strategi för Sverige, som behandlade hur vårt land ska 
gå från tillväxt till välstånd, konstateras att vi behöver fokusera mer på den 
sociala hållbarheten för att få välståndet att växa. Traditionellt sett placerar 
sig Sverige högt på de flesta internationella rankningar för välstånd, hälsa, 
trygghet, demokrati, förtroende för det politiska systemet, utbildning och 
individuell frihet. Men samtidigt som de svenska genomsnittsinkomsterna 
har ökat, har de också blivit mer ojämnt fördelade i befolkningen. Även 
om Sverige är ett av världens, i ekonomiskt avseende, mest jämlika länder 
är skillnaderna jämfört med de nordiska grannländerna numera större än 
tidigare och dessa skillnader ökar [9]. I OECD:s olika rapporter stärks 
denna bild, eftersom Sverige är det land som sedan 1985 har stått för den 
allra största ökningen av inkomstskillnader av alla OECD-länder. Även om 
Sverige startade på en nivå med små skillnader anser OECD att den kraftiga 
förändringen till det sämre är oroväckande [10].

Med denna beskrivning av vårt land kan det ses som självklart att fokusera 
allt tydligare på den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Att priorit-
era social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa är kostnadseffektivt och 
ett sätt att hushålla med samhällets resurser. Det bidrar till en ökad social 
sammanhållning, trygghet och delaktighet hos invånarna. Avslutningsvis 
kan ett samhälles framgång, enligt WHO, mätas med graden av folkhälsa 
och hur den är fördelad i befolkningen [2]. 

Argumenten att sätta hälsan i centrum och arbeta mot orättvisa och orätt-
färdiga sociala skillnader i livsvillkor är många. Oavsett hur man ser på 
ojämlikhet i ett samhälle och mellan grupper i en befolkning, så är det 
skillnaden i hälsa som är svårast att acceptera. Rätten till lika förutsättningar 
för god hälsa är en mänsklig rättighet. Anledningen till att den har blivit 
klassad som en sådan är att den har en så avgörande betydelse för individ-
ers utveckling och delaktighet i samhället [11]. Samma sak gäller för FN:s 
barnkonvention som utrycker barns rätt till en god levnadsstandard och 
till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling. Göteborgs Stad 
arbetar med mänskliga rättigheter, barnkonventionen och jämställdhet på 
olika sätt. Arbetet med att minska skillnader i hälsa bör därmed vara cen-
tralt.

Minskade skillnader i 
hälsa är inte bara ett 
mål, utan också ett  
medel i arbetet med 
hållbar utveckling  [7].

Ett samhälles framgång 
kan mätas med graden 
av folkhälsa, och hur 
den är fördelad i  
befolkningen [2].
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Faktorer som  
påverkar hälsan
En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som 
möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Förutsättningarna för en god 
hälsa påverkas av livsvillkoren (exempelvis utbildning, delaktighet och sys-
selsättning), livsmiljöerna (den fysiska och sociala miljön) och individens 
egna val och levnadsvanor. Arbetet med att främja befolkningens hälsa syftar 
därför till att påverka de faktorer och förhållanden som bidrar till en positiv 
och jämlik hälsoutveckling för befolkningen [8]. Dessa faktorer kallas för 
hälsans bestämningsfaktorer5 och i internationella sammananhang för sociala 
bestämningsfaktorer6.

Även om de biologiska skillnaderna i hälsa påverkar hälsoutfallet ger dessa 
endast en marginell förklaring till skillnader i hälsa som finns inom och 
mellan grupper i befolkningen. Det är framför allt processer och strukturer 
i samhället som skapar ojämlik hälsa. Dålig hälsa är därmed inte främst ett 
individuellt problem utan mer ett samhällsproblem. Skillnader mellan olika 
grupper i befolkningen uppstår av systematiska skillnader, som bidrar till 
orättvisa förutsättningar och uppväxtvillkor [12]. 

Hälsan påverkas i hög utsträckning av de ekonomiska förutsättningarna. 
Personer med hög inkomst har i högre grad en god hälsa än personer med 
låg inkomst [13]. Hälsan förbättras nämligen gradvis med stigande inkomst 
oavsett vilken socioekonomisk grupp vi tillhör. Detta samband är tydligt och 
brukar kallas för den sociala hälsogradienten [14]. Sambandets styrka mel-
lan en individs ekonomiska resurser avtar dock för varje ytterligare intjänad 
krona, eftersom varje ny krona förbättrar hälsan allt mindre [15, 16]. Den 
sociala gradienten kan inte enbart beskrivas med inkomst, utan även till 
exempel utbildningsnivå påvisar detta samband [13]. 

Förutom inkomstnivån har även inkomstspridningen betydelse för hälsout-
vecklingen i ett samhälle. Ju större inkomstspridning desto sämre är allas 
hälsa oberoende av inkomst [17, 16]. Till exempel påverkas den psykiska 
och fysiska hälsan, kriminalitet, användandet av droger, skolprestationer, 
fetma och tonårsgraviditeter inte av hur rikt ett samhälle är, utan av hur 
jämlikt det är [18]. Sammantaget betyder detta att det inte bara är männi-
skors absoluta livsvillkor som påverkar hälsan. Även de relativa villkoren har 
betydelse. Med de relativa villkoren menas att vilken social position vi har i 
samhället, eller var vi befinner oss längs den sociala gradienten, i förhållande 
till alla andra påverkar oss. 

5 Att utgå från hälsans bestämningsfaktorer [37], som utvecklades 1992, medför att huvuddelen av 
folkhälsoarbetet läggs på samhällets alla delar. Detta synsätt ger rättmätigt hälsan fler dimensioner än 
livsstil, och att en god folkhälsa handlar om såväl delaktighet som jämlikhet och social trygghet. Hälsans 
bestämningsfaktorer lyfter därigenom fram alla de aspekter av samhället som påverkar hälsan. De kan 
dels delas in i sociala och ekonomiska faktorer, men även i en del som rör den fysiska miljön, och slutli-
gen även i livsstilsfaktorer. Alla dessa faktorer påverkas, genom ett komplicerat samspel, av vår omgivning 
och våra samhälleliga strukturer men även av individen själv.

6 WHO-kommissionens sociala bestämningsfaktorer [2] utgår från samma kunskapsfält som ligger till 
grund för det som vi i Sverige kallar för hälsans bestämningsfaktorer (se fotnot 5).

Vi vet vad som orsakar  
ohälsa, vad vi kan göra 
åt det och att då inte 
agera är moraliskt 
oförsvarbart.  
Det är därför etiskt 
tvingande att motverka 
orättvisa sociala  
skillnader i hälsa och 
livsvillkor [2, 3].

Den sociala hälsogradienten eller förenk-
lat uttryckt den sociala hälsotrappan, 
visar att ju högre inkomst desto bättre 
hälsa. Men också att förbättringen per 
ytterligare intjänad krona avtar efter en 
viss inkomstnivå  [14].
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Vinster med  
minskade skillnader
Som redan konstaterats är hälsa både en mänsklig rättighet och en viktig 
drivkraft för social och ekonomisk utveckling. Om hälsoläget är gott i en 
befolkning, kan fler arbeta, vilket leder till att produktiviteten ökar och att 
investeringar i utbildning ger större utbyte. Hälsan uppmärksammas därför 
alltmer som ett medel för ekonomisk utveckling. Effektiva åtgärder som 
främjar folkhälsan kan därför få avgörande betydelse både för individen och 
för hela samhällsutvecklingen [19, 14]. Detta har bidragit till att institution-
er som den Internationella valutafonden, Världsbanken och EU nu lyfter 
fram att ojämlikhet skadar ekonomin, och att hälsa är en grundläggande 
faktor för att skapa ekonomisk tillväxt [8, 20]. Samtidigt är folkhälsoar-
betets primära uppgift inte att spara pengar eller ge tillväxt och därför kan 
dess lönsamhet inte i första hand beskrivas med ekonomiska termer. Istället 
bör diskussionen snarare kretsa kring de positiva effekterna av vad minskad 
sjuklighet, sårbarhet och mindre lidande samt alla människors rätt till en 
god hälsa ger.

 Alla tjänar på minskade skillnader i ett samhälle [18]. Det är den absolut 
största vinsten med att arbeta för att utjämna skillnader i livsvillkor. Det 
är inte ett ”Robin Hood-arbete” utan alla göteborgare kan tjäna på det. 
Grunden i påståendet ligger främst i att om samhälles resurser kan användas 
till annat än att bekämpa effekterna av stora skillnader i hälsa och livsvillkor 
så kan vi alla dra nytta av det. 

Här intill presenteras en lista (se figur till vänster) av de positiva värden, som 
den samlade kunskapsbilden kring minskade skillnader i hälsa i dag erbjud-
er oss. De värdena kan bli resultaten om vi arbetar för minskade skillnader 
mellan delar av Göteborg och mellan grupper av göteborgarna.

Vinster med minskade  
skillnader i hälsa:
  Höjd livskvalitet
 Ökad jämlikhet
 Ökad tillit mellan människor och till 

samhällsinstitutionerna
 Människor kan lättare uppnå sin 

fulla potential 
 Ökade förutsättningar för social 

rörlighet
 Ökad framtidstro och känsla av 

tillhörighet 
 Minskad social oro, otrygghet och 

kriminalitet
 Minskat utanförskap
 Större öppenhet i samhället 
 Ett mer sammanhållet samhälle
 Det sociala kontraktet i samhäl-

let stärks, och kan beskrivas som 
sättet vi förhåller oss till samhäl-
let. I detta sammanhang åsyftas 
principen – att du ställer upp för 
samhället och samhället ställer upp 
för dig.

 Minskad polarisering och segrega-
tion

 Samhällets resurser kan användas 
till annat än att bekämpa effek-
terna av skillnaderna

 Samhällsekonomiskt lönsamt
 Humankapitalet ökar
 Ökade förutsättningar för tillväxt 

och utveckling 
 Ökad produktivitet
 Fler kan arbeta
 Investeringar i utbildning ger större 

utbyte eller avkastning
 Ökad ekonomisk tillväxt [34, 4, 12, 

16, 2, 18, 3, 7].
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Arbetet med att minska  
skillnaderna i hälsa 
I arbetet med att förebygga ohälsosamma levnadsvanor har Sverige varit 
framgångsrikt. Samtidigt har det individorienterade arbetssättet främst 
påverkat dem med högst inkomst och haft lägre effekt för dem med låg 
inkomst. Resultatet är en ökad ojämlikhet av hälsans fördelning i befolknin-
gen. Därför ligger tyngdpunkten ibland annat i WHO:s rapport [2], Mar-
motrapporten [3] och i Malmökommissionens arbete [4] på de strukturella 
faktorerna7. I enlighet med detta synsätt vill nämnda organisationer börja 
arbetet med att analysera de bakomliggande orsakerna till ohälsa, vilka ofta 
kallas för orsakernas orsaker8.

