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Delaktighet

Sammanfattning 
Syftet med välfärdsbokslutet är att synliggöra hälsoutvecklingen i Härryda kommun och visa hälsans fördelning i befolkningen. 
Inom flera områden utvecklas folkhälsan i positiv riktning, både i Härryda kommun och på nationell nivå. Resultaten visar 
samtidigt att det finns skillnader i hälsa och levnadsvillkor mellan grupper, utifrån bland annat kön, födelseland och orter 
inom kommunen.  

Valdeltagande, medellivslängd, medelinkomst, utbildningsnivå, behörighet till gymnasiet och andel dagligrökare är några ex-
empel på nyckeltal som visar en positiv trend på en kommunövergripande nivå. Valdeltagandet är högt i kommunen totalt 
sett och högre än riket, trots detta är det 20 procentenheters skillnad mellan de valdistrikt med lägst respektive högst 
valdeltagande. 

Det finns stora skillnader mellan orter i kommunen och vissa mönster framträder.  I Mölnlycke är medelinkomsten högst 
och i Härryda lokalsamhälle är den lägst. Även andel invånare med eftergymnasial utbildning skiljer sig mellan orter : med 
högst andel i Mölnlycke med 54 procent och lägst i Hällingsjö med 25 procent. Resultaten visar också på skillnader bland 
de yngre invånarna. Till exempel är Rävlanda den ort där högst andel av eleverna i årskurs 8 känner sig otrygga i sina var-
dagsmiljöer och är utsatta för mobbning.  I Rävlanda, liksom i Härryda lokalsamhälle, finns lägst andel elever i årkurs 8 som 
tränar regelbundet. Samma orter utmärker sig även genom att fler elever här upplever sig ha en begränsad möjlighet att 
föra fram sina åsikter till beslutsfattare. Här är också ungas förtroende för vuxna lägst. I Mölnlycke/Pixbo finns högst andel 
unga som har förtroende för vuxna. Här finns också flest elever i årskurs 8 som är medlem i föreningslivet liksom i kultur-
skolans verksamhet. 

Utöver skillnader mellan orter i kommunen, synliggörs skillnader mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar.  En 
högre andel flickor än pojkar är behöriga till gymnasieskolan. Andelen med eftergymnasial utbildning är också högre bland 
kvinnor i jämförelse med män. Samtidigt har män högre medelinkomst än kvinnor. En större andel kvinnor tar ut föräldra-
ledighet jämfört med män, vilket bland annat påverkar den framtida pensionen.

Andel invånare som upplever otrygghet utomhus har ökat de senaste åren. Jämfört med riket är det en större andel både 
som oroar sig för brottsligheten i stor utsträckning och som oroar sig över att närstående ska bli utsatta.  

Kvinnor och flickor känner sig i betydligt större utsträckning otrygga i offentliga miljöer eller i vardagliga situationer jämfört 
med pojkar och män, samtidigt som fler pojkar blir utsatta för hot eller brott och fler män drabbas av våld i det offentliga 
rummet av, för dem, okänd förövare. Kvinnor drabbas oftare av våld i det egna hemmet av känd förövare.

” Trots den positiva utvecklingen som sker, kvarstår skillnader 
  mellan grupper i Härryda kommun”
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Sammanfattning

En större andel män än kvinnor saknar tillit till 
andra människor och de saknar emotionellt stöd 
i nära dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. Det 
finns även skillnader mellan könen avseende ungas för-
troende för vuxna, där flickor i mindre utsträckning än pojkar 
känner förtroende för vuxna. Avseende elevers inflytande i skolan syns ett större 
”inflytandegap” hos flickor – det handlar både om ett större intresse för att få vara 
med och bestämma och mindre erfarenheter av inflytande.  

Den psykiska ohälsan är fortfarande mer utbredd bland kvinnor än bland män. Andelen 
kvinnor som rapporterar allvarliga besvär av ängslan, oro eller ångest ökar samtidigt som 
andelen män som upplever besvär minskar. Samma könsmönster ses redan i skolåldern 
vilket visas genom att det är en större andel flickor som upplever psykosomatiska besvär i 
jämförelse med pojkar. Skillnaden mellan pojkar och flickor är störst bland elever i årskurs 8. I denna 
åldersgrupp har andelen flickor som upplever psykosomatiska besvär ökat, andelen pojkar är oförändrad.  

En större andel män än kvinnor har riskabla alkoholvanor. Både mäns och kvinnors riskabla alkoholvanor har 
ökat, men kvinnornas har ökat i större utsträckning. Bland unga är det en något större andel flickor än pojkar 
som dricker alkohol, både i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. I båda åldersgrupperna har det skett en ökning 
bland flickorna medan pojkars alkoholkonsumtion är oförändrad. I gymnasiets år 2 har ungdomar som använt 
narkotika ökat och är något högre än snittet i Göteborgsregionen (GR).

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och 
att bidra till samhällets utveckling. Trots den positiva utveckling som sker, kvarstår skillnader mel-
lan grupper i Härryda kommun. För att uppnå det nationella målet om en god och jämlik hälsa på 
lika villkor och att sluta de påverkbara skillnaderna inom en generation, finns ett behov av vidare 
åtgärder. Med detta välfärdsbokslut är förhoppningen att kunna bidra till fortsatt dialog, analys och 
prioritering i kommande verksamhetsplanering och resursfördelning. 
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Inledning

1 SKL och Folkhälsomyndigheten, 2018

Inledning   

Folkhälsan i Sverige är god i jämförelse med andra länder, 
men ojämnt fördelad mellan olika grupper och olika delar 
av landet. På samma sätt är folkhälsan i Härryda kommun i 
stort sett god - om man nöjer sig med att se till statistikens 
medelvärden. Genom att bryta ned statistiken och studera 
hur hälsan fördelas mellan olika grupper i samhället utifrån 
exempelvis ålder, kön och boendeort, synliggörs en mer 
komplex bild. 

En mängd olika faktorer, som på olika sätt och på olika ni-
våer samspelar med varandra har betydelse för hälsan. För-
utsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkor (ex-
empelvis utbildning och sysselsättning), levnadsförhållanden 
(den fysiska och sociala miljön) och individens egna val och 
levnadsvanor. Även om biologiska skillnader påverkar hälsan 
utgör de endast en marginell förklaring till de skillnader i 
hälsa som finns inom och mellan grupper i befolkningen.

Att uppnå en jämlik hälsa innebär att människor får ett 
bättre liv. Det kostar också mindre för samhället att före-
bygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande är avgörande. Det är 
av vikt att inte endast se hälsofrågor som ett individuellt 
problem, utan som ett strukturellt samhällsproblem. Utö-
ver åtgärder som rör enskilda individers levnadsvanor och 
hälsobeteenden, krävs det breda insatser, så att exempel-
vis antalet personer som lever i ekonomiskt utsatt situa-
tion minskar, att barn får stöd i sin tidiga utveckling, att fler 
ungdomar klarar sin utbildning, och att avhoppen från olika 
utbildningar minskar1. 

I Härryda kommun görs ett välfärdsbokslut cirka vart 
fjärde år. Syftet är att skapa en nulägesbild som ger ett  
underlag för verksamhetsplanering och resursfördelning. 
Med välfärdsbokslutet ska hälsoutvecklingen synliggöras 
över tid och visa hälsans fördelning i befolkningen. I årets 
välfärdsbokslut är varje avsnitt kopplat till de nationella mål-
områdena för folkhälsa och de globala målen i Agenda 2030. 

Läsanvisning 

Välfärdsbokslutet inleds med avsnittet social hållbarhet: glo-
balt, nationellt och lokalt, följt av ett avsnitt som redogör för 
folkhälsans utveckling i Sverige. Därefter följer fem avsnitt 
som innehåller ett antal nyckeltal vars syfte är att visa folk-
hälsotillståndet i kommunen. I slutet av varje avsnitt görs 
en sammanfattning som lyfter fram ett antal viktiga resultat. 
För att synliggöra skillnader inom kommunen redovisas 
nyckeltalen så långt det är möjligt utifrån ålder, kön, utländsk 
respektive svensk bakgrund och ort. Det är dock viktigt att 
belysa att det kan finnas skillnader inom orterna, i olika 
bostadsområden, som inte synliggörs. 

Forskning visar att HBTQ-personer har sämre hälsa i 
jämförelse med övriga befolkningen. Det har inte varit 
möjligt att redovisa nyckeltal för denna grupp på kom-
munnivå.  Även bland personer med funktionsnedsättning 
rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och 
sämre hälsa jämfört med personer utan en funktionsned-
sättning2. Inte heller denna grupp har varit möjlig att redo-
visa på kommunnivå.  

Senast tillgängliga statistik har använts. Statistiken i väl-
färdsbokslutet är hämtad från Lupp-enkäten (lokal upp-
följning av ungdomspolitiken)3 som genomförs av Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). I 
Lupp-enkäten svarar elever i årskurs 8 och år 2 på gym-
nasiet på frågor som rör livssituation och värderingar. Sta-
tistiken kommer även från enkätundersökningen Hälsa på 
lika villkor? som genomförs av Folkhälsomyndigheten, där 
respondenterna är 16–84 år4. Vissa nyckeltal kommer från 
SCBs medborgarundersökning. 

Flera av de nyckeltal och resultat som redovisas i detta 
välfärdsbokslut kommer från databasen Kolada. Kolada 
hämtar i sin tur uppgifter från officiell statistik så som Statistiska 
centralbyrån (SCB), Skolverket, Folkhälsomyndigheten, 
Barnombudsmannen, Valmyndigheten, Socialstyrelsen med 
flera. 

2 Folkhälsomyndigheten, 2018b 
3 Se bilaga för mer information om urval 
4 Hälsa på lika villkor,  VGR 2019

Folkmängd  ..........................38 002  

Befolkning per ort
Mölnlycke  ...................................... 17 510

Landvetter  ........................................ 7920

Härryda  ............................................ 1880 

Hindås  ............................................... 3235 

Rävlanda  ........................................... 2050 

Hällingsjö  ............................................ 955 

Övriga orter ..................................... 4450 

Medellivslängd
Kvinnor  ...............................85 år (84 år)

Män  ...................................81 år (80,6 år)

Åldersfördelning
0–17 år  ............................................. 26 %

18–64 år  .......................................... 58 % 

65 år och äldre  ............................... 16 %  

Medelålder ..........................39 år (41 år)

 

Medelinkomst 
20–64 år .........391 000 kr (324 000 kr)

Utrikes födda 
Utrikes födda invånarne .....12 % (19 %) 

Utbildning 
Eftergymnasial utbildning ...51 % (43 %)

Kommunfakta Härryda kommun 2019 (riket)
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5 Folkhälsomyndigheten, 2018a
6 www.globalamalen.se

Social hållbarhet  
– globalt, nationellt och lokalt  
Social hållbarhet 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är ett socialt hållbart sam-
hälle ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle 
med hög tolerans, där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till var-
andra och är delaktiga i samhällsutvecklingen5.

Globala hållbarhetsmål – Agenda 2030
Sedan 2018 arbetar Härryda kommun aktivt med FNs glo-
bala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  De globala 
hållbarhetsmålen balanserar de tre dimensionerna av håll-
bar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljö-
mässiga. 
Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar 
utveckling förbinder sig FNs alla nationer att utrota fattig-
dom och hunger, bekämpa ojämlikheter, tillhandahålla god 
utbildning samt uppnå bättre hälsa, bra arbeten och miljö-
mässig hållbarhet6. 
Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik 
hälsa ska ses som en integrerad del i agendans alla delar.  En 
god och jämlik hälsa är avgörande för att samtliga globala 
mål ska uppnås.

Nationellt mål i folkhälsoarbetet 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människ-
ors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till sam-
hällets utveckling7. Regeringen antog 2018 ett nytt övergri-
pande mål för det nationella folkhälsoarbetet. Genom att 
stärka jämlikhetsperspektivet i det övergripande målet samt 
renodla antalet målområden, är syftet att minska hälso- 
skillnaderna i befolkningen. Det övergripande målet för folk-
hälsopolitiken är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”8. Målet ska 
uppnås genom fokus på följande områden: 

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7 Folkhälsomyndigheten, 2019a
8 Regeringen, 2018a
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 9 Folkhälsomyndigheten, 2019a  10 ibid
 11  ibid

Folkhälsans utveckling nationellt  
I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2019, Folkhälsans ut-
veckling, beskrivs folkhälsan ur ett nationellt perspektiv som 
god, och för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan 
positivt. 

Den förtida dödligheten har under åren 2006–2017 sjunkit 
i Sverige och medellivslängden har ökat med 
1,6 år. Psykisk ohälsa är dock ett fortsatt 
stort folkhälsoproblem och antalet själv-
mord har inte minskat. Andelen som 
uppger att de röker dagligen har  
däremot halverats sedan 2006, till  
7 procent 2018. Övervikt och fetma 
har ökat från 46 till 51 procent av 
befolkningen9. 

Rapporten visar att det finns 
skillnader vad gäller hälsa, levnads-
vanor och livsvillkor mellan kvinnor 
och män och mellan socioekonomis-
ka grupper. Till exempel rapporterar 
fler män än kvinnor god allmän hälsa och 
färre nedsatt psykiskt välbefinnande. Samtidigt 
vårdas fler män för våldsrelaterade skador och dör 
i till exempel suicid.

