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[Innehållsförteckning för föredragaren/läsaren]
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[Innehållsförteckning för åhöraren]
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Det övergripande målet för Folkhälsoprogrammet är god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg.
Målet innebär god hälsa för alla oberoende av: social position, kön, funktionsförmåga, etnicitet, sexuell
läggning, könsidentitet och ålder. Detta ses som avgörande för hållbar utveckling i länet.
Folkhälsoprogrammet har också tre prioriterade målområden:

Delaktighet och inflytande: Att känna samhörighet och uppleva möjlighet att påverka sin livssituation
påverkar hälsa positivt. Detta hänger samman med att samhället är tillgängligt och inkluderande för alla.
I Folkhälsoprogrammet uttrycks att alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha möjlighet att känna
delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation.

Ekonomiska och sociala förutsättningar: Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande
livsvillkor för folkhälsan. Ekonomisk stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad
ojämlikhet i hälsa. Folkhälsoprogrammet beskriver att alla som bor och verkar i Gävleborg ska ha
möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet.

Barn och ungas uppväxtvillkor: Förhållanden under uppväxtåren påverkar barn och ungas hälsa och
livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja god folkhälsa långsiktigt.
Därför ska alla barn och ungdomar i Gävleborg ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika
uppväxtvillkor.
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[presentationsbild som kan användas som komplement till föregående]
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I anslutning till Folkhälsoprogrammet 2015-2020 ska länsövergripande handlingsplaner för god och
jämlik hälsa tas fram. Genom delaktighet från många aktörer blir handlingsplanerna vägledande för
länets fortsatta folkhälsoarbete.

Handlingsplanerna ska innehålla ett antal prioriterade åtgärdsområden med förslag på konkreta
utvecklingsområden och åtgärder. De ska tydligt beskriva uppföljning och utvärdering med hjälp av
mätbara indikatorer och andra metoder för uppföljning.

Detta material syftar till att vara ett stöd i denna process. Materialet ska kunna användas som
bildbank/bildspel i samtal om Folkhälsoprogrammet, dess mål och målområden, samt som
diskussionsunderlag vid planering av handlingsplaner, prioriterade åtgärdsområden och konkreta
utvecklingsområden/åtgärder.
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Disposition
Syftet med detta diskussionsunderlag är att ge en bas till diskussioner utifrån Folkhälsoprogrammet och
dess prioriteringar vid det fortsatta arbetet med handlingsplaner med konkreta åtgärder för god och
jämlik hälsa för en hållbar utveckling i Gävleborgs län.

Diskussionsunderlaget är uppbyggt så att användaren ska kunna plocka sidor för att visa de bilder som
är relevanta vid specifika presentationer: som en bildbank för bildspel. Av denna anledning förekommer
upprepningar av förklarande text, för att sidorna ska fungera var och en för sig, tillsammans med
introduktionskapitlet och dess metodavsnitt. Det går att välja ut vilka som ska föredras genom att
sidorna markeras som dolda/icke dolda (att föredra) eller genom att hela sidorna plockas ut till eget
dokument. Förklarande text till bildspelets figurer ligger i anteckningsfältet. Välj ”Visa” >
”Anteckningssidor” eller skriv ut dokumentet som anteckningssidor för att på bästa vis se texten. Texten
är också åtkomlig i föredragshållarvy vid presentation av materialet, som ett stöd för presentatören.

Diskussionsunderlaget har, förutom en introduktion, fyra huvudkapitel: ett kapitel för
Folkhälsoprogrammets övergripande mål, och ett för vart och ett av de tre prioriterade målområdena.
Introduktionen ger en teoretisk bas till de kommande kapitlen, tänkt att kunna luta sig mot vid
diskussioner. Introduktionen beskriver också använt datamaterial.

Det första kapitlet behandlar det övergripande målet god och jämlik hälsa. För att fånga delmålet om
god hälsa presenteras ett antal hälsoutfall: självskattad hälsa, nedsatt psykiskt välbefinnande, långvarig
sjukdom. För att fånga delmålet om jämlik hälsa presenteras dessa hälsoutfall fördelat över de i
Folkhälsoprogrammet prioriterade grupperingarna i befolkningen: kön, ålder, utbildning, social position,
etnicitet1, sexuell läggning, könsidentitet2 och funktionsförmåga. Utöver detta presenteras också
geografisk spridning med fördelning över länets tio kommuner, samt de främst förekommande
dödsorsakerna för befolkningen som helhet.

Det andra kapitlet, som beskriver delaktighet och inflytande i Gävleborgs län, presenterar dels
strukturella bestämningsfaktorer för hälsa genom statistik över de senaste årens valdeltagande för
befolkningen i sin helhet, och dels bestämningsfaktorer som avspeglar sociala nätverk och relationer
genom indikatorerna socialt deltagande och emotionellt. Dessa senare indikatorer presenteras fördelat
över länets kommuner och över de i Folkhälsoprogrammet prioriterade grupperingarna i befolkningen:
kön, ålder, utbildning, social position, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och funktionsförmåga.

Det tredje kapitlet fokuserar på livsvillkoren hos befolkningen, då det syftar att beskriva målområdet
sociala och ekonomiska förutsättningar. För befolkningen i sin helhet presenteras statistik över
utbildningsnivå, social klass, arbetslöshet och disponibel inkomst. För de i Folkhälsoprogrammet
prioriterade befolkningsgrupperingarna (kön, ålder, utbildning, social position, etnicitet, sexuell
läggning, könsidentitet och funktionsförmåga) presenteras dessutom andel som saknar kontantmarginal
samt andel som av de som, trots behov, avstått hälso- och sjukvård som har gjort så av ekonomiska skäl.

Det fjärde kapitlet fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor och är därför av något annat karaktär än
de tre föregående. Först beskrivs barn och ungas självskattade hälsa. Sedan beskrivs barn och ungas
delaktighet och inflytande. Avslutningsvis beskrivs barn och ungas ekonomiska och sociala
förutsättningar, det senare genom beskrivning av gymnasiebehörighet och det första genom
ekonomiska parametrar så som barnfattigdom. På detta vis inkluderas så väl det övergripande målet
som de två första målområdena särskilt för barn och unga.