Det positiva med de orättvisa skillnaderna i hälsa och livsvillkor är att de går 
att åtgärda. Inte minst visar titeln på WHO:s rapport; Closing the Gap in a 
generation på [2] att det är möjligt att förändra situationen till det bättre och 
det relativt snabbt. 

I arbetet med att utjämna skillnader i hälsa pekar forskningen på att enskilda 
insatser kan ha begränsad effekt. Den totala effekten av alla insatser tillsam-
mans kan dock ge större inverkan på folkhälsan, och verka utjämnande på 
skillnader i hälsa. Att insatser dessutom erbjuds under hela livsloppet, och 
särskilt under de faser då betydelsen av skillnaderna blir som störst (barn-
dom och vuxenlivet), är av vikt eftersom dessa insatser kan adderas [12]. 
Forskning har även visat att ”ju tidigare i orsakskedjan en insats kan sättas in 
desto fler människor kan omfattas och effekten blir större” [21, p. 22].

7 En vanlig indelning är att tala om levnadsvanor, som är sådant som individen själv kan påverka, respek-
tive livsvillkor som påverkas av samhällets utformning och politiska beslut. Samtidigt påverkar livsvillkor-
en våra levnadsvanor. Det betyder att det är de samhälleliga och sociala förutsättningarna som skapar 
de strukturer, som påverkar såväl den individuella hälsan som folkhälsan. Till de strukturella faktorerna 
räknas normer och attityder samt tillgänglighet och lagstiftning. Men även den sociala rörligheten, den 
sociala gradienten och socioekonomin spelar in. 

8 Orsakernas orsaker handlar om att man måste se bakom det som orsakar dålig hälsa. Detta kan 
beskrivas genom exempelvis att våra levnadsvanor inte enbart är ett resultat av den fria viljan att leva 
på ett visst sätt. Bakom valet av levnadsvanor finns andra anledningar och påverkansfaktorer. Hit hör 
exempelvis utbildningsnivå, inkomstnivå och förmåga att orientera sig i samhällets välfärdsinstitutioner. 
Men även att tillgodogöra sig kunskap och en mängd andra faktorer. Dessutom är det så att samhällets 
normer och attityder liksom faktorer, som tillgänglighet och lagstiftning med flera, också påverkar. Vi är 
en produkt av vår omgivning och befolkningens hälsa speglar således de samhälleliga förutsättningarna 
och strukturerna. Det är dessa sociala orsaker och strukturer som är orsakerna bakom orsakerna. 

Tre kompletterande  
arbetsnivåer:
Forskningslitteraturen pekar ut tre 
olika strategier som effektiva i arbetet 
med att minska skillnaderna i hälsa: 

 Universella/generella insatser– 
– Proportionell universalism

 Selektiva /riktade insatser
 Indikerade insatser

En utveckling av de universella och 
generella insatserna är det som kal-
las för proportionell universalism. Det 
innebär att universella insatser riktas 
i större omfattning till grupper eller 
områden, som i något avseende är 
mer utsatta än omgivningen [3].

Läs mer om preventionsarbetet i  
Social resursförvaltnings rapport om 
tidigt förebyggande och rehabilit-
erande insatser [43]. 
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BESKRIVNING AV SKILLNADER

I denna del av rapporten presenteras att det är naturligt med skillnader i ett 
samhälle och det är i sig inget problem. Men när de blir för stora och när livs-
villkoren blir strukturellt orättvisa ökar risken för social oro och otrygghet. Även 
sammanhållningen och allas hälsa blir sämre. 

Skillnader i livsvillkor är stora i Göteborg
I detta avsnitt lämnas en första beskrivning av skillnader i hälsa och livsvillkor i 
Göteborg.  Vi konstaterar att det är stora skillnader i medellivslängd mellan olika 
delar av Göteborg. För män skiljer hela 9,1 år mellan stadens mellanområden. 
Motsvarande siffra för kvinnor är 7,5 år. Ett annat sätt att studera skillnader i 
hälsa är att göra det med hjälp av statistik över självskattad hälsa. I ett av stadens 
mellanområden skattar 81 procent av befolkningen sin hälsa som god, medan 
det i ett annat bara är 57 procent som upplever det samma. 

Skillnader är stora mellan grupper av göteborgare
I denna del av delrapporten presenteras också att det finns skillnader mellan 
grupper av göteborgare. De med högre utbildningsnivå har generellt bättre 
hälsa och möjlighet att leva det liv de önskar, jämfört med de som har kortare 
utbildning. Detta visar att göteborgarna delar likvärdiga livsvillkor och hälsostatus 
beroende på vilken inkomst- och utbildningsnivå de har, snarare än var i staden 
de bor.

Skillnader i livsvillkor och hälsa syns tidigt i barns uppväxt
Förutom den vuxna befolkningens hälsa och livsvillkor presenteras även en bild 
av barns uppväxtvillkor. Detta eftersom hälsorisker tidigt i livet kan påverka 
hälsan under lång tid framöver. Förutom egenvärdet i att barn har en bra hälsa, 
är även utvecklingen i staden beroende av att barn och unga får förutsättnin-
gar för en god uppväxt. Statistiken visar att det finns tydliga orättvisa livsvillkor 
och att skillnaderna i hälsa syns tidigt. Bland annat framgår att det är 30 gånger 
högre andel av barnen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i det mest utsatta 
området i staden, än i området som är ekonomiskt mest gynnat. Även tandhälsa 
skiljer sig åt. I ett av stadens områden är 87 procent av barnen kariesfria jämfört 
med endast 43 procent i ett annat område.  

2Del
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Skillnaderna i livsvillkor  
och hälsa i Göteborg
Att det finns skillnader i ett samhälle är i sig inte anmärkningsvärt utan helt 
naturligt. Men när skillnaderna blir för stora kan situationen lätt bli destruk-
tiv, eftersom samhällen med stora skillnader där kan alla ses som förlorare 
och den sociala hållbarheten försvagas.

Statistiska centralbyråns och Folkhälsomyndighetens statistik över skillnader 
i hälsa och livsvillkor visar att en ökande segregering kan ses över tid i Göte-
borg. Den bilden förmedlas också i Göteborgs Stads budget för 2014 [1] 
liksom i rapporter som till exempel Fattiga och Rika [22] varav den senare 
trycker på att staden är segregerad ur såväl ekonomisk som etnisk synvinkel. 
De ojämlika skillnaderna som vi ser i staden är strukturellt fördelade, och 
avgörs av de sociala bestämningsfaktorerna. Mycket tyder på att skillnaderna 
vi ser i Göteborg, på liknande sätt som det konstaterats på internationell och 
nationell nivå, också ärvs från generation till generation.

Nedan kommer skillnader i hälsa och livsvillkor översiktligt att presen-
teras utifrån delrapportens valda indikatorer. Statistiken kommer, där så 
är möjligt, att kommenteras utifrån geografisk indelning, utbildningsnivå, 
ålder och kön.

En förutsättning för att kunna påverka skillnader är att göra dem synliga. 
Detta kan uppfattas som stigmatiserande. Men utan vetskapen om hur 
ohälsa och ojämlika livsvillkor fördelas i en befolkning kan vi inte heller 
arbeta med effektiva åtgärder för att förändra staden.

Barn och ungdomar
Ett nedsatt hälsotillstånd under barndomen påverkar hela den framtida 
hälsan och får betydelse för hur livet kan utvecklas. Hälsorisker till och med 
så tidigt som i fosterlivet kan påverka hälsan under lång tid framöver [13]. 
Därför är den framtida folkhälsoutvecklingen i Göteborgs Stad beroende av 
att barn och unga får förutsättningar för god hälsa, goda levnadsvanor och 
levnadsförhållanden. Nedan följer några exempel för att kortfattat ge en bild 
av skillnaderna i hälsa och livsvillkor för barn och unga i Göteborg. 

Redan tidigt i ett barns uppväxt påverkas hälsan av sociala skillnader och 
livsvillkor. Risken att drabbas av sjukdomar och död är till exempel högre 
för barn till mödrar med enbart grundskoleutbildning. I en stor studie av 
sambandet mellan barndomens villkor och hälsa eller välbefinnande senare i 
livet visar att vissa livserfarenheter under barndomen är tydliga riskfaktorer 
för ohälsa, dålig livskvalitet och förtida död. Ju fler svåra negativa upplev-
elser och missförhållanden under barndomen, desto fler hälsoproblem och 
sociala problem senare i livet. Forskarna har funnit detta samband kopplat 
till en rad olika sjukdomar och riskbeteenden, till exempel alkoholism, an-
vändning av droger, rökning, sänkt livskvalitet och depression. Slutsatsen de 
drar är att det har stor betydelse för barnen själva och för samhället i stort att 
så få barn som möjligt utsätts för negativa upplevelser och missförhållanden 
under uppväxten [23]. Det betyder att tidiga insatser i tidig ålder är av vikt 
för att förebygga ohälsa och sociala problem senare i livet.

Inga data – inga  
problem och inga  
problem – inga  
åtgärder [3]
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Av dessa anledningar behöver vi lägga tonvikten i arbetet med att minska 
skillnader i hälsa och livsvillkor på barn och ungas uppväxtvillkor. Det 
framkommer tydligt i såväl Marmotrapporten [3] som i Malmökommis-
sionens arbete [4] och i Sveriges kommuner och landstings arbete med 
social hållbarhet [7].

Utbildning
Utbildningsnivå är inte bara intressant som skyddsfaktor för att motverka 
framtida ohälsa. Den skapar också förutsättning för goda livsvillkor genom 
hela livet. Dessutom fungerar den som en stark förutsägelse för nästa 
generations skolprestationer. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto 
större sannolikhet att deras barn kommer att lyckas i skolan [13]. Det finns 
därför tydliga kopplingar mellan ungas behörighet till gymnasiet och vuxnas 
utbildningsnivå, vilket här illustreras genom diagram 1 (s.19) och diagram 
5 (s. 24). 

