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Sammanfattning
För att nå Vision 2025 och skapa ett öppet och demokratiskt samhälle där allas lika värde ligger som
grund bör fokus för det strategiska arbetet läggas på mångfald, jämställdhet och inkludering där
särskilt utsatta grupper uppmärksammas.
Denna kartläggning över jämlik hälsa visar skillnader i livsvillkor och levnadsvanor bland
medborgarna i Sandvikens kommun. Huvuddelen av kartläggningen fokuserar på barn och deras
familjer. Ett nedsatt hälsotillstånd under barndomen påverkar hälsan i framtiden och har betydelse
för hur livet kan utvecklas. Förutom egenvärdet i att barn och unga har goda livsvillkor och
levnadsvanor är även kommunens utveckling beroende av att barn och unga får förutsättningar för
en god och trygg uppväxt. Det finns behov av investeringar i ett tidigt skede, där förebyggande
insatser för den stora allmänheten är nyckeln för att skapa ett socialt hållbart samhälle.
Det finns skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun, några bostadsområden står
inför större utmaningar än andra. I fyra bostadsområden i centrala Sandviken levde 2017 mer än en
femtedel av barnen i hushåll med svag ekonomi, det är även i dessa områden den högsta andelen av
ekonomiskt bistånd betalats ut. Behovet av ekonomiskt bistånd i kommunen skiljer sig åt geografiskt.
I två bostadsområden var det 2017 mer än en fjärdedel av befolkningen i åldern 20-64 år som erhållit
ekonomiskt bistånd. Den disponibla inkomsten har i de flesta bostadsområden ökat de senaste fyra
åren, men så har även skillnaderna. Klyftan har ökat mellan de olika socioekonomiska grupperna i
kommunen.
Delaktighet och inflytande är centralt för en god hälsa och påverkas bland annat av utbildning, arbete
och sociala nätverk. Faktorer som kan förknippas med ojämlika möjligheter till delaktighet och
inflytande är bland annat socioekonomisk status, kön och ålder. Ju högre socioekonomisk status en
person har, desto större är känslan av delaktighet och inflytande.
Valdeltagande bedöms vara ett bra mått på människors känsla av delaktighet och inflytande. I
Sandvikens kommun märks tydliga skillnader i valdeltagandet. Högst valdeltagande återfanns i de
bostadsområden där flest medborgare förvärvsarbetar.
De stora skyddsfaktorerna för en individs ekonomi är utbildning och arbete. Högre utbildning ger
ökade möjligheter till bättre jobb, högre inkomst och mindre ekonomisk utsatthet. Bland
ungdomarna i Sandvikens kommun som gick ut årskurs 9 år 2019 var det 26 procent som inte hade
behörighet till vidare studier på gymnasiet. Arbetsgivare ställer allt oftare krav på eftergymnasiala
studier, vilket försvårar för många ungdomar att komma ut i arbetslivet. Arbetslösheten för
ungdomar i åldern 20-25 år i kommunen är bland de högsta i riket. Det är främst
långtidsarbetslösheten bland ungdomarna som är framträdande. Det finns stora skillnader i hälsa
mellan de med förgymnasial utbildning och de med eftergymnasial utbildning. För att minska
skillnaderna i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun är det av största vikt att alla barn och
ungdomar får de förutsättningar de behöver för behörighet till gymnasieskolan men även för att
fullfölja sina gymnasiestudier.
Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt
påverkbara faktorerna för ohälsa. En mängd sjukdomstillstånd, organskador och upplevd hälsa och
livskvalité kan kopplas till våra levnadsvanor. Levnadsvanor är i olika grad, men oftast, kopplade till
socioekonomiska förutsättningar, då personer med kortare utbildning och lägre inkomst i större grad
har riskfyllda levnadsvanor. Medellivslängd sammanfattar på ett övergripande sätt medborgarnas
hälsoläge som ett resultat av våra livsvillkor och levnadsvanor. Medellivslängden i Sandvikens
kommun är något lägre än i riket. Medellivslängden ökar kontinuerligt, men takten är snabbare i riket
än i Sandvikens kommun. Kvinnor har högre medellivslängd än män, och medellivslängden för
männen i Sandviken har de senaste åren sjunkit något.
Många ungdomar uppgav 2019 att de har både somatiska och psykiska besvär, mer än varannan ung
tjej uppgav att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller så gott som varje dag. Många
ungdomar uppgav även att de har sömnproblem. Skolarbete, höga krav på sig själv och oro inför
framtiden var några orsaker ungdomarna själva uppgav låg bakom sina upplevda problem.
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Kvinnorna i kommunen har blivit mindre fysiskt aktiva de senaste åren samtidigt som deras BMI ökat.
Andelen kvinnor med fetma är bland den högsta i riket. Övervikt och fetma ökar bland både vuxna
och barn i hela riket. Bland ungdomarna i kommunen ses den fysiska aktiviteten minska med åldern.
Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor när det gäller förebyggande av många icke-smittsamma sjukdomar
som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. För att förhindra att folkhälsan försämras är
det viktigt att främja regelbunden fysisk aktivitet genom hela livet.
Upplevd trygghet är en individs egen känsla av trygghet och behöver inte spegla den faktiska
säkerheten, utan påverkas av vem du är och hur du mår. Det finns många faktorer som påverkar den
upplevda tryggheten, som t.ex. händelser runt om i världen samt individens egna erfarenheter.
Andelen anmälda brott i kommunen har minskat över tid och Sandviken kommun har mindre
kriminalitet i förhållande till jämförbara kommuner. Trots detta har den upplevda tryggheten i
kommunen minskat över tid både bland män och bland kvinnor. Bland ungdomarna är det i centrum
och i kollektivtrafiken som många känner sig otrygga. Precis som i riket känner sig kvinnor och tjejer i
högre grad otrygga i jämförelse med männen och killarna.
Kartläggningens resultat visar att kommunen har flera utmaningar för att nå en god och jämlik hälsa
dels för olika grupper men även inom vissa geografiska områden. Den sammantagna bilden är att
kommunen behöver prioritera och utarbeta tydliga mål så att:


fler ungdomar uppnår behörighet till gymnasiet och får gymnasieexamen



fler medborgare ges förutsättning till utbildning och arbete



fler barn växer upp i hushåll med god ekonomi

Möjligheten att påverka och förändra utfallet av de utmaningar kommunen står inför ligger i olika
grad på kommunen som aktör men konsekvenserna av uteblivet utfall är kommunens att hantera.
För att åstadkomma en förändring krävs därför ett samarbete, dels tvärsektoriellt mellan
kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag och dels med andra myndigheter,
näringslivet, civilsamhälle och medborgarna själva.
Resurser bör sättas in i de geografiska områden där utmaningarna sammantaget är som tydligast:


Nya Bruket



Norrsätra



Björksätra

Djupare analyser behöver göras där risk- och skyddsfaktorer i respektive områdena ställs mot
varandra för att se vilka åtgärder som ska sättas in för att ge mest positivt utfall. För att få fram vilka
insatser som kan vara effektiva och lämpliga i bostadsområdena är det viktigt med dialog med
medborgarna och civilsamhället i respektive bostadsområde.
För att förändra det nuläge som kartläggningen visar krävs prioriteringar. Kommunen behöver satsa
på förebyggande, främjande, långsiktigt strategiskt arbete där mål och resultat följs upp regelbundet.
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Inledning
Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor och levnadsvanor hos medborgarna för att öka
möjligheten till en god hälsa. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken har ett
tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation1.
I Sandvikens kommun är målsättningen tydlig både i Vision 2025 och i Kommunfullmäktiges mål. Alla
oavsett socioekonomisk status och ekonomiska förhållanden ska ha samma möjligheter att uppnå en
god hälsa. En förutsättning för att kunna påverka skillnader är att de måste göras synliga. Utan
kunskap om vilka skillnader som finns och hur dessa skillnader är fördelade i befolkningen är det
svårt att arbeta effektivt för att förändra.
________________________________________________________

”No data, no problem, no problem, no action”
”Inga data, inga problem, inga problem, inga åtgärder”
- Sir Michael Marmot
________________________________________________________
Sverige har länge arbetat framgångsrikt med att förebygga ohälsosamma levnadsvanor genom att
informera och stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra
på sig mer. Det arbetssättet har främst påverkat de med högre inkomst och haft lägre effekt för de
med låg inkomst. Det innebär att även om Sveriges befolkning har en allt mer hälsosam livsstil har
ojämlikheten i hälsan ökat. För att minska skillnaderna i hälsa hos en befolkning är det därför viktigt
att granska de strukturella faktorerna, de livsvillkor som påverkas av samhällets utformning och
politiska beslut. Detta påtalas i tidigare rapporter så som Utjämna hälsoskillnaderna inom en
generation/Closing the Gap in a Generation (World Health Organisation 2008), Fair Society Healthy
Lives (Marmot 2010) och Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa (Malmö
stad 2013). I ovan nämnda rapporter föreslås att man bör börja arbetet med att utjämna skillnaderna
i hälsa genom att analysera de bakomliggande orsakerna till ohälsa – de så kallade orsakernas
orsaker. Det handlar om att se bakom det som orsakar ohälsa. Människan är en produkt av sin
omgivning och befolkningens hälsa påverkas av de samhälleliga förutsättningarna och strukturerna.
Utbildningsnivå, inkomst och möjlighet att tillgodogöra sig kunskap samt förmågan att förstå och
använda sig av samhällets välfärdsinstitutioner ligger bakom valet av levnadsvanor. Samhällets
normer och attityder samt faktorer som tillgänglighet och lagstiftningar påverkar också. Det är viktigt
att åtgärder som sätts in för att minska skillnaderna i hälsa kan erbjudas under ett helt liv. Ju tidigare
en förbyggande insats kan sättas in desto fler människor påverkas vilket leder till en större effekt i
samhället.
Denna uppdatering syftar dels till att skapa en aktuell lägesbild i kommunen, dels till att följa
utvecklingen av skillnader i livsvillkor och levnadsvanor mellan bostadsområden. Vad har hänt under
de senaste åren och vilka trender ser vi i hälsoskillnaderna mellan kommunens bostadsområden?
Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag som visar hur hälsa och socioekonomi varierar mellan olika
geografiska områden i kommunen. I förlängningen ger det nämnder, styrelser, förvaltningar och
bolag ett mer fördjupat underlag att fatta beslut och göra prioriteringar av insatser. Genom
kartläggningen skapas en övergripande utgångspunkt som kan användas som grund för att i
framtiden mäta utvecklingen av folkhälsan i Sandviken.

1

Proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
6

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun – version 2020

Uppbyggnad av kartläggningen
Befintligt statistiskt material har sammanställts och redovisas så att skillnaderna i livsvillkor och
levnadsvanor mellan olika delar i Sandvikens kommun och grupper av medborgare blir tydliga.
Kartläggningen är i huvudsak indelad i två delar, en resultatdel där det statistiska underlaget
redovisas samt ett avslutande kapitel som diskuterar resultaten. Strukturen i kartläggningen följer de
fyra prioriterade områdena som finns i Sandvikens kommuns Folkhälsopolicy:
Trygga uppväxtvillkor
Förutsättningar för detta skapas genom:
-

En god föräldra-/barnrelation
Goda sociala villkor för barnfamiljer
En trygg ekonomisk situation

Delaktighet och inflytande
Förutsättningar för detta skapas genom:
-

Möjligheter för medborgarna att från tidig ålder vara delaktiga i utvecklingen av
samhället.
Möjligheter till inflytande, kontroll och att kunna påverka sitt liv.
Medborgardialoger

Utbildning och arbete
Förutsättningar för detta skapas genom:
-

En förskola/skola som tar hänsyn till barn och ungas olika förutsättningar.
Ett brett utbildningsutbud.
Möjligheter till livslångt lärande.
Ett varierat arbetsliv som främjar sysselsättning.