1 Etnicitet beskrivs som födelseland, grupperat i större regioner: Sverige, Norden, Övriga världen. För ytterligare beskrivning av detta metodval
och antaganden se diskussionsunderlaget Med utländsk bakgrund i Gävleborgs län- ett diskussionsunderlag om skillnader i hälsa mellan
personer födda i Sverige och personer födda utanför Sverige från Samhällsmedicin Region Gävleborg.
2 Statistik fördelat över Könsidentitet finns inte tillgänglig att presentera.
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Befolkningens hälsotillstånd och fördelningen av hälsa i en befolkning påverkas av hälsans sociala
bestämningsfaktorer. Dessa bestämningsfaktorer definieras som ”de förhållanden under vilka
människor växer upp, lever, arbetar och åldras samt de system som finns för att hantera ohälsa”.

Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer (se figur ovan) (CSDH, WHO, 2008). Den
yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer som är svåra för individen att själv påverka,
men som starkt påverkar individen och hens hälsa. Exempel på strukturella faktorer som påverkar
hälsonivån och fördelning av hälsa i en befolkning är utbildningssystem och inkomstspridning.

Nästa nivå är livsvillkor. Exempel på livsvillkor som påverkar befolkningens och individens hälsa är
arbetsvillkor och boende. Nivåerna längst in i halvcirkeln är levnadsvanor (tobaks- och sömnvanor
exempelvis), samt sociala nätverk och relationer samt (exempelvis relationen mellan förälder och barn
under uppväxten).

De fyra huvudkapitlen i detta diskussionsunderlag innehåller indikatorer för god och jämlikhälsa från
olika nivåer av hälsans bestämningsfaktorer.

Jämlik hälsa
Trots en generellt sett positiv hälsoutveckling i Sverige och världen är denna utveckling ojämnt fördelad
i befolkningen. Skillnader i hälsa har därför uppmärksammats både nationellt och internationellt
senaste åren.

Skillnader i hälsa mellan grupper skiljer sig från skillnader i hälsa mellan individer. Att nivån av hälsa kan
variera mellan individer, eller över tid, är något som kan ses som acceptabelt och behöver inte upplevas
som orättvist eller orättfärdigt. Att nivån av hälsa varierar mellan olika befolkningsgrupper kan däremot
indikera att det finns sociala strukturer och/eller processer som skapar olika förutsättningar för hälsa för
olika grupper av befolkningen. Detta kallas systematiska skillnader i hälsa.

Systematiska skillnader i hälsa finns mellan olika befolkningsgrupper, definierade socialt, ekonomiskt,
geografiskt eller efter kön. Det engelska språket har två begrepp för att särskilja på hälsoskillnader som
är förväntade och acceptabla (skillnader mellan individer, skillnader för en individ över tid) och hälso-
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-skillnader som skapas av sociala strukturer och därför kan ses som ej acceptabla: health inequality och
health inequity. Health inequality är på så vis endast en beskrivning av fördelning av hälsa: när vi,
som här, visar mönster på skillnader i hälsa. Health inequity visar också på ett ställningstagande, det är
normativt begrepp som innebär att de beskrivna mönstren på skillnader i hälsa är orättvisa och
obefogade (CSDH, WHO, 2008; Kommission för ett hållbart Malmö, 2013; Rostila och Toivanen, 2012;
Hogstedt et al. 2003).

På regional nivå i Gävleborgs län har det ovan beskrivna Folkhälsoprogrammet också uppmärksammat
skillnader i hälsa då det övergripande målet är god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg.
Folkhälsoprogrammet specificerar att hälsan ska vara god oavsett kön, ålder, utbildning, social position,
etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet och funktionsförmåga. Den tolkning som för detta
diskussionsunderlag har gjorts av denna specifikation är att hälsa ska vara jämlikt fördelad oavsett vilket
kön du har, oavsett vilken ålder du har, oavsett din utbildningsnivå eller sociala position, ditt
födelseland, din sexuella läggning, könsidentitet eller funktionsförmåga.

Av denna anledning presenteras i detta diskussionsunderlag, i den utsträckning som det är möjligt,
indikatorer för det övergripande målet, samt för målområde 1-3, fördelat över dessa grupperingar av
befolkningen. Detta för att kunna studera jämlik fördelning av hälsa. Nedan ges korta teoretiska
introduktioner till vart och ett av dessa avsnitt. Introduktioner som kan vara till hjälp vid samtal om de
skillnader över befolkningsgrupper som presenteras i materialet: hur kan vi förstå dem, vad kan de bero
på och hur kan vi formulera våra handlingsplaner för att möjliggöra mer jämlik fördelning av hälsa i
Gävleborgs län?
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Fördelning över kön och ålder
Folkhälsoprogrammet poängterar jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg. Hälsoskillnader mellan kvinnor
och män är därmed fokusområde för programmet och dess efterföljande handlingsplaner. Skillnader i
hälsa mellan män och kvinnor som beror på skillnader i fördelning av livsvillkor, hälsans
bestämningsfaktorer, eller genusstrukturer, inte skillnader som av biologiska orsaker kallas systematiska
hälsoskillnader, och är av fokus för folkhälsoprogrammet, dess handlingsplaner och detta
diskussionsunderlag. I alla avsnitt i diskussionsunderlaget, presenteras män och kvinnor, i den mån det
är möjligt, var för sig.

Systematiska skillnader över åldersgrupper lyfts också i diskussionsunderlaget. Livsloppsperspektivet
(life course perspective) har under senare år blivit en viktig inriktning inom folkhälsovetenskapen.
Livsloppsperspektivet handlar om genetiska-, livsstils- och psykosociala faktorers betydelse för hälsa
under hela livsloppet. Det kan sammanfattas utifrån två utgångspunkter: ackumulering av risk och
kritiska perioder (Rostila och Toivanen, 2012; Marmot och Wilkinson, 1999).