Resultatet visar även att personer med förgymnasial 
utbildningsnivå dör tidigare i såväl cirkulationsorganens 
sjukdomar och olika former av cancer som till följd av 
suicid, jämfört med personer med eftergymnasial utbild-
ningsnivå. De rapporterar också sämre allmän hälsa. Vida-

re är arbetslöshet vanligare bland personer med 
förgymnasial utbildningsnivå. Fler vuxna och 

barn från denna grupp lever också i eko-
nomisk utsatthet i större utsträckning. 

En lägre andel elever vars föräldrar 
har förgymnasial utbildningsnivå 
är behöriga till gymnasiet och tar 
gymnasieexamen10.

Utvecklingen går inte mot att 
uppfylla målet om att de på-
verkbara hälsoklyftorna ska slutas 

inom en generation. Skillnaden i 
återstående medellivslängd ökar 

mellan grupperna med förgymnasial 
respektive eftergymnasial utbildningsni-

vå 2006–2017, vilket speglar livsvillkor och 
levnadsvanor i dessa grupper under lång tid11. 
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Valdeltagande 
Att mäta valdeltagandet ger en god bild av hur delaktiga 
och inflytelserika invånarna känner sig. Känslan av att kunna 
påverka och känslan av tillhörighet påverkar i allra högsta 
grad valdeltagandet12. Både internationellt och nationellt 
är valdeltagandet ojämlikt då alla grupper i samhället inte 
röstar i samma utsträckning. På individnivå brukar benägen-
heten att rösta ofta förklaras av att resursstarkare personer 
är mer politiskt aktiva: höginkomsttagare röstar i högre ut-
sträckning än låginkomsttagare, högutbildade röstar i högre 
utsträckning än personer med kortare utbildning och så vi-
dare. Andelen röstande är inte heller lika stor bland utrikes 
som bland inrikes födda 13. 

Valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 var knappt 91 
procent i Härryda kommun, vilket är nästan fyra procent-
enheter högre än riksgenomsnittet. Både lokalt och natio-
nellt har valdeltagandet ökat med cirka 1,5 procentenheter 
sedan föregående val14. 

Källa: Valmyndigheten. Valdistrikt med högst respektive lägst 
deltagande i kommunvalet 2018. 

Valresultatet från kommunvalet 2018 visar att det finns geo-
grafiska skillnader gällande valdeltagande i Härryda kom-
mun. Distriktet med högst valdeltagande på 95 procent var 
Orrekullen-Långetjärnshöjd och Pixbo i kontrast till grann-
distriktet Säteriet-Bråta med det lägsta valdeltagandet på 
73 procent. Det valdistrikt med näst lägst valdeltagande var 
Härryda, där 80 procent deltog i kommunvalet.  Jämfört 
med 2014 är skillnaden mellan distrikten med det högsta 
respektive det lägsta deltagandet oförändrad.  

Det här avsnittet 
kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 
2030

Delaktighet och inflytande
Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är grundläggande 
behov hos individer och grupper. Det motsatta kan leda till en känsla av maktlöshet, att utanförskap kan 
uppstå och att tilliten minskar. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller  
religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

De nationella  
målområdena för 
folkhälsa
– Kontroll, inflytande
och delaktighet

Säteriet-Bråta  
73%

Pixbo
95%

Orrekullen-
Långetjärnshöjd
95%

Härryda
80%

MÖLNLYCKE

12 Hälsa på lika villkor 
13 SCB, 2018 
14  Valmyndigheten, 2018
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Inflytande och förtroende 
Resultat från SCBs medborgarundersökning 2018 visar ett 
försämrat resultat vad gäller kommuninvånarnas upplevel-
se av inflytande och förtroende. Utifrån frågor ställda om 
ens upplevda möjlighet att påverka politiker och kommu-
nens verksamhet var betygsindex 46. Betygsindex under 40 
klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55. 
Utifrån detta kan konstateras att kommuninvånarna inte är 
nöja med möjligheten till inflytande. Vad gäller förtroende 
för politiker och kommunens högre tjänstepersoner är 
betygsindex 55, vilket innebär att invånarna är nöjda. Det 
finns ingen markant skillnad mellan könen. Resultaten för 
både påverkan och förtroende har försämrats sedan 2014, 
men är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Inflytande för unga i skolan
Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättighet för 
barn och unga att känna delaktighet och inflytande över sitt 
eget liv och i samhället. 

I Lupp-enkäten15 undersöks levnadsvillkor för barn och 
unga. Upplevelsen av inflytande är ett av de områden som 
undersöks, dels om man upplever sig ha inflytande i skolan 
och om man känner att man har möjlighet att påverka i 
samhället.

 Inflytande i gymnasieskolan

Källa: Lupp, 2017. Vad eleverna vill och upplever att de får vara med 
och bestämma om. 

Det finns ett intresse hos unga att vara med och bestämma  
i olika skolfrågor. När det gäller arbetsformer, schemat, 
maten, läxorna, proven och vad man får lära sig, vill grovt 
räknat tre av fyra ungdomar vara med och bestämma.  An-
delen är dock mindre som upplever att de får vara med och 
bestämma i den här typen av frågor. Ungdomarna är mest 
positiva till inflytandet över arbetsformer, där 40 procent 

uppger att de får bestämma ganska/väldigt mycket. Beträf-
fande maten och schemat gäller det grovt räknat bara var 
tionde ungdom. Detta visar på att det i dessa frågor finns 
ett glapp mellan hur mycket ungdomarna vill bestämma 
och vad de upplever att de faktiskt får bestämma. 

Det syns ett generellt könsmönster med ett lite större 
”inflytandegap” hos flickor än hos pojkar – det handlar både 
om ett större intresse för att vara med att bestämma och 
mindre erfarenheter av att få göra det. Jämfört med under-
sökningen som gjordes 2013 syns ingen markant skillnad. 

Inflytande för unga i samhället 
45 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 52 procent i 
gymnasiets årskurs 2 vill vara med och påverka frågor i den 
egna kommunen. I årskurs 8 gäller det i högre grad flickor 
än pojkar. I båda åldersgrupper innebär resultaten en ökning 
jämfört med 2013. 

På frågan om tron på sin möjlighet att föra fram sina 
åsikter till beslutsfattare uttryckte 16 procent av eleverna 
i årskurs 8 och 20 procent av ungdomarna i gymnasiets år 
2 att de tror sig ha ganska eller mycket stora möjligheter. 
I gymnasiegruppen är andelen något högre jämfört med 
2013. I årskurs 8 är resultatet ungefär detsamma som 2013. 
I jämförelse med snittet för Göteborgsregionen (GR)16 
upplevde en något mindre andel av ungdomarna i Härryda 
kommun att de har möjlighet att framföra sina åsikter. 

Viljan att påverka skiljer sig mellan orter
Resultaten från Lupp-enkäten (2017) visar att det finns olika 
stora ”inflytandegap” i olika orter i kommunen, hos elever 
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i årskurs 8. 67 procent av eleverna i årskurs 8 i Hindås 
uttryckte att de vill vara med och påverka, men bara 24 
procent svarade att de hade ganska eller stora möjligheter 
att föra fram sina åsikter. Det finns även skillnader mellan 
tätorter vad gäller upplevelsen av möjligheten att föra 
fram sina åsikter till dem som bestämmer. Högst andel, 24 
procent, återfinns i Hindås medan lägst andel, 8 procent, 
återfinns i Härryda lokalsamhälle. 

Källa: Lupp, 2017

Tillit  
Socialt kapital definieras enligt Hälsa på lika villkor som ”att 
man i allmänhet tycker att man kan lita på andra människor”. 
Tillit till andra människor har positiva effekter på hälsan både 
på individnivå och på samhällsnivå. Forskning har kunnat påvi-
sa ett samband mellan tillit och livslängd17. Det finns också en 
positiv relation mellan hälsa och upplevelsen av socialt stöd. 

2017 svarade 24 procent av männen och 18 procent av 
kvinnorna i Härryda kommun att de saknar tillit till andra 
människor (lågt socialt kapital). För männen innebär detta en 
viss ökning från 2015, då 21 procent saknade tillit. Bland kvin-
norna har istället det sociala kapitalet ökat (21 procent 2015).  
I Hälsa på lika villkor behandlas emotionellt stöd genom frå-
gan ”Har du någon du kan dela dina innersta känslor med 
och anförtro dig åt?”. Resultaten visade att 15 procent av 

männen och 7 procent av kvinnorna saknade emotionellt 
stöd18. Sedan föregående mätning har utvecklingen varit  
negativ avseende mäns möjlighet till emotionellt stöd medan 
det är oförändrat för kvinnorna. 

Ungas förtroende för vuxna 
Bland eleverna i årskurs 8 uppger 73 procent att de har 
”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för vuxna i all-
mänhet. Flickor uttrycker i lägre omfattning att de har tillit till 
vuxna jämfört med pojkar. Siffrorna överensstämmer i stort 
med övriga GR-kommuner som genomförde Lupp-enkäten 
vid samma tillfälle. Bland gymnasieeleverna svarade 77 procent 
att de hade ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för 
vuxna i allmänhet. Detta är något högre jämfört med övriga 
GR-kommuner. 

Ungas förtroende för vuxna skiljer sig mellan orter

Källa: Lupp, 2017. Förtroende för vuxna i allmänhet per ort. 

Elevernas förtroende för vuxna skiljer sig mellan orter. I 
Mölnlycke/Pixbo kände 77 procent förtroende för vuxna i 
allmänhet, jämfört med 42 procent av eleverna i Härryda 
lokalsamhälle. Det är inte möjligt att jämföra resultaten med 
2013, då denna fråga inte ingick i enkäten. 

Socialt deltagande  
För en individ spelar det sociala deltagandet och sociala 
relationer en stor roll. Människor med sämre ekonomiska 
förutsättningar har oftast lägre socialt och samhälleligt del-
tagande. Lågt socialt deltagande innebär att man som mest 
har deltagit i en social aktivitet under det senaste året19. 

Enligt Hälsa på lika villkor rapporterar 5 procent av invå-
narna i Härryda kommun att de är socialt isolerade, vilket 
kan jämföras med Västra Götaland-snittet på 8,5 procent. 
Andelen socialt isolerade i Härryda kommun har inte för-
ändrats nämnvärt sedan 2007. Andelen socialt isolerade är 
högre bland äldre i kommunen. 13 procent i åldern 65–84 
uppgav år 2018 att de är socialt isolerade. Det finns ingen 
könsuppdelad statistik för Härryda kommun, men siffror 
från kringliggande kommuner visar att män i åldersgruppen 
65–84 år är socialt isolerade i störst utsträckning.  
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Delaktighet och inflytande 
– viktiga resultat i korthet
Drygt 20 procentenheters skillnad mellan valdistrikt med  
lägst respektive högst valdeltagande 
Valdeltagandet är högre i Härryda kommun jämfört med riket. Dock finns det skillnader 
gällande valdeltagande mellan valdistrikt i kommunvalet, med högst andel på 95 procent 
(Orrekullen-Långetjärnshöjd och Pixbo) och lägst 73 procent (Säteriet-Bråta).  

Upplevelsen av inflytande minskar både bland unga och vuxna
Betyget sjunker när det gäller möjligheten att påverka politiker och kommunens verksam-
het bland den vuxna befolkningen. I de yngre grupperna vill ungefär hälften av eleverna 
vara med och påverka frågor som rör kommunen, men en betydligt mindre andel tror 
på sin möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare. I jämförelse med Göteborgs-
regionen upplever en något mindre andel av ungdomarna i Härryda kommun att de har 
möjlighet att framföra sina åsikter till beslutsfattare. 

Flickor har större intresse av att vara med och bestämma i skolan men 
upplever att de inte får göra det  
När det gäller inflytande i skolan syns ett generellt könsmönster med ett lite större ”inflytandegap” 
hos flickor än hos pojkar – det handlar både om ett större intresse för att vara med och  
bestämma och mindre erfarenheter av att få göra det. Det finns även en könsskillnad när 
det gäller ungas förtroende för vuxna, där en lägre andel flickor upplever förtroende. 

Högre andel män saknar tillit till andra 
Andelen män som saknar tillit till andra människor har ökat sedan 2015 medan andelen 
kvinnor som saknar tillit har minskat. Dubbelt så många män som kvinnor uttrycker att de 
saknar emotionellt stöd. 

Delaktighet



12

Delaktighet
Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Goda uppväxtvillkor
För att uppnå jämlik hälsa behöver tyngd läggas på tidiga insatser i barnens liv. Det är under barn- och 
ungdomstiden som förutsättningar för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda föräldrar som 
förmår ge barnet en god uppväxt är ett barns främsta skyddsfaktor. Därför är det viktigt att föräldrar 
och andra vuxna ges förutsättningar för att vara barnets främsta resurs. För att stimulera barns 
utveckling är förskola, skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola och en meningsfull fritid kan 
kompensera för det som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår.

De nationella målområdena 
för folkhälsa
- Det tidiga livets villkor
- Kunskaper, kompetenser och utbildning
- Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
- Inkomster och försörjningsmedel
- Boende och närmiljö
- Levnadsvanor
- Kontroll, inflytande och delaktighet

Barn i förskola 
Studier visar att en förskola av god kvalitet har långsiktiga 
positiva effekter på barns lärande och utveckling och den är 
särskilt gynnsam för socioekonomiskt utsatta barn20. Därför 
är en väl fungerande förskola, där barn får möjlighet att vara 
aktiva, delaktiga och engagerade i samspel med vuxna och 
andra barn, en av de mest stimulerande lärandemiljöerna.