Hälsofrämjande miljöer
Förutsättningar för detta skapas genom:
-

Att väga in fysiska, psykiska, sociala aspekter samt trygghetsaspekter i alla
planeringsprocesser.
Social gemenskap i när - och bostadsområde som utgör stödjande nätverk.
Varierat fritids - och kulturutbud.
Naturmiljöer och grönområden finns tillgängliga på nära håll.
Arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
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Geografiska indelningar
I bild 1 nedan visas de geografiska indelningar som förekommer i rapporten. Sandvikens tätort har
brutits ner i mindre områden (se bild 2 på nästa sida) för att kunna se skillnader i livsvillkor och
levnadsvanor mellan olika bostadsområden. Ungefär 65 procent av invånarna i Sandvikens kommun
bor i Sandvikens tätort. Vissa områden redovisas inte i resultatet då antalet invånare är för litet.
Bild 1 – Sandvikens kommun
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Bild 2 – Sandvikens tätort

Genom att utgå från dessa bostadsområden säkras kvaliteten i statistiken samtidigt som skillnaderna
i livsvillkor och levnadsvanor blir tydliga. När resultatet inte går att bryta ner på bostadsområdesnivå
kommer statistik att redovisas på kommunnivå.
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Statistiskt underlag
Statistiken som används i denna kartläggning kommer till stor del från Statistiska Centralbyråns
Supercross. Supercross är en programvara som hanterar en statistiktjänst med flera databaser som
Statistiska Centralbyrån tillhandahåller. Databaserna innehåller uppgifter om
befolkningsförändringar, arbetsmarknadsstatistik, pendling, bostäder, hushållsinkomster, utbildning
och ohälsa. Genom programvaran Supercross får kommunerna egen tillgång direkt till statistiken och
kan själva samköra databaserna. Det finns inga personuppgifter i databaserna men genom att göra
avgränsningar på ålder, kön och bostadsort kan enskilda komma att röjas. Därför råder statistisk
sekretess och programmet får bara köras genom SCB:s säkra web på en avskild statistikenhet inom
kommunen. Alla uttag röjningskontrolleras för att förhindra att enskilda personer kan identifieras.
Statistiken från Supercross redovisas på bostadsområdesnivå där det utifrån underlag är möjligt.
Statistiken från Supercross i denna kartläggning kommer från år 2017.
Vidare har data hämtats från den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor, en
undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som görs i samarbete mellan
Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån. Syftet med undersökningen är att visa hur
befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Enkäten skickas ut till personer i åldern
16-84 år och omfattar 62 frågor. Folkhälsoundersökningen genomförs varje år och Sandvikens
kommun har deltagit under 2004, 2007, 2014 och nu senast 2018. Registerdata presenteras från alla
enkättillfällen där det är möjligt. 2018 skickades Hälsa på lika villkor ut till tusen medborgare i
kommunen och svarsfrekvensen var 43,2 procent2, vilket ger ett underlag på drygt 430 personer.
Registerdata har hämtats från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp-enkäten). I det material
som presenteras visas resultatet från årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens kommun. Då
upptagningsområdet för vissa skolor är över flera bostadsområden finns inte möjlighet att redovisa
ungdomars resultat i Lupp-enkäten på bostadsområdesnivå. Resultat är framförallt hämtat från Luppenkäter genomförda 2016 och 2019, men viss data finns från 2010.
Lupp-enkäten skickas även till unga vuxna (i åldern 19-25 år) i hela Gävleborgs län. Undersökningen
för unga vuxna genomförs av Region Gävleborg och har ett regionalt perspektiv. 3000 enkäter
skickades ut till unga vuxna i länet, fördelade utifrån andel medborgare i åldersgruppen.
Svarsfrekvensen från unga vuxna i Sandvikens kommun var uppskattningsvis runt 20 procent. En
svarsfrekvens på 20 procent är lågt och då det finns en risk att resultaten är missvisande har vi valt
att bortse från åldersgruppen unga vuxna i Gävleborg i denna kartläggning, vi fokuserar istället på
årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet.
Data hämtas även från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN3,
drogvaneundersökning i årskurs två på gymnasiet 2013, 2016 och 2019. Precis som med Luppenkäten presenteras resultatet uppdelat på kön och inte på bostadsområdesnivå då
upptagningsområdet för vissa skolor är över flera bostadsområden.
Vidare är registerdata hämtat från Sandvikens kommuns Medborgarundersökning 2014-2019 och
redovisas utifrån kön då undersökningen inte går att dela upp på bostadsområdesnivå. Statistik är
även hämtad från Polisen och Arbetsförmedlingen gällande anmälda brott samt
ungdomsarbetslöshet och redovisas då på kommunnivå respektive uppdelat på kön.
Vid redovisning av resultat från Hälsa på lika villkor, Lupp-enkäten, CAN:s drogvaneundersökning och
Sandvikens kommuns medborgarundersökning är det respondentgruppernas svar som står för
resultatet.

2

Källa: Samhällsmedicin Gävleborg
CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra
droger och genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
3
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Beskrivning av skillnader kommer att visas på bostadsområdesnivå där detta är möjligt. Det kan skilja
på antal bostadsområden från diagram till diagram, vilket beror på att i vissa fall är underlaget för
litet för att kunna redovisas. Det finns även indikatorer där statistiken inte varit möjlig att bryta ner
på bostadsområdesnivå. I dessa fall presenteras en jämförelse med riket eller en jämförelse för
Sandvikens kommun över tid. Inom vissa områden är det svårt att få fram statistik med god kvalitet,
eller så saknas data på lokal nivå. I dessa fall har utgångspunkten istället tagits från andra rapporter
eller från forskningen. Resonemanget bygger här på antagandet att om ett samband är klarlagt på
nationell eller regional nivå är det också stor sannolikhet att samma förhållanden gäller även
invånarna i Sandvikens kommun.

Beskrivning av indikatorer på folkhälsa
I denna kartläggning kommer folkhälsan i Sandvikens kommun att redovisas på grupp-, områdeseller befolkningsnivå. Det betyder att de analyser som görs endast är generella och behöver därmed
inte gälla på individnivå. Det betyder bland annat att de socioekonomiska skillnader som studeras
och kommenteras i denna kartläggning inte automatiskt kan översättas till att gälla alla individer med
till exempel en viss utbildningsnivå. Vad den generella bilden förmedlar är dock att det är högre
sannolikhet att en individ med en viss socioekonomisk status också har de livsvillkor och den hälsa
som ofta är förknippade med den gruppen (Göteborgs Stad 2014).
Kartläggningen utgår från olika indikatorer för att förklara befolkningens hälsa. Indikatorerna som
beskrivs nedan är ett urval av tillgänglig statistik som kan beskriva livsvillkor och levnadsvanor.
Indikatorerna presenteras här nedan uppdelade på de fyra prioriterade områdena i Sandvikens
Folkhälsopolicy. De fyra områdena i policyn är trygga uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande,
utbildning och arbete samt hälsofrämjande miljö.
Trygga uppväxtvillkor
Många faktorer som påverkar hälsan är direkt beroende av en individ eller ett hushålls ekonomiska
resurser. Ekonomiska resurser är även ett mått på individens sociala position i samhället då
tillgången på resurser kan vara av betydelse för de hälsoval individen kan göra. Barn som växer upp
under svåra ekonomiska och sociala förhållanden får en ökad sårbarhet för sociala problem och
psykisk ohälsa (Göteborgs Stad 2014).
Trots vårt relativt sett välmående samhälle, finns det en gradskillnad i hälsa beroende av social
position. Den sociala positionen bestäms av utbildningsnivå, position i arbetslivet, ens föräldrars
sociala bakgrund, materiellt välstånd och sociala relationer. Ju högre social position man har i
samhället, desto bättre sköter man också sin hälsa. Hälsan följer alltså en social gradient (se bild 3).
Höginkomsttagare och låginkomsttagare befinner sig i vardera ändan av ett spektrum och ju lägre
social position (samhällsklass, löneinkomst med mera) man har, desto sämre är ens hälsa.
Bild 3 – Den sociala gradienten
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Att minska skillnaderna i hälsa gynnar alla i befolkningen då det är både mer ekonomiskt och mer
positivt för befolkningen som helhet att lägga resurser på att förebygga ohälsa snarare än på att
reparera skador när de väl uppkommit. Genom till exempel en jämnare inkomstfördelning minskar
skillnaderna mellan de sociala positionerna och därmed också skillnaderna i hälsa. En förbättrad
hälsa är också en vinst i sig och har ett stort egenvärde för individen. En jämlik fördelning av hälsa
innebär inte att alla har samma hälsotillstånd, utan att alla oavsett socioekonomisk status och
ekonomiska förhållanden ska ha samma möjligheter att uppnå en god hälsa (Rostila & Toivanen
2018).

Indikatorer trygga uppväxtvillkor
Låg inkomst följer i denna kartläggning EU:s definition av risk för fattigdom med hänsyn till inkomst.
Det innebär att en person har en inkomst efter skatt som understiger 60 procent av landets
medianinkomst4. I denna kartläggning har vi valt att använda Sandvikens kommuns medianinkomst.
Barn som växer upp i familjer med låg inkomst - ekonomisk utsatthet – har på gruppnivå sämre
hälsa, sämre välbefinnande och löper större risk att utsättas för skador, sjukdomar, hälsoproblem
och för tidig död, både under barndomen och senare i vuxenlivet. (Göteborgs Stad 2014)
Låg inkomst begränsar människors möjlighet att ha inflytande över sin egen livssituation och
begränsar i längden de enskilda valmöjligheterna.
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat stöd som kommunen kan betala ut till den som har problem
att försörja sig själv och sin familj. Biståndet kan betalas ut som försörjningsstöd – livsmedel, kläder
och skor, fritid och lek, hygien m.m. – eller till andra behov som exempelvis sjukvård, tandvård,
glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets
inkomster och tillgångar (Socialstyrelsen 2020). Ekonomiskt bistånd är starkt kopplat till arbetslöshet
och ohälsa.
Ekonomisk välfärd bestäms inte enbart av den taxerade inkomsten utan även av hushållets
ekonomiska situation (Göteborgs Stad 2014). Svårigheter att klara löpande utgifter för mat, hyra
räkningar m.m. är ett sätt att visa på ekonomisk kris5 i ett hushåll.
Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande är centralt i människans förutsättningar för en god hälsa. Dessa
indikatorer påverkas bland annat av tillgången till arbete, utbildning och sociala nätverk. Faktorer
som kan förknippas med ojämlika möjligheter till delaktighet och inflytande är till exempel
socioekonomisk status, kön och ålder (Statens folkhälsoinstitut 2013). När individer och grupper
upplever att de saknar möjlighet att påverka sina livsvillkor och även utvecklingen av samhället i
stort, kan en känsla av maktlöshet och utanförskap uppstå. De som själva kan planera och styra sina
liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte kan detta. Maktlöshet och utanförskap är
två faktorer som tillsammans eller var och en för sig kan vara bidragande till ohälsa (Malmö stad
2013).

Indikatorer delaktighet och inflytande
Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på människors makt, demokratisk
delaktighet och samhälleligt inflytande. För att människor ska känna samhörighet med samhället
behövs möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och samhället man lever i. Att inte ha makt och
möjligheter till att påverka har samband med sämre självskattad hälsa. I denna kartläggning
redovisas valdeltagandet utifrån valdistrikt, där ett valdistrikt kan omfatta flera bostadsområden.
Det finns tydliga kopplingar mellan barns och ungdomars delaktighet och inflytande och hälsa.
4

Medianinkomst är den mittersta summan av den disponibla årsinkomsten sorterat i stigande ordning per individ.
I Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor (2018) användes ”kontantmarginal” som indikation på under vilka ekonomiska
villkor man lever. Indikatorn hämtades från Hälsa på lika villkor, men frågan är från 2018 ändrad och för att få ett
ekonomiskt mått med komplett tidsserie har vi nu valt att använda svårigheter att klara löpande utgifter som indikator på
ekonomisk kris. Indikatorn kontantmarginal har nu utgått.
5
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Känslan av att sakna möjlighet att påverka sina egna livsvillkor kan ge en upplevelse av utanförskap
och maktlöshet, vilket i sin tur kan påverka hälsan negativt (Malmö stad 2013). Att ha inflytande är
detsamma som att få möjlighet att uttrycka en åsikt och att åsikten blir tagen på allvar. Känslan att
man som individ kan påverka är lika viktig för barn och ungdomar som för vuxna. För att få fram
information om hur barn och unga ser på inflytande och delaktighet i Sandvikens kommun har
resultatet från Lupp-enkäten använts. Där svarar ungdomarna bland mycket annat på frågor om
delaktighet i samhället.
För att ett samhälle ska fungera är det viktigt att det finns ett förtroende människor emellan, att man
litar på att alla gör rätt för sig. Den som upplever sig felaktigt behandlad kan tappa förtroende för
samhället och andra människor vilket påverkar känslan av delaktighet och skapar utanförskap vilket
sannolikt kan ha negativa effekter för hälsan. I denna kartläggning mäter vi socialt kapital i
emotionellt och praktiskt stöd samt i tillit till andra människor. Tidigare mättes även socialt kapital i
förtroende för myndigheter, men då den frågan utgått i Hälsa på lika villkor väljer vi att ta bort den
från kartläggningen.
Utbildning och arbete
Utbildning är en viktig skyddsfaktor när det gäller hälsan. Högre utbildning ger ökade möjligheter till
bättre jobb, högre inkomst och mindre ekonomisk utsatthet och den stress som följer detta.
Detta speglar även av sig i kommande generationer. Ju högre utbildning föräldrarna har desto större
är sannolikheten att deras barn kommer lyckas i skolan (Statens Folkhälsoinstitut 2013).
Högre utbildning minskar även de fysiska och psykiska riskerna för ohälsa längre fram i livet. Med en
högre utbildning ökar möjligheterna att tillgodogöra sig information om hälsosammare val och att
omsätta informationen till handling. Det kan dessutom finnas ekonomiskt utrymme att fortsätta med
dessa hälsosamma vanor.
Att ha ett arbete att gå till ökar känslan av tillhörighet och att vara behövd. Arbetsplatsen och
arbetslivet är en central arena för samhälleligt deltagande för individen (Göteborgs Stad 2014).
Då arbetslöshet är en av faktorerna som påverkar hälsan negativt är förankring på arbetsmarknaden
central för en god hälsa (Rostila & Toivanen 2018).