Ackumulering av risker innebär att vi under livets förlopp möter flera olika exponeringar, eller risker,
som påverkar oss inte bara omedelbart utan också genom livet. Utifrån livsloppsperspektivet antas att
en långvarig exponering ökar risken för att sjukdom och ohälsa. Exponeringar kan vara av olika slag, och
särskilt i fokus under de senaste åren har varit hur socioekonomisk status i barndomen påverkar
socioekonomisk status, levnadsvanor och hälsa i vuxenlivet. Mentala hälsoproblem, fetma,
hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem hos vuxna har funnits ha koppling till livsvillkor i den tidiga
barndomen (Rostila och Toivanen, 2012; Marmot och Wilkinson, 1999).

Kritiska perioder innebär att det under livsloppet kan finnas tidpunkter, eller perioder, då exponering
för riskfaktorer kan ha större betydelse för vissa sjukdomar eller levnadsvanor. Ett exempel kan vara
mammas rökning under fosterstadiet, eller etablering av värderingar och vanor under ungdomsårens
psykologiska utveckling (Rostila och Toivanen, 2012; Marmot och Wilkinson, 1999).

Livsloppsperspektivet pekar dels på betydelsen av socioekonomisk position, exponeringar och
hälsobeteenden under hela livet (ackumulering) men också betydelsen av socioekonomisk position,
exponeringar och hälsobeteenden under vissa särskilda perioder av livet (kritiska perioder, se avsnittet
om barn och hälsa nedan).

Hälsa fördelat över kön och ålder, samt över kön och kommun, presenteras i detta diskussionsunderlag
för det övergripande målet, samt för respektive målområde 1-3. Avsnittet för målområde tre tar särskilt
fasta på livsloppsperspektivet där hälsa och livsvillkor bland barn och unga i Gävleborgs län presenteras.
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Socioekonomisk position är ett komplext begrepp som beskriver en persons, eller en grupps, ställning i
samhällsstrukturen. Det inbegriper t.ex. tillgångar, inkomst, utbildning, bostad, och arbete.
Socioekonomisk position definieras vanligen genom utbildning, inkomst eller position i arbetslivet.
Dessa faktorer är relaterade till hälsa. De är också relaterade till varandra, men de sätt som de påverkar
hälsan skiljer sig åt (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 2013; Rostila och Toivanen, 2012;
Hogstedt et al., 2003).

Idag är de flesta forskare inom fältet eniga om att det är många olika faktorer som skapar skillnader i
hälsa mellan befolkningsgrupper (Rostila och Toivanen, 2012; Hogstedt et al., 2003).14-15 Förenklat finns
fyra förklaringsmodeller för systematiska skillnader i hälsa. Ingen av dessa förklaringsmodeller ska tolkas
som mer sann än någon annan, det är snarare så att de verkar samtidigt:

Neo-materiell förklaring
Denna förklaringsmodell menar att materiella resurser och livsvillkor påverkar hälsa, d.v.s. att det är
skillnader i tillgång till materiella resurser och livsvillkor som skapar skillnader i hälsa. Det kan
exempelvis handla om ekonomiska tillgångar genom att pengar kan lätt omvandlas till
eftersträvansvärda livsvillkor så som god boendesituation. Det kan också handla om
barndomsförhållanden, arbetsförhållanden, och boendeförhållanden som alla ger förutsättningar för
hälsa, och kan därmed skapa ojämlikhet i hälsa om de är ojämnt fördelat.

Psykosocial förklaring
Denna förklaringsmodell menar istället att det inte är nivån av resurser och tillgångar som skapar
skillnader i hälsa, utan den ojämlika fördelningen utav de samma. Den ojämlika fördelningen skapar
stress och frustration hos de som innehar de lägre och mer ofördelaktiga positioner och att det är
denna stress och frustration som skapar ohälsa snarare än avsaknaden av resurser. Att ha goda
ekonomiska resurser innebär t.ex. ökad kontroll, medan den som lever med knappa ekonomiska
resurser ständigt måste leva med oron för att något oförutsett ska inträffa. Skillnader i ohälsosam livsstil
skulle enligt denna förklaringsmodell vara en konsekvens av att försöka hantera eller minska
belastningar och stress, snarare än att vara en konsekvens av social position, vilket var vad den tidigare
förklaringsmodellen innebar.

Dessa två förklaringsmodeller har varit ämne för debatt under lång tid bland forskare i ämnesfältet. Idag
är de flesta överens om att båda förklaringsmodellerna äger rum, ofta samtidigt.
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Selektion (eller Omvänd kausalitet)
Selektion innebär att hälsa påverkar individers möjlighet till social mobilitet, d.v.s. att vilken
utbildningsnivå individen uppnår, vilken social position individen tillhör, vilken inkomstnivå individen har
etc. påverkas av hens hälsoläge. Enligt denna förklaringsmodell är det mer sannolikt att individer med
god hälsa når höga positioner i samhällsstrukturen, än att individer med sämre hälsa gör så:
konsekvenser av hälsa/ohälsa påverkar en individs sociala position och därför är förklaringen till
skillnader mellan olika sociala positioner inte positionen i sig utan hälsa i utgångsläget.4,13-15 Dessa
förhållanden förekommer, men de är med störst sannolikhet inte hela förklaringen.

Skillnader i livsstil
Denna förklaringsmodell ser, till skillnad från selektionsmodellen, hälsa som konsekvens av social
position. Förklaringsmodellen menar att levnadsvanor, eller beteenden, skapas inom sociala grupper
och att skillnader i levnadsvanor i sin tur skapar skillnader i hälsa mellan dessa sociala grupper.
Levnadsvanor och beteenden anammas med andra ord olika av olika sociala grupper. Även dessa
förhållanden förekommer, men forskning visar att de heller inte kan stå för hela förklaringen av
skillnader i hälsa över social position.