Skillnader i behörighet9 till gymnasiets yrkesförberedande program (diagram 
1) var i Göteborg våren 2013 38 procentenheter högre i det mellanom-
råde som hade högst andel behöriga elever än i området med lägst andel 
behöriga. Skillnaden var 34 procentenheter för flickor och 44 för pojkar. 
Det är fler flickor som är behöriga än pojkar (se tabell 1, s. 49 för uppgifter 
uppdelat på flickor och pojkar). Detta stämmer väl överens med den na-
tionella statistiken och kunskapen inom skolan – att fler flickor än pojkar är 
behöriga och att även betygen är till flickornas fördel [13]. Statistiken visar 
att redan vid 15 års ålder finns mycket stora skillnader i möjligheterna för 
barnen att kunna forma sina kommande liv efter egna önskemål och dröm-
mar. Det är följaktligen nästan hälften av barnen i dessa mellanområdena 
med lägst andel behöriga som kommer att få svårigheter att leva upp till sin 
fulla potential. 

9 Fram till och med 2010 krävdes godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska 
och matematik för att vara behörig till gymnasiet. Från 2011 krävs godkänt betyg i svenska, engelska, 
matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli antagen till ett yrkesförberedande program eller 
minst nio ämnen för att bli antagen till ett högskoleförberedande program.

99 % 61 %

Stora 
Sigfridsplan

Bergsjön

Figur 3. Skillnad i behörighet till gymnasiet 
för mellanområdet med högsta respektive 
lägsta värde [24].
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Diagram 1. Andel elever, oavsett kön, som är behöriga till yrkesförberedande gymnasie-
program vårterminen 2013 utifrån området där eleverna bor [24]. I Stora Sigfridsplan är 
andelen med gymnasiebehörighet 1,6 gånger högre jämfört med Bergsjön.

Ekonomiska förutsättningar
Barn som växer upp under svåra ekonomiska och sociala omständigheter får 
en ökad sårbarhet för sociala problem och psykisk ohälsa. En sådan uppväxt 
leder till att dessa barn i högre utsträckning drabbas av minskat välbefin-
nande, psykiska besvär [25] och olika former av hälsoproblem både under 
barndomen, som under vuxenlivet. Det har framkommit att till exempel 
dödlighet och fysisk ohälsa är 30 procent vanligare för barn i Sverige som 
lever under svåra ekonomiska och sociala villkor, samt att den psykiska 
ohälsan och olika riskfaktorer för ohälsa är 80 procent vanligare. Slutligen 
framgår att det är 120 procent vanligare med självskador bland dessa barn 
[26]. 

Allt fler föräldrar och barn i Sverige lever i hushåll10 med låg ekonomisk 
standard [13], vilket betyder att de har en disponibel inkomst11 som ligger 
under 60 procent av medianinkomsten för alla hushåll. Detta beskriver den 
relativa fattigdomen12 som är ett mått på hur ojämnt fördelade inkomsterna 

10 För att klassas som ett sambohushåll krävs att man har minst ett gemensamt barn. Annars klassas 
man som två separata hushåll. Det betyder att många hushåll klassas som ensamhushåll när de egent-
ligen är sambohushåll, vilket i statistiken benämns som att hushållstypen överskattas. Enligt den nya lä-
genhetsstatistiken överskattas antalet ensamhushåll med knappt 90 000 i Göteborg, antalet barnfamiljer 
med 4 000 och antalet hushåll med ensamstående föräldrar med drygt 7 000.

11 Statistiken är baserad på hur många i hushållet som ska leva på inkomsten, en så kallad konsumentenhet.

12 Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupper eller stat. Här ser 
man till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Begreppet relativ fattigdom gör 
det möjligt att mäta upplevelsen av fattigdom. Det går också att mäta hur fattigdomen utvecklas över 
tid. Trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar kan den relativa fattigdomen öka, genom t.ex. 
större löneskillnader.
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är i landet. Måttet tar inte hänsyn till landets allmänna nivå, vilket ofta kal-
las den absoluta nivån. 

Under 2000-talet har den absoluta fattigdomen13 minskat i Sverige. Detta 
beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattig-
domen ökat under samma period, i takt med att inkomstspridningen har 
ökat [13]. Förutom detta har även de fattigaste grupperna, som till exempel 
ensamstående med barn (se fotnot 10, s. 19), halkat efter vilket förstärker 
bilden av att skillnaderna i uppväxtvillkor och gapen i samhället ökar [13].

Ekonomiskt utsatta barnhushåll 
Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom är riksgenomsnittet för 
andel barn som lever i familjer som är ekonomiskt utsatta 13 procent. 
Motsvarande uppgift i Göteborg var 2009 nästan 19 procent [27]. 

13 Absolut fattigdom avser inkomster eller tillgångar under en viss bestämd och absolut nivå. 
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I diagram 2 presenteras andelen ekonomiskt utsatta barnhushåll i Göteborg 
uppdelade efter primärområden. Det skiljer 58 procentenheter mellan det 
primärområde som har lägst andel barn som lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll jämfört med det som har högst [5]. Enligt EU:s definition av 
fattigdom14 är majoriteten av barnen fattiga i Gårdstensberget, Västra 
Bergsjön, Hammarkullen, Norra Biskopsgården och allra högst andel är det i 
Östra Bergsjön. Skillnaderna i ekonomiska villkor för barn är därmed stora i 
Göteborg och förutspås, utifrån det samlade kunskapsläget, starkt påverka 
barns uppväxt och framtida liv. 

Diagram 2.  Andel barnhushåll med disponibel inkomst under 60 procent av median-
inkomsten15 i Göteborg, uppdelat efter primärområde 2011 [5].  
Förutom primärområden som inte lever upp till sekretesskraven har primärområdena  
Högsbo och Arendal utgått ur diagrammet eftersom de i det närmaste är rena industri-
områden med mycket liten och fluktuerande folkbokförd befolkning.

14 Ett sätt att beskriva de ekonomiska förutsättningar som barn växer upp under, är att titta på andel 
hushåll med barn som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Detta mått 
motsvarar EU:s fattigdomsdefinition. Det är även det sätt som bland annat Rädda Barnen använder för 
att belysa ekonomiska skillnader för barn, något som de kallar för barnfattigdom.  I denna delrapport 
är EU:s definition omsatt till Göteborgs medianinkomst, det vill säga att alla som lever på en inkomst 
under 60 procent av stadens medianinkomst definieras som ekonomiskt utsatta.

15 Se fotnot 18 sid 29. 
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Familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 
Skillnaderna mellan delar av Göteborg är stora när det gäller familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd16. Det är 37 gånger högre andel barn som 
växer upp i en familj som får långvarigt ekonomiskt bistånd i mellanområ-
det Södra Angered än i Torslanda. Diagram 3 visar hur det i den ena änden 
finns mellanområden med en liten andel familjer som får långvarigt ekono-
miskt bistånd och i den andra änden finns de mellanområden som har en 
hög andel som erhåller långvarigt bidrag [5]. De konsekvenser som detta får 
för barnens uppväxt bör ses som påtagliga. 

Diagram 3. Andel familjer, av alla bidragsfamiljer, som erhåller långvarigt ekonomiskt 
bistånd (förr kallat socialbidrag) i minst 10 månader uppdelat efter mellanområde, 2011 
[5]. I Södra Angered är andelen familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 37 gånger 
högre jämfört med Torslanda.

Tandhälsa
Tandhälsa är en indikator som är betydelsefull när barns allmänna hälso-
tillstånd ska studeras [4]. Karies i barndomen kan associeras till en lång 
rad negativa tillstånd som långsam tillväxt, försämrad livskvalitet och olika 
kroniska medicinska tillstånd, som hjärt- och kärlsjukdomar, senare i livet. 
Socialstyrelsen lyfter fram att det finns samband mellan barns och föräldrars 
tandhälsa, och att karies kan vara upp till dubbelt så vanligt bland barn och 
unga vars föräldrar har dålig tandhälsa. Det framgår också att barn från 
resurstarka områden har bättre tandhälsa än barnen från resurssvaga om-
råden [28]. Detta går också att utläsa i diagram 4. 

16 Uppgiften är framtagen genom att studera alla familjer som erhåller ekonomiskt stöd och se hur 
många av dem som i sin tur har haft stödet i minst 10 månader, vilket betraktas som långvarigt ekono-
miskt stöd.
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Västra Götalandsregionens statistik från tandvården visar på stora skillnader 
i barns tandhälsa inom Göteborg. Statistiken från 2006–2012 visar att 73 
procent av sexåringarna är kariesfria [29]. 

Nästan samtliga sexåringar är kariesfria i mellanområdena Södra Skärgården, 
Södra Västkusten, Norra Älvstranden och Stora Askim. Andelen kariesfria 
sexåringar är dubbelt så stor i dessa mellanområden jämfört med mellanom-
rådet Södra Angered, som har sämst tandhälsa bland sexåringarna i staden. 
Här är endast 43 procent av barnen kariesfria. Detta innebär en skillnad på 
44 procentenheter [29] mellan områden i staden. Det är anmärkningsvärt 
med så stora skillnader med tanke på att tandvården är fri för alla barn och 
ungdomar. 

Diagram 4. Andelen kariesfria sexåringar i Göteborg uppdelat per mellanområde 
(2006–2012). I Södra Skärgården är andelen kariesfria barn 2 gånger högre jämfört med 
Södra Angered [29].
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Vuxna

Utbildning
Det finns ett starkt samband mellan hälsa och utbildningsnivå som både 
är direkt och indirekt. Högre utbildning ger färre hälsorisker i arbetslivet, 
ökade möjligheter till bättre jobb, högre inkomster och mindre ekonomisk 
utsatthet och stress. En högre utbildning minskar dessutom de fysiska och 
psykiska riskerna för ohälsa längre fram i livet. Mekanismerna bakom detta 
är att en högre utbildning rustar människor att tillgodogöra sig information, 
att omsätta den till handling och att enklare göra hälsosamma val. Samtidigt 
finns det ett ekonomiskt utrymme att upprätthålla dessa vanor. Sambandet 
mellan hälsa och utbildning är dubbelriktat eftersom högre utbildning ger 
bättre hälsa, och bra hälsa ger förutsättningar att tillägna sig högre utbildn-
ing. Däremot är det oklart vad som är orsak och verkan. Klart är dock att 
utbildning ger individen ett antal samhälleliga fördelar som kan förväntas ge 
bättre hälsa [14]. 

I Göteborg har utbildningsnivån för dem mellan 25 och 64 år blivit högre 
över tid, och detsamma gäller i landet som helhet. Detta samtidigt som 
andelen med hög utbildningsnivå varierar kraftigt mellan stadens områden. 
Det är drygt fyra gånger högre andel i mellanområdena Stora Sigfridsplan 
jämfört med Norra Angered med en eftergymnasial utbildningsnivå på 
minst tre år eller längre. Utbildningsgapet är vid jämförelser mellan mella-
nområden 39 procentenheter [5]. Det är oroande att skillnaderna i utbildn-
ingsnivå är så stora med tanke på den stora betydelse som utbildning har för 
människors hälsa och möjligheter att själv bestämma över sina liv. Skill-
naden i utbildningsnivå mellan stadens mellanområden framgår av diagram 5. 