Indikatorer utbildning och arbete
Vuxnas utbildningsnivå kan kopplas till kommande generations skolprestation då utbildningsnivån
skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom hela livet. Goda skolresultat är en viktig
förutsättningarna för en god framtida folkhälsa.
Behörighet till gymnasieskolan är en viktig indikator då avslutade gymnasiestudier är en
skyddsfaktor för vidare studier, ökad möjlighet till arbete och försörjning samt framtida hälsa.
Med behörighet till gymnasiet menas här alla elever i årskurs nio som har möjlighet till vidare studier
på gymnasienivå, från yrkesutbildningar till teoretiska utbildningar. Då Skolverkets siffror är
uppdelade på skolområde och upptagningsområdet för vissa skolor är över flera bostadsområden
finns inte möjligheten att redovisa ungdomars gymnasiebehörighet på bostadsområdesnivå.
Sysselsättningsgrad visar hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta. I denna
kartläggning uppmärksammas den andel ungdomar som står utan sysselsättning i form av studier
eller arbete. Att stå utanför arbetsmarknaden eller studier är en orsak till ökad ohälsa då känslan av
tillhörighet kan försvagas.
Arbetslöshet i tidig ålder kan ge negativa hälsoeffekter i direkt samband med arbetslöshetsperioden
som till exempel minskat självförtroende, passivitet och ökat ekonomiskt bekymmer. Det kan även ge
bestående hälsokonsekvenser som kan påverka folkhälsan. En effekt av ungdomsarbetslöshet är att
den socioekonomiska statusens utveckling kan påverkas. Detta då ungdomsarbetslöshet bland annat
kan leda till bristfälliga anställningar och sämre löneutveckling (Sveriges Utbildningsradio 2014).
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Med långtidsarbetslöshet menas i denna kartläggning en person som varit arbetslös tio månader
eller längre. Sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa är väl belagda i en rad studier. Personer utan
arbete skattar sin hälsa som sämre och har en ökad psykisk ohälsa jämfört med personer som har
arbete. Att under en längre tid stå utanför den tillhörighet och meningsfullhet som ett arbete och
arbetskollegor innebär ökar risken för ohälsa. Ju längre arbetslöshet, desto fler och tydligare negativa
effekter på hälsan.
Förvärvsfrekvens avser den del av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) som är i förvärvsarbete
(Svenskt Ekonomilexikon 2020). Att ha eget arbete med anständiga anställningsvillkor och en rimlig
inkomst är viktigt för att leva ett självständigt liv och förverkliga sina ambitioner i livet. Arbetsplatsen
och arbetslivet utgör en stor del av en människas delaktighet i samhället. Att stå utanför arbetslivet
kan ge en känsla av utanförskap och att inte vara behövd. Två faktorer som är viktiga för en god
hälsa.
Inkomst är en indikation på välstånd och levnadsstandard och har samband med hälsa. Inkomst kan
även användas som en indikator på jämlikhet. Medelinkomst är genomsnittlig summa av disponibel
årsinkomst per individ, medianinkomst är den mittersta summan av den disponibla årsinkomsten
sorterat i stigande ordning per individ. I kartläggningen redovisas bägge måtten då de personer som
tjänar mest respektive minst i ett område påverkar medelinkomsten men inte medianinkomsten.
Hälsofrämjande miljö
Hälsan, precis som många andra indikatorer, påverkas av socioekonomisk status. Ju högre
socioekonomisk status en person har, desto större är möjligheterna till att göra bättre val ur
hälsoaspekt. Möjligheterna att bibehålla ett hälsosamt leverne är också större då en högre
socioekonomisk status även ger tillgång till mer resurser att lägga på hälsosamma val.

Indikatorer hälsofrämjande miljö
Medellivslängd definieras som återstående förväntad livslängd vid en given ålder och är ett relevant
mått när man mäter hälsa eftersom att levnadsstandard, välbefinnande, psykisk och fysisk hälsa
påverkar hur länge vi lever. Tillgänglig data avser Sandvikens kommun som helhet och kan därför
endast redovisas i relation till riket.
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning där arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning samt aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen ingår. Ohälsotalet
är också en väl använd indikator på hälsoläget i befolkningen och har samband med återstående
förväntad medellivslängd.
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård och dödsfall i Sverige, både
bland män och bland kvinnor (Socialstyrelsen). Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar är nära
förknippad med levnadsvanor som rökning, alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet men
även med övervikt och fetma.
Alkoholrelaterad dödlighet hänger ihop med riskbruk av alkohol som har ett samband med en
mängd sjukdomar, organskador och sociala problem. Osunda alkoholvanor anses fortfarande vara en
av de främsta orsakerna till onödig ohälsa och även en av de främsta förebyggbara orsakerna till för
tidig död.
Självskattad hälsa är ett vedertaget mått på hälsa som är framtaget av Världshälsoorganisationen
/World Health Organisation (WHO). Det är en indikator på hur människor uppfattar sin egen hälsa.
Det självskattade hälsotillståndet har validerats i empiriska studier och har samband med förväntad
medellivslängd, livsvillkor och en mängd hälsorelaterade levnadsvanor. En studie gjord av forskare
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vid Institutionen för neurovetenskap 20146 visar att sömn kan spela en viktig roll för ungdomars
presterande i skolan. Mindre än sju timmars sömn per natt ökar risken för försämrade studieresultat.
Nedsatt psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor genom
fem frågor (frågebatteriet General Health Questionaire 7- GHQ-5) som mäter psykiska reaktioner på
påfrestningar. Frågorna behandlar symptom som svåra besvär av ångest, trötthet, sömnbesvär
och/eller att man är mycket stressad. Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora
folkhälsoproblemen.
Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt
påverkbara faktorerna för ohälsa. En mängd sjukdomstillstånd, organskador och upplevd hälsa och
livskvalité kan kopplas till våra levnadsvanor. Levnadsvanor är i olika grad, men oftast, kopplade till
socioekonomiska förutsättningar, då personer med kortare utbildning och lägre inkomst i större grad
har riskfyllda levnadsvanor. Detta leder till ohälsa och förlorad arbetskraft som kostar samhället stora
summor varje år genom belastningar på hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och kommuner.
Enligt uppskattningar kan mer än en tredjedel av dödsfallen i Sverige härledas till beteenderelaterade
riskfaktorer, som till exempel kostrelaterade risker, tobaksrökning, alkoholkonsumtion och låg fysisk
aktivitet (European Observatory on Health Systems and Policies).
Fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som ökar vår energiförbrukning utöver den
energiförbrukning vi har i vila (fyss.se). Fysisk aktivitet har många effekter på människors hälsa och
på folkhälsan i stort och hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att åsamka skada.
(Faskunger 2013) I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor ställs från och med 2018
frågan om man har minst 150 aktivitetsminuter i veckan 8(vilket motsvarar drygt 20 minuters
aktivitet per dag). Rekommendationerna9 är att alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva
i sammanlagt minst 150 minuter i veckan (Folkhälsomyndigheten 2020).
Body Mass Index (BMI) bygger på en matematisk formel som visar sammanhanget mellan en
persons vikt och längd och mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Högt
BMI utgör en riskfaktor för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar. BMI räknas ut enligt
beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat10. Det är viktigt att
komma ihåg att BMI inte tar hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler och hur stor del
som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Gränsen för övervikt går vid ett BMI på 25 och
gränsen för fetma går vid ett BMI på 30.
Tobaksbruk leder till fysisk ohälsa. I kartläggningen redovisas dagligt bruk av tobaksprodukter.
Rökningen är en bidragande orsak till många sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar,
olika cancersjukdomar, diabetes typ 2 samt KOL och andra sjukdomar i andningsorganen. Snusning
ökar risken för diabetes typ 2, cancer i bukspottkörteln, matstrupen och munhålan. Snusning ökar
även risken för dödlig utgång efter att man drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke.
(Folkhälsomyndigheten 2015)
En hög alkoholkonsumtion har samband med en mängd sjukdomar, organskador och olyckor men
kan även ha sociala konsekvenser som påverkar hälsotillståndet negativt. I Sverige är definitionen av
riskbruk mer än 14 standardglas11 per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för
6

Studien leddes av forskaren Christian Benedict och doktoranden Olga Titova
Mätningen gjordes vid tidigare enkättillfällen genom tolv frågor (GHQ-12), i och med ändringen 2018 har de tidigare
resultaten räknats om utifrån GHQ-5.
8 Fram till och med 2014 redovisades resultatet i vilken andel som uppgett att de rört på sig minst 30 minuter per dag.
Fr.o.m. 2018 redovisas resultatet i aktivitetsminuter i veckan, minst 150 minuter.
9 Rekommendationer framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2011
10 Som exempel; är du 170 cm lång och väger 70 kilogram har du ett BMI på 24,2
11 Ett standardglas innehåller ca tolv gram ren alkohol. Detta motsvarar olika antal centiliter beroende på dryck. Ett
glas motsvarar en liten starköl (33 cl), ett glas vin (10-15 cl) eller en drink/shot på 4 cl sprit
7
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kvinnor (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaförbundet 2019).
Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten samt andra brottsutredande
myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat
än brott. (Brottsförebyggande rådet 2020)
Upplevd trygghet är en individs subjektiva känsla av trygghet och behöver inte spegla den faktiska
säkerheten, utan påverkas av vem du är och hur du mår. Fysiska miljöer, händelser runt om i världen
samt individens egna erfarenheter spelar också in i den upplevda tryggheten. Det är den upplevda
känslan som styr individens beteenden, till exempel om man vågar gå ut på kvällen eller istället väljer
att stanna hemma.

Teorier bakom begreppet jämlik hälsa
Enligt WHO definieras hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. I definitionen betonas att
en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess individer och inte som ett mål i sig.
Folkhälsa är, till skillnad från individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det
tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god
som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.
De nationella folkhälsomålen
De tidigare elva nationella folkhälsomålen omvandlades 2017 till åtta målområden12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

De första sju målområdena består av livsområden som inkluderar viktiga resurser för en god och
jämlik hälsa. De inriktas även på arbetet som främjar god och jämlik hälsa. Det åttonde målet
understryker vikten av hälso- och sjukvårdens arbete att motverka skillnader mellan olika
socioekonomiska grupper vad gäller insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och hälsa.
För att uppnå målet med en god och jämlik hälsa för hela befolkningen krävs en tydlig fördelning av
ansvar på nationell nivå. Kommissionen för jämlik hälsa betonar i sitt slutbetänkande13 betydelsen av
mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning.
Systemteoretiskt perspektiv
Med ett systemteoretiskt perspektiv kan vi se folkhälsans kopplingar mellan individ, grupper och
samhället. Även om individens egna val har stor betydelse för hälsan, kan faktorer på samhälls- och
strukturnivå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att underlätta goda val
(Folkhälsomyndigheten 2019).

12
13

Prop. 2017/18:249
SOU 2017:47 Nästa steg mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
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Bild 4 – Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer. Bild efter Dahlgren och Whitehead, 1991

En individs hälsa påverkas av många olika faktorer runt oss. Vissa av dessa faktorer påverkas av
individen själv, andra påverkas av samhället och omgivningen, men de flesta påverkas av ett samspel
mellan individuella och samhällsrelaterade faktorer. Bild 4 visar dessa faktorer som benämns som
hälsans bestämningsfaktorer.
Det yttersta lagret visar olika socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade förhållanden. Faktorer
som är svåra för mig som individ att själv påverka, dessa styrs och påverkas till största del av politiska
beslut. Nästa lager är levnads- och arbetsvillkor. Dessa påverkas av individuella val, men även till stor
del av politiskt styrda beslut inom olika sektorer. Som t.ex. arbetsmarknad, utbildning och hälso- och
sjukvård.
De två innersta lagren innehåller faktorer som är mer individinriktade. Det är faktorer relaterade till
sociala nätverk – som inflytande, delaktighet och relationer, och levnadsvanor – som mitt förhållande
till alkohol, tobak, motion och kost. Dessa två lager går i hög grad att påverka för mig som enskild
individ, men de påverkas även i samspel med andra mer politiskt styrda lager längre ut i modellen.
Längst in har vi de grundläggande, biologiska faktorerna som arv, kön och ålder. Faktorer som
(förutom kön) inte går att påverka.
Alla dessa faktorer och hur de fördelas i en befolkning går alltså att påverka genom olika
samhällsbeslut (Göteborgs Stad 2014). Förutsättningarna för en god och jämlik hälsa påverkas av
livsvillkor (som utbildning, sysselsättning och tillgång till hälso- och sjukvård), av livsmiljöerna
omkring oss (både fysiska och psykiska) och av individens levnadsvanor och egna val (Ineland 2013).
En viktig del i förståelsen för hur ojämlikhet i hälsa uppkommer är att se att hälsan och dess
bestämningsfaktorer ingår i ett ständigt pågående samspel som formas både av samhället och av
individen själv. Det är även viktigt att hitta en lösning på hur man kan påverka det positiva samspelet
mellan olika faktorer samtidigt som man motverkar ett eventuellt negativt samspel.
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Hållbar utveckling
En av de viktigaste utgångspunkterna för allt strategiskt folkhälsoarbete är den hållbara utvecklingen.
Hållbar utveckling handlar ytterst om livskvalitet – nu och i framtiden – genom att skapa en
fungerande samhällelig och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system. WHO
beskriver i en rapport sambandet mellan en befolknings hälsa och de grundläggande ekonomiska och
sociala villkoren, och att den största faktorn till ohälsa är den sociala ojämlikheten (World Health
Organisation 2008). Hittills har störst fokus både lokalt, regionalt och nationellt varit på den
ekonomiska och ekologiska dimensionen. Alltmer fokus läggs nu på den tredje dimensionen – social
hållbarhet. Ett social hållbart samhälle har fokus på människor och mjuka värden som demokrati,
rättvisa, mänskliga rättigheter. Det handlar om folkhälsa, kultur, trygghet, levnadsvanor, livskvalitet,
jämlikhet och jämställdhet. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Risk- och skyddsfaktorer
Inom förebyggande arbete är det viktigt att alltid ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer
är de faktorer – egenskaper eller förhållanden – som kan öka risken för särskilda negativa utfall om
individen utsätts för dessa. Skyddsfaktorer är de faktorer – egenskaper och förhållanden – som ökar
individens motståndskraft och förändrar effekterna av att exponeras av en risk.
Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer; individuell nivå, social nivå och strukturell nivå. På
individuell nivå kan det handla om beteenden och personligheter, på social nivå hur väl uppväxtmiljö,
familj och skola fungerar och på strukturell nivå kan det handla om människors livsförutsättningar
och barn och ungas uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten 2016).
Genom att ha kunskap om hur risk- och skyddsfaktorer påverkar individen kan man förutsäga en
trolig utvecklingsväg för individen och även göra insatser för att öka skyddsfaktorer för individer och
grupper i samhället. Via kunskap om risk- och skyddsfaktorer får man även en ökad förståelse för
varför utfallet blir som det blivit. Om man i det förebyggande folkhälsoarbetet reflekterar och arbetar
med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kan man i ett tidigt skede sätta in resurser för att minska
riskfaktorer och skapa skyddande faktorer hos individen, hos grupper eller i omgivningen.
(Stockholms stad 2013).
Det gäller att hitta en lösning på hur man kan påverka det positiva samspelet mellan olika faktorer –
skapa skyddsfaktorer – samtidigt som man motverkar ett eventuellt negativt samspel – riskfaktorer.
Det gäller även att se det samspel som pågår mellan olika faktorer och hur samspelet påverkas av
både samhälleliga beslut och av individens egna val. Om man i det förebyggande folkhälsoarbetet
arbetar och reflekterar med kunskapen om risk- och skyddsfaktorer kan man i ett tidigt skede sätta in
resurser för att minska riskfaktorer och skapa skyddande faktorer hos både individer och grupper.
I folkhälsoarbetet räknas utbildningsnivå som den enskilt största risk- och skyddsfaktorn för framtida
hälsa. Utan utbildning minskar möjligheterna till arbete, ekonomisk säkerhet och möjligheterna att
påverka sitt liv.
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Preventionsarbete
Forskningslitteraturen brukar presentera tre
strategier/insatser som är effektiva i arbetet med att minska
skillnaderna i hälsa och utjämna klyftorna mellan olika
grupper:
Indikerade insatser – Insatser som riktas mot individer som
har ett riskbeteende av något slag.
Selektiva insatser – Insatser som riktas mot en grupp
individer i befolkningen som ses som en riskgrupp
Universella insatser – Insatser som riktas mot hela
befolkningen.