De fyra förklaringsmodellerna beskrivna ovan kan alla existera samtidigt och skapa, eller bibehålla,
systematiska skillnader i hälsa. En väl använd modell, framarbetad av Diderichsen och Hallqvist (1998)
kan användas till att illustrera detta. Modellen (figur på nästa sida) illustrerar fyra mekanismer (1-4 i
figuren) för hur systematiska skillnader hälsa skapas:

Den första mekanismen, [1] Systematiska skillnader i livsvillkor, illustrerar hur den sociala kontexten
skapar olika förutsättningar för individer att nå olika socioekonomiska positioner. Kvinnors tillgång till
utbildningsystem och senare arbetsmarknad kan tjäna som historiska exempel på detta: den sociala
kontexten skapade ett hinder för kvinnor att nå samma socioekonomiska position män. Fortfarande
idag finns dessa processer. År 2013 arbetade 30 procent av kvinnorna i Sverige deltid. Motsvarande
andel för män var 11 procent. På detta vis skapar den sociala kontexten olika förutsättningar att nå olika
socioekonomiska positioner beroende av kön, ålder, etnicitet etc. vilket i förlängningen skapar ojämlik
fördelning av livsvillkor och ojämlik fördelning av hälsa.

Den andra mekanismen, [2] Ojämlik exponering för riskfaktorer, illustrerar den variation av
exponeringar som finns mellan olika socioekonomiska positioner. Exempel kan vara högre förekomst av
skadliga belastningar i lägre sociala positioner, den fysiska arbetsställningen kan t.ex. skilja sig mellan
tjänstemän inom hälso- och sjukvården och vårdbiträden eller sjuksköterskor inom samma verksamhet.
Annat exempel kan vara mer fördelaktiga anställningsvillkor i högre sociala positioner, eller möjligheten
att kontrollera sin arbetssituation som kan skilja sig mellan tjänstemän och vårdbiträden/sjuksköterskor.
På detta vis kan position i arbetslivet skapa skillnad i exponering och skillnad i hälsorisker för t.ex.
förslitningsskador eller värk i rörelseorganen.

Den tredje mekanismen, [3] Ojämlik sårbarhet för sjukdom/skada/ohälsa, påvisar att det finns skillnader
i sårbarhet för sjukdom/skada/ohälsa mellan sociala positioner. Lägre positioner kan i många fall ha
ansamlingar av flera riskfaktorer vilket ger större sårbarhet. Högre positioner kan istället ha tillgång till
fler skyddande faktorer. Dessa processer kan båda skapa skillnad i sårbarhet över socioekonomisk
position.

Den fjärde mekanismen, [4] Ojämlika konsekvenser av ohälsa, illustrerar slutligen att det kan finnas
skillnader i konsekvenser av sjukdom/skada/ohälsa. Konsekvenser av sjukdom/skada/ohälsa kan ha
olika karaktär genom exempelvis arbetsvillkor: finns samma möjlighet att arbeta trots
sjukdom/skada/ohälsa, eller innebär sjukdom/skada/ohälsa förlust av inkomst för några yrken/sociala
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positioner, men inte för andra? Individer från olika socioekonomiska positioner har också olika resurser
att hantera dessa konsekvenser (Hogstedt et al., 2003; Diderichsen och Hallqvist, 1998). Högre
utbildning kan exempelvis påverka människors förmåga att samla och värdera information, vilket
exempelvis kan ge ökad möjlighet att diskutera hälsoproblem med läkare.

Sammantaget visar dessa fyra mekanismer hur ojämlikhet i hälsa, mellan olika sociala grupper, skapas
genom ett flertal olika processer. I detta diskussionsunderlag visas fördelning av hälsa över
socioekonomisk position genom fördelningar över utbildningsnivå1 och social klass2. Det ska dock
noteras att även övriga fördelningar som presenteras, kön, födelseland, sexuell läggning etc. kan
relateras till Diderichsen och Hallqvists modell: samma mekanismer kan finnas även för dessa
ojämlikheter i hälsa.

Diderichsen och Hallqvists modell kan också användas till att visa var policys och insatser kan sättas in
för att påverka skillnader i hälsa (A-D i figuren). Sådana policys och insatser kan exempelvis vara den typ
av handlingsplaner för jämlik hälsa som ska tas fram i Gävleborgs län. Modellen visar att insatser för att
påverka skillnader i hälsa dels kan inrikta sig på att påverka den sociala stratifieringen [A]; samt genom
att minska skillnaderna i exponering mellan olika grupperingar [B]; genom att minska skillnaderna i
sårbarhet för ohälsa mellan olika grupperingar [C], samt genom att minska skillnaderna i konsekvenser
av ohälsa [D].

1 Kort utbildning motsvarar högst 11 år skolgång, mellanlång utbildning motsvarar 12-15 år, och lång utbildning avser mer än 15 år utbildning.
2 Position i arbetslivet indelat i grupperingarna arbetare; lägre tjänstemän; samt mellan- och högre tjänstemän.
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Forskning om hälsoskillnader mellan personer av olika invandrarstatus är relativt fåtaliga. Detta gör att
kunskap om faktorer som skapar ojämlikhet i hälsa på basis av invandrarstatus i hög utsträckning saknas
(Rostila och Toivanen, 2012). Den forskning som finns är svår att generalisera och dra slutsatser utifrån.
Detta kan dels bero på låga deltagarantal, avgränsad forskning eller på svårigheter att jämföra forskning
mellan länder. Den senare svårigheten beror dels på att definitioner skiljer sig (ex. etniska minoriteter: i
USA kan de grupper som definieras som etniska minoriteter ha bott i landet i ett flertal generationer);
dels på att invandring ser mycket olika ut till olika länder (ex. hög arbetskraftsinvandring men låg
flyktinginvandring i Kanada); men framförallt för att varje samhälle skapar unika förutsättningar och
villkor för olika migrantgrupper: upplevelsen av att flytta från ett land till ett annat skiljer sig både
varifrån du flyttar och vart du flyttar (Rostila och Toivanen, 2012).

De första två svårigheterna nämnda ovan, låga deltagarantal och avgränsad forskning, innebär i många
fall att undergrupperingar i form av olika migrantgrupper inte kan redovisas: studierna kan vara lokalt
avgränsade eller avgränsade till ett specifikt hälsoutfall eller en specifik migrantgrupp. Generaliseringar
är då svåra att göra. Grupperingarna ”utrikes födda”, ”migranter” eller ”med utländsk bakgrund” är
mycket heterogena. Personer som migrerat till Sverige har gjort så av många olika skäl, vid många olika
tidpunkter, från många olika sociala situationer, och från många olika länder. Befolkningen med
utländskt ursprung har därför mycket stor mångfald (heterogenitet). Det kan därför vara missvisande
att generalisera hälsa på så grov gruppering. Skillnader i hälsa i undergrupper av födelseland, eller
undergrupper av skäl till migration, eller annat kan missas i sådan rapportering vilket då också bidrar till
avsaknaden av kunskap om faktorer som skapar ojämlikhet i hälsa på basis av invandrarstatus. Det är
exempelvis troligt att personer som arbetskraftsinvandrare hör till de friskare i den befolkning de flyttar
från, medan det för vissa grupper av flyktingar kan vara en bidragande orsak till uppehållstillstånd att ha
ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009).