I Härryda kommun ökar andelen barn som är inskrivna 
i förskola. 2016 var 82 procent inskrivna i förskola i åldern 
0–5 år, 2018 var 85 procent av barnen inskrivna, vilket är 
motsvarande som för riket21. Det finns inga stora skillnader 
mellan orter i kommunen vad gäller andel inskrivna. Det 
varierar dock med några månader gällande i vilken ålder 
barnen skolas in. Något tidigare i Mölnlycke i jämförelse 
med övriga orter. Från 3 år är majoriteten av barnen inskriva 
i förskola i Härryda kommun22. 

2018 hade 52 procent av den heltidsanställda personalen 
på de kommunala förskolorna förskollärarlegitimation och 
41 procent på förskolorna i privat regi. 2018 var antal 
barn per årsarbetare 4,8 barn, vilket är en minskning från 
2013, då antalet barn per årsarbetare var 5,2. Detta är 
lägre än riket23. 

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna delta i 
aktiviteter och känna oro för familjens ekonomi är faktorer 
som påverkar barn. Barn som växer upp i ekonomiskt ut-
satta hushåll löper större risk för ohälsa, både psykisk och 
fysisk. För barnen infinner sig också ofta en känsla av skam 
och utanförskap, vilket leder till dålig självkänsla och en sämre 
prestation i skolan och på fritiden24. 

20 Skolverket, 2018a 
21 Kolada hämtat från Skolverket och SCB 
22 Härryda kommun

23 Kolada hämtat från Skolverket och SCB 
24 Bergnehr och Enell, 2017  
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25 Inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18–64 år
26 Barnombudsmannen, 2019
27 Kolada hämtat från Socialstyrelsen
28 Barn med utländsk bakgrund är definieras här som: själv är utrikes född eller att ha  
 två utrikes födda föräldrar. 
29 Barnombudsmannen, 2019
30 Barnombudsmannen, 2019

31 Kulturrådet, 2018
32 Regeringen, 2018b
33 Kolada hämtad från Kungliga biblioteket och SCB

Andelen barn i familjer med låg inkomst25 i Härryda kom-
mun var 7 procent 2017, vilket är samma siffra som 2014. 
Detta är lägre än riket där 19 procent av barnen lever i 
familjer med låg inkomst. 

2 procent av barnen i Härryda kommun lever i familjer 
med låg inkomststandard, alltså där inkomsterna inte räcker 
till för att betala boende och de mest nödvändiga levnads-
omkostnaderna (2017)26. Detta innebär en minskning med 
1 procentenhet sedan 2014. 

Vad gäller barn som ingår i familjer med ekonomiskt bi-
stånd i Härryda kommun, har andelen ökat något. Från att 
2016 vara 2,3 procent till att 2017 vara 2,6 procent. Även 
detta är lågt i jämförelse med riket där andelen 2017 var 
7,1 procent 27. 

Ekonomisk utsatthet vanligare bland barn med  
utländsk bakgrund 
Det finns skillnader mellan barn med utländsk28  respektive 
svensk bakgrund avseende ekonomisk utsatthet.  

2017 levde 22 procent av barnen med utländsk bakgrund 
i familjer med låg inkomst, i jämförelse med 5 procent av 
barnen med svensk bakgrund i Härryda kommun. Skillnaden 
är i princip lika stor mellan grupperna i riket. I båda grupp- 
erna har det skett en minskning med några procentenheter 
sedan 201429. 

2017 levde 6 procent av barnen med utländsk bakgrund 
i familjer där inkomsterna inte räckte till för att betala bo-
ende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna (låg 
inkomststandard). Detta innebär en minskning från 2014 då 
andelen var 11 procent. 2 procent av barnen med svensk 
bakgrund levde i hushåll med låg inkomststandard30. 

Oro för föräldrarnas ekonomi skiljer sig mellan orter 
Genom frågan ”I vilken grad är du orolig för dina föräldrars 
ekonomi?” undersöks barns oro över sina föräldrars eko-
nomi i Lupp-enkäten. 11 procent av eleverna i årskurs 8 
och 10 procent av eleverna i gymnasiet kände oro för sina 
föräldrars ekonomi. 

Oro över föräldrarnas ekonomi per ort

Källa: Lupp, 2017.  

Det finns geografiska skillnader i Härryda kommun. Orten 
med högst andel barn som oroas över föräldrarnas ekonomi 
är Hindås, där 21 procent av barnen i årskurs 8 svarat att de 
är ganska eller mycket oroliga över sina föräldrars ekonomi. I 
Mölnlycke/Pixbo svarade endast 3 procent att de är oroliga.  
En annan fråga som ställdes i Lupp-enkäten var ”Under de 
senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra 
något eller inte kunnat köpa något som många andra i din 
ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd?” Även här 
finns det skillnader mellan orter, där 13 procent av eleverna 
i Härryda lokalsamhälle svarat ja, jämfört med 3 procent av 
eleverna i Mölnlycke/Pixbo. 

Barn och kultur 
Att kunna delta i och utöva kulturaktiviteter är en viktig del 
av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Deltagande i 
kulturlivet bidrar till bland annat personlig utveckling, stärkt 
självkänsla och välbefinnande, liksom ett livslångt lärande 
och social inkludering31. Även läsning är viktigt, bland annat 
för att kunna navigera i världen och för att skaffa sig nöd-
vändig kunskap och information. Både i och utanför skolan 
spelar läsförmågan en viktig roll för barns och ungas kun-
skapsutveckling och möjlighet att såväl nu som i framtiden 
kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i32.

Sveriges kommuners genomsnittliga antal barnbokslån i åldern 
0–17 år har minskat från 16 procent 2014 till 13 procent 2018. 
Även om samma minskande trend syns i Härryda kommun är 
Härryda en av de kommuner med högst genomsnittliga andel 
barnbokslån i riket; 23 procent 201833. 
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34  Kulturrådet, 2018

Statistik från kulturrådet (2018) visar att flickor i åldern 
6–19 år deltar i kulturskola i större utsträckning än pojkar i 
samma ålder, 25 procent respektive 18 procent i Härryda 
kommun. Den åldersgrupp med högst andel deltagare i kul-
turskolan i Härryda kommun är barn i åldern 9–11 år med 
39 procent deltagare34.

Enligt en rapport gjord av Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) 2016 påverkas deltagande i kulturskola av flera 
faktorer, till exempel föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter 
och långa geografiska avstånd. I Härryda kommun har 85 
procent av kulturskolans deltagare i åldern 6–19 år föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. 

Andelen kulturskolelever skiljer sig mellan orter 
I verksamhetsberättelsen från Härryda kommuns kulturskola 
2018, synliggörs att det finns geografiska skillnader i deltag- 
andet i kulturaktiviteter bland barn i årskurs 5. 

Källa: Kulturskolans verksamhetsberättelse, 2018. Andelen kultur- 
skoleelever i kommunens F-5-skolor. Jfr 2016–2018.

Den skola med högst andel deltagare i kulturskolan är  
Furuhällskolan i Mölnlycke, där 44 procent av eleverna 
deltar. På Härrydaskolan, som ligger i Härryda lokalsam-
hälle, är endast 14 procent deltagare i kulturskolan. På 

båda dessa skolor har det skett en ökning vad gäller del-
tagande i jämförelse med 2016. Även Hällingsjöskolan och 
Hindåsskolan har ökat andelen deltagare. Andelen elever 
på Vällsjöskolan som deltar i kulturskolan har minskat med 
21 procentenheter sedan 2016. Även på Säteriskolan och 
Högadalsskolan har andelen minskat. Enligt kulturskolans 
verksamhetsberättelse från 2018 har antalet kursplatser 
totalt utökats i nästan alla ämnen under 2014–2018 med 
totalt 261 platser till nuvarande 1 726. Trots detta är efter-
frågan större än tillgången och 150 barn står i kö till sitt 
förstahandsval i kulturskolan.

Medlemskap i förening 
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande på flera sätt. 
Dels ger det ett starkare socialt nätverk, dels erbjuder för-
eningslivet stimulerande och utvecklande aktiviteter där man 
kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål och 
en inblick i demokrati. Enligt en nationell sammanställning gjord 
av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor) är 60 procent av unga i åldern 13–19 år medlem i någon 
förening. Bland utrikes födda, nyanlända och bland unga med 
funktionsnedsättning är deltagandet inte lika vanligt.

Medlemskap årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 

Källa: Lupp, 2017. Medlemskap i någon förening 2013 och 2017.  

2016 2018

Vällsjöskolan, Mölnlycke 61% 40%

Furuhällskolan, Mölnlycke 33% 44%

Säteriskolan, Mölnlycke 31% 25%

Hällingsjöskolan, Hällingsjö 29% 41%

Högadalsskolan, Mölnlycke 28 % 22 %

Hindåsskolan, Hindås 20 % 24 %

Härrydaskolan, Härryda lokalsamhälle 9% 14%
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35 Undén och Elofsson, 1998
36 Folkhälsomyndigheten, 2018c
37 Lupp 2017

I Härryda kommun är 63 procent av eleverna i årskurs 8 
medlem i någon förening. Bland eleverna i år 2 på gymna-
siet är motsvarande siffra 51 procent. Andelen har minskat 
bland både tjejer och killar i årskurs 8 jämfört med 2013. 
Den största minskningen är bland tjejerna på gymnasiet, där 
andelen 2013 var 53 procent och 2017 42 procent. Bland 
killarna i gymnasiet har andelen som är medlem i någon för-
ening ökat. Andelen som är medlem i någon förening över-
ensstämmer med GR-snittet. Andelen medlemskap varierar 
något mellan orterna i kommunen i årskurs 8. Mölnlycke/
Pixbo har högst andel medlemskap på 68 procent, lägst andel  
återfinns i Härryda lokalsamhälle där 54 procent av eleverna 
har ett medlemskap. 

Föreningsmedlemskap bland yngre barn 

Källa: Föreningsservice Härryda kommun 

I både åldern 7–9 år och 10–12 år är det fler pojkar än 
flickor som är medlem i någon förening i Härryda kommun. 
Mellan 2017 och 2018 har antalet medlemskap minskat, 
förutom bland flickor i åldern 7–9 år där medlemskapen 
har ökat. 

Självskattad hälsa
Mått på självskattad hälsa verkar kunna förutsäga en per-
sons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt35. Det har även 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva mått på 
hälsa36. 

I Härryda kommun beskriver lite fler än tre av fyra ung-
domar sin hälsa som ganska eller mycket bra37. I båda ål-
dersgrupper (årskurs 8 och gymnasiet år 2) ger killarna 
en mer positiv bild, vilket särskilt syns i svarsalternativet 
”mycket bra” och stämmer därmed överens med riket. 16 
procent av tjejerna i gymnasiets årskurs 2 beskriver att de 
mår mycket bra, i jämförelse med 39 procent av killarna. 
Enkätfrågan har förändrats något jämfört med tidigare år, 
men resultaten pekar på att tjejernas självskattade hälsa i 
årskurs 8 är sämre än 2013 medan killarnas är bättre. I gym-
nasiegruppen har andelen som skattar sin hälsa som god 
ökat hos både tjejer och killar. 

Självskattad hälsa skiljer sig mellan orter

Källa: Lupp 2017. Självskattad god hälsa efter ort. 

Andelen unga som bedömer sin hälsa som ganska eller 
mycket bra skiljer sig mellan orter i kommunen. Lägst andel 
finns i Hindås där 64 procent av eleverna i årskurs 8 svarade 
att de mådde ganska eller mycket bra, i jämförelse med 
Hällingsjö där 91 procent mådde ganska eller mycket bra.

Psykosomatiska besvär 
Trots att tre av fyra unga beskriver sin hälsa som ganska eller 
mycket bra rapporterar mer än varannan någon typ av regel-
bundet hälsobesvär – huvudvärk, magont, stress, nedstämd-
het/deppighet och/eller sömnproblem – som man uppger 
sig ha haft minst flera gånger i veckan under det senaste 
halvåret. Även här är könsskillnaden påtaglig, med hälso- 
problem mer utbredda hos fickor än hos pojkar, särskilt i 
den yngre gruppen; 73 procent av flickorna har regelbundna 
hälsobesvär jämfört med 42 procent av pojkarna. För flickor 
i årskurs 8 har andelen med psykosomatiska besvär ökat 
med 11 procentenheter sedan 2013, medan den minskat 
något för flickorna i gymnasiets år 2. För pojkarna i årskurs 
8 finns ingen markant skillnad över tid, medan andelen med 
psykosomatiska besvär ökat något för pojkarna i gymnasiets 
år 2. Ingen ort sticker ut gällande specifika hälsobesvär. 
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38 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2018
39 Elevhälsan, Härryda kommun, läsår 2018/2019 
40 Lupp, 2017

41 Elevhälsan, Härryda kommun, läsår 2018/2019
42 SCB, 2019a
43 Lupp, 2017

Psykosomatiska besvär vanligare bland flickor 
På nationell nivå visar statistik på att symptom på psykisk 
ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. An-
delen tjejer med symptom på psykisk ohälsa ökar över tid38. 

I hälsosamtal med skolsköterska svarar 3 procent av elev-
erna i årskurs 4 i Härryda kommun att de ofta är ned-
stämda eller ledsna. 7 procent av flickorna och 4 procent 
av pojkarna svarar att de ofta har ont i magen. Vad gäller 
huvudvärk svarar 8 procent av flickorna och 5 procent av 
pojkarna att de ofta har besvär39. 