Diagram 5. Eftergymnasial utbildningsnivå om tre år eller längre (25–64 år) uppdelat 
efter mellanområde, 2012. I Stora Sigfridsplan är andelen med eftergymnasialutbildnings-
nivå 2 gånger högre jämfört med Norra Angered [5].
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När utvecklingen studeras över tid (diagram 6) förefaller skillnaderna mellan 
områdena ha minskat sedan 1992. Särskilt positivt är att de primärområden, 
som hade lägst andel med eftergymnasial utbildningsnivå 1992, har fått en 
markant högre andel med eftergymnasial utbildning.

Diagram 6. Jämförelse av eftergymnasial utbildningsnivå om en termin eller längre 
(25–64 år) mellan 1992 och 2012 uppdelat efter primärområde. I Änggården är andelen 
med eftergymnasial utbildningsnivå 3 gånger högre jämfört med Gårdstensberget [5].  
Observera olika antal primärområden för åren 1992 (94 st.) och 2012 (96 st.) vilket ger 
2012 års förskjutning åt höger i diagrammet. Vissa primärområden är även borttagna på 
grund av sekretess. Även primärområdena Högsbo och Arendal har utgått ur diagrammet 
eftersom de i det närmaste är rena industriområden med mycket liten och fluktuerande 
folkbokförd befolkning.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska resurserna är både ett mått på social position och en tydlig 
bestämningsfaktor för hälsan. Ekonomiska resurser fungerar också som en 
övergripande bestämningsfaktor för alla andra faktorer som påverkar hälsan 
eftersom de i sin tur påverkas av de ekonomiska förhållandena vi lever under 
[31]. Det är väl kartlagt och har stöd i forskningen, att det finns ett starkt 
samband mellan låg inkomst och dålig hälsa för både individer, grupper och 
länder [2, 3, 4]. Även i Sverige är kopplingen mellan hälsa och inkomst tyd-
lig. När de ekonomiska förutsättningarna undersöks i Göteborg framkom-
mer en bild av stora skillnader mellan delar av staden. Läs mer om samban-
det mellan hälsa, inkomst och social position på sidan 13.
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Medelinkomst
Även inkomstspridningen i en befolkning är av intresse, eftersom den har 
betydelse för hälsoutvecklingen och skillnaderna i hälsa. Ju större inkomst-
spridning desto sämre hälsa för alla oberoende av inkomst [14]. Samtidigt 
visar vissa forskningsresultat att rimliga inkomstskillnader kan vara något 
positivt, medan oskäliga, strukturella och framför allt stora inkomstskill-
nader kan leda till social nedbrytning och sämre hälsa i samhället [17]. 

I detta avsnitt beskrivs inkomstskillnaderna med hjälp av medelinkomst17. 
Eftersom människor med högre inkomst har mer resurser för att kunna 
påverka sina liv och sin hälsa, ger medelinkomst en snabb och tydlig bild av 
livsvillkoren som helhet och av hälsoskillnaderna i befolkningen.

Av diagram 7 framgår att skillnaderna i inkomst har ökat kraftigt i Göte-
borg sedan 1992. Anmärkningsvärt är att även om majoriteten av götebor-
garna har fått det bättre har vissa grupper samtidigt fått det sämre. Inkomst-
gapet har därmed ökat i Göteborg [5]. 

Diagram 7. Jämförelse över tid i medelinkomsten oavsett kön (25–64 år), uppdelat 
efter primärområden och enligt 2011 års penningvärde. Medelinkomsten i Östra Berg-
sjön är 20 procent av medelinkomsten i Långedrag [5].  
Observera olika antal primärområden för åren 1992 (94 st.) och 2012 (96 st.) vilket ger 
2012 års förskjutning åt höger i diagrammet. 

17 I medelinkomst ingår sammanräknad förvärvsinkomst som består av löneinkomst, inkomst av 
näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Det sistnämnda är sjukpenning, sjuk-/aktivitet-
sersättning, föräldrapenning, pension och A-kassa – det vill säga sådana transfereringar, som beror på en 
arbetsinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst redovisas brutto och i allmänhet för hela befolkningen, 
det vill säga även de personer som har 0 kronor i inkomst (nollinkomsttagare) ingår. Däremot ingår inte 
obeskattade transfereringar.
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Medelinkomsten i primärområdet med högst inkomster har ökat med 
314 000 kronor mellan 1992 och 2011. I primärområdena med lägst medel-
inkomster har medelinkomsten däremot minskat med 10 000 kronor under 
perioden. År 1992 var medelinkomsten i primärområdet med högst medel-
inkomst mer än dubbelt så hög jämfört med det som hade lägst. Nästan 20 
år senare var skillnaden lite mer än fem gånger så stor. 

Skillnaderna i medelinkomst kan sammanfattas genom att konstatera att 
1992 var medelinkomsten i Hjällbo 43 procent av medelinkomsten i Långe-
drag. Medan den 2011 hade försämrats till 20 procent. Mellan dessa år hade 
även området som hade stadens lägsta medelinkomsterna bytts från Hjällbo 
till Östra Bergsjön. Att detta har betydelse för Göteborg grundas i den inter-
nationella forskningen [18, 2, 3] på området. Den visar att ett samhälle med 
ökande inkomstskillnader också är ett samhälle med stora sociala skillnader 
och orättvist fördelade livsvillkor. Möjligheterna att kunna forma sitt liv 
efter sina egna drömmar och behov, och att kunna nyttja sin fulla förmåga 
är utifrån detta oerhört olika beroende på var man bor i staden.

Mellan kvinnor i Göteborg (diagram 8) var skillnaden 2011 i medelinkomst 
251 700 kronor mellan det primärområde som hade den högsta respektive 
lägsta medelinkomsten. Det är kvinnorna i Långedrag, som tjänar mest och 
kvinnorna i Östra Bergsjön som tjänar minst. Vid en jämförelse av männens 
medelinkomster uppgår skillnaden till anmärkningsvärda 580 100 kronor. 
Det är samma områden som för kvinnorna, som utgör ytterligheterna. 
Skillnaden i medelinkomst för män i Göteborg kan också beskrivas genom 
männens medelinkomst i Östra Bergsjön är 19 procent av männens inkomst 
i Långedrag. Motsvarande uppgifter för kvinnorna är 29 procent [5].



28 Delrapport 2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Ett enkelt sätt att även jämföra mäns och kvinnors löner, är att se hur  
mycket kvinnorna tjänar i förhållande till männen (diagram 8). Störst  
skillnad är det i primärområdet Hovås, där kvinnornas medelinkomst är  
4 7 procent av männens lön. Minst är skillnaden i Stigberget, där kvinnorna 
tjänar 87 procent av männens medelinkomst (figur 10) [5].

Av statistiken i  diagram 6 (s. 25) kan det konstateras att utbildningsgapet 
över tid har minskat i Göteborg, medan inkomstgapet som studerades i 
diagram 7 (s. 26) däremot har ökat. Hårddraget skulle detta kunna tyda på 
att det inte har lönat sig rent ekonomiskt att utbilda sig i Göteborg. Detta 
kan skapa en grund för växande frustation i samhället, vilket i sin tur kan 
framkalla social oro.

Diagram 8. Jämförelse av medelinkomsten (SEK) mellan män och kvinnor (20 år och 
äldre) för 2011 uppdelat efter primärområden [5].  
Se fotnot 17 (s. 26) för förklaring av medelinkomst. Vissa primärområden är borttagna på 
grund av sekretess. Även primärområdena Högsbo och Arendal har utgått ur diagrammet 
eftersom de i det närmaste är rena industriområden med mycket liten och fluktuerande 
folkbokförd befolkning. 
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Medianinkomst
För att även synliggöra de ekonomiska förhållanden, som är mer represen-
tativ redovisas här även medianinkomsten18. Det betyder att de högsta 
respektive längsta lönerna inte påverkar värdet i sådan utsträckning som när 
medelinkomsten studeras. Istället syns en inkomst som representerar den 
livssituation som kan anses vara ”vanligast” i respektive primärområde. Det 
betyder att medelinkomsten (se s. 26) främst används för att visa skillnader 
i livsvillkor i befolkningen, medan medianinkomsten mer illustrerar den 
ekonomiska vardagen som flest personer har. 

I diagram 9 framgår att skillnaderna i staden inte blir lika påtagliga när 
medianinkomsten undersöks, även om de fortfarande är markanta. I primär-
områdena med de högsta medelinkomsterna är det några få som drar upp 
inkomstskillnaderna, eftersom de tjänar avsevärt mycket mer än alla andra. 
Det resulterar i lägre värden när medianinkomsten studeras. I Långedrag 
påträffas den högsta medianinkomsten i staden på 425 000 kronor (jämfört 
med 639 000 kr i medelinkomst). Den lägsta medianinkomsten är 103 000 
kronor (jämfört med 128 000 kr i medelinkomst) och återfinns i Östra 
Bergsjön. Skillnaden i medianinkomst mellan Östra Bergsjön och Långedrag 
är 323 000 kronor. Medianinkomsten i Östra Bergsjön är 24 procent av 
medianinkomsten i Långedrag. Den ekonomiskt utsatta situationen, som 
framkom när medelinkomst inom Östra Bergsjön studerades (diagram 7), 
syns ännu tydligare med medianinkomst. Mest intressant i diagram 9 är 
dock att medianinkomsten är lägre än medelinkomsten i de båda ändarna 
av diagrammet. Sammantaget bekräftar medianinkomsten således statistiken 
för medelinkomst, det vill säga att det finns stora ekonomiska skillnader i 
livsvillkor i Göteborg.

18 Medianinkomst är den lön som ligger i mitten om alla löner radas upp i en lång lista. Det betyder 
att det är lika många som tjänar mer respektive mindre än medianinkomsten. Medianen kan i vissa fall 
ge en bättre bild av vad som är ”normalt” än vad ett medelvärde kan, speciellt om man har ett fåtal 
mätvärden som kraftigt avviker från de andra.
I medianinkomst ingår sammanräknad förvärvsinkomst som består av löneinkomst, inkomst av närings-
verksamhet och skattepliktiga transfereringar. Det sistnämnda är sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning, 
föräldrapenning, pension och A-kassa – det vill säga sådana transfereringar, som beror på en arbets-
inkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst redovisas brutto och i allmänhet för hela befolkningen, det 
vill säga även de personer som har 0 kronor i inkomst (nollinkomsttagare) ingår. Däremot ingår inte 
obeskattade transfereringar.
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Diagram 9. Jämförelse mellan medianinkomst och medelinkomst (SEK), oavsett kön 
(25–64 år) uppdelat efter primärområde, 2011. Medianinkomsten i Östra Bergsjön är 
24 procent av medianinkomsten i Långedrag [5]. Se fotnot 18 (s. 29) för förklaring av 
medianinkomst. 