Såväl hälsoförhållanden hos befolkningen i födelselandet som kulturellt betingade hälsovanor i
födelselandet och individuell sårbarhet påverkar hälsa. Så gör också påfrestningar och trauman
upplevda före och i samband med själva migrationen, liksom förändrade livsmönster efter migrationen,
integration på arbetsmarknaden, bostadssegregering, diskriminering, språksvårigheter och så vidare.
Det är med andra ord ett stort antal faktorer som påverkar hälsa, och dessa faktorer kan skilja sig åt inte
bara mellan personer som bor i sitt födelseland och personer som flyttat från sitt födelseland – utan
också mellan olika undergrupper av dessa.
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I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att staten ska, bland
annat, erbjuda personer med funktionsnedsättning samma utbud, kvalitet och standard avseende
befolkningsbaserade offentliga folkhälsoprogram. Skapandet av förutsättningar för god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen är det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige. Folkhälsoarbetet
utgår från hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i samhällsstruktur, levnadsförhållanden
och livsmiljö som skapar förutsättningar för god hälsa. Inriktningen för politiken kring funktionsnedsatta
lyfter fram att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder eller
kön, blir fullständigt delaktiga i samhället och jämlikhet i levnadsförhållanden blir verklighet
(Regeringskansliet, 2011).

Folkhälsomyndigheten har definierat funktionsnedsättning som ett eller flera av följande hälsoproblem:
synproblem, hörselproblem, rörelsehinder, eller långvarig sjukdom med starkt nedsatt funktion.
Funktionshinder definieras som den begränsning nedsättningen innebär för en person i relation till
omgivningen t.ex. svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, i arbetslivet, fritids- och
kulturaktiviteter och utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2008; 2014a).

Att ha en funktionsnedsättning behöver inte betyda försämrad hälsa, även om det kan vara en hälsorisk.
Folkhälsomyndigheten uppskattar dock att en stor ansamling av ohälsa finns hos människor med
funktionsnedsättning. I vissa fall finns ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och nedsatt
hälsa, men en stor del av ohälsan härrör inte till funktionsnedsättning, utan till livsvillkor. Brist på
inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering, brist på tillgänglighet, delaktighet och inflytande är
exempel på sådana livsvillkor. Delaktighet och inflytande innefattar t.ex. kontroll och inflytande över sin
vardag: att kunna laga mat, läsa, sköta sin hygien och umgås med andra är en central hälsofråga för
personer med funktionsnedsättning. Vid kontroll för ålder, kontantmarginal, övervikt, diskriminering,
utbildningsnivå, socialt deltagande, samt stillasittande fritid, minskar risken för dålig hälsa med runt en
tredjedel. Vilket betyder att om dessa faktorer påverkas i en positiv riktning kan dålig hälsa förebyggas
med en tredje del (Folkhälsomyndigheten 2008).
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Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att den ska skapa förutsättningar i samhället för god
hälsa på lika villkor för alla i befolkningen. Trots detta visar internationell, såväl som nationell, forskning
samt olika undersökningar att hälsan är ojämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. HBT-personer
(homo- och bisexuella samt transpersoner) har generellt sämre hälsa jämfört med övriga i befolkningen.
Det skulle dock behövas fler studier och undersökningar om hälsa bland HBT-personer. Idag saknas
regelbunden uppföljning och det data som finns är begränsat, framförallt för transpersoner. Därför är
det svårt att få representativa urval i befolknings undersökningar som utförs genom slumpmässiga
urval. Det krävs mycket stora urval för att få statistiskt jämförbara data fördelat över sexuell läggning.

I Folkhälsomyndighetens (2014b) rapport ”Utvecklingen av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer bland
homo- och bisexuella personer under 2005-2012” redovisas resultat och data från den nationella
folkhälsoenkäten HLV. Självskattad hälsa skiljer sig mellan personer med homo- eller bisexuell läggning
och personer med heterosexuell läggning både vad gäller hälsa och försättningarna för hälsa.
Folkhälsomyndigheten identifierar fem bestämningsfaktorer som anses ha särskild betydelse för HBT-
personers hälsa: diskriminering, brist på tillit till andra människor, avsaknad av emotionellt stöd,
utsatthet för våld, och alkohol-, tobaks- och cannabiskonsumtion. Genomgående är det vanligare att
personer med bi- och homosexuell läggning utsätts för diskriminering jämfört med heterosexuella
personer. Diskriminering omfattar allt från direkt till indirekt diskriminering men även kränkningar och
dåligt bemötande. Även om förekomsten av kränkande behandling har sjunkit inom alla grupper av
sexuell läggning, i riket, finns ändå stora skillnader mellan homo- personer med bi- och homosexuell
läggning och personer med heterosexuell läggning. Brist på tillit och stöd till andra människor är något
som fler kvinnor med bi- och homosexuell läggning i samhället saknar i högre utsträckning än
heterosexuella kvinnor. Avsaknad av emotionellt stöd är något som män saknar i högre utsträckning än
kvinnor, och framförallt de med homo- och bisexuell läggning. Utsatthet för våld är mycket vanligare för
personer med bi- och homosexuell läggning jämfört med heterosexuella. Alkohol-, tobaks- och
cannabiskonsumtion skiljer sig också åt mellan personer med bi- och homosexuell läggning och
heterosexuella. Förekomsten av riskabla alkoholvanor är betydligt mer förekommande bland personer
med bi- och homosexuell läggning jämfört med heterosexuella. Det är vanligare bland män med bi- och
homosexuell läggning att röka jämfört med män med heterosexuell läggning (Folkhälsomyndigheten,
2014b).
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Barn och unga är en målgrupp högt prioriterad på folkhälsoarbetets dagordning. Detta beror dels på att
psykosomatiska symptom (t.ex. oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, och stressrelaterade
symptom) nationellt sett ökat, framförallt hos flickor men även hos pojkar, under senaste åren. Dels på
att förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska
hälsa under hela livet. De ungas livsvillkor har grundläggande betydelse för deras hälsa och
välbefinnande, både idag och i framtiden (CSDH, 2008; Hogstedt et al. 2003). Se också beskrivning av
kritiska perioder samt ackumulering av risk under avsnittet Fördelning över kön och ålder tidigare i
detta kapitel).