Psykosomatiska besvär i årskurs 8 

Källa: Lupp, 2017. Olika typer av hälsobesvär årskurs 8, minst flera 
gånger i veckan. 

I årskurs 8 i Härryda kommun är varje enskilt symptom 
på psykisk ohälsa vanligare bland flickor.  62 procent av 
flickorna svarar att de känt sig stressade ”i stor t sett varje 
dag” eller ”flera gånger i veckan”, jämfört med 25 pro-
cent av pojkarna. 37 procent av flickorna har känt sig 
nedstämda minst några gånger i veckan jämfört med 14 
procent av pojkarna. Även i gymnasiegruppen är varje 
enskilt symptom på psykisk ohälsa vanligare bland flickor, 
förutom ”sover dåligt på natten”. 27 procent av pojkarna 
uttrycker att de sover dåligt minst flera gånger i veckan 
jämfört med 21 procent av flickorna40. 

Någon vuxen att prata med 
Att ha någon vuxen i sin närhet som man kan vända sig till, 
oftast en förälder, är viktigt för barns och ungas utveckling. I 
Härryda kommun svarade 96 procent av eleverna i årskurs 
4 att de har någon vuxen att prata med41. Även i årskurs 8 
och år 2 på gymnasiet uttryckte 96 procent av eleverna att 
de har någon att prata med om viktiga saker. 83 procent av 
ungdomarna i årskurs 8 och 84 procent av ungdomarna i år 
2 på gymnasiet pratar med sina föräldrar om viktiga saker. 
I årskurs 8 är det en större andel pojkar som pratar med 
sina föräldrar jämfört med flickor (90 procent respektive 76 
procent). Däremot är det en större andel flickor som pratar 
med sina kompisar om viktiga saker jämfört med pojkar (67 
procent respektive 52 procent). 

Mobbning 
På nationell nivå visar statistik att andelen elever i åldern 
11–15 år som blivit utsatta för mobbning någon gång eller 
oftare de senaste månaderna, har ökat från 12,6 procent 
2013/2014 till 19,4 procent 2017/2018. Enligt SCB (2019) 
finns det ingen tydlig förklaring till varför mobbingen ökat 
men andra undersökningar som rör barns trygghet i skolan 
visar på samma utveckling. Till exempel har 48 procent fler 
kontaktat Bris angående mobbning under perioden 2016 
till 201842.

I Härryda kommun uppger 33 procent av eleverna i års-
kurs 8 och 15 procent av eleverna i gymnasiets år 2 att 
de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta enstaka gång-
er eller under längre perioder under de senaste halvåret. 
I båda åldersgrupperna är tjejerna mer utsatta än killarna, 
framför allt i årskurs 8, där 42 procent av tjejerna respektive 
24 procent av killarna blivit mobbade, utfrysta eller trakas-
serade, vilket är högre än GR-snittet. Andelen i gymnasie-
gruppen som anger att de blivit utsatta för mobbning är 
däremot lägre i Härryda kommun jämfört med GR-snittet. 

Vad gäller mobbning under en längre period så har 11 
procent av tjejerna och 3 procent av killarna blivit utsatta 
i årskurs 8. Frågan om mobbning/utfrysning går tyvärr inte 
att jämföra med 2013, då denna fråga inte inkluderades på 
samma sätt43. 
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44 Skolinspektionen, 2017 45 I hemmet; I mitt bostadsområde; På stan eller i centrum;
På buss, tåg eller liknande; På internet; På väg till eller från skolan; I skolan; På träningen  
eller annan organiserad fritidsaktivitet; På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande.

Mobbning skiljer sig mellan orter 

Källa: Lupp, 2017. Utsatt för mobbning/utfrysning de senaste halvåret 
efter ort. 

Andelen ungdomar i årskurs 8 som blivit utsatta för mobb-
ning skiljer sig mellan orterna. I Hällingsjö finns lägst andel 
ungdomar som blivit utsatta för mobbning. Resultaten visar 
på att Rävlanda-eleverna är allra mest utsatta – det gäller i 
jämförelse med såväl kommun- som GR-snitt. 

Trygghet i skolan 
I Härryda kommun svarar 49 procent av eleverna i årskurs 5 
att de känner sig trygga i skolan. Pojkarna känner sig tryggare 
i något större utsträckning än flickorna44. 

Resultaten visar andelen som svarat ”alltid trygg” 

Källa: Lupp, 2017.  

I årskurs 8 svarade var tredje flicka att hon alltid känner sig 
trygg i skolan – jämfört med ungefär hälften av pojkarna. 
Andelen trygga är väsentligt större i gymnasiegruppen. Även 
här syns en könsskillnad: 62 procent av flickorna jämfört 
med 75 procent av pojkarna svarar att de alltid är trygga i 
skolan. Oavsett kön är Härryda kommuns elever i årskurs 
8 lite mindre trygga jämfört med GR-snittet – medan det 
omvända gäller för den äldre gruppen. I den yngre gruppen 
tycks otryggheten vara allra mest utbredd bland de boende 
i Rävlanda och Härryda lokalsamhälle. 

86 procent av eleverna i gymnasiets år 2 och 75 procent 
av eleverna i årskurs 8 trivs med stämningen i skolan. I båda 
åldersgrupperna är andelen pojkar som trivs högre än 
andelen flickor.  

Otrygghet i vardagen 
Nästan 40 procent av eleverna i årskurs 8 och drygt 20 
procent av ungdomarna i gymnasiets år 2 beskriver att de 
sällan eller aldrig är trygga i minst någon av ett antal vardag-
liga miljöer. Otryggheten är mer utbredd bland flickor än 
bland pojkar – i den äldre gruppen är andelen otrygga den 
dubbla hos flickorna. Totalt sett är andelen otrygga elever i 
gymnasiets år 2 i Härryda lägre än GR-snittet.

Otrygghet skiljer sig mellan orter 

Källa: Lupp 2017. Resultaten visar andelen som har svarat ”sällan” 
eller ”aldrig” på frågan ”Hur ofta känner du dig trygg på följande 
ställen?” med nio delfrågor45. 

I årskurs 8 avviker Rävlanda-eleverna starkt från såväl kom-
mun som snittet för Göteborgsregionen, med drygt 70 pro-
cent som upplever otrygghet i minst någon vardaglig miljö. 

Utsatthet för brott och hot 

Källa: Lupp, 2017. Utsatt för brott och hot 2013 och 2017.  

Nästan 30 procent av eleverna i årskurs 8 och 20 procent 
av gymnasieungdomarna beskriver att de under det senaste 
halvåret blivit utsatta för brott, stöld, misshandel och/eller 
sexuellt våld/utnyttjande eller hot om brott. Dessa erfaren-
heter är vanligare bland pojkar än bland flickor. Särskilt i års-
kurs 8 är brottsutsattheten väsentligt större 2017 jämfört 
med tidigare – ett resultat som dock ska tolkas försiktigt 
på grund av ändrad frågekonstruktion. I årskurs 8 tycks den 
här typen av utsatthet vara lite mindre bland de boende i 
Hällingsjö jämfört med övriga orter.  
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46 Folkhälsomyndigheten, 2015
47 Folkhälsomyndigheten, 2019d
48 Skolverket 2018b 
49 Skolverket, 2019  

50 ibid

Behörighet till gymnasiet 
Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som 
påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildnings-
nivå. Ett exempel är sambandet mellan utbildningsnivå och 
medellivslängd, där de största skillnaderna i medellivslängd 
finns mellan dem som har förgymnasial utbildning och dem 
som har eftergymnasial utbildning. Slutförd gymnasieutbild-
ning underlättar unga vuxnas etablering på arbetsmarkna-
den. Redan under grundskoletiden och gymnasiets första år 
bör det vara möjligt att identifiera de elever som befinner 
sig i riskzonen för att som vuxna ha en oavslutad gymnasie-
utbildning och en nedsatt hälsa. Tidiga insatser bör därför 
vara möjliga46.

Andel behöriga till yrkesprogram

Källa: Skolverket, 2019. 

I Härryda kommun var 91 procent av eleverna i årskurs 
9 behöriga till yrkesprogram 2018/2019. Detta innebär en 
minskning över tid då 95,6 procent var behöriga 2013/2014. 
Andelen behöriga till yrkesprogram är trots det högre i 
Härryda kommun jämfört med riket, där 84,3 procent var 
behöriga 2018/2019. En något högre andel flickor än pojkar 
är behöriga, skillnaden mellan könen är mindre i Härryda 
jämfört med riket.  

Andel behöriga skiljer sig mellan skolor 

Källa: Skolverket, 2019. Andel behöriga till yrkesprogram per skola.

Andelen med behörighet till yrkesprogram skiljer sig mellan 
skolor i kommunen. På Båtsmansskolan, Fridaskolan och Ön-
nerödsskolan var andelen med behörighet till yrkesprogram 
100 procent under perioden 2016 till 2019. Rävlandaskolan 
är den skola med lägst andel behöriga till yrkesprogram i 
kommunen. 2019 var 80 procent av eleverna på Rävlanda-
skolan behöriga, vilket är lägre än riket. 

Föräldrars utbildningsnivå har betydelse 
Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en roll för hur väl 
eleven lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt säker-
ställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till kön och 
födelseland47. I en studie genomförd av Skolverket (2018) 
visar resultaten att av de socioekonomiska bakgrundsfakto-
rerna är det föräldrarnas utbildningsnivå som har den störs-
ta betydelsen för betygsresultaten. Över tid har föräldrarnas 
inkomst blivit allt viktigare för betygsresultaten48. 

70 procent av eleverna i årskurs 9 på samtliga skolor i Här-
ryda kommun, har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 
Bland dessa elever är 95 procent behöriga till yrkesprogram.  
Av eleverna som har föräldrar med förgymnasial eller gym-
nasial utbildning är 82 procent behöriga till yrkesprogram49. 
Det finns skillnader mellan skolorna vad gäller föräldrarnas 
utbildningsnivå. Fridaskolan har högst andel elever som har 
föräldrar med en högre utbildning. På Landvetterskolan och 
Rävlandaskolan har föräldrarna lägst utbildningsnivå50. 
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Låg andel barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer, men stora skillnader 
mellan barn med utländsk respektive 
svensk bakgrund  
Andelen barn i familjer med låg inkomst i Härryda 
kommun är 7 procent vilket är lägre än riket, där 
19 procent av barnen lever i familjer med låg in-
komst. Dock finns det skillnader mellan grupper i 
kommunen. Det är en större andel barn med ut-
ländsk bakgrund som lever i familjer i ekonomiskt 
utsatthet jämfört med barn med svensk bakgrund. 
22 procent av barnen med utländsk bakgrund lever 
i ekonomiskt utsatta familjer, vilket kan jämföras med 
5 procent av barnen med svensk bakgrund. 

Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar påverkar 
barnet och kan leda till oro hos barn. Barns oro över 
föräldrarnas ekonomi skiljer sig mellan orter i kom-
munen. Högst andel oroliga barn finns i Hindås och 
lägst andel i Mölnlycke/Pixbo. 13 procent av barnen 
i årkurs 8 i Härryda lokalsamhälle har upprepad er-
farenhet av att inte kunna göra eller köpa vissa saker 
som andra gör för att familjen inte har haft råd, jäm-
fört med 3 procent av eleverna i Mölnlycke/Pixbo. 
Detta speglar faktiska skillnader i medelinkomst i 
den vuxna befolkningen, med högst medelinkomst i 
Mölnlycke och lägst i Härryda lokalsamhälle.  

Medlemskap i föreningar minskar 
Andelen unga som är medlem i någon förening har 
minskat något sedan 2013 i både årskurs 8 och 
gymnasiets år 2. Andelen som är medlem i någon för-
ening varierar mellan orterna i årskurs 8. Mölnlycke/
Pixbo har högst andel medlemskap och lägst andel 
finns i Härryda lokalsamhälle. Vidare skiljer sig även 
deltagande i kulturskola mellan orter. På Furuhälls-
skolan i Mölnlycke finns högst andel kulturskoleele-
ver och i Härrydaskolan är andelen deltagare lägst. 

Upplevelsen av otrygghet  
och mobbning vanligare bland flickor 
I årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet är flickor 
otrygga i skolan i större utsträckning än pojkarna. Var 
tredje flicka i årskurs 8 känner sig alltid trygg i skolan 
– jämfört med ungefär hälften av pojkarna. I årskurs 8

avviker Rävlanda-eleverna starkt från såväl kommun-
snittet som snittet för Göteborgsregionen, med drygt 
70 procent som upplever otrygghet i minst någon 
vardaglig miljö. I både årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 
är flickorna mer utsatta för mobbning än pojkarna, 
framför allt i årskurs 8, där 42 procent av flickorna 
respektive 24 av pojkarna blivit mobbade, utfrysta el-
ler trakasserade.  Rävlanda-eleverna i årskurs 8 har 
varit mest utsatta för mobbning/utfrysning. 

Psykosomatiska besvär 
vanligare bland flickor 
Cirka 80 procent av ungdomarna beskriver sin hälsa 
som ganska eller mycket bra. I både årskurs 8 och 
år 2 på gymnasiet ger pojkarna en mer positiv bild, 
särskilt när det handlar om att må ”mycket bra”. Mer 
än varannan ungdom har regelbundet någon typ av 
hälsobesvär. Här är könsskillnaden påtaglig, med häl-
soproblem mer utbredda hos flickor jämfört med 
hos pojkar, särskilt i den yngre gruppen (73 procent 
jämfört 42 procent). Redan från årskurs 4 ses skill-
nader mellan pojkar och flickor avseende psykoso-
matiska besvär. För flickorna i årskurs 8 har andelen 
med psykosomatiska besvär ökat sedan 2013, med-
an den minskat något för flickorna i gymnasiets år 2. 