Indikerade

Selektiva

Universella

För att minska hälsoklyftorna i ett samhälle behöver de
åtgärder eller insatser man vidtar vara universella, men i större omfattning riktas till grupper eller
områden som är mer utsatta. Detta kallas proportionell universalism (Marmot, 2010). Det innebär
att åtgärderna ska vara generella men anpassas till de som har störst behov.
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Resultat
Trygga uppväxtvillkor
Familjer med låg inkomst
Det föreligger stora skillnader mellan hushållen i Sandvikens kommun med högst disponibel inkomst
och de med lägst disponibel inkomst. Även om den disponibla inkomsten ökat i de flesta
bostadsområdena mellan 2014 och 2017 ser vi att inkomstskillnaderna förstärkts mellan områdena. I
bostadsområdena med högst respektive lägst disponibel inkomst var skillnaderna över 29 000 kronor
i månaden. Median i kommunen har ökat med drygt 37 000 kronor sedan 2014, vilket ger en generell
ökning på drygt 3 100 kronor i snitt per månad och hushåll.
Diagram 1 – Disponibel inkomst i hushåll med barn mellan 0-18 år, 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet. Staplar med orange färg visar
median i respektive bostadsområde och blå staplar visar första kvartilen14. Den röda vågräta linjen visar 60 % av median i
Sandvikens kommun (327 217 kronor, vilket motsvarar drygt 27 200 kronor per månad).

14

Inom statistik är kvartilerna de tre punkter som delar upp ett sorterat datamaterial i fyra lika delar. Första kvartilen
underskrids av högst 25 procent av observationerna samtidigt som den överskrids av högst 75 procent av dem.
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2017 var det tolv procent barn och unga som levde i hushåll med låg inkomst – mindre än 60 procent
av medianen för disponibel inkomst.
Mer än vart tionde barn i kommunen levde 2017 i relativ fattigdom15. Den relativa fattigdomen i
kommunen var ojämlikt fördelad, i fyra bostadsområden levde mer än en femtedel av barnen i
hushåll med låg inkomst.
De flesta barn som år 2017 bodde i hushåll med låg disponibel inkomst fanns i tre geografiska
områden inom Sandvikens tätort; Nya Bruket, Norrsätra och Centrum. I bostadsområde Norrsätra
bodde en tredjedel av alla barn och unga i hushåll med låg inkomst.
Diagram 2 – Andel barn och unga (0-18 år) i hushåll med låg inkomst, 201716
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Låg inkomst är definierad till 60 % av medianen för disponibel inkomst i hushåll i Sandvikens kommun. Endast
områden med fler än 50 barn (0-18 år) redovisas i diagrammet.

15

De flesta höginkomstländer beräknar idag fattigdom genom att räkna den andel av befolkningen vars inkomster
understiger 50 eller 60 procent av den nationella medianinkomsten, vilket ger ett mått på relativ fattigdom. Källa: UNICEF
16 Uträkningen i kartläggningen 2014 gjordes endast bland hushåll med barn i åldern 0-18 år. Denna uträkning inkluderar
ALLA hushåll i Sandvikens kommun. Detta innebär att vi inte kan göra en jämförelse med 2014 års resultat. Vid framtida
kartläggningar kommer alla hushåll inkluderas i uträkningen.
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Bild 5 – Andel barn i hushåll med låg inkomst i Sandvikens tätort, 2017
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Ekonomiskt bistånd
I Sandvikens kommun var andelen bidragsförsörjda (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning,
ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd) högre än genomsnittet i riket (ekonomifakta
2020). Den största andel som under 2017 beviljats ekonomiskt bistånd bodde på Nya Bruket, i
Norrsätra och i Björksätra. Alla dessa tre geografiska områden ligger mycket högt över medelvärdet
på 5,9 procent.
Medelvärdet i kommunen har de senaste åren varit relativt konstant.
Den största minskningen sedan 2014 var i område Norrsätra där andelen som fått ekonomiskt
bistånd minskat med sex procentenheter.
Diagram 3 – Andel som fått ekonomiskt bistånd (ålder 20-64 år), 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.

23

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun – version 2020
Ekonomisk kris
Andelen bland både kvinnor och män som uppgett att de har svårighet att klara de löpande
utgifterna har varit relativt konstant och ligger nu på 15 procent i båda grupperna. Det var ungefär
samma resultat i riket.
Diagram 4 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att det under de
senaste tolv månaderna hänt att de har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat,
hyra, räkningar m.m. 2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor 2007-2018.
I detta resultat är svarsalternativen ”Ja, vid ett tillfälle” och ”Ja, vid flera tillfällen” angivna och ihopslagna.
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Delaktighet och inflytande
Valdeltagande
Valdeltagandet i Sandviken var vid riksdagsvalet 2018 nästan detsamma som riksgenomsnittet. 86,95
procent av de röstberättigade i kommunen röstade jämfört med 87,18 procent i riket. Valdeltagandet
i Sandvikens kommun har varit relativt konstant mellan valen 2014 och 2018 (Valmyndigheten,
2018).
Valdeltagandet följer i mångt och mycket disponibel inkomst, med ett par mindre undantag. Ju högre
disponibel inkomst, desto högre valdeltagande. Högsta valdeltagandet 2018 var i valdistrikt Säljan
där närmare 92 procent av de röstberättigade deltog i valet. I samma område var även den
disponibla inkomsten den högsta i kommunen. Lägst valdeltagande var det i valdistrikt Murgården
där närmare 73 procent av de röstberättigade deltog i valet (en minskning med drygt fem
procentenheter sedan valet 2014). I valdistrikt Murgården bodde även de med lägst disponibla
inkomst i kommunen.
Diagram 5 – Valdeltagande i Sandvikens kommun 2018, kopplat till disponibel inkomst, 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017 samt Valmyndigheten
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Barn och ungas inflytande
En stor andel ungdomar uppger att de var intresserade av och vill vara med och påverka i
kommunen. Andelen som vill vara med och påverka har ökat mellan 2016 och 2019 i alla grupper
utom killar i årskurs 2 på gymnasiet. Bland tjejerna i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet var det
2019 över hälften som är intresserade av att vara med och påverka. Bland killarna i årskurs 8 var det
nästan hälften som vill vara med och påverka, i årskurs 2 på gymnasiet har andelen sjunkit från 49 till
43 procent.
Diagram 6 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som vill vara med och påverka frågor som rör
Sandvikens kommun, 2016-2019
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Källa: Lupp 2016 samt 2019
De blå staplarna visar resultatet från Lupp-enkäten 2019 och den röda linjen visar resultatet från Lupp-enkäten 2016.
Notering: Utifrån respondentgrupp som besvarat enkäten.

Många av ungdomarna vet fortfarande inte vilka möjligheter som finns för dem att föra fram sina
åsikter. Det framkommer att en något högre andel tjejer inte vet vilka möjligheter de har att föra
fram sina åsikter. Andelen som inte vet har minskat något mellan 2016 och 2019. Främst var det
killarna i årskurs åtta som 2019 fått mer insikt om vilka möjligheter de har att framföra sina åsikter.
Diagram 7 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som inte vet vilka möjligheter de har att föra
fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, 2016-2019
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Källa: Lupp 2016 och 2019
De blå staplarna visar resultatet från Lupp-enkäten 2019 och den röda linjen visar resultatet från Lupp-enkäten 2016.
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten
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I Luppenkäten 2019 hade Sandvikens kommun en extra fråga till eleverna i årskurs 8 och årskurs 2 på
gymnasiet kring inflytande och delaktighet där de fick redovisa på vilket sätt de vill vara med och
påverka. Frågan var en flervalsfråga där de fick kryssa i flera alternativ.
De tre alternativ ungdomarna föredrog var:
1) Via sociala medier
2) Via enkäter
3) Genom att träffa politiker i skolan
Socialt kapital

Emotionellt stöd
Andelen som uppger att de saknar emotionellt stöd har ökat något över tid bland både män och
kvinnor i Sandvikens kommun, skillnaden mellan könen har varit relativ konstant. Det finns en
signifikant skillnad mellan kvinnor i Sandvikens kommun och riket, där andelen kvinnor i Sandviken
till större del uppgett att de saknar emotionellt stöd.
Diagram 8 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att de saknar
emotionellt stöd, 2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Andel på y-axel visar upp till 50 procent., inte 100 procent som i de flesta diagram i kartläggningen.
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Praktiskt stöd
Andelen som saknar praktiskt stöd har varit relativt konstant för både män och kvinnor i Sandvikens
kommun sedan 2004. Detsamma gäller för riket.
Diagram 9 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att de saknar
praktiskt stöd, 2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Andel på y-axel visar upp till 50 procent., inte 100 procent som i de flesta diagram i kartläggningen.

Tillit och förtroende
Andelen som uppger att de känner svårighet att lita på andra människor har ökat i Sandvikens
kommun över tid, relationen mellan män och kvinnor har varit konstant under hela perioden. Över
en tredjedel av respondenterna i enkäten har uppgett att de har svårt att lita på andra. I jämförelse
med riket finns en signifikant skillnad där männen i Sandviken till större andel har svårt att lita på
andra människor jämfört med riket (35 respektive 28 procent).
Diagram 10 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att de har svårt att
lita på andra människor 2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Utbildning och arbete
Vuxnas utbildningsnivå
2017 var det 33,7 procent av medborgarna i åldern 20-64 år i hushåll med barn (0-18 år) i Sandvikens
kommun som hade eftergymnasial utbildning (tre år eller längre).
Högst andel med eftergymnasial utbildning, bodde i område Hedgrind. Där hade 61 procent av
hushållen17 med barn i åldern 0-18 år eftergymnasial utbildning. I område Nya Bruket var andelen
med eftergymnasial utbildning 21 procent.
I sex av de områden som redovisas var andelen med eftergymnasiala studier under 25 procent, vilket
innebär att 75 procent av hushållen med barn i åldern 0-18 år i dessa områden inte hade högre
utbildning än grundskola eller gymnasium.
Diagram 11 – Andel med eftergymnasial utbildning (ålder 20-64 år), hushåll med barn 0-18 år, 2017
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Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.

17

Det är den högsta utbildningsnivån i hushållet som avses, det räcker med att en av föräldrarna har eftergymnasial
utbildning.
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Bild 6 – Andel med eftergymnasial utbildning i Sandvikens tätort, 2017
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I Sandvikens kommun var det 2017 en större andel av den kvinnliga befolkningen som har en
eftergymnasial utbildning jämfört med männen. Det är ett mönster som återfinns även på läns- och
riksnivå. Vad gäller andelen i befolkningen som har en eftergymnasial utbildning så ligger nivån i
Sandviken i linje med den i länet medan andelen eftergymnasialt utbildade är betydligt högre på
riksnivå. (SCB)
Bland kvinnorna i kommunen var det 35 procent som hade eftergymnasial utbildning 2017, jämfört
med männen där 23 procent studerat vidare efter gymnasiet. Dessa siffror har inte ändrats sedan
2014.
Diagram 12 – Högsta utbildningsnivå efter kön (ålder 20-64 år), 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
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Behörighet till gymnasieskolan
Mellan 2014 och 2019 har andelen tjejer och killar i årskurs nio i Sandvikens kommun som har
behörighet till gymnasieskolan varit relativt konstant. Det finns variationer bland båda könen under
perioden. Skillnaden är stor mellan tjejers och killars möjligheter till studier på gymnasiet, största
skillnaden var 2017 med över tolv procentenheter. 2019 hade skillnaden mellan könen minskat till
närmare sju procentenheter. Detta beror på att andelen killar med gymnasiebehörighet ökat och
andel tjejer med gymnasiebehörighet minskat under de senaste två åren.
En mindre andel niondeklassare i Sandvikens kommun klarar behörigheten till gymnasiet i jämförelse
med både länet och riket över tid. Andelen killar i riket och länet med gymnasiebehörighet har, som i
Sandvikens kommun, varit lägre än andelen tjejer.
Diagram 13 – Andel tjejer och killar i Sandvikens kommun, Gävleborgs län respektive riket med
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 2014-2019
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Källa: Skolverket 2014-2019

Andelen elever som inte fullföljer gymnasiestudierna i Sandvikens kommun ligger något under nivån i
riket. År 2018 var det 63 procent av eleverna som tagit examen inom tre år i Sandviken, motsvarande
andel i riket låg på 66 procent. (Skolverket)
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Sysselsättningsgrad ungdomar
2017 var det 64 procent av ungdomarna i åldern 20-25 år i Sandvikens kommun som
förvärvsarbetade eller hade egen näringsverksamhet. Cirka 11 procent av ungdomarna studerade.
Genomsnittet i kommunen för de som varken arbetar eller studerar var alltså 25 procent, vilket är en
minskning med tre procentenheter sedan 2014.
Högst andel ungdomar i åldern 20-25 år som varken arbetade eller studerade bodde i område Nya
Bruket, där nästan hälften (47 procent) stod utanför arbetsmarknaden eller studier, en minskning
med elva procentenheter sedan 2014. Högst andel ungdomar med ekonomiskt bistånd (25 procent)
bodde i område Nya Bruket följt av Norrsätra (24 procent). Högst andel ungdomar under rubriken
övriga18 bodde i område Björksätra (25 procent), följt av områdena Klangberget samt
Storvik/Hammarby tätorter (24 procent).
Diagram 14 – Andel unga i åldern 20-25 år i Sandvikens kommun som vare sig arbetar eller
studerar, 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 50 unga (20-25 år) redovisas i diagrammet.
Den blå delen i stapeln representerar ungdomar med ekonomiskt bistånd. Den gula delen av stapeln representerar övriga
ungdomar.