Figuren ovan illustrerar det stora antal förhållanden och livsvillkor som påverkar hälsa hos barn och
unga, och skapar förutsättningar för hälsa genom livet. En god start i livet, enligt modellen t.ex. genom
goda förutsättningar för att lyckas med sin skolgång, är på så vis en av de viktigaste faktorerna för ett
långt liv med god hälsa och gott välbefinnande (Hogstedt et al. 2003).

Barn och ungas uppväxtvillkor är ett av de tre prioriterade målområdena i Folkhälsoprogrammet för
Gävleborgs län, därför innehåller detta diskussionsunderlag ett kapitel som särskilt fokuserar på hälsa,
livsvillkor och delaktighet bland barn och unga i Gävleborgs län.
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Metod

I detta avsnitt presenteras vilket datamaterial som använts i diskussionsunderlaget, hur statistiskt 
säkerställda resultat redovisas, samt vad statistiskt säkerställda resultat (statistiskt säkerställda 
skillnader) innebär. 

Datamaterial
De datamaterial som använts i diskussionsunderlaget kommer i huvudsak från den nationella
folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), samt öppna databaser vid SCB och Folkhälsomyndigheten.
Därtill har även data från ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) och
totalundersökningen Grodan använts i kapitel fyra om barn och ungas uppväxtvillkor.

Hälsa på lika villkor
Folkhälsomyndigheten genomför årligen den nationella studien, Hälsa på lika villkor (HLV), med syftet
att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av
folkhälsopolitiken. I undersökningen ingår årligen ett urval av 20 000 personer mellan 16–84 år. Utöver
detta har Gävleborgs län deltagit med tilläggsurval år 2004, år 2007, år 2010, och år 2014. Det
datamaterial som presenteras i detta diskussionsunderlag kommer alltså från den senaste genomförda
urvalsundersökning i Gävleborgs län (år 2014). För fördelning över sexuell läggning används de
regionala resultaten från 2010 och 2014, för att få ett mer tillförlitligt dataunderlag.

År 2014 var antal svarande i den nationella folkhälsoenkäten HLV 9 588: en svarsfrekvens om 48,1
procent. I Gävleborgs läns tilläggsurval svarade totalt 6 377 av ett urval om 12 000 individer år 2014: en
svarsfrekvens om 51 procent.

Alla uppgifter från HLV som redovisas i detta diskussionsunderlag, utom fördelning över åldersklasser,
är åldersstandardiserat. Detta innebär att eventuella skillnader i ålder har justerats för. All data
presenteras könsfördelat i den mån det är möjligt.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
LUPP är en ungdomsenkät som syftar till att, på ett enkelt sätt, ta reda på hur ungas situation ser ut för
att insatser ska kunna utvecklas till att förbättra ungas villkor lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur
unga människor i kommunen, stadsdelen eller regionen uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa,
fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. Svaren är alltså självskattade. Omkring
hälften av landets kommuner har genomfört LUPP någon gång (Myndighet för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2015). Målgrupperna är: elever i årskurs 8 (13-16 år), elever i årskurs 2 på
gymnasiet (16-19 år), och unga vuxna (19-25 år).

LUPP-undersökningen genomfördes år 2013 med hög svarsfrekvens för elever i årskurs 8 i Gävleborgs
län. Högst svarsfrekvens hade Hofors kommun med 100 procent, och därefter varierade
svarsfrekvensen mellan 96 procent och 61 procent. Svarsfrekvens för elever i årskurs 2 på gymnasiet
var något lägre med totalt 64 procent i Gävleborgs län. Högst svarsfrekvens hade Sandvikens kommun
med 89 procent. Därefter varierade svarsfrekvensen mellan 76 procent och 46 procent.

Viktigt att påpeka är att den generella svarsfrekvensen som redovisas ovan inte nödvändigtvis betyder
att varje enskild fråga har samma svarsfrekvens, det förekommer ett visst bortfall för samtliga
kommuner inom vissa frågor.
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Urvalsundersökningar och konfidensintervall
I en urvalsundersökning, så som HLV, undersöks ett urval av individer från den totala befolkningen, om
urvalet är representativt kan den anses vara en miniatyrkopia av den bakomliggande populationen (i
det här fallet totalbefolkningen). Utifrån ett representativt urval dras sedan slutsatser för hela
befolkningen. I urvalsundersökningar finns alltid en felmarginal, eftersom det ”sanna” värdet gäller för
urvalet och inte direkt för befolkningen. Därför beräknas så kallade konfidensintervall som anger inom
vilket intervall det ”sanna” värdet ligger, till en sannolikhet på 95 procent.

Ett konfidensintervall används för att uppskatta osäkerheten i ett skattat värde vid undersökningar med
slumpmässiga urval. Den övre och den nedre gränsen i intervallet markerar inom vilket intervall som det
”sanna” värdet befinner sig. Ofta väljs en sannolikhet på 95 procent, vilket betyder att i 19 av 20 fall
täcks det sanna (men okända) värdet in av intervallet. Vid få observationer (i detta fall: vid få enkätsvar)
blir osäkerheten större, vilket resulterar i breda konfidensintervall.