Större andel pojkar  
utsatta för brott eller hot 
Nästan 30 procent av eleverna i årskurs 8 och 20 
procent av gymnasieungdomarna beskriver att de 
under det senaste halvåret blivit utsatta för brott – 
stöld, misshandel och/eller sexuellt våld/utnyttjande 
– eller hot om brott. Dessa erfarenheter är vanligare
bland pojkar än bland flickor.

Andel behöriga till gymnasiet högre i 
Härryda kommun jämfört med riket 
I Härryda kommun var 91 procent av eleverna i 
årskurs 9 behöriga till yrkesprogram 2018/2019, 
vilket är högre än riket. En något högre andel  
flickor än pojkar är behöriga, skillnaden  
mellan könen är mindre i Härryda  
kommun jämfört med riket.  

Goda uppväxtvillkor 
– viktiga resultat i korthet

Uppväxtvillkor
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51  Folkhälsomyndigheten, 2019b

Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Livsvillkor och  
levnadsförhållanden 
Att alla människor ska ha möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i Världshälsoorganisationens stadgar. I verkligheten 
har dock inte alla människor samma möjligheter till detta. Grupper med olika lång utbildning, olika yrken 
eller olika stora inkomster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk och i livslängd. 

De nationella målområdena 
för folkhälsa
- Kunskaper, kompetenser och utbildning
- Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
- Inkomster och försörjningsmedel

Socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning har 
även betydelse för den psykiska hälsan. Sambandet mellan 
inkomst och psykisk hälsa är ömsesidig och är dessutom 
självförstärkande: psykisk ohälsa kan leda till minskad in-
komst, och minskad inkomst kan leda till psykisk ohälsa. Det 
finns en gradvis skillnad i psykiska besvär över olika inkomst-
grupper, med färre psykiska besvär i högre inkomstgrupper. 
Att vara arbetslös eller uppleva ekonomiska bekymmer är 
också förknippat med en högre risk för psykiska besvär51. 

Medellivslängd 
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den återstå-
ende medellivslängden vid 30 års ålder har ökat mest för 
gruppen med eftergymnasial utbildning mellan åren 2012 
och 2017. Ökningen är något mindre för dem med en gym-
nasieutbildning och minst för dem med en förgymnasial 

utbildning. Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader 
mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer sex år 
i återstående medellivslängd mellan dem som har eftergym-
nasial utbildning och dem som har förgymnasial utbildning. 
Medellivslängden i Härryda kommun var 85 år för kvinnor 
och 81 år för män 2018, jämfört med rikets 84 för kvinnor 
och 80,6 för män. Sedan 2013 har medellivslängden i Här-
ryda kommun ökat något. Det finns ingen lokal statistik vad 
gäller skillnader i medellivslängd kopplat till utbildningsnivå. 

Utbildningsnivån ökar  
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år 2011 visat 
att hälsa påverkar utbildningsnivån och utbildningsnivån på-
verkar hälsan. Utbildningsnivån (högst avklarade utbildning) 
påverkar positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även 
de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsättningarna.
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52 Kolada hämtat från SCB 54 Socialstyrelsen, 2019 och 2018 

Livsvillkor

Andelen med eftergymnasial utbildning i Härryda kommun 
ökar någon procentenhet varje år. 2010 hade 44 procent 
av befolkningen i åldern 25–64 år eftergymnasial utbildning 
och 2018 var siffran 51 procent. Andelen kvinnor med 
eftergymnasial utbildning ökar snabbare än bland männen. 
2018 hade 57 procent av kvinnorna och 45 procent av 
männen i Härryda kommun eftergymnasial utbildning. Det 
är något högre än riket52.

Eftergymnasial utbildning 20–64 år 2017 

Källa: SCB 

Det finns skillnader mellan orterna i kommunen gällande 
eftergymnasial utbildning, där Mölnlycke hade den högsta 
andelen med 54 procent och Hällingsjö hade den lägsta 
med 25 procent. I samtliga redovisade orter är andelen 
kvinnor med eftergymnasial utbildning högre jämfört med 
männen. Den största skillnaden finns i Hällingsjö där 47 
procent av kvinnorna respektive 29 procent av männen 
har eftergymnasial utbildning.  

Förvärvsfrekvens 
På individnivå betyder ett arbete bättre ekonomiska för-
utsättningar och en vardag som bidrar till delaktighet och 
meningsfullhet. För samhället i stort betyder en hög för-
värvsfrekvens ett högt skattetryck som kan finansiera väl-
färdstjänsterna. Arbetslöshet medför sämre ekonomiska 
förutsättningar för individen samt en förlust av det sociala 
stöd och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder. 

Förvärvsarbetande befolkning 20–64 år 2017

Källa: SCB 

Under 2017 hade 86,6 procent av invånarna i Härryda 
kommun i åldern 20–64 år ett arbete, vilket är högre än ri-
ket. Andelen utrikes födda i åldern 20–64 år med arbete var 
73 procent i Härryda kommun 2017. Andelen förvärvsar-
betande har ökat några procentenheter sedan 2015. Skillna-
den mellan kvinnor och män är oförändrad, männen har en 
något högre förvärvsfrekvens i jämförelse med kvinnorna. 
Högst andel arbetande fanns i Hällingsjö tätort, Landvetter 
och Hindås glesbygd med 90 respektive 89 procent och 
lägst andel i Hindås och Rävlanda tätort med 84 procent. 

Arbetslöshet 
2018 var 5,6 av invånarna i åldern 18–64 år arbetslösa, 
jämfört med riket där 9,9 procent var arbetslösa. Andelen 
arbetslösa invånare i Härryda kommun har minskat något 
sedan 2017. Arbetslöshet är vanligare bland utrikes födda 
än bland inrikes födda. Bland utrikes födda är 15 procent 
av männen och 13 procent av kvinnorna arbetslösa, jämfört 
med inrikes födda där 4,5 procent av männen och 4 procent 
av kvinnorna är arbetslösa53. 

Unga öppet arbetslösa 
I augusti 2019 var 3,2 procent av männen och 2,4 procent 
av kvinnorna i åldern 18–24 år öppet arbetslösa i Härryda 
kommun. Detta är lägre än både riket och Västra Götaland. 
Andelen öppet arbetslösa i åldern 18–24 år lägre jämfört 
med augusti 2017 då 4,7 procent av männen och 3,7 
procent av kvinnorna var öppet arbetslösa.  

Ekonomiskt bistånd 
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda individen 
större möjlighet till frihet och utveckling. Det ekonomiska 
biståndet är ett skyddsnät tillhandahållet av samhället men 
ska endast ses och användas som en tillfällig lösning. När en 
individ lämnar utanförskap och går från bidragsberoende till 
egen försörjning gynnar det inte bara den enskilde individen 
och dennes familj, utan också samhället.

2018 tog 2,4 procent av befolkningen i Härryda kommun 
emot ekonomiskt bistånd. Det är lägre än riket i stort. En 
högre andel utrikesfödda män och kvinnor tar emot ekono-
miskt bistånd jämfört med inrikes födda. Andelen invånare 
som tar emot bistånd har ökat något jämfört med 2015. 

I gruppen unga vuxna 18–24 år med ekonomiskt bistånd 
finns det stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. 
Andelen inrikes födda som någon gång under året tagit 
emot bistånd är lägre, kvinnor 1,9 procent och män 2,3 
procent, i jämförelse med utrikes födda, där 18,5 procent 
av kvinnorna och 28 procent av männen har tagit emot 
bistånd53.  Jämfört med 2015 har andelen utrikes födda 
män som tar emot ekonomiskt bistånd i åldern 18–24 år 
minskat med 9 procentenheter. Även bland inrikes föd-
da män och kvinnor har andelen som tar emot bistånd 
minskat. Bland utrikes födda kvinnor är andelen i princip 
oförändrad.  
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55 SCB, 2019
56 SCB, 2019
57 Inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18–64 år
58 Socialstyrelsen, 2019

Inkomst 
En kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgångar är vik-
tiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för individers och 
familjers möjligheter att kontrollera och medvetet styra sina 
livsvillkor. Kvinnor har som grupp lägre lön än män. När man 
jämför kvinnors och mäns löner för 2018 tjänar kvinnor i 
genomsnitt 89 procent av vad män tjänar. Löneskillnaden är 
alltså 11 procent. Enligt Folkhälsomyndigheten beror inte lö-
neskillnaderna på ålder eller utbildning. Grupper som oftare 
har en sämre ekonomisk situation är ensamstående med 
barn, personer med utländsk bakgrund samt personer med 
funktionsnedsättning. 

2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för invånare 
i åldern 20–64 år 391 00 kronor, jämfört 324 000 kronor 
på riksnivå. 

Medelinkomst per ort och kön 2017 

 

Källa: SCB 

Det finns skillnader mellan orterna vad gäller medelinkomst. 
Invånare i Härryda lokalsamhälle har lägst medelinkomst, 
327 000 kronor, och invånare i Mölnlycke har högst, 
412 000 kronor55. Medelinkomsten skiljer sig mellan män 
och kvinnor i samtliga orter i Härryda kommun. 2017 var 
det kvinnorna i Härryda lokalsamhälle som hade den lägsta 
medelinkomsten i kommunen, på 287 678 kronor. Männen 
i Mölnlycke hade högst medelinkomst: 468 641 kronor.  
Medelinkomsten skiljer sig även mellan inrikes födda och 
utrikes födda. I Härryda kommun hade invånare födda i 
Sverige en medelinkomst på 407 650 kronor, medan utrikes 
födda hade en medelinkomst på 312 403 kronor56.

Låg inkomst 
Enligt Socialstyrelsen hade 12,3  procent av Härryda kommuns 
invånare i åldern 18–64 år en låg inkomst57 år 2018, jämfört 
med riket där 21 procent hade en låg inkomst. Andelen med 
låg inkomst har ökat något sedan 2017 både i Härryda kom-
mun och i riket. 

Låg inkomst är vanligare bland män och invånare som är 
utrikes födda. 2018 hade 19,2 procent av utrikes födda män 
i Härryda kommun låg inkomst jämfört med 14 procent 
av de inrikes födda männen. 16 procent av utrikes födda 
kvinnor och 10,1 procent av inrikes födda kvinnor hade en 
låg inkomst 201858. 

Andel med låg inkomst är oförändrad bland utrikes födda 
kvinnor, men har ökat något bland övriga grupper sedan 
2017. 
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59 Johansson, 2010
60 ”I vilken utsträckning är du orolig över brottsligheten i samhället?” 
   ”Med samhället menas Sverige i stort- inte endast den ort där du bor”. 
61 Brottsförebygganderådet, 2019a

62 Hälsa på lika villkor

Föräldraledighet  
Studier visar på att föräldraledighet är förknippat med lägre 
framtida lön och pension. Även partnerns uttag spelar roll, 
men bara för kvinnor. För varje månad som mannen är för-
äldraledig ökar kvinnans framtida lön med knappt 7 pro-
cent59. Utifrån detta kan konstateras att en jämn fördelning 
av föräldraledighet mellan män och kvinnor har en positiv 
effekt för kvinnors löneutveckling.

I Härryda kommun är det, liksom i övriga Sverige, en 
större andel kvinnor än män som tar ut föräldrapenning. 
2017 tog kvinnorna i Härryda kommun ut 68 procent och 
männen 32 procent föräldrapenning. Över tid har andelen 
män som tar ut föräldrapenning ökat något, 2011 var det 28 
procent av männen och 72 procent av kvinnorna.  

Otrygghet ökar 
Otrygghet och oro för brott är ett komplext och mångfa-
cetterat begrepp och därför svårt att mäta. Den nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) undersöker ett antal cen-
trala indikatorer på området.

NTU:s undersökning från 2017–2018 uppger 23 procent 
av invånarna i åldern 16–84 år i Härryda kommun att de är 
ganska/mycket otrygga vid utevistelse sen kväll i det egna 
bostadsområdet, jämfört med rikets 28 procent. 80 procent 
av invånarna i åldern 16–84 år i Härryda kommun uppger 
att de tror att antalet brott har ökat något/kraftigt de se-
naste tre åren, vilket är i nivå med riket. Undersökningen 
visar att invånarna i Härryda kommun oroar sig mer än in-
vånare både i andra kommuner i polisregion väst och riket, 
avseende flera indikatorer. Bland annat uppger 47 procent 
av befolkningen i Härryda kommun att de oroar sig i stor 
utsträckning över brottsligheten i samhället60, jämfört med 
riket där 42 procent oroar sig i stor utsträckning. På frågan 
om i vilken utsträckning man oroar sig för att närstående ska 
drabbas av brott svarar 42 procent att de oroar sig ganska/
mycket ofta, jämfört med riket där 35 procent oroar sig61. 

Andel otrygga Härryda kommun 

Källa: Hälsa på lika villkor 

Även resultat från undersökningen Hälsa på lika villkor (2017) 
visar att 24 procent av invånarna i Härryda kommun känner 
sig otrygga. Otrygghet definieras här som att det händer att 
man avstår från att gå ut ensam av rädsla för att blir överfallen, 
rånad eller på annat sätt ofredad. Andelen som upplever 
otrygghet utomhus har ökat både bland män och kvinnor de 
senaste åren. 2018 upplevde 10 procent av männen otrygg-
het utomhus jämfört med 6 procent 2015. Kvinnor upplever 
i större utsträckning otrygghet utomhus, 42 procent av kvin-
norna 2017, jämfört med 31 procent 201562. Resultatet är på 
samma nivå som för Västra Götaland. 