18

Med övriga menas i detta fall ungdomar med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, de som har sjuk- eller
aktivitetsersättning, de med rehabiliteringsersättning, ungdomar som är ute i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och/eller
ungdomar som är föräldraledig eller vårdar anhörig.
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Ungdomsarbetslöshet
Andelen som presenteras är den sammanlagda andelen arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år, både
de öppen arbetslöshet och de som deltar i något av Arbetsförmedlingens program med
aktivitetsstöd. Arbetslösheten har under hela perioden varit högre bland killarna än bland tjejerna.
Mellan 2017 och 2018 var det fler killar än tjejer som bröt arbetslösheten och påbörjade anställning
eller studier. 2019 skiljde det 1,3 procentenheter mellan killar och tjejer, vilket är den minsta
skillnaden under hela mätperioden. 2019 var det mindre än en femtedel av ungdomarna i åldern 1824 år som var arbetssökande i Sandvikens Kommun, vilket visar en minskning över tid.
Diagram 15 – Andel arbetssökande i åldern 18-24 år i Sandvikens kommun, 2014-2019
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten bland ungdomar totalt är betydligt högre i Sandvikens kommun än i riket (se tabell 1
nedan). Den öppna arbetslösheten, de första tre månaderna ungdomarna är inskrivna på
Arbetsförmedlingen, var 2019 ungefär lika i Sandvikens kommun och riket. Den öppna
arbetslösheten har minskat över tid, en minskning som varit större i Sandvikens kommun än i riket.
Det är bland arbetssökande i program en tydlig skillnad finns. Att som ungdom vara inskriven i ett
program på Arbetsförmedlingen innebär i de flesta fall en arbetslöshetsperiod på mer än 90 dagar.
En ungdom som varit inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen längre än 90 dagar har
möjlighet att gå med i ett program som kallas Jobbgarantin för ungdomar19.
2019 var det 4,4 procent i riket som var inskrivna i program jämfört med 13,2 procent i Sandvikens
kommun. Även bland arbetssökande i program har andelen minskat, något mer i Sandvikens
kommun än i riket.
Tabell 1 - Ungdomsarbetslöshet i Sandvikens kommun respektive riket, 2014-2019

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Öppet
arbetslösa
8,7%
8,2%
7,3%
4,8%
5,4%
4,6%

Sandvikens kommun
Arbetssökande
i program
18,0%
18,7%
18,1%
17,6%
13,7%
13,2%

Öppet
arbetslösa
6,2%
5,5%
5,0%
4,6%
4,1%
4,2%

Totalt
26,7%
26,9%
25,4%
22,4%
19,1%
17,8%

Riket
Arbetssökande
i program
8,8%
7,8%
6,7%
5,8%
4,8%
4,4%

Totalt
15,0%
13,3%
11,7%
10,4%
8,9%
8,2%

Källa: Arbetsförmedlingen, 2018

19

Jobbgarantin för ungdomar är ett program hos Arbetsförmedlingen som bland annat innebär att ungdomen har möjlighet
att få stöd av t.ex. jobbcoach, har möjlighet att praktisera samt delta på kortare utbildningar och samtidigt få aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning via Försäkringskassan.
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Långtidsarbetslöshet
Långtidsarbetslösheten i Sandvikens kommun har mellan 2014 och 2017 ökat med två
procentenheter till nio procent.
Högst andel långtidsarbetslösa fanns i område Nya Bruket där 32 procent av invånarna varit
arbetslösa tio månader eller längre, en ökning med fem procentenheter sedan 2014 (den största
ökningen i kommunen). I två områden har mer än en fjärdedel av medborgarna varit borta från
arbetsmarknaden tio månader eller mer; Nya Bruket och Norrsätra.
Diagram 16 – Långtidsarbetslöshet, arbetslös mer än 10 månader (ålder 20-64 år), 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet
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Bild 7 – Andel långtidsarbetslösa i ålder 20-64 år i Sandvikens tätort, 2017
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Förvärvsfrekvens
Genomsnittet i Sandvikens kommun var att 72 procent av den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64
år förvärvsarbetade 2017, samma genomsnitt som 2014.
Drygt en tredjedel – 36 procent – av invånarna i åldern 20-64 år i område Nya Bruket
förvärvsarbetade 2017, jämfört med 87 procent i område Svibacka. Resultatet är relativt konstant
mellan de två mätperioderna 2014 och 2017.
Det finns skillnader i förvärvsfrekvens mellan de som saknar eftergymnasial utbildning och de som
har eftergymnasial utbildningen. Skillnaderna var som störst i de bostadsområden där
förvärvsfrekvensen var som lägst – Norrsätra och Nya Bruket.
Diagram 17 – Förvärvsfrekvens per område 20-64 år, 2017
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.
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Medel- och medianinkomst
Median i hela kommunen har ökat med drygt 15 000 kronor mellan 2014 och 2017.
Medianinkomsten i kommunen är lägre än i länet och riket. Sedan 2014 har medianinkomsten ökat i
snabbare takt i riket än i Sandvikens kommun. (ekonomifakta 2020) De personer som tjänar mest
respektive minst i ett område påverkar medelinkomsten men inte medianinkomsten.
Om medelvärdet är högre än medianvärdet tyder det på sned fördelning av inkomst, en grupp i
bostadsområdet har högre inkomster. Tydligast syns detta i områdena Norrsätra och Hedgrind. Om
istället medelvärdet är lägre än medianvärdet tyder det på att det finns en grupp som har lägre
inkomster. Se bland annat i områdena Östanå och utanför Österfärnebo och Gysinge tätorter.
Nio av de 30 representerade områdena har ett värde under kommunens median. Lägst disponibel
inkomst fanns i områdena Norrsätra och Nya Bruket, högst disponibel inkomst fanns i områdena
Svibacka och Västanbyn.
Männen i Sandvikens kommun hade högre medel- och medianinkomst än kvinnorna 2017 precis som
2014 (SCB).
Diagram 18 – Disponibel inkomst per individ (åldern 20-64 år) Sandvikens kommun, medel och
median, 2017
400000

300000

200000

100000

Norrsätra
Nya Bruket
Björksätra
Centrum
Stadsparken
Österfärnebo och Gysinge tätorter
Utanför tätort Österfärnebo och Gysinge
Kyrkåsen
Storvik och Hammarby tätorter
Vallhov
Barrsätra
Järbo tätort
Utanför tätort Kungsgården Åshammar
Kungsgården och Åshammars tätorter
Utanför tätort Storvik Hammarby
Sandbacka
Seestaden
Årsunda tätort
Utanför tätort Järbo
Klangberget
Hedgrind
Örta
Utanför tätort Årsunda
Utanför tätort Sandviken
Östanå
Stensätra
Östanbyn
Lassas
Sätra
Västanbyn
Svibacka

0

Medel

Median

Median i hela kommunen

Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning 2017
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.
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Hälsofrämjande miljö
Medellivslängd
Tillgänglig data avser Sandvikens kommun som helhet och kan därför endast redovisas i relation till
riket. Livslängden i Sandviken är lägre än riksgenomsnittet. 2018 var den förväntade återstående
livslängden för nyfödda 83,37 år för kvinnor och 78,86 år för män. I riket var livslängden för kvinnor
84,10 år och för män 80,55 år. Medellivslängden ökar över tid, i snabbare takt i riket än i Sandviken,
och för män i Sandvikens kommun har medellivslängden de senaste åren sjunkit.
Diagram 19 – Medellivslängd 1998-2018

Källa: SCB

Ohälsotal
I diagram 20 och 21 på sidan 40 redovisas genomsnittligt antal ohälsodagar för kvinnor respektive
män (ålder 20-64 år) uppdelat på åldersgrupper och geografiska områden i kommunen. Antal uttagna
ohälsodagar har sjunkit mellan åren 2015 och 2018 i de flesta åldersgrupperna för både män och
kvinnor. För båda könen ökade antalet uttagna ohälsodagar med åldern, flest dagar togs ut i den
äldsta gruppen – 60-64 år.
Kvinnorna i Sandvikens kommun hade i genomsnitt fler antal ohälsodagar i genomsnitt jämfört med
männen under 2018, precis som 2015. I en jämförelse mellan områden är det område
Storvik/Hammarby tätorter som hade högst antal uttagna ohälsodagar under 2018. Minst antal
ohälsodagar togs ut i område utanför Årsunda tätort.
Störst skillnad mellan könen i antal uttagna ohälsodagar fanns i område utanför
Österfärnebo/Gysinge tätorter där kvinnorna tagit ut 148 fler ohälsodagar än männen under 2018.
Då den största delen av invånarna i Sandvikens kommun är bosatta i Sandviken tätort väljer vi även
att redovisa antal ohälsodagar för kvinnor respektive män i (ålder 20-64 år) uppdelat på
åldersgrupper och geografiska områden i Sandvikens tätort, se diagram 22 och 23 på sidan 41.
Flest antal ohälsodagar i Sandvikens tätort 2018 togs ut bland kvinnorna i bostadsområde Nya Bruket
och bland männen i bostadsområde Björksätra.
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Diagram 20 – Genomsnittligt antal ohälsodagar för kvinnor (ålder 20-64 år) i Sandvikens kommun
uppdelat i åldersgrupper och geografiska områden, 2018
120
100
80
60
40
20
0

20 år - 29 år

30 år - 39 år

40 år - 49 år

50 år - 59 år

60 år - 64 år

Källa: Supercross, Region Gävleborg Befolkning 2018-12-31

Diagram 21 – Genomsnittligt antal ohälsodagar för män (ålder 20-64 år) i Sandvikens kommun
uppdelat i åldersgrupper och geografiska områden, 2018
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Diagram 22 – Genomsnittligt antal ohälsodagar för kvinnor (ålder 20-64 år) i Sandvikens tätort
uppdelat i åldersgrupper och bostadsområden, 2018
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Befolkning 2018-12-31
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.

Diagram 23 – Genomsnittligt antal ohälsodagar för män (ålder 20-64 år) i Sandvikens tätort
uppdelat i åldersgrupper och bostadsområden, 2018
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Källa: Supercross, Region Gävleborg Befolkning 2018-12-31
Notering: Endast områden med fler än 100 invånare (20-64 år) redovisas i diagrammet.
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Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom
Hjärt- och kärlsjukdomar utgör en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård och dödsfall i Sverige.
Frekvensen av insjuknade i akut hjärtinfarkt och dödligheten i akut hjärtinfarkt har minskat i
Gävleborgs län de senaste tio åren. Jämfört med riket har Gävleborgs län haft höga siffror sedan
2004. Den offentliga statistiken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar redovisas endast på länsnivå.
2018 avled i Gävleborgs län 436 personer per 100 000 invånare i hjärt- och kärlsjukdomar
(Socialstyrelsen 2019). Socialstyrelsen gör ett antagande om 142 döda i hjärt- och kärlsjukdomar i
Sandvikens kommun, vilket är en minskning med 25 personer sedan 2015.
Alkoholrelaterad dödlighet
Riskbruk av alkohol har samband med en mängd sjukdomar, organskador och sociala problem. I
Gävleborgs län är den alkoholrelaterade dödligheten efter en ökning åter på samma nivå som 2004.
Gävleborg har något högre siffror än riket som helhet. Den offentliga statistiken gällande dödlighet i
alkoholrelaterade sjukdomar redovisas endast på länsnivå. 2018 avled i Gävleborgs län 22 personer
per 100 000 invånare i alkoholrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2019). Socialstyrelsen gör ett
antagande om nio döda i alkoholrelaterade sjukdomar i Sandvikens kommun, vilket är en minskning
med en person sedan 2015.
Självskattad hälsa
Den självskattade hälsan har varit relativt konstant de senaste åren för både män och kvinnor,
könens resultat har även följt varandra. Vid senaste Hälsa på lika villkor var det en betydligt lägre
andel av de kvinnliga respondenterna som uppgav att de hade en bra eller mycket bra självskattad
hälsa, en minskning på 13 procentenheter – från 71 procent till 58 procent. En signifikant skillnad i
jämförelse med kvinnorna i riket, 69 procent. Om detta är ett trendbrott visar sig vid framtida
genomföranden av Hälsa på lika villkor. Bland männen var resultatet i Sandvikens kommun likt riket.
Även bland de som uppgav att de hade dålig eller mycket dålig självskattad hälsa har andelen varit
relativt konstant. Det var en något högre andel kvinnor som 2018 uppgav att de har dålig eller
mycket dålig självskattad hälsa, men ökningen är större bland männen över tid. Siffrorna var något
lägre i riket och där märktes en liten minskning av andelen som uppgav att de har dålig eller mycket
dålig självskattad hälsa.
Diagram 24 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att de har
bra/mycket bra respektive dålig/mycket dålig självskattad hälsa, 2004-2018
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Källa: HLV 2002-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Ungdomars självupplevda hälsa
Precis som 2016 så finns en skillnad mellan könen där tjejerna även 2019 i högre utsträckning
uppgett att de haft somatiska besvär. Det är fortfarande mer än dubbelt så många tjejer som uppgett
att de haft ont i huvudet och/eller ont i magen flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag.
Bland tjejernavar det ungefär lika stor andel som uppgett att de haft huvudvärk som ont i magen
både i årskurs 8 som i årskurs 2 på gymnasiet. Ungefär var fjärde tjej uppgav att de haft somatiska
besvär flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag, vilket är en ökning sedan 2016 i båda
respondentgrupperna. Bland killarna var andelen med somatiska besvär relativt konstant mellan de
två enkättillfällena, andelen killar i årskurs två på gymnasiet som haft ont i huvudet flera gånger i
veckan eller i stort sett varje dag har minskat något.
Vad ungdomarna i kommunen själva tror kan vara anledningen till att de har ovanstående problem
kan du läsa mer om under rubriken ”Ungdomars psykiska välbefinnande” på sidan 45.
Diagram 25 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som de senaste sex månaderna haft
somatiska besvär flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag, 2016 och 2019
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Källa: Lupp, 2016 och 2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Staplarna visar resultat från 2019. Mörkblå stapel visar tjejer i åk 8, ljusblå stapel tjejer i åk 2, mörkgrön stapel
visar killar i åk 8 och ljusgrön stapel visar killar i åk 2. Den röda linjen visar resultatet från 2016.