När skillnader mellan olika grupper är statistiskt säkerställda (signifikanta) innebär det att
konfidensintervallen inte överlappar varandra, det vill säga: det sanna värdet för en grupp till 95
procents sannolikhet ligger inte inom referensgruppens intervall för det sanna värdet. När skillnader
mellan olika grupper istället har konfidensintervall som överlappar med innebär det att vi inte vet om
de olika grupperna har sanna värden som är skilda från varandra, eller om de har samma nivå och det
inte går att säkerställa någon skillnad. I fall med osäkra skillnader är resultaten icke statistiskt
säkerställda. Det är viktigt att lyfta fram om det finns osäkerhet i resultaten eller om de presenterade
skillnaderna är statistiskt säkerställda. Därför markeras statistiskt säkerställda värden med en asterix (*)
i figurerna. Signifikansen jämförs hela tiden mot referensgruppen som är aktuell för tillfället, vilket
skrivs ut i texten. De gånger då diskussionsunderlaget visar jämförelser mellan kommuner, Gävleborgs
län och riket är referensgruppen alltid riket. Om det finns en asterix vid värdet för exempelvis Hofors
kommun detta att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan Hofors kommun och riket som
helhet.
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Gävleborgs län hade en befolkning om totalt 279 991 år 2014. Trenden i befolkningsutvecklingen har
varit positiv sett till de senaste tio åren och prognosen visar på en relativt kraftig uppgång år 2015-2050.
Den största kommunen i länet var Gävle kommun med 98 314 invånare år 2014, och den minsta
kommunen, Ockelbo kommun, hade 5 765 invånare. Länet har tendens av urbanisering då Gävle är den
kommun som har högst befolkningstillväxt medan befolkningen i mindre kommuner, framförallt i
inlandet, har minskat över tid.

Befolkningens sammansättning i olika åldersgrupper år 2014 illustreras i den vänstra figuren ovan. I
Gävleborgs län fanns en högre andel äldre, 23,2 procent, jämfört med yngre, 21,4 procent. Personer i
arbetsför ålder (20-64 år) stod för 55,4 procent av befolkningen, och 21,4 procent av Gävleborgs läns
befolkning var barn och ungdomar.

Trenden är att andel äldre invånare i Gävleborgs län, så väl som i riket, ökar i förhållande till andelen i
arbetsför ålder. Fram till år 2030 väntas skillnaden mellan äldre och yngre att öka då befolkningen
kommer bestå av 24,9 procent äldre och 23,1 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan
äldre och yngre växa genom att andel äldre ökar till 25,8 procent, och andelen yngre minskar, till 22,4
procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer 20-64 år för år 2014-2050.
År 2014 bestod befolkningen till 55,3 procent av individer 20-64 år. Fram till år 2030 kommer andelen
att minska till 52 procent, för att sedan minska något till 51,8 procent år 2050.

Figuren till höger redovisar de vanligaste dödsorsakerna i Gävleborgs län år 2014. Bland både män och
kvinnor var den vanligaste dödsorsaken i Gävleborgs län år 2014 cirkulationsorganens sjukdomar. Hos
kvinnorna stod cirkulationsorganens sjukdomar för 36 procent av dödsfallen, och hos männen för 35
procent av dödfallen. Ischemisk hjärtsjukdom och cerebrovaskulära sjukdomar dominerar dödsfallen i
denna sjukdomskategori. Den näst mest vanliga dödsorsaken i Gävleborgs län 2014 var tumörer.
Tumörer stod för cirka en fjärdedel av alla dödsorsaker, 24 procent bland kvinnorna och 28 procent
bland männen. Insjuknandet i cancer är statistiskt säkerställt lägre i Gävleborgs län jämfört med riket,
men har ökat under de senaste åren.

Under femårsperioden år 2010-2014 var medellivslängden 78,9 år för män och 82,8 år för kvinnor. I
riket samma period är medellivslängden 79,9 år för män och 83,7 år för kvinnor. I Gävleborg är därmed
medellivslängden både män och kvinnor kortare än i riket.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” Svarsalternativen
är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

I figurerna ovan presenteras andel som har god självskattad hälsa i länet fördelat mellan män (till
vänster) och kvinnor (till höger) efter åldersklasser. Uppgifterna i figuren gäller befolkningen i länet 16-
85 år 2014.

70 procent av kvinnorna i länet och 71 procent av männen i länet anger att deras hälsa är mycket bra
eller bra. En högre andel bland yngre än äldre anger att hälsan är god. Fördelat över åldersklasserna
minskar andelen med goda självskattad hälsa med stigande ålder: bland män i åldrarna 16-29 år anser
84 procent att de har god hälsa, medan 59 procent av män i åldrarna 65-84 år anser att de har god
hälsa. Både män i åldrarna 45-64 år och 65-84 år har en statistiskt säkerställt lägre andel som anser att
deras hälsa är god, jämfört med män i åldrarna 16-29 år.

För kvinnor finns samma mönster: bland kvinnor i åldrarna 16-29 år anser 81 procent att de har god
hälsa, medan 55 procent av kvinnor i åldrarna 65-84 år anser att de har god hälsa. Både kvinnor i
åldrarna 45-64 år och 65-84 år har en statistiskt säkerställt lägre andel som anser att deras hälsa är god,
jämfört med kvinnor i åldrarna 16-29 år.

Gävleborg har en något lägre andel med god självskattad hälsa jämfört med riket (totalt 71 procent vs
73 procent). Andelen med god självskattad hälsa i länet har ökat med 4 procent för män och 8 procent
för kvinnor från 2004 till 2014. Motsvarande siffra i riket är 6 procent för både män och kvinnor.

2015-11-25 Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Folkhälsa Gävleborg - Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa 22



Psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten HLV genom tolv frågor1 (GHQ-12) som
mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa per se. För att få fram ett mått på
psykiskt välbefinnande beräknas ett summaindex utifrån alla tolv frågorna. Om individen har svarat ”Ja”
på minst två av tolv indexfrågor anses individen ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel män efter åldersgrupper som bedöms ha nedsatt psykiskt
välbefinnande. Andelen män 16-29 år som hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 17 procent år
2014. Andelen män 30-44 år med ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 21 procent. Motsvarande för
män 45-64 år och män 65-84 år var 12 procent respektive 8 procent.

Skillnaderna i den vänstra figuren är endast statistiskt säkerställda för män 65-84 år, där andelen med
nedsatt psykiskt välbefinnande är statistiskt säkerställt lägre jämfört med män 16-29 år.