Siffror från SCBs medborgarundersökning 2018 visar ett 
betygsindex 55 på frågor om upplevelsen av trygghet bland 
kvinnor och betygsindex 62 bland män i Härryda kommun. 
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55. De invånare som enligt SCB bor i 
”kommunens centralort” ger ett något lägre betyg än de 
som bor i ”annan tätort” eller ”utanför tätort”. Utrikes 
födda ger ett något högre betygsindex (64) jämfört med 
inrikes födda (58). 
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63  Jämnställdhetskartan, 2019  64 Uppsala universitet, 2019
65 SCB, 2019b
66 Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019
67 Brottsförebygganderådet, 2019c

Anmälda brott 
Anmälda brott i Härryda kommun 2018 var 3 371. Det är 
en minskning från föregående år, då antalet anmälda brott 
var 3 731. Som diagrammet nedan visar har antalet anmälda 
brott ökat sedan 1996, men det har även antalet invånare.  

Anmälda brott och befolkningsmängd i Härryda kommun 
1996–2018 

Källa: Brottsförebyggande rådet, 2019b och SCB, 2019c

Utsatthet för brott skiljer sig mellan könen
När det gäller andelen som är utsatta för misshandel finns 
det skillnader mellan könen avseende miljön de utsätts i och 
huruvida förövaren är bekant eller obekant till offret. I de fall 
av misshandel som anmälts under 2018 i Härryda kommun, 
i kategorin ”obekant med offret utomhus”, är 80 procent av 
de utsatta män. Över tid har denna kategori minskat från att 
2014 vara 41 anmälda brott till att 2018 vara 30. I kategorin 
”bekant med offret inomhus” var 67 procent av de utsatta 
kvinnor. Även här har det skett en minskning från att 2014 
vara 77 anmälda brott till att 2018 vara 57.

I Härryda kommun, liksom på nationell nivå, riskerar män 
främst att bli utsatta för våld av en obekant förövare utom-
hus. Generellt utsätts kvinnor för våldsbrott av en bekant 
förövare, inomhus63. 

Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisatio-
nen som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av 
de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar alla delar av en 
kvinnas liv: möjligheten till självständighet och produktivitet, 
det allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten. Våldets kon-
sekvenser för hälsan leder till att kvinnors produktivitet och 
deltagande i samhället minskar, vilket medför ekonomiska 
kostnader. Våldet medför också kostnader för hälso- och 
sjukvårdssektorn64. 

På nationell nivå visar statistiken för 2013–2015 att i 
62 procent av de anmälda fallen av misshandel som sker 
i bostad, är mannen förövaren och kvinnan offret (åldern 
16–79 år). Under perioden 2015–2016 ligger siffran på 65 
procent, vilket innebär en ökning65. 

Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet 
grov fridskränkning. Bestämmelsen fokuserar på upprepade 
kränkningar i form av våldsfrids- eller sexualbrott som en 
man begår mot en kvinna i en nära relation66. 

I Härryda kommun har antalet anmälda grova kvinno-
fridskränkningar ökat mellan 2014 och 2019 till att vara 9 
anmälningar. 2018 anmäldes 10 våldtäkter mot kvinnor in-
omhus, vilket innebär en ökning i jämförelse med 2014 då 
antalet anmälningar var 2. Antalet anmälda våldtäkter utom-
hus ökade från att inte vara några anmälningar 2014, till 5 
anmälda våldtäkter 2018. 

På nationell nivå uppgav 3,9 procent av de som blev ut-
satta för brott i en nära relation under 2012, att de hade 
polisanmält händelsen eller någon av händelserna67, vilket 
indikerar att det finns ett mörkertal. Statistiken visar, både 
nationellt och i Härryda kommun, skillnader mellan könen 
vad gäller anmälda våldsbrott. Trots undersökningar som 
tyder på att kvinnor i jämförelse med män upplever en större 
otrygghet i det offentliga rummet, visar statistiken ofta att 
den största delen av misshandel och våldtäkt sker i hemmet 
eller inomhus. 

Antal öppnade ärenden hos socialtjänsten

2015 2016 2017 2018

33 23 40 78

Källa: Socialtjänsten Härryda kommun 

2018 fanns det 78 öppnade ärenden med våld i nära re-
lationer i Härryda kommuns socialtjänst. Detta innebär en 
ökning sedan 2015 då antal aktualiseringar var 33. Det kan i 
vissa fall röra sig om samma individer flera år. 
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Generellt sett har invånarna i Härryda kommun 
goda livsvillkor och levnadsförhållanden i jämförelse 
med riket. Medellivslängden, medelinkomsten och 
utbildningsnivån är hög. Det finns skillnader mellan 
grupper avseende bostadsort, kön och om man är 
född utomlands eller i Sverige.  

Högst medelinkomst och andel med 
eftergymnasial utbildning i Mölnlycke 
Medelinkomsten i Härryda kommun är högre jäm-
fört med riket. Det finns skillnader mellan orterna 
där Mölnlycke har högst och Härryda lokalsamhälle 
lägst medelinkomst. Gällande eftergymnasial utbild-
ning finns högsta andelen i Mölnlycke med 54 pro-
cent och den lägsta i Hällingsjö med 25 procent.

Kvinnor har högre utbildningsnivå 
och lägre lön jämfört med män 
Andelen med eftergymnasial utbildning ökar årligen 
i Härryda kommun. Kvinnornas andel ökar snabbare 
än männens. Trots att kvinnorna i kommunen har en 
högre utbildningsnivå har de än lägre medelinkomst 
än männen. Det finns även skillnader mellan könen 
gällande andel som tar ut föräldrapenning. 2017 tog 
kvinnorna ut 68 procent och männen 32 procent. 

Låg inkomst och arbetslöshet 
vanligare bland utrikes födda 
Andelen med låg inkomst i Härryda kommun är 
10 procentenheter lägre än i riket. Låg inkomst är 

vanligare bland män och invånare som är utrikes 
födda. Andel med låg inkomst är oförändrad bland 
utrikes födda kvinnor, men har ökat något bland 
övriga grupper sedan 2017. Andelen arbetslösa 
i Härryda kommun är lägre än i riket. Det finns 
en stor skillnad mellan utrikes och inrikes födda. 
Andelen utrikes födda som är arbetslösa är ungefär 
tre gånger så stor jämfört med inrikes födda. Unga 
(18–24 år) som är öppet arbetslösa är lägre jämfört 
med både riket och Västra Götaland. 

Upplevd otrygghet ökar  
och är vanligare bland kvinnor 
Andelen som upplever otrygghet utomhus har ökat 
hos både män och kvinnor de senaste åren. Jämfört 
med riket är det en större andel både som oroar 
sig för brottsligheten i stor utsträckning och som 
oroar sig över att närstående ska bli utsatta. Kvinnor 
upplever i större utsträckning otrygghet jämfört med 
män. 

Män utsätts för brott utomhus,  
kvinnor inomhus 
Det finns skillnader mellan män och kvinnor kopp-
lat till i vilken miljö de utsätts för brott och huruvida 
förövaren är bekant eller obekant till offret. I de fall 
av misshandel som 2018 anmälts i kategorin ”obekant 
med offret utomhus” är 80 procent av de utsatta män. I 
kategorin ”bekant med offret inomhus” var 67 pro-
cent av de utsatta kvinnor. 

Livsvillkor  
och levnadsförhållanden 
– viktiga resultat i korthet

Livsvillkor
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Det här avsnittet 
kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 
2030

Levnadsvanor
Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa och de grundläggs i tidiga åldrar. Individen väljer sitt 
sätt att leva, medan samhället kan skapa goda förutsättningar och miljöer som stödjer och underlättar 
hälsosamma val.  En socialt hållbar utveckling kräver att vi väljer vanor som ger balans i livet och som 
motverkar vällevnadssjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor är idag vanligare bland personer med 
kortare utbildning och svagare ekonomi. 

De nationella  
målområdena för 
folkhälsa
- Boende och närmiljö
- Levnadsvanor

Övervikt 
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och hur mycket 
barnet rör på sig. Övervikt och fetma anstränger kroppen, 
vilket ökar risken för sjukdomar så som diabetes typ 2 eller 
hjärtsjukdomar, detta gäller både vuxna och barn68. Övervikt 
och fetma bland barn är idag ett växande problem globalt. 
På 40 år har antalet barn i Sverige med övervikt nästan för-
dubblats. I Sverige uppskattas 22 till 25 procent av barnen 
vara överviktiga och tre procent feta. Övervikt definieras 
som BMI (Body Mass Index) på 25 och uppåt och fetma 
som BMI 30 och högre. Fetma klassificeras s om e tt sjuk-
domstillstånd.

Mer än hälften av den manliga befolkningen i Västra Göta- 
land har övervikt eller fetma. Övervikt är vanligare bland 
män än kvinnor, medan fetma är lika vanligt. Fetma beror i 
hög grad på den livsstil vi har och går därmed att påverka. 
I Härryda kommun har 6 procent av barnen som är fyra 

år övervikt och 1 procent har fetma. Andelen vuxna med 

fetma i Härryda kommun har ökat över tid och 2018 
hade 13 procent av befolkningen fetma.  Andelen med 
fetma i Härryda kommun är något lägre än i Västra 
Götaland. 

Fysisk aktivitet 
Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar i krop-
pen. Man sover bättre, kan hantera stress bättre och blir 
gladare. Det blir också lättare att hålla vikten. Fysisk aktivi-
tet minskar också risken för fall, benbrott och för tidig död. 
Hjärnans funktioner påverkas också på flera sätt av fysisk 
aktivitet. Depressioner och smärta motverkas och minne,  
inlärning och koncentrationsförmåga förbättras69. Den nord- 
iska rekommendationen för barn och unga är att vara fysiskt 
aktiv minst 60 minuter per dag, både måttlig och hög in-
tensitet. Aktiviteterna kan delas upp på kortare intervaller 
under dagen och vara av olika slag. 
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72  Elevhälsan, Härryda kommun, läsår 2018/2019

Levnadsvanor

Regelbunden träning skiljer sig mellan  
pojkar och flickor 
95 procent av eleverna i årskurs 4 motionerar på fritiden 
minst en gång i veckan. Det syns ingen skillnad i tränings-
vanor mellan pojkar och flickor70. I takt med ökad ålder 
minskar andelen elever som motionerar regelbundet och 
en skillnad mellan könen kan ses. 

Regelbunden träning pojkar och flickor 

 
Källa: Lupp, 2017. Resultaten visar dels andelen som svarat ”flera 
gånger i veckan” eller ”oftare” på frågan ”Hur ofta brukar du träna 
så att du blir andfådd eller svettas?”

I Lupp-enkäten ställs frågan hur ofta eleverna i årskurs 8 
och år 2 på gymnasiet tränar, både på fritiden och i skolan. 
Nästan 80 procent av eleverna i årskurs 8 tränar flera gång-
er i veckan – medan andelen är mindre hos gymnasieele-
ver : drygt 65 procent. I båda åldersgrupperna tränar pojkar 
mer regelbundet än flickor. Skillnaden är störst i gymnasie-
gruppen med 15 procentenheters skillnad mellan pojkar 
och flickor. Jämfört med 2013 är det något vanligare med 
regelbundna träningsvanor 2017, en förändring som dock 
ska tolkas försiktigt då enkätfrågan 2017 förtydligar att även 
träning i skolan ska räknas in. Härrydas resultat ligger strax 
över GR-snittet. Det finns geografiska skillnader vad gäller 
regelbunden träning, i årskurs 8 avviker Rävlandaeleverna 
med en mindre andel som tränar regelbundet. 

Regelbunden träning efter ort 

Källa: Lupp, 2017

Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den rekom-
mendation som togs fram år 2000 gällande vuxna. Under 
2011 reviderades rekommendationen till att en vuxen ska 
röra sig minst 150 minuter per vecka, gärna mer. I Härryda 
kommun är 35 procent av invånarna fysiskt aktiva minst 150 
minuter per vecka, detta är överensstämmande med övriga 
Västra Götaland.  6 procent av Härrydaborna cyklar varje 
dag eller nästan varje dag. 47 procent motionerar minst 1 
gång i veckan, männen i något större utsträckning än kvin-
norna71. Det går inte att jämföra bakåt i tiden då frågorna 
har förändrats sedan 2015. 

Skärmtid  
I årskurs 4 i Härryda kommun spenderar 45 procent av 
eleverna 2–3 timmar vid dator/skärm per dag på sin fritid. 
20 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna har 
mer än 4 timmar skärmtid per dag. I årskurs 8 svarar 53 
procent av eleverna att de använder dator/skärm mellan 
2–3 timmar per dag. 36 procent har mer än 4 timmar 
skärmtid per dag72.
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73  En definition av riskbruk är att dricka mer än 14 standardglas per vecka 
    för män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor. CAN, 2019

74  Vårdguiden, 2019b
75  Hälsa på lika villkor 

Alkohol 
Uppskattningsvis dricker lite drygt var tionde vuxen i Sverige 
alkohol i den omfattningen att de bedöms ha riskabla alko-
holvanor73. Det är en vanlig missuppfattning att små mängder 
alkohol varje dag inte bara är ofarligt utan också hälsosamt. 
Alkoholen når alla organ och påverkar både in- och utsidan. 
Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett brett 
spektrum av livet. Från fosterskador via barns oro och ängslan 
för föräldrars missbruk – vilket kan påverka deras grundläg-
gande tillit och skolresultat – till olyckor och våld. 