Vid jämförelse över tid syns även att skillnaderna i medianinkomst, diagram 
10, mellan stadens primärområden har ökat sedan 2007. Medianinkom-
sterna har ökat mer i de områden som redan hade höga inkomster. I de 
områden som redan 2007 var mest ekonomiskt utsatta i staden har median-
inkomsten däremot blivit lägre. År 2007 var skillnaden 276 705 kronor 
mellan Östra Bergsjön och Långedrag, som representerar stadens två ytter-
ligheter, och 2011 hade skillnaden ökat. Skillnaden uppgick nu till 322 655 
kronor. En likvärdig förändring över tid som medelinkomsten, i diagram 7 
(s. 26), uppvisar kan därmed även ses när medianinkomsten studeras. 
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Diagram 9. Jämförelse mellan medianinkomst och medelinkomst (SEK), oavsett kön 
(25–64 år) uppdelat efter primärområde, 2011. Medianinkomsten i Östra Bergsjön är 
24 procent av medianinkomsten i Långedrag [5]. Se fotnot 18 (s. 29) för förklaring av 
medianinkomst. 

Vid jämförelse över tid syns även att skillnaderna i medianinkomst, diagram 
10, mellan stadens primärområden har ökat sedan 2007. Medianinkom-
sterna har ökat mer i de områden som redan hade höga inkomster. I de 
områden som redan 2007 var mest ekonomiskt utsatta i staden har median-
inkomsten däremot blivit lägre. År 2007 var skillnaden 276 705 kronor 
mellan Östra Bergsjön och Långedrag, som representerar stadens två ytter-
ligheter, och 2011 hade skillnaden ökat. Skillnaden uppgick nu till 322 655 
kronor. En likvärdig förändring över tid som medelinkomsten, i diagram 7 
(s. 26), uppvisar kan därmed även ses när medianinkomsten studeras. 
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Diagram 10. Förändring över tid i medianinkomst (SEK), oavsett kön (25–64 år) upp-
delat efter primärområden och enligt 2011 års penningvärde. Medianinkomsten i Östra 
Bergsjön är 24 procent av medianinkomsten i Långedrag [5].  
Se fotnot 18 (s. 29) för förklaring av medianinkomst. Observera olika antal primärområden 
för åren 1992 (94 st.) och 2012 (96 st.) vilket ger 2012 års förskjutning åt höger i diagram-
met. Vissa primärområden är borttagna på grund av sekretess. Även primärområdena 
Högsbo och Arendal har utgått ur diagrammet eftersom de i det närmaste är rena industri-
områden med mycket liten och fluktuerande folkbokförd befolkning.
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Saknar kontantmarginal
Ett annat sätt att beskriva de ekonomiska förhållandena i Göteborg är med 
kontantmarginal som mått. Forskningen visar att brist på kontantmarginal19 
har betydelse både för hälsan och för individens och familjens möjligheter 
att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor [14]. Statistiken för 
2006–2013 visar att det är nio gånger högre risk att sakna kontantmarginal 
för befolkningen i mellanområdet Norra Angered än i Södra Västkusten 
(diagram 11).

Diagram 11.  Andel av befolkningen (16–84 år) som 2006–2013 saknade kontant-
marginal [6].

19 Kontantmarginal är möjligheten att inom en vecka skaffa fram 15 000 kr till en oförutsedd utgift.
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Det finns också ett tydligt samband mellan utbildningsnivå för åldrarna 
30–64 år20 och att sakna kontantmarginal, vilket framgår av diagram 12.  
Det är tre gånger högre andel som saknar kontantmarginal bland de som har 
kort utbildning än bland dem med lång [6]. Eftersom inkomst och utbild-
ningsnivå hänger samman, är det föga förvånande att de med kort utbildn-
ing i högre grad saknar kontantmarginal. Intressant här är i stället hur stora 
skillnaderna är. Det skiljer nästan tio procentenheter mellan respektive 
utbildningsgrupp i Göteborg när det gäller kontantmarginal.

Skillnaderna i brist på kontantmarginal mellan olika utbildningsnivåer är 
mer eller mindre bestående över tid, även om en marginell minskning kan 
skönjas, mellan göteborgarna, se diagram 12. Trots detta är det fortfarande 
tre gånger högre andel som saknar ett ekonomiskt utrymme för oförutsedda 
utgifter bland de med kort utbildning jämfört för dem med lång [6]. Viktigt 
att fråga sig i detta sammanhang är vilka konsekvenser det får i ett samhälle, 
när 33 procent av de med kort utbildning inte kan lösa oförutsedda utgifter? 

Sedan 2004 har skillnaderna mellan kvinnor och män minskat vad gäller 
andel som saknar kontantmarginal. I början av perioden (2004–2006) hade 
22 procent av männen i Göteborg ingen kontantmarginal, medan mots-
varande andel för kvinnor var 32 procent. Åren 2010–2013 var andelarna 
21 respektive 26 procent. Det kvarstår fortfarande skillnader mellan könen 
men skillnaderna har minskat [6].

Diagram 12.  Andel vuxna (30–64 år) som saknar kontantmarginal, 2004–2013 uppdelat 
efter utbildningsnivå [6].

20 För att inte låta ålder påverka resultatet i så stor utsträckning, har här endast de i åldrarna 30–64 år 
valts ut. Detta beror på att det är vanligare med kortare utbildning bland äldre, eftersom det först är 
på senare år som trenden att gå vidare till högre utbildning har fått genomslag i Sverige. Att den nedre 
åldersgränsen på 30 år har valts beror på att de, som väljer att gå vidare till högre utbildning då kan 
antas ha avlagt examen. Det är också åldern då de kan antas vara etablerade på den svenska arbets-
marknaden.
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Långtidsarbetslöshet
Dagens kunskapsunderlag visar oss att ju längre arbetslöshet, desto fler 
och tydligare blir de negativa effekterna på hälsan. Förankringen på arbets-
marknaden är också av betydelse, de som har lösare förankring har sämre 
hälsa än de med fastare [4]. Långtidsarbetslöshet21 har därför mer negativa 
effekter på hälsan än vad kortare arbetslöshet har. 

I Göteborg är långtidsarbetslösheten nästan 14 gånger högre i mellan-
området Bergsjön än i Södra Skärgården. Det motsvarar sex procenten-
heter i skillnad (diagram 13). Lägst andel långtidsarbetslösa bor i Södra 
Skärgården, Torslanda, Norra Älvstranden och Södra Västkusten. Högst 
andel bor i mellanområdena Bergsjön och Södra Angered [5].

Diagram 13.  Andel (25–64 år) öppet långtidsarbetslösa (6 månader eller mer) vid mät-
punkt 31 oktober 2013. I Bergsjön är andelen långtidsarbetslösa 14 gånger högre jämfört 
med Södra Skärgården [5]. 

21 Enligt Arbetsförmedlingen är man långtidsarbetslös när man varit öppet arbetslös i 6 månader eller 
mer om man är 25 år eller äldre. Långtidsarbetslösa är en delgrupp av arbetslösa.
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Medellivslängd
Medellivslängden22 är ett väl använt mått, som tydligt och enkelt beskriver 
skillnader i en befolkning. Ofta används den när jämförelser görs mellan 
geografiska områden eller mellan grupper som ålder, kön, inkomst, etnicitet 
eller liknande [3]. För personer födda i Sverige 2012 var den uppskattade 
medellivslängden 83,5 år för kvinnor och 79,9 år för män. Redan 1980 
uppnådde kvinnorna den medellivslängd som männen i dag har. År 201223 

minskade kvinnornas medellivslängd för första gången sedan 1999. För 
männen fortsatte ökningen, vilket den har gjort sedan 1988 [32]. Statistik 
över medellivslängden i Göteborg redovisas i diagram 14 och är 83,1 år för 
kvinnorna och 78,9 år för männen [5].

Skillnaderna i medellivslängd speglar socioekonomiska skillnader. Medel-
livslängden ökar med högre utbildningsnivå, och skillnaden i medellivslängd 
mellan utbildningsgrupperna har ökat i Sverige sedan början av 1980-talet. 
På nationell nivå är risken att dö i förtid dubbelt så stor för personer mel-
lan 30 och 74 år, med enbart grundskoleutbildning jämfört med dem som 
har eftergymnasial utbildning. Forskningen på området pekar också på 
ett samband mellan hög medellivslängd och högre inkomster eller grad av 
förmögenhet [8].

22 Medellivslängd är den förväntade återstående medellivslängden vid födseln. Det betyder att det är 
den ålder, som vi kan förvänta oss att någon som är född i år kan leva om dödligheten i olika åldrar 
förblir oförändrad under personens fortsatta liv.  
Medellivslängd går inte att ta fram för primärområdesnivå. SCB lämnar inte ut dessa uppgifter, eftersom 
det i princip är omöjligt att räkna ut medellivslängden på ett sådant litet befolkningsunderlag.

23 Under 2012 genomförde SCB en översyn av livs längds tabellerna, som inne bar en för bättrad hanter-
ing av döds riskerna för de allra äldsta. Det påverkade de för väntade medel livs längd erna för samt liga 
åldrar – men metodförändringen påverkar de högsta åldrarna mest och i något högre utsträck ning 
kvinnor jämfört med män. Det beror på att det är en högre andel av kvinnorna, som fort farande lever 
i de åldrar som påverkas mest av utjäm ningen. För nyfödda minskade den för väntade medel livs längden 
med 11 dagar för kvinnor och 7 dagar för män.
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Den förväntade återstående medellivslängden för befolkningen i Göteborgs 
mellanområden redovisas i diagram 14. Medellivslängden i Göteborg har 
under den senaste sexårsperioden ökat för män med 1,1 år, och för kvinnor 
med 1,8 år. Det skiljer 7,5 år i medellivslängd för kvinnorna, och 9,1 år 
för männen när de olika mellanområdena i staden jämförs. Den förväntade 
återstående medellivslängden är lägst för män i mellanområdena Bergsjön, 
Mariaplan och Kortedala och för kvinnor i mellanområden Bergsjön, Norra 
Angered och Mariaplan [5]. 