När det gäller sömnproblem synliggörs att tjejerna är de som till störst andel har svårt att somna.
Mer än var tredje tjej uppgav att de har svårt att somna flera gånger i veckan eller i stort sett varje
dag. Många av ungdomarna uppger även att de sovit dåligt på natten. Mer än var fjärde tjej i årskurs
8 och årskurs två på gymnasiet uppgav att de sovit dåligt flera gånger i veckan eller i stort sett varje
dag under det senaste halvåret.
Jämför vi resultaten mellan 2016 och 2019 ser vi att killarna har mindre sömnproblem nu än för tre
år sedan. Största minskningen fanns bland killarna i årskurs två på gymnasiet. Bland tjejerna ser vi en
liten ökning mellan 2016 och 2019 i alla respondentgrupper.
Vad ungdomarna i kommunen själva tror kan vara anledningen till att de har sömnproblem kan du
läsa mer om under rubriken ”Ungdomars psykiska välbefinnande” på sidan 45.
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Diagram 26 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som de senaste sex månaderna haft
sömnproblem flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag, 2016 och 2019
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Källa: Lupp, 2016-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Staplarna visar resultat från 2019. Mörkblå stapel visar tjejer i åk 8, ljusblå stapel tjejer i åk 2, mörkgrön stapel
visar killar i åk 8 och ljusgrön stapel visar killar i åk 2. Den röda linjen visar resultatet från 2016.

Nedsatt psykiskt välbefinnande
Andelen kvinnor som utifrån GHQ-5 har nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat mellan åren 2004 till
2018. Bland männen i Sandvikens kommun har det varit ett mer konstant resultat över tid. Den totala
andelen i Sandvikens kommun med nedsatt psykiskt välbefinnande var 16 procent och i riket var den
totala andelen 17 procent. Skillnaderna mellan män och kvinnor har ökat över tid då fler kvinnor
uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande medan männen ligger på ungefär samma nivå
sedan 2004.
Diagram 27 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppgav att de har nedsatt
psykiskt välbefinnande utifrån GHQ-5, 2004-2018
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Källa: HLV 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Ungdomars psykiska välbefinnande
Andelen unga tjejer som uppgett att de haft besvär med stress under de senaste sex månaderna har
ökat över tid. Vid senaste Luppgenomförande 2019 var det 58 procent som uppgav besvär av stress.
Bland killarna märks en något mindre ökning över tid. Det är dubbelt så många tjejer som uppgett
stressbesvär i jämförelse med killarna.
Diagram 28 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som de senaste sex månaderna haft besvär
med stress flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag, 2010-2019
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Källa: Lupp, 2010-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.

Skillnaden mellan könen syns även när det gäller nedstämdhet, ungefär dubbelt så många unga tjejer
har uppgett att de känt sig nedstämda flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag i jämförelse
med killarna. Denna tidsserie blir kortare då svarsalternativen på frågan ändrats över tid och inte går
att jämföra. Mellan de båda frågetillfällena har känslan av nedstämdhet sjunkit i alla grupper utom
för tjejer i årskurs två på gymnasiet där en mindre ökning syns.
Diagram 29 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som de senaste sex månaderna haft besvär
med nedstämdhet flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag, 2016-2019
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Källa: Lupp, 2016-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: De blå staplarna visar resultatet från 2019 den röda linjen visar resultatet från 2016.
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2019 hade Sandvikens kommun en extra fråga i Lupp-enkäten kopplad till ungdomars sömnproblem
samt somatiska och psykiska besvär. De ungdomar som svarat att de minst en gång i veckan eller
oftare haft något besvären; känt sig stressad, känt sig nedstämd, haft ont i magen eller ont i huvudet,
haft svårt att somna eller sovit dåligt på natten de senaste sex månaderna fick även chans att förklara
vad de tror besvären hänger samman med.
Frågan var en flervalsfråga där ungdomarna fick kryssa i flera alternativ. Bland alla elever i årskurs
åtta och årskurs två på gymnasiet angav de flesta att skolarbetet var den störst bidragande faktorn
till deras besvär. På andra plats kom att de har höga krav på sig själv.
Andra bidragande orsaker bland tjejerna var de känner sig osäkra på framtiden samt att de känner sig
ensamma. Bland killarna var även för mycket skärmtid en bidragande orsak. Flera av killarna angav
även att de inte visste vad orsaken till deras besvär var.
Levnadsvanor
Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt
påverkbara faktorerna för onödig ohälsa.

Fysisk aktivitet
Fram till och med 2014 redovisades resultatet i andel som uppgett att de rört på sig minst 30 minuter
per dag. Då var det 64 procent av respondenterna bland både kvinnor och män som uppgav att de
var fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Vid 2018 års enkättillfälle hade frågan angående fysisk
aktivitet ändrats. Istället för att redovisa resultatet i 30 eller 60 minuters fysisk aktivitet per dag
redovisas den fysiska aktiviteten i aktivitetsminuter per vecka, 150 eller 300 minuter per vecka (i
genomsnitt 20 respektive 40 minuters aktivitet per dag).
En större andel män jämfört med kvinnor uppgav att de var fysiskt aktiva 2018. 67 procent av
männen och 57 procent av kvinnorna hade minst 150 aktivitetsminuter i veckan. I riket var resultatet
64 procent både för kvinnor och för män. 37 procent av männen och 28 procent av kvinnorna hade
minst 300 aktivitetsminuter i veckan. I riket var resultatet 36 procent bland kvinnorna och 35 procent
bland männen.
Antalet redovisade aktivitetsminuter har minskat mellan de olika enkättillfällena, från 30 till 20
minuter per dag. Andelen kvinnor i Sandvikens kommun som uppfyller rekommendationerna har
sjunkit trots att antalet minuter minskat. Bland männen har andelen ökat. Utifrån detta dras en
slutsats att kvinnorna i kommunen blivit mindre fysiskt aktiva under perioden 2014-2018 medan
männen var ungefär lika fysiskt aktiva vid båda enkättillfällena.
Diagram 30 – Andel kvinnors respektive mäns aktivitetsminuter i veckan de senaste tolv
månaderna, 2018 (Sandvikens kommun)
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Källa: Hälsa på lika villkor, 2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Ungdomars fysiska aktivitet

Mest aktiva var killarna i årskurs åtta. Ungdomarna blir mindre aktiva ju äldre de blir. Vid en
jämförelse mellan 2016 och 2019 ser vi att andelen ungdomar som sällan eller aldrig tränar så de blir
svettiga har minskat. Det betyder att andelen ungdomar som är fysiskt aktiva har ökat under
perioden.
Diagram 31 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som någon eller några gånger i månaden
samt sällan eller aldrig tränar så de blir andfådda eller svettiga, 2019
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Källa: Lupp,2016- 2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: De blå staplarna visar resultatet från 2019 den röda linjen visar resultatet från 2016.

Body Mass Index (BMI)
För både män och kvinnor i kommunen var andelen med övervikt och fetma (BMI över 25) 58
procent. Samma resultat som männen i riket. Bland kvinnorna i riket var det 45 procent som har en
BMI över 25, vilket är en signifikant säkerställt skillnad till kvinnorna i Sandvikens kommun.
Bland de som uppfyller kriterierna för fetma (BMI över 30) har andelen kvinnor i kommunen ökat
från 15 till 25 procent de senaste åren, en signifikant säkerställt skillnad jämfört med riket (15
procent). Bland männen har andelen varit mer konstant över tid, samma resultat i riket. Detta
innebär att en femtedel av männen och en fjärdedel av kvinnorna uppfyller kriterierna för fetma i
Sandvikens kommun.
Diagram 32 – Andelen kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som uppfyller kriterierna för
övervikt (BMI över 25) och för fetma (BMI över 30), 2004-2018
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Källa: HLV 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
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Tobaksbruk
Det dagliga tobaksanvändadet har minskat över tid både bland män och bland kvinnor i Sandvikens
kommun. Samma resultat finns i riket som helhet, Sandvikens kommun ligger någon procentenhet
högre än riket både hos kvinnorna och hos männen.
Diagram 33 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun som använder tobak dagligen,
2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor, 2007-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.

Rökning och snusning
Andelen av invånarna i Sandviken kommun som röker har minskat under det senaste decenniet. Vid
enkätens genomförande var det ungefär samma andel män och kvinnor i kommunen som rökte
dagligen. I jämförelse med riket avviker inte kommunens invånare i avseendet daglig rökning.
Snusning är mycket vanligare bland männen än bland kvinnorna, både i Sandvikens kommun och i
riket. I kommunen har andel män som snusar varit konstant över tid, med en liten ökning i mitten av
mätperioden. I riket minskar andelen män som snusar dagligen. Bland kvinnorna i kommunen har
andelen som snusar dagligen ökat något över tid och var 2018 fem procent. Denna tobaksindikator är
den enda i kommunen som ökat över tid för båda könen. I riket har andelen varit konstant de
senaste åtta åren – fyra procent.
Diagram 34 – Andel kvinnor respektive män som röker eller snusar dagligen i Sandvikens kommun,
2004-2018
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Källa: HLV 2004-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Tidigare år har de som svarat att de röker eller snusar dagligen även fått svara på om de vill sluta, 2018 utgick
dessa frågor i enkäten.
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Ungdomars tobaksbruk

Andelen ungdomar i årskurs två på gymnasiet som röker dagligen har varit relativt konstant bland
killarna, men minskat bland tjejerna de senaste åren. Skillnaderna mellan könen har minskat över tid
och 2019 var det en lite andel fler killar än tjejer som rökte dagligen.
Diagram 35 – Andel ungdomar i årkurs två (gymnasiet) i Sandvikens kommun som röker dagligen,
2013-2019
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Källa: CAN20, 2013-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Andel på y-axel visar upp till 25 procent., inte 100 procent som i de flesta diagram i kartläggningen.

Andelen tjejer i årskurs två på gymnasiet som dagligen snusar minskar kontinuerligt. Bland killarna är
resultatet mer konstant över tid men varierat mellan mättillfällena, andelen dagligsnusare har ökat
mellan 2016 och 2019. Skillnaderna mellan könen har varierat över tid och har ökat mellan de
senaste enkättillfällena.
Diagram 36 – Andel ungdomar i årkurs två (gymnasiet) i Sandvikens kommun som snusar dagligen,
2013-2019
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Källa: CAN, 2013-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Andel på y-axel visar upp till 25 procent., inte 100 procent som i de flesta diagram i kartläggningen.

20

CAN, eller Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har till uppgift att sprida information om alkohol och
andra droger och genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
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Alkoholkonsumtion
Andelen med riskabla alkoholvanor21 har varit konstant över tid bland både kvinnorna och männen i
kommunen. Det framkommer att män i Sandvikens kommun i något större utsträckning än
kvinnor har riskabla alkoholvanor. Siffrorna i riket var ungefär desamma som i Sandvikens kommun.
Diagram 37 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun med riskabla alkoholvanor,
2004-2018
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Källa: Hälsa på lika villkor, 2007-2018
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Frågan om de som har riskabla alkoholvanor vill minska sin alkoholkonsumtion har utgått i 2018 års enkät.

Ungdomars alkoholkonsumtion

Andelen ungdomar i kommunen med riskbruk har varit relativt konstant över tid, men skillnaden
mellan könen har ökat något de senaste åren.
Diagram 38 – Andel ungdomar i årskurs två (gymnasiet) i Sandvikens kommun med riskkonsumtion
av alkohol, 2013-2019
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Källa: CAN, 2013-2016
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.