Alkoholvanor bland unga 

Källa: Lupp, 2017. Resultaten visar andelen som svarat att de dricker 
alkohol (starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit) minst varje månad. 

Totalt dricker nästan varannan gymnasieungdom alkohol i 
form av starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst nå-
gon gång i månaden. Lite drygt var tionde gymnasieungdom 
i årskurs 2 uppger att de dricker alkohol varje vecka. Vad 
gäller den starkare alkoholen är resultaten 2017 ungefär de-
samma som 2013. 
I årskurs 8 är alkoholanvändningen mer begränsad: 2017 
svarade 10 procent att de dricker starkare alkohol minst 
varje månad, 5 procent dricker folköl. Andelen flickor i års-
kurs 8 som dricker alkohol har ökat sedan 2013, det är även 
något fler flickor än pojkar som dricker. 

Alkoholvanor bland unga per ort 

 Källa: Lupp, 2017. Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin sprit per ort. 

Både när det gäller starkare alkohol och folköl, sticker ung-
domarna i Hindås ut med en väsentligt större andel som 
uppger att de dricker alkohol jämfört med såväl kommun- 
som GR-snitt.

Vuxna med riskabla alkoholvanor  

Källa: Hälsa på lika villkor. Andelen som bedöms ha riskabla alkohol-
vanor i Härryda kommun 

18 procent av de vuxna kommuninvånarna bedöms ha risk-
abla alkoholvanor ; 19 procent av männen och 17 procent 
av kvinnorna. Andelen kvinnor med riskabla alkoholvanor i 
kommunen har ökat sedan 2007, då andelen var 14 procent. 
Andelen kvinnor med riskbruk i Härryda kommun är högre 
än både i Västra Götaland och riket.  Till skillnad från kvin-
nornas ökade alkoholkonsumtion så har andelen män med 
riskabla alkoholvanor minskat något. 

Tobak
Skadorna av rökning och snusning är väl kända. Tobaksan-
vändningen medför allvarliga hälsoproblem för barn och 
unga som utsätts för passiv rökning. Ett spädbarn som blir 
utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av 
plötslig spädbarnsdöd. Barn i rökiga miljöer har också större 
risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lung-
sjukdomar74. Dessutom skadar tobaken både människor 
och miljö där den produceras. De samhällskostnader som 
tobaken medför är omfattande. I jämförelse med andra 
europeiska länder är andelen dagligrökande i Sverige låg. 
Fler kvinnor än män röker dagligen, något som är ovanligt 
sett ur ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mellan 
grupper med olika inkomst och utbildning är dagligrökning 
vanligare i grupper med låg inkomst och kortare utbildning.

Lupp-enkäten 2017 visar precis som 2013 att det är 
mycket få som röker eller snusar regelbundet i årskurs 8:  
2 procent uppger att de röker eller snusar minst varje vecka. 
Bland gymnasieungdomarna är andelen lite större: cirka 10 
procent i båda avseendena. Jämfört med 2013 är det färre 
tjejer i gymnasiet som röker 2017. Tjejerna röker i något 
större utsträckning än killarna (13 mot 9 procent). Inga tjejer 
i gymnasiets år 2 uppger 2017 att de snusar regelbundet, 
vilket är en minskning från 2013 då 2 procent snusade. Från 
2013 till 2017 har andelen killar som snusar ökat från 12 till 
17 procent. Härryda-ungdomarnas nikotinanvändning speg-
lar i stort GR-snittet.

Andelen invånare i den vuxna befolkningen som röker 
dagligen har halverats sedan 2007. 2018 uppgav 7 procent 
av invånarna i Härryda kommun att de röker dagligen. Det 
är en något högre andel kvinnor än män som röker. 18 pro-
cent av männen och 4 procent av kvinnorna snusar dagligen 
vilket är motsvarande för Västra Götaland75. Det finns inga 
siffror att jämföra med från 2015. 

Levnadsvanor
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Narkotika 
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit relativt 
oförändrad under 2000-talet. Det finns dock tecken på att 
användningen ökat något i den unga befolkningen.

Av Härryda kommuns vuxna 2018 svarade 15 procent av 
männen och 8 procent av kvinnorna att de någon gång testat 
narkotika. Sedan 2015 innebär detta en minskning bland männen 
på 4 procentenheter, medan andelen kvinnor är oförändrad. 

Narkotika bland unga 
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning (CAN) är det relativt ovanligt att svenska skolungdo-
mar i årskurs 9 (15–16 år) använder narkotika. Sedan mitten 
av 1990-talet uppger mellan 5–10 procent av niondeklass- 
arna i CAN:s skolundersökningar att de någon gång använt 
narkotika. Användning av narkotika är mer än dubbelt så 
vanligt bland ungdomar i år 2 på gymnasiet och motsvarande 
värde för dessa har varit omkring 17 procent sedan början 
av 2010-talet. 

Andel som använt narkotika

Källa: Lupp, 2017. 

I Härryda kommun uppgav 4 procent av eleverna i årskurs 
8 att de använt narkotika (en gång, ett fåtal gånger eller 
flera gånger) 2017, vilket är samma som 2013. Härryda 
kommuns resultat är en procentenhet högre än GR-snittet. 
Andelen pojkar som använt narkotika i årskurs 8 i Härryda 
kommun har minskat med 2 procentenheter sedan 2015, 
medan andelen flickor har ökat med 1 procentenhet. 

I gymnasiets år 2 har ungdomar som använt narkotika 
ökat med 4 procentenheter sedan 2013. 2017 hade 14 pro-
cent av ungdomarna använt narkotika, detta är något högre 
jämfört med GR-snittets 12 procent. I gymnasiegruppen är 
det en något större andel pojkar som använt narkotika jäm-
fört med flickor. Vad gäller frågan om man använt narkotika 
flera gånger så svarar 5 procent av pojkarna och 3 procent 
av flickorna i gymnasiets år 2 ja på frågan. Detta överens-
stämmer med GR-snittet.

Narkotikaanvändning skiljer sig mellan orter 

 
Källa: Lupp 2017, använt narkotika per ort.  

I årskurs 8 är det de boende i Härryda lokalsamhälle 
och Hindås som i störst utsträckning har använt narkotika 
(8 respektive 6 procent). 
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76  Undén och Elofsson, 1998
77  Folkhälsomyndigheten, 2018c

78  Folkhälsomyndighetens kommunfakta
79  Folkhälsomyndigheten kommunfakta 

Självskattad hälsa 
Mått på självskattad hälsa verkar kunna förutsäga en per-
sons framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt76. Det har även 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva mått på 
hälsa77. 

I Härryda kommun har både andelen män och kvinnor som 
bedömer sin hälsa som god ökat sedan 2007. 80 procent av 
männen 2018, jämfört med 74 procent 2007 bedömer sin 
hälsa som god. 2018 bedömde 78 procent av kvinnorna sin 
hälsa som god, jämfört med 71 procent 2007. Resultatet är 
högre jämfört med Västra Götaland, där 74 procent av män-
nen och 68 procent av kvinnorna bedömer sin hälsa som god 
2018. Dock har andelen kvinnor som bedömer sin hälsa som 
dålig ökat med 2 procentenheter sedan 2007, 2018 bedöm-
de 7 procent av kvinnorna sin hälsa som dålig. I kontrast har 
andelen män som bedömer sin hälsa som dålig minskat från 
8 procent 2007 till 1 procent 2018.   

Psykisk ohälsa 
Den psykiska hälsan påverkas av en rad olika faktorer som 
arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, social isolering eller in-
dividens förmåga att hantera stress och upprätthålla goda 
levnadsvanor. Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp 
som innefattar en rad olika aspekter på psykiska problem. 
Det berör allt från självrapporterade besvär såsom trötthet, 
oro och ångest till depression och sjukdomar såsom ex-
empelvis schizofreni. Psykisk ohälsa är idag ett omfattande 
folkhälsoproblem som särskilt ökat bland unga de senaste 
decennierna.

Ängslan, oro eller ångest i Härryda kommun 

Källa: Hälsa på lika villkor. Andel som svarat ”Ja, lätta besvär”  
i Härryda kommun. 

2018 svarade 34 procent av kvinnorna och 25 procent av 
männen i Härryda kommun att de hade lätta besvär med 
ängslan, oro eller ångest. Det är något lägre än Västra Göta-

land där 39 procent av kvinnorna och 27 procent av män-
nen hade besvär. Som diagrammet visar minskade andelen 
kvinnor med besvär i Härryda kommun mellan 2007 och 
2015, för att sedan öka 2018. Även andelen män med ängs-
lan, oro eller ångest har ökat något de senaste åren. Andelen 
kvinnor med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest har 
ökat något över tid och 2018 hade 6 procent besvär. I kon-
trast har andelen män med svåra besvär av ängslan, oro eller 
ångest minskat över tid och 2018 hade 4 procent besvär.  

Självmordstankar och självmord
Självmord och självmordstankar kan vara en följd av allvarlig 
psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom. Generellt sett är 
självmord vanligare bland män än bland kvinnor och också 
vanligare bland äldre än bland yngre. Nationella siffror visar 
att bland kvinnor är självmord vanligast i åldersgruppen 
45–64 år och bland män i gruppen 75 år eller äldre. Sedan 
1990-talet har självmorden minskat i alla åldersgrupper 
utom i gruppen 15–24 år, där självmord istället har blivit 
något vanligare. I förvärvsarbetande åldrar är självmord 
vanligast i gruppen med förgymnasial utbildning. Tankar 
på självmord och självmordsförsök förekommer, enligt 
Folkhälsomyndigheten, i lika stor utsträckning hos båda 
könen. 

I Härryda kommun har andelen som haft självmordstankar 
det senaste året minskat från att 2015 vara 5 procent till att 
2018 vara 1 procent. 

Antal självmord per 100 000 invånare i Härryda kom-
mun är 9,9 bland kvinnor och 18,4 bland män78. Jämför t 
med riket är andelen män som tar sitt liv lägre i Härryda 
kommun. Däremot är andelen kvinnor som tar sitt liv 
högre i Härryda kommun jämför t med rikets 8,6 själv-
mord per 100 000 invånare79.  

Antidepressiva läkemedel 
2018 hämtade 10 procent av den vuxna befolkningen i Här-
ryda kommun ut antidepressiva läkemedel. Det är något 
lägre än snittet för Västra Götalandsregionen. Sedan 2014 
har användandet av antidepressiva läkemedel minskat något 
totalt sett i Härryda kommun. Däremot har användandet 
ökat något bland kvinnor i åldersgrupperna 18–44 år och 
80+. 14 procent av kvinnorna i åldern 18–44 år hämtade 
ut antidepressiva läkemedel 2017, vilket är högre än Västra 
Götalandsregionen. Bland kvinnorna i åldersgruppen 80+ 
tar 34 procent antidepressiva läkemedel. Även detta är hö-
gre än snittet för Västra Götaland.  I samtliga åldersgrupper 
är det en större andel kvinnor som hämtat ut antidepres-
siva läkemedel (13 procent av kvinnorna och 7 procent av 
männen). 
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Rävlanda-elever tränar mindre än övriga  
Nästan 80 procent av eleverna i årskurs 8 trä-
nar flera gånger i veckan – medan andelen är 
mindre hos gymnasieelever : drygt 65 procent. 
I båda åldersgrupperna tränar killar mer regel-
bundet än tjejer. Det finns skillnader mellan or-
ter vad gäller regelbunden träning, i årskurs 8 
avviker Rävlanda-eleverna med en mindre andel 
som tränar regelbundet. 

Större andel ungdomar som använt  
narkotika och druckit alkohol i Hindås
2017 uppger nästan varannan gymnasieungdom 
att de dricker alkohol i form av starköl, starkcider, 
alkoläsk, vin eller sprit minst någon gång i månaden. 
Resultaten är ungefär detsamma som 2013. Både 
när det gäller starkare alkohol och folköl, sticker 
eleverna i Hindås ut med en väsentligt större andel 
som uppger att de dricker alkohol jämfört med 
såväl kommun- som GR-snitt. I Hindås och Härryda 
lokalsamhälle finns högst andel elever i årskurs 8 
som använt narkotika. 

Rökning minskar  
bland både unga och vuxna
Andelen invånare i den vuxna befolkningen som 
röker dagligen har halverats sedan 2007. Väldigt få 
elever i årskurs 8 röker eller snusar. Bland gymnasie-
ungdomarna är andelen som röker lite högre, men 
det har skett en minskning med fyra procentenheter 
mellan 2013 och 2017. 

I gymnasiets år 2 är rökning något vanligare bland 
tjejer, medan fler killar snusar. Andelen pojkar som 
snusar har ökat sedan 2013. Härryda-ungdomarnas 
nikotinanvändning speglar GR-snittet. 

Ängslan, oro och ångest vanligare  
bland kvinnor 
En större andel kvinnor än män upplever besvär 
med ängslan, oro eller ångest, både när det gäller 
lindriga och svåra besvär. Både andelen män och 
kvinnor som upplever lindriga besvär har ökat sedan 
2011. Även när det gäller svåra besvär så har andelen 
kvinnor ökat med tiden, medan andelen män mins-
kat. Utifrån detta kan konstateras att en könsskillnad 
fortfarande finns kvar. Vidare blir det synligt även i 
den yngre befolkningen med hälsoproblem mer ut-
bredda hos flickor jämfört med hos pojkar. 