 

Diagram 14. Återstående förväntad genomsnittlig medellivslängd vid födseln för kvin-
nor och män, uppdelat efter mellanområde för perioden 2008–2012 [5]. Rangordnat 
efter män.

Självskattad hälsa
Självskattad hälsa är, tillsammans med medellivslängd, både ett internation-
ellt och nationellt vedertaget mått som tydligt beskriver skillnader i hälsa. 
Eftersom självskattad hälsa används som ett övergripande mått på hälsa [4] 
kan vi anta att en likvärdig bild av skillnad i hälsa, som vi ser i diagram 15 
(s. 37) och diagram 16 (s. 38), rimligtvis också återkommer inom de flesta 
levnadsvanor och livsstilsfaktorer. Det vill säga att mellanområdena intar 
ungefär samma placering i de flesta uppställningar, som beskriver hälsan och 
att det är högst rimligt att anta att skillnaderna mellan områdena är påtag-
liga även för andra mått på hälsa. 
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När göteborgarna får ange hur de själva skattar sin hälsa träder Göteborgs 
skillnader i hälsa (diagram 15) fram. Det är 24 procentenheters skillnad 
mellan Stora Sigfridsplan, som är det mellanområde som har högst andel av 
befolkningen med god hälsa, jämfört med Nya Frölunda, som är mellanom-
rådet med lägst andel. 

Diagram 15.  Andel av befolkningen (18–84 år) som 2006–2013 upplevde sin hälsa som 
god, uppdelat efter mellanområde. I Stora Sigfridsplan är andelen med god hälsa  
1,4 gånger högre jämfört med Nya Frölunda [6].

Sedan 2004 har andelen göteborgare som anser sig ha god hälsa ökat med 
tre procentenheter. Ökningen är ungefär lika stor för både kvinnor och 
män, även om kvinnorna har en något sämre självuppskattad hälsa än män 
[6]. Utvecklingen de senaste tio åren har följt samma positiva utveckling för 
samtliga åldersgrupper. Den självuppskattade hälsan försämras dock med 
åldern, vilket är att förvänta. Även om hälsan naturligt försämras med stig-
ande ålder, har den största förbättringen ändå skett inom gruppen för yngre 
seniorer (65–74 år) med fem procentenheter. 
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Skillnaderna i god hälsa mellan personer (30–64 år) med kort och lång ut-
bildning kan studeras i diagram 16. Det är 19 procentenheters skillnad [6] 
när de med kort utbildning jämförs med dem som har lång. De med längre 
utbildning mår bättre än de med kortare. I statistiken kan också utläsas att 
det är nio procentenheters skillnad mellan dem med medellång utbildning 
och dem som har lång utbildning. Sambandet mellan hälsa och utbildnings-
nivå är bestående över tid [6]. Detta stämmer också med den nationella 
bilden och bekräftar sambandet mellan utbildningsnivå och självskattat 
hälsotillstånd. På nationell nivå kan jämförelser göras över längre tid. Då 
framträder att lågutbildade kvinnors självuppskattade hälsa sedan 1990- 
talet har försämrats med tio procentenheter, medan den är oförändrad för 
männen. Samtidigt skattar kvinnor överlag sitt hälsotillstånd lägre än män 
oavsett utbildningsnivå [8]. 

Diagram 16. Andel vuxna (30–64 år) som upplever god hälsa uppdelat efter utbildnings-
nivå och år, 2004–2013 [6]24.

24 Se fotnot 20 (s. 33).
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HUR ANDRA ARBETAR

I denna del av rapporten redovisas några exempel på andras rekommenda-
tioner för arbetet med att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa.

Skillnader är möjliga att påverka men kräver långsiktighet
WHO konstaterar att huvuddelen av världens hälsoskillnader är möjliga att åt-
gärda. Utgångspunkten är att det samma gäller även för vår stad. WHO:s huvud-
budskap, i arbetet med att minska skillnader i livsvillkor, är att vi måste göra 
något, göra mer och gör det bättre om vi vill minska orättvisa förutsättningar 
och uppväxtvillkor.

Stort fokus läggs även vid barns uppväxtvillkor där förskolan och skolan lyfts 
fram som viktiga hälsofrämjande arenor. Men framför allt kan slutsatsen dras, 
när andras rekommendationer studeras, att det är när många olika åtgärder 
sätts in samtidigt som en helhet uppnås. Åtgärder som gör det hälsosamma 
valet enklare och som skapar goda strukturella förutsättningar för människor. 
Andras rekommendationer visar att det är helheten och långsiktigheten som ger 
det framtida hållbara samhället – som många både i Sverige och internationellt 
strävar efter.

I Göteborg kan vi minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor eftersom vi har kun-
skap om effektiva åtgärder. Det krävs dock långsiktighet för att få hållbara och 
betydande resultat på befolkningsnivå.

Göteborgs Stad prioriterar fyra fokusområden
Göteborgs Stad har valt att samlas i arbetet, genom att prioritera fyra fokusom-
råden för minskade skillnader i hälsa och livsvillkor :

1. Barns och ungas uppväxt – ge varje barn en god start i livet

2. Utbildning – ge barn goda förutsättningar genom skolåren

3. Arbete och inkomst – skapa förutsättningar för arbete

4. Stadsmiljö och boende – skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och 
samhällen

Till detta ska också läggas ett område som handlar om att skapa strukturella och 
organisatoriska förutsättningar.

3Del
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Möjliga vägar framåt
Uppgiften att minska skillnader i hälsa kan tyckas övermäktig. I WHO:s 
rapport [2] är man dock så djärv att man säger, att de orättvisa skillnaderna 
kan suddas ut inom en generation. Detta påstående säger oss två saker. 
För det första betraktas arbetet med att utjämna hälsoskillnader som fullt 
möjligt och genomförbart. Detta eftersom vi vet vad som krävs i form av 
effektiva åtgärder. För det andra att det krävs långsiktighet för att få hållbara 
och betydande resultat på befolkningsnivå.

I andra rapporter som berör samma ämne [4, 7, 33, 3, 2, 34] har författarna 
identifierat ett antal områden, som är lämpliga att fokusera på när skillnader 
i hälsa och livsvillkor ska minska. Vi utgår ifrån att dessa väl genomarbetade 
förslag till åtgärder även är verkningsfulla här i Göteborg, och tar därför vår 
utgångspunkt i dessa åtgärdsområden.

Utifrån den samlade kunskapsbilden har vi valt att fokusera arbetet på fyra 
fokusområden, och åtgärderna är därefter indelade utifrån dessa områden. 

1. Barns- och ungas uppväxt – ge varje barn en god start i livet
2. Utbildning – ge barn goda förutsättningar genom skolåren
3. Arbete och inkomst – skapa förutsättningar för arbete
4. Stadsmiljö och boende – skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer 

och samhällen
Till detta ska också läggas ett område som täcker behovet av strukturella 
faktorer och förutsättningar, som måste skapas för att arbetet med åtgärder-
na ska kunna genomföras och bli effektiva. 

Nedan presenteras ett urval av de rekommendationer och åtgärder som for-
mulerats av WHO-kommissionen i rapporten Closing the Gap in a genera-
tion [2], i SKL:s rekommendation i Gör jämlikt – gör skillnad [7], de förslag 
som Västra Götalandsregionen lagt fram i Samling för social hållbarhet [33] 
samt Malmökommissionens förslag till åtgärder som presenteras i Malmös 
väg mot en hållbar framtid [4]. Först i huvudrapporten kommer ett mer 
detaljerat förslag utifrån ett Göteborgsperspektiv att presenteras. 

De förslag till möjliga åtgärder som presenteras här nedan är ett axplock av 
ovan nämnda aktörers rekommendationer. 

Gör något, gör mer, gör 
bättre [34].
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Barns och ungas uppväxt  
– ge varje barn en god start i livet
Även om barn i Göteborg har en god hälsa i jämförelse med andra städer i 
världen, finns det ändå stora skillnader i hälsa mellan delar av staden och grup-
per av barn. Detta påverkar våra barns möjlighet till en bra start i livet. Uppväxt-
villkoren är påverkbara och nedan presenteras ett antal exempel på hur andra vill 
minska skillnaderna i barns och ungas hälsa.

Exempel från:

Urval av WHO:s rekommendationer [2].

•Inrätta en sektorsövergripande mekanism för att säkerställa en enhetlig syn på små barns 
utveckling, så att heltäckande program för dem tillämpas i alla led. 

•Säkerställa att alla barn, mammor och andra vårdnadshavare, omfattas av ett brett utbud av 
program och tjänster för barns tidiga utveckling, som är av hög kvalitet, oavsett betalnings-
förmåga. 

Urval av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer [7].

•Säkra kunskapsnivån och kompetensen bland personal och förtroendevalda om barns och 
ungas ojämlika villkor. 

•Ta fram lokala och regionala handlingsstrategier för att minska antalet barn som lever i 
ekonomiskt utsatta hushåll.

Urval av Västra Götalandsregionens rekommendationer [33].

•Stimulera kunskapsutvecklingen om metoder för att nå grupper som idag inte nås i arbetet 
på hälsofrämjande arenor, t.ex. förskolor och familjecentraler. 

•Öka de idéburna organisationernas möjligheter att erbjuda aktiv fritid oavsett socioekono-
miska förhållanden, kön, funktionsnedsättning, kulturella och geografiska skillnader. 

Urval av Malmökommissionens rekommendationer [4].

•Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen. 
Inrätta ett kommunalt familjestöd. 

•Höj det kommunala försörjningsstödet och inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter.

•Alla barn i förskoleåldern i Malmö ska gå i förskola med god kvalité minst 20 tim/veckan. 
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Utbildning  
– ge barn goda förutsättningar genom skolåren
Här presenteras ett antal exempel på hur andra tänker sig ett arbete för att skapa 
goda förutsättningar för unga och deras framtida liv.

Exempel från:

Urval av WHO:s rekommendationer [2].

•Utöka skolans roll när det gäller att stödja familjer och grupper och tillämpa ett helhetspers-
pektiv på barns utbildning.

•Kompetensutveckla skolpersonalen så att de kan öka kontakterna mellan hem och skola 
samt arbeta med social och emotionell utvecklling, fysisk och psykisk hälsa samt välbefin-
nande.

Urval av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer [7].

•Minska risken för skolmisslyckanden genom ett aktivt hälsofrämjande arbete som utgår från 
hälsans bestämningsfaktorer, där fokus också ligger på arbete mot mobbning och diskriminer-
ing och för integration.

•Utveckla en gemensam syn för den kunskap och kompetens som krävs i morgondagens 
arbets- och samhällsliv. Öka samverkan mellan aktörerna inom utbildning och arbetsmarknad.