21

I Sverige är definitionen av riskbruk mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för
kvinnor (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaförbundet 2014). Ett standardglas innehåller ca tolv gram ren
alkohol. Detta motsvarar olika antal centiliter beroende på dryck. Ett glas motsvarar en liten starköl (33 cl), ett glas
vin (10-15 cl) eller en drink/shot på 4 cl sprit.
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Anmälda brott
Sandviken har ur både ett regionalt och nationellt perspektiv låga siffror när det gäller antalet
anmälda brott. Mellan 2013 och 2018 har andelen anmälda brott sjunkit med ungefär 15 procent i
Sandvikens kommun, från 4081 till 3498 (Polisen, 2018).
Diagram 39 – Andel anmälda brott i Sandvikens kommun, 2013-2018
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Källa: Polisen

Upplevd trygghet
Nästan hälften av kvinnorna i Sandvikens kommun (47 procent) uppgav 2018 att de var rädda att gå
ut ensam i jämförelse med en tiondel av männen (elva procent). Det är fortfarande stor skillnad
mellan kvinnors och mäns känsla av trygghet. Rädslan att gå ut ensam har ökat över tid för både
kvinnor och män. Resultatet var lika i riket, kvinnor känner en större otrygghet än män och
otryggheten har ökat hos båda könen över tid.
Diagram 40 – Andel kvinnor respektive män i Sandvikens kommun samt i riket som uppgav att de
är rädd att gå ut ensam, 2007-2018
100

80

60
47%
40

20
11%
0
2007
Kvinnor Sandviken

2010

2014

Män Sandviken

Kvinnor riket

Källa: Hälsa på lika villkor, 2007-2018
Notering: Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Frågan fanns inte med vid enkättillfället 2004 och redovisas därför inte för detta årtal.
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Samma resultat visas i SCB:s medborgarundersökning. Männen känner sig mer trygga än kvinnorna,
men den upplevda tryggheten har minskat över tid för båda grupperna. Mest trygg känner sig män
och kvinnor i åldern 50-64 år och minst trygg känner sig åldersgruppen 65-84 år.
Diagram 41 – Index trygghet i Sandvikens kommun, 2014-2019
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Källa: SCB:s medborgarundersökning, 2014-2019
Notering: Betygsindex 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket
nöjd” (Statistiska Centralbyrån, 2019).

Upplevd trygghet hos ungdomar
Det syns en skillnad mellan könen på den upplevda tryggheten även bland ungdomar. Tjejer känner
sig i högre andel mer otrygga än killar på stan/i centrum samt på buss, tåg eller liknande. Den plats
där den största andelen ungdomar sällan eller aldrig känner sig trygga var på stan/i centrum. 42
procent av tjejerna i årskurs 2 på gymnasiet känner sig aldrig eller sällan trygga där. Det var även
denna grupp som var minst trygg på bussar, tåg och liknande.
Otryggheten har under perioden 2016-2019 ökat bland alla ungdomar, men främst bland
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet. Mest trygga var fortfarande killarna i årskurs 8 även om deras
känsla av otrygghet ökat mellan de båda enkättillfällena.
Diagram 42 – Andel ungdomar i Sandvikens kommun som aldrig eller sällan känner sig trygga på
följande platser, 2016-2019
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Källa: Lupp 2016-2019
Notering: Utifrån respondentgrupp som svarat på enkäten.
Notering: Staplarna visar resultat från 2019. Mörkblå stapel visar tjejer i åk 8, ljusblå stapel tjejer i åk 2, mörkgrön stapel
visar killar i åk 8 och ljusgrön stapel visar killar i åk 2. De röda linjerna visar resultatet från 2016.
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Diskussion
Ett samhälle med stora socioekonomiska skillnader mår oftast sämre än ett samhälle med mer
jämlika förhållanden. En mer jämlik hälsa kan uppnås om människors resurser inom ett antal viktiga
livsområden blir mer jämlikt fördelade. Kan de ojämlika skillnaderna minskas redan under barn och
ungas uppväxt kommer detta påverka även kommande generationer.
I Sandvikens kommun visar statistiken på ojämlika livsvillkor inom kommunens olika bostadsområden
samt mellan olika grupper.
Utgår man från resultatet i denna kartläggning och önskar agera för att minska samt förebygga
skillnader i livsvillkor och levnadsvanor bör universella insatser till största del användas. Det kan även
vara aktuellt med universella insatser riktade direkt till de bostadsområden som i kartläggningen
visar på högre utsatthet – så kallad proportionell universalism.
Huvuddelen av denna kartläggning fokuserar på barn och deras familjer. Förutom egenvärdet i att
barn och unga har goda livsvillkor och levnadsvanor är även kommunens utveckling beroende av att
barn och unga får förutsättningar för en god och trygg uppväxt. Ett nedsatt hälsotillstånd under
barndomen påverkar hälsan i framtiden och har betydelse för hur livet kan utvecklas. Därför är den
framtida folkhälsoutvecklingen i Sandvikens kommun beroende av att barn och ungdomar får
förutsättningar för god hälsa, goda livsvillkor och levnadsvanor. Tidiga insatser är avgörande och kan
förebygga att individer hamnar i utanförskap. Betraktat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är
kostnaden för förebyggande åtgärder dessutom betydligt lägre än priset för utanförskap.

Trygga uppväxtvillkor
Barn som växer upp i familjer med ekonomisk utsatthet har på gruppnivå sämre hälsa, sämre
välbefinnande och löper större risk att utsättas för skador, sjukdomar och hälsoproblem. Både under
barndomen och även senare under vuxenlivet. Den största faktorn till ohälsa är sociala ojämlikheter,
att befinna sig på olika delar av den sociala gradienten. Brist på resurser påverkar både delaktighet i
samhället, möjligheterna att studera vidare efter gymnasiet och valmöjligheterna till faktorer som
påverkar levnadsvanorna. Många faktorer som påverkar hälsan är direkt kopplade till en individs eller
ett hushålls ekonomiska resurser, då tillgången på pengar avgör vad du har råd att prioritera. Låg
inkomst begränsar människors möjlighet att ha inflytande över sin egen livssituation och begränsar i
längden även de enskilda valmöjligheterna.
I Sandvikens kommun finns det stora ekonomiska skillnader hos hushållen med barn. I bostadsområdena med högst respektive lägst disponibel inkomst är skillnaderna över 29 000 kronor i
månaden. Den disponibla inkomsten har i de flesta bostadsområden ökat de senaste fyra åren, men
så har även skillnaderna. De som har en bra ekonomisk situation får det bättre medan de som har en
sämre ekonomisk situation halkar efter mer och mer. Tolv procent av barnen i kommunen levde 2017
i hushåll med låg inkomst, en disponibel månadsinkomst för hushållet på drygt 27 000 kronor22 . I
fyra bostadsområden i centrala Sandviken levde mer än en femtedel av barnen i hushåll med låg
inkomst.
Det ekonomiska biståndet i kommunen är ojämnt fördelat geografiskt. I två bostadsområden i
Sandvikens tätort var det mer än en fjärdedel av befolkningen som erhållit ekonomiskt bistånd. Att
differensen i ekonomiska resurser är så tydliga som de är i kommunen är oroväckande då detta visar
på socioekonomiska skillnader i samhället. En jämnare inkomstfördelning minskar skillnaderna
mellan de sociala positionerna och därmed också skillnaderna i hälsa. Brist på ekonomiska resurser i
en familj är en riskfaktor som ökar oron för framtiden, en oro som i många fall sprider sig till barnen.
Att inte ha samma förutsättningar som sina vänner eller klasskompisar att till exempel ha en aktiv
fritid eller kunna åka på semester ökar samhällsklyftorna redan i unga år.

22

60% av median i Sandvikens kommun 2017
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Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande är centralt i människans förutsättningar för en god hälsa. Dessa
indikatorer påverkas bland annat av tillgången till arbete, utbildning och sociala nätverk. Faktorer
som kan förknippas med ojämlika möjligheter till delaktighet och inflytande är bland annat
socioekonomisk status, kön och ålder. Maktlöshet och utanförskap är två andra faktorer som
tillsammans eller var och en för sig kan vara bidragande till ohälsa.
Valdeltagande bedöms vara ett bra mått på människors känsla av delaktighet och inflytande. Ju
högre socioekonomisk status en person har, desto större är känslan av delaktighet. I och med detta
ökar även känslan av möjligheten att göra skillnad och att min individuella röst kan påverka.
I Sandvikens kommun märks tydliga skillnader i valdeltagandet mellan olika valkretsar. Högst
valdeltagande återfanns i de valkretsar som innefattar bostadsområden med hög disponibel inkomst.
Det är även i dessa områden flest medborgare förvärvsarbetar. I valkrets Murgården där bland annat
bostadsområde Nya Bruket ingår har andelen valdeltagare sjunkit mellan de två senaste valen. I detta
bostadsområde bor högst andel utan eftergymnasial utbildning samt högst andel långtidsarbetslösa.
Delaktigheten i samhället påverkas av en persons umgängeskrets. Att delta socialt på en arbetsplats
där diskussioner kring valet och valdeltagande naturligt är en del av samtalen kring en valkampanj
kan öka en individs känsla av att vilja vara med och påverka.
Statistiken visar att andelen förstagångsväljare i kommunen ökat mellan de senaste valen. Känslan
att man som individ kan påverka är lika viktig för barn och ungdomar som för vuxna. Ungdomarna i
Sandvikens kommun är intresserade av att få vara med och påverka och säga sin åsikt men de saknar
kunskap om på vilket sätt de kan framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Då det
finns ett intresse bland kommunens ungdomar att vara delaktiga är det viktigt att fånga upp dessa
ungdomar för att öka ungdomars känsla av inflytande och delaktighet.
För att ett samhälle ska fungera är det även viktigt att det finns ett förtroende människor emellan,
att man litar på att alla gör rätt för sig. Den som upplever sig felaktigt behandlad kan tappa
förtroende både för samhället och för andra människor. Detta kan påverka känslan av delaktighet
och vidare skapa utanförskap vilket sannolikt kan ha negativa effekter för hälsan. Andelen i
Sandvikens kommun som uppgett att de känner svårighet att lita på andra människor har ökat över
tid, både bland män och bland kvinnor. Det var en högre andel män än kvinnor som uppgav att de
saknar emotionellt stöd, andelen har ökat för båda könen över tid och är något högre än i riket. När
det gäller praktiskt stöd är det en något högre andel män än kvinnor som uppgett att de saknar
detta, andelen totalt har ökat något de senaste åren. Det är ungefär samma resultat i Sandvikens
kommun som i riket.
När individer och grupper upplever att de saknar möjlighet att påverka sina livsvillkor och även
utvecklingen av samhället i stort, kan en känsla av maktlöshet och utanförskap uppstå. De som själva
kan planera och styra sina liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte kan detta.