Självmord vanligare bland män 
Andel personer med självmordstankar har minskat 
sedan 2015. I Härryda kommun liksom riket är själv-
mord vanligare bland män jämfört med kvinnor. Jäm-
fört med riket är andelen män som tar sitt liv lägre i 
Härryda kommun. Däremot är andelen kvinnor som 
tar sitt liv högre i Härryda kommun jämfört med riket. 

Kvinnors riskabla alkoholvanor och  
uttag av antidepressiva läkemedel ökar 
Andelen vuxna med riskabla alkoholvanor har ökat i 
Härryda kommun sedan 2017. Bland kvinnorna har 
andelen ökat i snabbare takt jämfört med männen. 
Även i den unga befolkningen har andelen flickor i 
årskurs 8 som dricker alkohol ökat sedan 2013. Det 
är något fler tjejer än killar som dricker. 

Användandet av antidepressiva läkemedel har ökat 
i åldersgrupperna 18–44 år och 80+. 14 procent av 
kvinnorna i åldern 18–44 år hämtade ut antidepressiva 
läkemedel 2017, vilket är högre än Västra Götaland. 
Bland kvinnorna i åldersgruppen 80+ tar 34 procent 
antidepressiva läkemedel, även detta är högre än snittet 
för Västra Götalandsregionen. 

Levnadsvanor  
– viktiga resultat i korthet

Levnadsvanor
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Delaktighet

80  Holt-Lunstad et.al; 2010, Elovainio et.al 2017

Det här avsnittet kopplar till: 

FNs hållbarhetsmål 2030

Hälsosamt åldrande  
Invånare över 65 år är en stor del av befolkningen. Det är viktigt att diskussionen om äldre och åldrande 
betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera på kostnader. Äldre utgör en resurs för 
samhället på många plan – för sina familjer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för samhället där 
många utgör en ryggrad i föreningsliv och annat ideellt arbete. 

De nationella målområdena  
för folkhälsa
- Boende och miljö
- Levnadsvanor
- Kontroll, inflytande och delaktighet
- En jämlik och hälsofrämjande  
  hälso- och sjukvård

I Härryda kommun är 6 079 personer i åldern 65 år och 
äldre, vilket motsvarar 16 procent av befolkningen. 

Socialt deltagande  
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de utöver 
eventuell funktionsnedsättning och en växande sjukdoms-
börda även löper en ökad risk att bli ensamma på grund av 
att partnern och vänner blir sjuka eller dör. Studier har visat 
att risken att dö i förtid är 50 procent högre för ensamma 
än för dem som har ett väl fungerande socialt nätverk. So-
cial isolering anses vidare vara dubbelt så farligt som fetma, 
mindre hälsosamt än att inte träna och lika skadligt för häl-
san som alkoholism eller att röka 15 cigaretter per dag80.  13 
procent av invånarna i åldern 65–84 år i Härryda kommun 
är socialt isolerade, detta är högre jämfört med åldersgrup-
pen 20–64 år där 4 procent är socialt isolerade.  

Antal besök i öppen verksamhet för äldre
Härryda kommun har en hälsofrämjande enhet som ar-
betar med att planera och genomföra aktiviteter som i 
första hand riktar sig till invånare som är över 65 år gamla. 
Antalet besökare på de öppna verksamheterna har ökat 
de senaste åren. 

2016 2017 2018 2019

10 048 11 558 10 712 11 688
 

Antal besök öppen verksamhet för äldre Källa: Sektorn för hälsa och 
bistånd, Härryda kommun

Inkomst 
2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för åldersgrup-
pen 65 år och äldre 293 000 för män och 217 000 för kvin-
nor. Skillnaden mellan könen har minskat något sedan 2014.
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81 SCB
82 Kolada hämtad från SCB, 
   Inkomst- och taxeringsregistret.
83 Socialstyrelsens statistikdatabas 

84 SKL, 2009
85 Folkhälsomyndigheten, 2019e 
86  VGR statistikdatabas 
87  VGR statistikdatabas 

88 Hälsa på lika villkor 

 Medelinkomst 65 år+ per område 2015–2017

Källa: SCB

Medelinkomsten skiljer sig mellan områden i kommunen. I 
Hindås och Mölnlycke är medelinkomsten högst och i Räv-
landa är den lägst81. 2017 var 9,9 procent av invånarna i 
åldern 65+ ekonomiskt utsatta, det innebär en liten ökning 
från 201682. Vad gäller invånare 65+ med ekonomiskt bi-
stånd är andelen väldigt låg; 0,2 procent 2018. I jämförelse 
med 2014 innebär det en minskning83. 

Olycksfall  
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt angelägna 
att förebygga, eftersom de kan få stora konsekvenser under 
lång tid för livskvalitet och ett självständigt liv. Fallolyckor 
medför mycket mänskligt lidande och stora samhällsekono-
miska kostnader. Nästan tre gånger så många avlider till följd 
av fallolyckor som av olyckor i vägtrafiken84. 

Fallolycka innebär exempelvis fall från samma höjd eller fall 
från högre höjd samt fall i samband med aktivitet85. 2017 var 
3,6 procent av invånarna åldern 65–79 år i kontakt med någon 
form av vård på grund av en fallskada. Det är överensstämman-
de med Västra Götalandsregionen. Båda könen inkluderat så 
har det skett en liten minskning från 2015. Däremot har ande-
len kvinnor som råkat ut för en fallskada ökat något86.

Fallskador 80+ Härryda kommun

 

Källa: VGR, statistikdatabas 

I åldern 80+ ökar andelen fallskador. 2017 var 9,8 procent 
i kontakt med vården på grund av en fallskada, vilket är en 
liten ökning från 2015. Även i denna åldersgrupp är andelen 
kvinnor som ramlar högre än andelen män. 

Hälsosamt åldrande  
– viktiga resultat  
i korthet
Social isolering vanligare bland äldre 
13 procent av invånarna i åldern 65–84 år i Härryda kom-
mun är socialt isolerade, detta är högre jämfört med ål-
dersgruppen 20–64 år där 4 procent är socialt isolerade. 

Medelinkomst skiljer sig mellan orter  
och kön
2017 var medelinkomsten i Härryda kommun för ålders-
gruppen 65 år och äldre 293 000 för män och 217 000 
för kvinnor. Skillnaden mellan könen har minskat något 
sedan 2014. I Hindås och Mölnlycke är medelinkomsten 
högst och i Rävlanda är den lägst. 

Fallskador ökar i bland invånare i åldern 80+  
2017 var 3,6 procent av invånarna åldern 65–79 år i 
kontakt med någon form av vård på grund av en fall-
skada. Båda könen inkluderat så har det skett en liten 
minskning från 2015. I åldersgruppen 80+ har fallskad-
orna ökat hos både män och kvinnor sedan 2015. 

Olämpliga läkemedel vanligare  
 bland kvinnor 
  I Härryda kommun får 22 procent i åldern 75+ det 
    som enligt Socialstyrelsen definierat som olämpliga
       läkemedel. Andelen kvinnor som får olämpliga
            läkemedel är högre än andelen män, 
                  26 procent respektive 17 procent. 

Åldrande
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Olämpliga läkemedel  
Varje år blir ca 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att 
de måste få sjukhusvård. Enligt en rapport sammanställd av 
Socialstyrelsen 2014 går det att förebygga runt 60 procent 
av sjukhusinläggningarna. Socialstyrelsen har sammanställt 
en lista över läkemedel med hög risk för biverkningar hos 
äldre som de definierar som olämpliga läkemedel88. 
I Härryda kommun får 22 procent i åldern 75+ det som 
enligt Socialstyrelsen är definierat som olämpliga läkeme-
del. Andelen kvinnor som får olämpliga läkemedel är högre 
än bland män, 26 procent respektive 17 procent. Härryda 
kommun har högst andel kvinnor i åldern 75+ som får 
olämpliga läkemedel jämfört med andra kommuner Västra 
Götalandsregionen. 
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Bilaga 
– Information om  
undersökningar 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  
(Lupp, 2017) 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 
Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som 
tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF). Genom 
Lupp-enkäten får politiker och tjänsteper-
soner i Härryda kommun en bild av hur 
ungdomar upplever sin vardag. Själva enkät- 
insamlingen svarar kommunen för. Härryda 
kommun har genomfört Lupp en gång tidi-
gare, 2013. Genomförandet samverkas med 
andra kommuner i Göteborgsregionen med 
stöd från Göteborgsregionen och Forskning 
och utveckling Väst. 

Undersökningen har omfattat två målgrup-
per av ungdomar. Den ena gruppen avser 
kommunens elever i årskurs 8 – inklusive de 
ungdomar som pendlar in från någon grann-
kommun – samt de Härryda-ungdomar som 
går i skola i en kommun utanför det regionala 
Lupp-samarbetet (i första hand Göteborg). 
Den andra gruppen avser kommunens invå-
nare som går gymnasiets år 2 (inklusive intro-
duktionsprogram), oavsett i vilken kommun 
skolan ligger, samt ungdomar utanför gymna-
siet födda år 2000.

Totalt omfattar undersökningens urval 510 
elever från årskurs 8 och 448 elever från år 2 
på gymnasiet. Svarsfrekvensen i årskurs 8 var 
god: 89 procent, med en spridning mellan 83 
och 97 procent för de sju skolorna innanför 
kommungränsen. Den lilla gruppen utpend-
lande årskurs 8-elever har svarat i begränsad 
utsträckning och är därmed underrepresen-
terade i svarsunderlaget. För gymnasiegrup-
pen var svarsfrekvensen väsentligt lägre: 50 
procent. Resultatet förklaras främst av att det 
har varit svårt att nå den relativt stora grupp 
som pendlar till skola i en annan kommun, 
merparten till Göteborg. I gruppen som går 
på kommunens Hulebäcksgymnasiet är svars-
frekvensen däremot mycket hög: 95 procent 
av de som tillfrågades på Hulebäcksgymna-
siet svarade. Detta innebär att Hulebäckse-
leverna är starkt överrepresenterade i svar-
sunderlaget – på bekostnad av utpendlande 
gymnasieungdomar.

Då killar svarat i lite högre grad än tjejer i 
gymnasiegruppen är killarna något överre-
presenterade i underlaget från år 2 på gym-
nasiet. I årskurs 8 är svarsunderlaget nästan 
helt könsrepresentativt, och det är mycket 
representativt även sett till elevernas boen-
deområde. I underlaget från gymnasiets år 2  
är boende i Mölnlycke/Pixbo något över- 
representerade.

Utifrån det bortfall som finns i undersökning-
en, som generellt tenderar att vara kopplat 
till skolfrånvaro, riskerar resultaten i övrigt 
att i någon grad underskatta olika tecken på 
ohälsa, och tvärtom överskatta engagemang 
i såväl skolfrågor som vidare samhällsfrågor.

Härrydas resultat jämförs löpande med ett 
”GR-snitt” baserat på samtliga ungdomar i 
årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som del-
tagit i Lupp-undersökningen i någon av de 
nio kommuner i Göteborgsregionen som 
samverkat kring Lupp 2017. Utöver Härryda 
gäller det: Ale, Alingsås, Kungsbacka, Kungälv, 
Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
(Öckerö har enbart genomfört undersök-
ningen i årskurs 8).

Hälsa på lika villkor? (2018) 
Hälsa på lika villkor? är en nationell enkätun-
dersökning med frågor kring fysisk och psy-
kisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet 
och sociala relationer. Den skickas ut sedan 
2014 till ett slumpmässigt urval av personer i 
Sverige i åldrarna 16-84 år.  

Undersökningen genomförs vartannat år 
i samarbete med regioner/landsting och 
statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med 
undersökningen är att få ökad kunskap om 
människors hälsa och livsvillkor och följa för-
ändringar över tid. 

I Härryda kommun skickades enkäten ut till 
1 000 personer varav 445 personer svarade 
vilket innebär en svarsfrekvens på 45 pro-
cent. Enligt enkätansvarig inom Västra Göta-
landsregionen är underlaget tillräckligt stort 
för att kunna se tendenser och dra slutsatser. 

Medborgarundersökningen 2018 
I SCBs medborgarundersökning får kom-
munens invånare tycka till om sin kommun 
och dess verksamheter. I medborgarunder-
sökningen betygsätter kommunens invånare 
följande tre områden:

• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i sin kommun

Härryda kommun deltar vartannat år och 
den senaste undersökningen genomfördes 
mellan augusti och november 2018. Urvalet 
var slumpmässigt genom utskick till 1 200 
personer i åldrarna 18–84 år och av dessa 
besvarade 43 procent enkäten.

Hälsosamtal med skolsköterska, 
elevhälsan, Härryda kommun  
Statistiken som rör träning, psykosomatiska 
besvär, att ha en vuxen att prata med och 
skärmtid på fritiden för eleverna i årskurs 
4, är hämtad från hälsosamtalen med skol-
sköterska läsåret 2018/2019. 542 elever har 
genomfört hälsosamtal, vilket är nästan alla 
elever i årskurs 4. 

Statistiken som rör skärmtid i årskurs 8 är 
också hämtad från hälsosamtalen med skol-
sköterska läsåret 2018/2019. 456 elever har 
genomfört hälsosamtal, vilket nästan är alla 
elever i årskurs 8.  
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God hälsa är en grundläggande förutsättning 
för människors möjlighet att nå sin fulla potential 
och att bidra till samhällets utveckling. 
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