Urval av Västra Götalandsregionens rekommendationer [33].

• Initiera ett regionalt utvecklingscentrum med uppgift att ta tillvara, utveckla, utvärdera och 
sprida metoder t.ex för att skapa bättre förutsättningar för nyinvandrade barn och unga.

•Kvalitetssäkra och implementera befintliga metoder för att förhindra elevers skolavhopp, och 
säkra att elever går ut grundskolan med godkända betyg

Urval av Malmökommissionens rekommendationer [4].

•Genomför en grundlig inventering av resursbehov i stadens utbildningsinstitutioner åtföljt av 
en investeringsplan

•Inrätta, finansiera och förlägg attraktiva profiler till skolor i de mest utsatta områdena för att 
attrahera elever från hela staden.
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Arbete och inkomst  
– skapa förutsättningar för arbete
Känslan av kontroll över ens egna liv är central för människor och grundläggande 
för hur hälsan utvecklas. Därför presenteras här ett antal exempel på hur andra 
arbetar för att främja hälsan genom att öka förutsättningarna för egen försörjning 
och delaktighet i samhället.

Exempel från:

Urval av WHO:s rekommendationer [2].

•Prioitera aktiva arbetsmarknadsprogram där åtgärder sätts in i tid för att minska långtids-
arbetslösheten. 

•Uppmuntra och skapa incitament. Tvinga vid behov fram åtgärder för att förbättra arbets-
tillfällenas kvalitet utmed den sociala gradienten.

Urval av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer [7].

•Samverka för en samlad och bred ingång till arbetsmarknaden med ökad samordning, sam-
organisation och anpassning av stöd, där individens olika behov och förutsättningar ligger 
som grund. 

•Stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ. 

Urval av Västra Götalandsregionens rekommendationer [33].

•Utveckla studie- och yrkesvägledningens roll, i syfte att stärka ungdomars och föräldrars 
möjlighet att fatta ett kvalificerat beslut om sitt/barnets vägval.

•Utveckla kompletterande och alternativa studieformer i samverkan, för att de som inte gått 
igenom det formella utbildningssystemet ska få fler chanser till utbildning.

Urval av Malmökommissionens rekommendationer [4].

•Följ upp den fördelningspolitiska utvecklingen i staden och vidta åtgärder för att minska och 
mildra dess oönskade effekter. 

•Flytta ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där människor känner sig hemma 
och stärk satsningarna på kommunal arbetsmarknadsutbildning.
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Stadsmiljö och boende  
– skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
Den miljö vi lever i påverkar oss och våra liv. En god samhällsplanering kan 
verka hälsofrämjande och vice versa. Här presenteras ett antal exempel på 
hur andra vill arbeta för att minska skillnader i hälsa.

Exempel från:

Urval av WHO:s rekommendationer [2].

•Prioritera policies och åtgärder som minskar ojämlikheten i hälsa och samtidigt dämpar 
klimatförändringarna, genom att skapa offentliga platser och grönområden av god 
kvalitet, som är tillgängliga utmed den sociala gradienten.              

•Ge stöd åt lokalt utarbetade och evidensbaserade upprustningsprogram.

Urval av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer [7].

•Planera för ett hälsofrämjande boende med varierat bostadsutbud och blandade 
funktioner.

•Utveckla vräkningsförebyggande arbete, särskilt med tanke på barnfamiljer.

Urval av Västra Götalandsregionens rekommendationer [33].

•Planera samhället för trygga och tillängliga fysiska miljöer, t.ex. fler cykelvägar, trygghets-
vandringar och effektivarare lokalanvändning.

Urval av Malmökommissionens rekommendationer [4].

•Initiera ett utvecklingsarbete mellan olika förvaltningar, forskning och marknad om hur 
bostäder kan produceras till rimliga kostnader. Inom tre år ska 300 lägenheter öron-
märkta till bostadslösa tas fram.

•Etablera en ny funktion för uppdragsbaserat bostadsbyggande, i syfte att säkra bostads-
försörjning till alla Malmöbor. Antingen kan  MKB ges nya ägardirektiv eller så kan ett 
nytt kommunalt bolag etableras.
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Strukturella och  
övergripande förutsättningar
För att kunna arbeta med de mest effektiva åtgärderna och insatserna behövs 
också strukturella och övergripande förutsättningar. Därför presenteras här 
ett antal exempel på hur andra vill ta sig an det arbetet.

Exempel från:

Urval av WHO:s rekommendationer [2].

•Lägg ansvaret för åtgärder, som gäller hälsa och ojämlikhet i hälsa på högsta styrande 
nivå. 

•Utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa.

•Skapa mekanismer för att finansiera åtgärder som påverkar sociala bestämningsfaktorer 
för hälsa. 

Urval av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer [7].

•Organisera för hållbar styrning och ledning t.ex. genom att inrätta en särskild politisk 
styrgupp med ansvar för denna fråga. 

•Gör ekonomiska beräkningar och satsa på sociala investeringar.

Urval av Västra Götalandsregionens rekommendationer [33].

•Följ upp att befintliga styrdokument som syftar till att motverka att diskriminering på 
arbetsmarknaden efterlevs.

•Inför sociala krav vid upphandling av tjänster så att fler personer, som står långt från 
arbetsmarknaden, kan få ett jobb.

Urval av Malmökommissionens rekommendationer [4].

•Använd metoder som kollegial granskning, följeforskning och forskningscirklar för att 
utveckla kunskaperna om problemen, lösningarna och om hur resultaten ska kunna 
bedömas.

•Vidareutveckla en infrastruktur för social innovation där kommun, civilsamhälle, närings-
liv, högskola, myndigheter och lärosäten erbjuds delta.
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VAD VISAR RAPPORTEN

I denna del av rapporten presenteras en första samlad bild av Göteborgs 
skillnader i livsvillkor och hälsa. Vi har sedan tidigare vetat att det finns stora skill-
nader i hälsa och livsvillkor i staden. Nu ser vi också, på ett samlat sätt, hur stora 
dessa skillnader är. Rapporten visar att dessa stora skillnader i hälsa och livs-
villkor är påtagliga både för barn och för vuxna. Skillnaderna är inte reserverade 
till vissa utsatta områden av staden utan finns inom alla stadsdelar. Skillnaderna 
är även tydliga mellan olika grupper av göteborgare.

I rapporten förmedlas även en bild av att skillnaderna antingen har ökat över tid 
eller är oförändrade. De allra flesta göteborgare har fått det bättre men samti-
digt har många också halkat efter.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, på såväl strategisk som i det 
dagliga arbetet, måste därför ske över hela staden. Arbetet behöver också tydligt 
fokusera på olika grupper eftersom ojämlika livsvillkor och ohälsa är mer vanligt 
för mer socioekonomiskt utsatta – vi kan se den sociala hälsogradienten även i 
Göteborg. 

Rapporten visar att:
• Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ökar över tid eller är oförändrade.

• Orättvisa förutsättningar i hälsa och livsvillkor är inte reserverat till enskilda 
områden utan finns i alla delar av staden.

• Det finns tydliga hälsoskillnader mellan de med kort och lång utbildning.

• Det är effektivt att prioritera tidiga insatser i tidig ålder.

• Åtgärderna ska i första hand vara breda och generella och riktas till alla. 

• Samtidigt ska vi försöka förbättra hälsan snabbare för de grupper eller 
områden som är särskilt utsatta.

4Del
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VAD VISAR RAPPORTEN En första bild av  
Göteborgs skillnader
I denna första rapport ser vi att skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan 
grupper av göteborgare och delar av staden antingen har ökat över tid eller 
är oförändrade. Även om de flesta har fått det bättre, i absoluta mått, har de 
relativa skillnaderna samtidigt ökat. Vissa grupper och delar av staden har 
till och med fått det sämre över tid. Vi ser detta tydligast genom inkomst-
spridningen (s. 26) i staden som har ökat kraftigt sedan 1992. De stora 
skillnaderna kan också exemplifieras genom medelinkomsten, som i Östra 
Bergsjön är 20 procent av medelinkomsten i Långedrag. Den samlade kun-
skapen [18] säger oss samtidigt att ju större inkomstspridningen är, desto 
sämre är allas hälsa oberoende av inkomst. För att också få en bild av den 
ekonomiska vardag, som flest människor i Göteborg känner igen sig i, har vi 
dessutom studerat medianinkomsten (s. 29). Det finns stora skillnader också 
i medianinkomst, även om de inte är lika påfallande, som när det gäller 
medelinkomsten. I delrapporten kan också bilden av att det eventuellt inte 
har lönat sig ekonomiskt att utbilda (s. 28) sig i Göteborg skönjas. Detta 
eftersom inkomstgapet har ökat samtidigt som utbildningsgapet har min-
skat. En sådan situation kan skapa en känsla av hopplöshet och fungera som 
grogrund för social oro. 

Förutom utvecklingen över tid visar statistiken att skillnaderna också finns 
när enskilda år studeras. Skillnaderna finns till exempel mellan grupper av 
göteborgare, där de som har kort utbildning har sämre hälsa (s. 38) än de 
med lång. Ett av de mer tydliga exemplen på skillnader, som denna rap-
port uppmärksammar, är andel barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer 
(s. 21) eller att andelen barn som är kariesfria (s. 23) varierar kraftigt över 
staden. 

I tabell 1 (s. 49) här nedan sammanställs de indikatorer som presenteras i 
delrapporten. Tabellen visar det högsta respektive lägsta värdet i staden, samt 
den procentuella skillnaden dem emellan, för att på så sätt redogöra för hur 
stora skillnaderna – eller ”gapen” – är i staden. Statistiken presenteras så 
långt det är möjligt på både mellanområdesnivå och på primärområdesnivå, 
för att erbjuda en bred bild av Göteborgs skillnader. Utifrån dessa skillnader 
kan vi ana att den sociala gradienten (s. 13), statustrappans koppling till 
hälsa, överlag är påtaglig i Göteborg och inverkar på vår stads sociala hållbar-
het. Många av göteborgarna har, i och med dessa stora skillnader i livsvillkor, 
liten möjlighet att kunna leva upp till sin fulla potential eller om vi drar det 
till sin spets ta del av sin rätt till en god hälsa och goda uppväxtvillkor.