Utbildning och arbete
Utbildning är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn när det gäller hälsan. Högre utbildning ger ökade
möjligheter till bättre jobb, högre inkomst och mindre ekonomisk utsatthet och den stress som följer
detta. Värt att tänka på är att vuxnas utbildningsnivå kan kopplas till kommande generationers
skolprestation då utbildningsnivån skapar förutsättningar för goda livsvillkor. Ju högre utbildning
föräldrarna har desto större är sannolikheten att deras barn kommer lyckas i skolan. Både med
studiemotivation hemifrån men även att ha förutsättningarna med föräldrar som kan hjälpa till med
skolarbetet vid behov. Högre utbildning minskar även de fysiska och psykiska riskerna för ohälsa
längre fram i livet. Med en högre utbildning ökar möjligheterna att tillgodogöra sig information om
hälsosammare val och att omsätta informationen till handling. Det kan dessutom finnas ett större
ekonomiskt utrymme att fortsätta med dessa hälsosamma vanor.
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Bland ungdomarna i Sandvikens kommun som gick ut årskurs 9 år 2019 var det 26 procent som inte
hade behörighet till vidare studier på gymnasiet. Året innan – 2018 var det 37 procent av
kommunens elever som inte fullföljde sina gymnasiestudier. Arbetsgivare ställer allt oftare krav på
eftergymnasiala studier, vilket försvårar för många ungdomar att komma ut i arbetslivet. Alla yrken
kräver inte eftergymnasiala studier, men den ständiga teknologiska utvecklingen och den ökade
specialiseringen leder till att även praktiska yrken numera har allt högre krav på formell utbildning.
Förutom det personliga misslyckandet och utanförskapet som följer ej genomförda studier uppstår
även i längden en kostnad för samhället. Eftergymnasial utbildning ökar möjligheterna till arbete och
inkomst och därmed även möjligheten till resurser för att påverka sitt eget liv. Det finns stora
skillnader i hälsa mellan de med förgymnasial utbildning och de med eftergymnasial utbildning. För
att minska skillnaderna i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun är det av största vikt att
alla barn och ungdomar får de förutsättningar de behöver för behörighet till gymnasieskolan men
även för att fullfölja sina gymnasiestudier.
Då utbildningsnivån har så stor betydelse för hälsan och möjligheten att själv kunna bestämma över
sitt liv är det oroande att skillnaderna i utbildningsnivå bland vuxna är så stora i kommunen.
Utbildningsnivån bland de vuxna i hushåll med barn mellan 0-18 år skiljer sig mellan olika delar i
kommunen. Skillnaden mellan bostadsområden med högst respektive lägst andel med
eftergymnasial utbildning var 40 procentenheter. I sex av de områden som redovisas var andelen
hushåll med eftergymnasial utbildning 25 procent eller lägre. I bostadsområde Nya Bruket där 79
procent av hushållen med barn i åldern 0-18 år saknade eftergymnasial utbildning återfanns även
kommunens högsta andel långtidsarbetslösa.
Att ha ett arbete att gå till ökar känslan av tillhörighet och att vara behövd. Då arbetslöshet är en av
faktorerna som påverkar hälsan negativt är förankring på arbetsmarknaden central för en god hälsa.
Arbetslösheten för ungdomar i åldern 20-25 år är bland de högsta i riket, även om den minskat något
de senaste åren. Det är främst långtidsarbetslösheten bland ungdomarna som är framträdande. Utan
fullständiga gymnasiebetyg är vidare studier på högskola eller universitet inte möjligt. Arbetslöshet i
tidig ålder kan ge negativa hälsoeffekter i direkt samband med arbetslöshetsperioden som till
exempel minskat självförtroende, passivitet och lägre ekonomiska resurser. Det kan även ge längre,
mer bestående konsekvenser på hälsan som i sin tur kan påverka folkhälsan i form av att den
socioekonomiska statusen kan påverkas. En längre tids arbetslöshet har inverkan både på den direkta
inkomsten men även på den framtida pensionen. Bland de ungdomar som varken arbetar eller
studerar bor den största andelen i bostadsområden i centrala Sandviken. Nästan hälften av
ungdomarna i Nya Bruket studerar inte och står utanför arbetsmarknaden, en minskning med elva
procentenheter från 2014. En fjärdedel av ungdomarna i Norrsätra och Nya Bruket har ekonomiskt
bistånd. Att vara en del av arbetsmarknaden eller att studera är en väl dokumenterad skyddsfaktor
för god psykisk hälsa.
När det gäller långtidsarbetslösheten bland vuxna är det oroande att det finns sådana skillnader
mellan olika bostadsområden som det gör i Sandvikens kommun. Dessa skillnader märks, både för
den enskilde men även för samhället. Den enskildes delaktighet i samhället påverkas när denne står
utanför en så stor central arena som arbetslivet faktiskt är, det blir även en stor samhällsekonomisk
effekt om majoriteten av de vuxna i vissa områden i kommunen saknar arbete. Sandviken är en
bruksort och många av invånarna har haft möjlighet att redan direkt efter grundskolan eller
gymnasieskolan få en anställning på Sandvik och internt gjort en karriär utan vidare högskolestudier.
Denna möjlighet blir allt svårare då Sandvik, som så många andra arbetsgivare, allt oftare ställer
högre krav på utbildningsnivå vid nyanställning. Förvärvsfrekvensen bland den vuxna arbetsföra
befolkningen i kommunen är ojämn, mellan olika bostadsområden skiljer det fortfarande mer än 50
procentenheter på andelen som står utanför arbetsmarknaden vilket skapar stor ojämlikhet i
samhället. Ojämlikheten visar sig även då det finns skillnader i förvärvsfrekvens utifrån
utbildningsnivå, i de flesta bostadsområden är förvärvsfrekvensen högre bland de med
eftergymnasial utbildning i jämförelse med de som endast har grundskole- eller gymnasieutbildning.
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Skillnaden i andelen av invånare som har ett arbete att gå till visar sig även i summan pengar
hushållen har att röra sig med. Ett arbete ger en trygg inkomst och resurser som ökar möjligheterna
att kunna påverka sitt liv. Känslan av delaktighet i samhället ökar om individen har ett arbete att gå
till, vilket även bidrar till ökad självkänsla och egenvärde. Sysselsättningsnivån i Sverige är hög idag,
men det finns grupper där läget ser helt annorlunda ut. Utmaningen för kommunen är att stötta de
som står utanför arbetslivet och hjälpa dem bryta utanförskapet som blir allt större.

Hälsofrämjande miljö
Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt
påverkbara faktorerna för ohälsa. En mängd sjukdomstillstånd, organskador och upplevd hälsa och
livskvalité kan kopplas till våra levnadsvanor. Levnadsvanor är i olika grad, men oftast, kopplade till
socioekonomiska förutsättningar, då personer med kortare utbildning och lägre inkomst i större grad
har riskfyllda levnadsvanor. Detta leder till ohälsa och förlorad arbetskraft som kostar samhället stora
summor varje år. Enligt uppskattningar kan mer än en tredjedel av dödsfallen i Sverige härledas till
beteenderelaterade riskfaktorer, som till exempel kostrelaterade risker, tobaksrökning,
alkoholkonsumtion och låg fysisk aktivitet. Det positiva med att det är beteenderelaterade
riskfaktorer är att de just är påverkningsbara, både för individen själv men även på samhällelig nivå.
Medellivslängden i Sandvikens kommun är något lägre än i riket. Medellivslängden ökar
kontinuerligt, men takten är snabbare i riket än i Sandvikens kommun. Kvinnor har högre
medellivslängd än män, och medellivslängden för männen i Sandviken har de senaste åren sjunkit
något. Antal uttagna ohälsodagar ökar med åldern, både för män och för kvinnor. Kvinnorna tar
fortfarande ut fler ohälsodagar än männen. Antalet ohälsodagar har dock sjunkit sedan 2015 i båda
grupperna. Den självskattade hälsan har varit relativt konstant de senaste åren för både män och
kvinnor, könens resultat har även följt varandra. Vid senaste Hälsa på lika villkor var det en betydligt
lägre andel av de kvinnliga respondenterna som uppgav att de hade en bra eller mycket bra
självskattad hälsa, en minskning på 13 procentenheter – från 71 procent till 58 procent. En signifikant
skillnad i jämförelse med kvinnorna i riket, om detta är ett trendbrott visar sig vid framtida
genomföranden av Hälsa på lika villkor.
Ungefär var fjärde tjej uppgav i Luppenkäten att de flera gånger i veckan eller oftare har huvudvärk
eller ont i magen. Mer än varannan tjej kände sig stressad flera gånger i veckan eller så gott som
dagligen och en tredjedel av tjejerna kände sig nedstämda lika ofta. Bland killarna uppgav drygt en
fjärdedel att de upplever samma symptom på psykisk ohälsa. Var tredje tjej i årskurs åtta och årskurs
två på gymnasiet uppgav att de har sömnproblem. Bland killarna är siffrorna något lägre, men ändå
påtagligt höga. Brist på sömn kan spela en viktig roll för ungdomars presterande i skolan då för lite
sömn kan leda till bland annat koncentrationssvårigheter. Ungdomarna själva uppgav att skolarbete
samt höga krav på sig själv var två av de främsta orsakerna till att de har somatiska, psykiska
och/eller sömnbesvär. Andra orsaker de uppgav var oro för framtiden, att de känner sig ensamma
och för mycket skärmtid. Flera av killarna uppgav att de inte vet orsaken till sina besvär.
Tobaksanvändandet minskar kontinuerligt i kommunen, både bland unga och bland vuxna. Att
tobaksanvändandet minskar är positivt då både rökning och snusning är bidragande orsaker till
många sjukdomar med dödlig utgång. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att ställa
sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Det innebär att rökningen i Sveriges befolkning ska
minska till mindre än fem procent – 2018 var andelen nio procent i Sandvikens kommun. Sandvikens
kommun har i dagsläget inte tagit ställning om eventuellt deltagande men i kommunens
Drogpolistiska program för 2019-20122 är en av de föreslagna insatserna att ställa sig bakom just ett
rökfritt Sverige 2025.
En hög alkoholkonsumtion har samband med en mängd sjukdomar, organskador och olyckor men
kan även ha sociala konsekvenser som påverkar hälsotillståndet negativt. Andelen med riskabla
alkoholvanor har minskat över tid bland både kvinnor och män i kommunen. Det framkommer att en
högre andel män jämfört med kvinnorna i Sandvikens kommun har riskabla alkoholvanor. Andelen
ungdomar i årskurs två på gymnasiet med riskkonsumtion har sjunkit bland både tjejer och killar över
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tid. Killarna i Sandvikens kommun utmärker sig i jämförelse med riket då andelen ökat mellan 20162019. Att tidigt arbeta preventivt med alkohol- och tobaksfrågor ökar ungdomars insikt och hjälper
dem att ta bättre beslut när de ställs inför valet att bruka tobak eller alkohol. Det är därför positivt
att Sandvikens kommun har en strategi att arbeta förebyggande med dessa frågor i skolan redan från
tidig ålder.
Kvinnorna i kommunen har blivit mindre fysiskt aktiva de senaste åren samtidigt som deras BMI ökat.
Andelen kvinnor med fetma är bland den högsta i riket. Då fetma är en riskfaktor för många
sjukdomar är det viktigt att förebygga fetma genom att hålla en normalvikt genom hela livet.
Övervikt och fetma ökar bland både vuxna och barn i hela riket, detta betonar vikten av att vara
fysiskt aktiv. Bland ungdomarna i kommunen ser vi att den fysiska aktiviteten minskar med åldern. I
årskurs 2 på gymnasiet är det ungefär var femte elev som sällan eller aldrig tränar så de blir andfådda
eller svettiga. Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor när det gäller förebyggande av många ickesmittsamma sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. För att förhindra att
folkhälsan försämras är det viktigt att främja regelbunden fysisk aktivitet genom hela livet.
Förutom stora samhällskostnader skapar även felaktiga levnadsvanor personliga lidanden för
individer. Då levnadsvanor till stor del är påverkningsbara och ger synergieffekter – att arbeta med
att förbättra en levnadsvana leder ofta till att flera levnadsvanor påverkas positivt – känns det
motiverande för en kommun att ta ett helhetsgrepp kring detta. Varje resurs som läggs på att
förbättra befolkningens levnadsvanor kan i slutändan skapa en bättre folkhälsa och ett allmänt
välmående i en kommun.
Upplevd trygghet är en individs egen känsla av trygghet och behöver inte spegla den faktiska
säkerheten, utan påverkas av vem du är och hur du mår. Det finns många faktorer som påverkar den
upplevda tryggheten, som t.ex. händelser runt om i världen samt individens egna erfarenheter.
Andelen anmälda brott i kommunen har minskat över tid och Sandviken är en säker kommun i
förhållande med jämförbara kommuner. Trots detta har den upplevda tryggheten i kommunen
minskat över tid både bland män och bland kvinnor. Precis som i riket är det betydligt fler kvinnor
som är rädda att vara ute ensamma. Bland ungdomarna är det i centrum/på stan samt på buss, tåg
och liknande där många känner sig otrygga. Mest trygga känner sig killarna i årskurs åtta, även om
andelen som aldrig eller sällan känner sig trygga på ovan nämnda platser ökat sedan 2016. Tjejerna i
årskurs två på gymnasiet är de som känner sig minst trygga, 42 procent känner sig sällan eller aldrig
trygga på stan/i centrum.
Då den personliga känslan påverkas av många yttre faktorer som till exempel händelser i andra delar
av landet eller rent av i världen är det viktigt att kommunen och polisen tillsammans sprider en
lägesbild som återger det lokala nuläget. Ett sätt att göra detta är att arbeta med metoden Effektiv
Samordning för Trygghet (EST) där kommunen och polisen samverkar för effektivt
brottsförebyggande arbete, en metod som funnits i Sandvikens kommun sedan 2019.
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Sandvikens framtida folkhälsoarbete
Kartläggningens resultat visar att kommunen har flera utmaningar för att nå en god och jämlik hälsa
dels för olika grupper men även inom vissa geografiska områden. Den sammantagna bilden är att
kommunen behöver prioritera och utarbeta tydliga mål så att:


fler ungdomar uppnår behörighet till gymnasiet och får gymnasieexamen



fler medborgare ges förutsättning till utbildning och arbete



fler barn växer upp i hushåll med god ekonomi

Möjligheten att påverka och förändra utfallet av de utmaningar kommunen står inför ligger i olika
grad på kommunen som aktör men konsekvenserna av uteblivet utfall är kommunens att hantera.
För att åstadkomma en förändring krävs därför ett samarbete, dels tvärsektoriellt mellan
kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag och dels med andra myndigheter,
näringslivet, civilsamhälle och medborgarna själva.
För att få fram vilka bostadsområden i kommunen som står inför de största utmaningarna har vi valt
att lägga olika statistiska kartor bredvid varandra (se nästa sida). Då blir det tydligt vilka områden i
Sandvikens tätort som behöver prioriteras23 för att förbättra förutsättningarna för en mer jämlik
hälsa. Det är viktigt med ökat stöd i dessa områden för att folkhälsan i Sandvikens Kommun ska bli
mer jämlik. Fokus bör ligga på långsiktigt strategiskt arbete med kontinuerlig uppföljning av
genomförda aktiviteter samt återkommande kartläggningar över nuläge i kommunen.
Resurser bör sättas in i de geografiska områden där utmaningarna sammantaget är som tydligast:

Nya Bruket

Norrsätra

Björksätra

Djupare analyser behöver göras där risk- och skyddsfaktorer i respektive områdena ställs mot
varandra för att se vilka åtgärder som ska sättas in för att ge mest positivt utfall. För att få fram vilka
insatser som kan vara effektiva och lämpliga i bostadsområdena är det viktigt med dialog med
medborgarna och civilsamhället i respektive bostadsområde. Om man i det förebyggande
folkhälsoarbetet arbetar och reflekterar med kunskapen om risk- och skyddsfaktorer kan man i ett
tidigt skede sätta in resurser för att minska riskfaktorer och skapa skyddande faktorer hos både
individer och grupper. Det gäller att gemensamt hitta en lösning på hur man kan påverka det positiva
samspelet mellan olika faktorer – skapa skyddsfaktorer – samtidigt som man motverkar ett
eventuellt negativt samspel – riskfaktorer. Det gäller även att se det samspel som pågår mellan olika
faktorer och hur detta samspel påverkas av både samhälleliga beslut och av individens egna val.
För att förändra det nuläge som kartläggningen visar krävs prioriteringar. Kommunen behöver satsa
på förebyggande, främjande, långsiktigt strategiskt arbete där mål och resultat följs upp regelbundet.
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Det finns även andra områden utanför Sandvikens tätort där ojämlikhet existerar, men de mest framträdande
skillnaderna återfinns i dessa områden.
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