Den samlade forskningen på området [2, 12, 3] säger oss också att det är 
med breda och generella insatser som erbjuds till alla, som vi uppnår störst 
effekt. Samtidigt som vi bör försöka minska skillnaderna i hälsa snabbare 
för de grupper eller områden, som är särskilt utsatta (s. 15). Men fram-
för allt behöver vi arbeta långsiktigt. En sådan prioritering kan bidra till 
att skillnaderna i hälsa minskar över tid. I den framtida prioriteringen av 
arbetet med social hållbarhet, där en förbättrad folkhälsa både är målet och 
medlet, bör extra ansträngningar därför göras också för att nå socioekono-
miskt utsatta grupper i staden och befolkningen i mellanområden med låg 
socioekonomisk status. Detta eftersom de kan antas ha ett större behov av 

Ojämlikhet i hälsa, som 
beror på strukturella 
faktorer och som kan 
undvikas är orättvis. 
Åtgärder måste därför 
sättas in [34].
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stödjande strukturer som verkar hälsofrämjande. Ett antagande som, vilket 
ska understrykas, endast kan ses på befolkningsnivå. Att fokus läggs både på 
grupper och delar av staden beror på att problematiken med stora skillnader 
inte är reserverat till vissa områden, utan finns i varje stadsdel. Det förebyg-
gande och hälsofrämjande arbetet måste därför omfatta hela staden. Staden 
kan därför inte ensidigt fokusera på den geografiska indelningen. Mer fokus 
bör istället vara på olika grupper av göteborgare, till exempel de med kort 
utbildning, ensamstående med barn och så vidare.

Vi ser att skillnader i hälsa mellan olika grupper och geografiska områden, 
är näst intill genomgående inom alla områden och indikatorer, som mäter 
hälsan i befolkningen. Den svenska situationen kan sammanfattas med att 
det finns ett samband mellan socioekonomisk position, hälsa, sjuklighet 
och i dödlighet [35], vilket vi även ser stämma med situationen i Göteborg. 
Eftersom att de socioekonomiska skillnaderna i hälsa är beräknade att kosta 
Västra Götalandsregionen stora summor varje år [36], utgår vi även från att 
detta likafullt gäller för vår stad. Detta samtidigt som kunskapsläget inom 
området påvisar att i samhällen med små skillnader blir alla vinnare [18], 
och de gemensamma resurserna kan användas till annat än att åtgärda de 
negativa effekterna, som allt för stora skillnader medför. 

Systematiska skillnader i hälsa mellan sociala grupper i samhället kan undvi-
kas och utjämnas genom effektiva åtgärder. Både internationell och natio-
nell kunskap finns om hur vi kan åtgärda dessa skillnader. Slutsatsen, som 
exempelvis WHO [2] drar blir därför att det är oetiskt och omoraliskt att 
inte försöka minska orättvisa skillnader i hälsa och livsvillkor. Om Göteborg 
vill minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa, måste mål som möjliggör ett 
sådant arbete finnas under lång tid framöver eftersom arbetet är långsiktigt.

Slutligen kan det konstateras att genom ett utvecklat välfärdssamhälle och 
med god social sammanhållning, skapas förutsättningar som ökar män-
niskors frihet att själva välja ett liv, som de har anledning att värdesätta. 
Resultatet av ett sådant angreppsätt är stora vinster i hälsa [34] men också 
ekonomiska vinster. Ett socialt hållbart samhälle är bra för såväl enskilda, 
som för näringslivet och för utvecklingen av samhället som helhet.

Huvuddelen av 
världens skillnader i 
hälsa är åtgärdbar och 
kan därför ses som 
onödig  [2].
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Indikator Högsta värdet (%, år, kr) Lägsta värdet (%, år, kr) Skillnaden (procentenhet, kr)

Mellanområde Primärområde Mellanområde Primärområde Mellanområde Primärområde

Eftergymnasial  
utbildningsnivå (>3 år)

51 % 56 % 12 % 12 %
39 44 

Stora Sigfridsplan Änggården Norra Angered Hjällbo

Medelinkomst – oavsett kön
442 400 kr 639 000 kr 143 200 kr 128 200 kr

299 200 kr 510 800 kr
Södra Västkusten Långedrag Bergsjön Östra Bergsjön

Medelinkomst – kvinnor
351 700 kr 353 900 kr 122 500 kr 102 100 kr

229 200 kr 251 700 kr
Södra Västkusten Långedrag Bergsjön Östra Bergsjön

Medelinkomst – män 
549 000 kr 718 300 kr 161 000 kr 138 200 kr

388 000 kr 580 100 kr
Stora Askim Långedrag Bergsjön Östra Bergsjön

Medianinkomst – oavsett kön
375 400 kr 425 385 kr 119 800 kr 102 720 kr

255 600 kr 322 665 kr
Södra Västkusten Långedrag Bergsjön Östra Bergsjön

Medianinkomst – kvinnor 
319 800 kr

-
102 700 kr

- 217 100 kr -
Södra Västkusten Bergsjön

Medianinkomst – män
456 200 kr

-
146 000 kr

- 310 200 kr -
Södra Västkusten Bergsjön

Saknar kontantmarginal
54 %

-
6 %

- 48 -
Norra Angered Södra Västkusten

Långtidsarbetslöshet
7 % 7 % 0,5 % 0,5 %

6 7
Bergsjön Norra Biskopsgården Södra Skärgården * 

Medellivslängd – kvinnor 
86,6 år

-
79,1 år

- 7,5 år -
Stora Sigfridsplan Bergsjön

Medellivslängd – män 
83,3 år

-
74,2 år

- 9,1 år -
Stora Askim Bergsjön

Andel med god hälsa
81%

-
57 %

- 25 -
Stora Sigfridsplan Nya Frölunda

Gymnasiebehörighet 
(yrkesprogram)

99 % 100 % 61 % 57 %
38 43

Stora Sigfridsplan ** Bergsjön Rambergsstaden

Gymnasiebehörighet – flickor 
(yrkesprogram)

100 %
-

66 %
- 34 -

*** Bergsjön

Gymnasiebehörighet – pojkar 
(yrkesprogram)

100 %
-

56 %
- 44 -

**** Bergsjön

Ekonomiskt utsatta  
barnhushåll

-
60 %

-
2,4 %

- 58
Östra Bergsjön Björlanda

Bidragsfamiljer  
(långvarigt stöd)

26 % 19 % 0,7 % 0,4 %
26 18

Södra Angered Östra Bergsjön Torslanda Annedal

 6-åringar som är kariesfria
87 %

-
43 %

- 44 -
Södra Skärgården Södra Angered

* Nolered och Södra Skärgården

** Änggården, Olivedal, Johanneberg, Vasastaden, Heden, Redbergslid, Skår, Kärralund, Härlanda, Grimmered, Önnered och Hovås

*** Kärrdalen/Slättadamm och Norra Älvstranden

**** Linnéplatsen och Stora Sigfridsplan

Tabell 1. Sammanställning av indikatorer som beskrivs i rapporten.
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Bilaga 1

Geografiska områden
Sedan 2011 finns det 10 stadsdelar i Göteborgs Stad och sammansättningen på dessa nya geografiska områden 
gjorde att skillnader mellan delar av staden, till exempel hälsoskillnader, suddades ut. Detta eftersom områden 
med hög socioekonomisk status slogs samman med områden med låg. Men framför allt förflyttades skillnaderna 
mellan de 21 före detta stadsdelarna till att nu istället återfinns inom de tio nya. Det betyder att skillnaderna nu-
mera delas av alla stadsdelar istället för som tidigare bara vara en fråga för vissa av de gamla. Sammanfattningsvis 
tappade medelvärdet i värde på stadsdelsnivå, eftersom spridningen inom stadsdelarna ökade. Medelvärdena 
dolde de skillnader som Göteborg har att brottas med. Ett exempel är att det finns flera stadsdelar där inget av 
de ingående primärområdena har en medelinkomst som ligger i närheten av stadsdelens medelvärde. Vi får en 
medelinkomst på stadsdelsnivå som egentligen ingen har. Detta påverkar hur vi kan hantera statistiken i Göte-
borg, och vilken nivå vi behöver titta på för att få en bild av hur skillnaderna ter sig över staden. Detta samtidigt 
som kvaliteten i det vi studerar måste värnas för att slutsatser ska kunde dras. Det betyder att vi inte kan bryta 
ner viss typ av statistik på allt för små områden eller alltför små populationer.

För att kunna belysa skillnader i hälsa och behålla god kvalitet på statistiken togs 2013 en ny geografisk in del-
ning fram i Göteborg. Dessa 30 nya områden befinner sig mellan stadsdelsnivå och primärområdesnivå och 
kallas för mellanområden (se figur 17). Bildandet av dem har främst skett utifrån socioekonomisk status. Det 
betyder att de primärområden som har likvärdig socioekonomi, som tillsammans har en befolkning på minst 
10 000 invånare samt ligger samlade geografiskt utgör de nya mellanområdena. Valet av att bilda mellanom-
råden utifrån socioekonomiska faktorer grundas i att hälsa är starkt förknippat med bland annat utbildnings-
nivå, inkomstnivå och arbete och vice versa. 

Självklart finns det också skillnader inom dessa mellanområden, som är viktiga att beakta i kompletterande 
analyser. Ur ett hälsodataperspektiv kan dock inte en lägre nivå användas om statistiskt tillförlitliga skillnader 
mellan grupper ska belysas. Risken blir då stor att det är slumpen som avgör ett visst utfall än att det kan ses 
som statistiskt säkerställt.

En nackdel är att hälsoskillnaderna inte blir lika synliga på mellanområdesnivå, på grund av de stora områdes-
indelningarna, och hade illustrerats bättre på till exempel primärområdesnivå. Dock ska vi här komma ihåg att 
skillnaderna i många fall inte är så stora mellan mellanområden och primärområden. Inga anmärkningsvärda 
avvikelser finns mellan mellanområden och primärområden i den statistik, som presenteras i denna delrapport. 
Undantaget är dock medelinkomst. Därför presenteras den på primärområdesnivå (se tabell 1, s. 49).

Införandet av den statistiska analysnivån, som mellanområdena utgör, ska ses om en komplettering av den sedan 
tidigare geografiska indelningen. De ersätter inte på något sätt primärområden eller basområden. Syfte är helt 
enkelt att få en geografisk nivå som både kan visa på skillnader inom stadsdelarna, och den segregerade bilden 
som råder i staden utifrån hälsa och samtidig behålla en god kvalitet. 
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Figur 17. Karta över Göteborgs Stads mellanområden.

Det är utvecklingsledare i folkhälsas och dess arbetsgrupp – Hälsodatagruppen – som initierade framtagandet av mellanområden. 
Arbetet har skett i samarbete med stadsledningskontorets enhet för samhällsanalys och statistik och Västra Götalandsregionens 
hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. 
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Mer material finns på:  
www.socialhallbarhet.se/gorgoteborgjamlikt 
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