I den högra figuren ovan illustreras andel kvinnor efter åldersgrupper som bedöms ha nedsatt psykiskt
välbefinnande. Andelen kvinnor 16-29 år som hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 27 procent år
2014. Andelen kvinnor 30-44 år med ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 21 procent. Motsvarande
för kvinnor 45-64 år och kvinnor 65-84 år var 19 procent respektive 13 procent.

I den högra figuren är skillnaderna för kvinnor 45-64 år samt kvinnor 65-84 år statistiskt säkerställda,
där var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande statistiskt säkerställt lägre jämfört med kvinnor 16-
29 år.

1 De 12 frågorna från GHQ-12 är: Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? Har du de senaste veckorna känt att du
kunnat uppskatta det du gjort om dagarna? Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna? Har du de senaste veckorna
kunnat ta itu med dina problem? Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna? Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig
och nedstämd? Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor? Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv? Har du
ständigt känt dig spänd de senaste veckorna? Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna? Har du de senaste veckorna känt att du
inte kunnat klara dina problem? Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?
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Långvarig sjukdom är ett övergripande mått på individens hälsa som också kan fungera som en indikator
på vårdbehov. Frågan som ställs är: Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?, och kan besvaras med ja eller nej. Måttet
långvarig sjukdom fångar upp både mer och mindre allvarliga sjukdomar och tillstånd.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel som hade en långvarig sjukdom efter kön och åldersgrupper
år 2014. Andelen män 16-29 år som hade en långvarig sjukdom var 25 procent och andelen kvinnor 16-
29 år var 28 procent år 2014. Andelen män och kvinnor 30-44 år som hade en långvarig sjukdom var 35
procent. Motsvarande för män 45-64 år och män 65-84 år var 42 procent respektive 47 procent.
Andelen för kvinnor 45-64 år och kvinnor 65-84 år var 45 procent och 48 procent.

I en följdfråga får de som svarar ja ta ställning till om: dessa besvär medför att din arbetsförmåga är
nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?. I figuren nedan visas långvarig sjukdom
totalt sett samt långvarig sjukdom med någon grad nedsatt funktion samt långvarig sjukdom med starkt
nedsatt funktion för några åldersgrupper i länet.

I den högra figuren ovan illustreras andel som hade en långvarig sjukdom med nedsatt funktion efter
kön och åldersgrupper år 2014. Andelen män 16-29 år som hade en långvarig sjukdom med nedsatt
funktion var 16 procent och andelen kvinnor 16-29 år var 19 procent år 2014. Andelen män och kvinnor
30-44 år som hade en långvarig sjukdom med nedsatt funktion var 22 procent respektive 29 procent.
Motsvarande för män 45-64 år och män 65-84 år var 32 procent respektive 39 procent. Andelen för
kvinnor 45-64 år och kvinnor 65-84 år var 33 procent och 42 procent.

Skillnaderna i den vänstra figuren är endast statistiskt säkerställda för män i åldrarna 30-44 år, 45-64 år
samt 65-84 år, där andelen med långvarig sjukdom är statistiskt säkerställt högre jämfört med män 16-
29 år. För kvinnor finns statistiskt säkerställda skillnader för åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år, där
andelen med långvarig sjukdom är statistiskt säkerställt högre jämfört med kvinnor 16-29 år.

I den högra figuren är skillnaderna statistiskt säkerställda både för män och kvinnor i åldersgrupperna
45-64 år samt 65-84 år, där andelen med långvarig sjukdom med nedsatt funktion var högre lägre
jämfört med män och kvinnor i åldrarna 16-29 år.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” Svarsalternativen
är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

I den vänstra figuren illustreras självskattad god hälsa för män i Gävleborgs län, länets kommuner och
riket år 2014. Gävleborgs län (71 procent) ligger under genomsnittet i riket (76 procent) och av de tio
Gävleborgs kommunerna är det endast Ovanåkers kommun (77 procent) som ligger strax över
genomsnittet i riket. Ovanåkers kommun, Ockelbo kommun, Bollnäs kommun och Gävle kommun ligger
över länets genomsnitt.

I den vänstra figuren var andelen män med god självskattad hälsa i Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun (67 procent) statistiskt säkerställt lägre jämfört med rikets 76 procent. Även
andelen i Gävleborgs län var statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket.

I den högra figuren illustreras självskattad god hälsa för kvinnor i Gävleborgs län, länets kommuner och
riket år 2014. Gävleborgs län (70 procent) ligger under genomsnittet i riket (71 procent) och av alla
kommuner är det endast Hudiksvalls kommun (73 procent) och Söderhamns kommun (72 procent) som
ligger strax över genomsnittet i riket. Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun och Gävle kommun
ligger över genomsnittet i Gävleborgs län.

Skillnaderna i den högra figuren för Hofors kommun och Ockelbo kommun, där andelen var 63 procent
respektive 56 procent, var statistiskt säkerställt lägre jämfört med rikets 71 procent.
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Långvarig sjukdom är ett övergripande mått på individens hälsa som också kan fungera som en indikator
på vårdbehov. Frågan som ställs är: Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?, och kan besvaras med ja eller nej. Måttet
långvarig sjukdom fångar upp både mer och mindre allvarliga sjukdomar och tillstånd.

I den vänstra figuren illustreras andel män med nedsatt psykiskt välbefinnande i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län och riket låg på samma nivå, 15 procent. Hudiksvalls
kommun, Bollnäs kommun, Gävle kommun och Sandvikens kommun hade en högre andel män med
nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med både Gävleborgs län och med riket.

Skillnaderna i den vänstra figuren för kommuner som ligger över Gävleborgs län och rikets nivå är inte
statistiskt säkerställda. Däremot var andelarna i Ovanåkers kommun och Ljusdals kommun, 8 procent
respektive 9 procent, statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket.

I den högra figuren illustreras andel kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län (20 procent) låg över genomsnittet i riket (21 procent).
Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, Söderhamns kommun, Sandvikens kommun och Hofors kommun
hade en högre andel kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med Gävleborgs län och med
riket.

Skillnaderna i den högra figuren för kommuner som ligger över Gävleborgs län och rikets nivå är inte
statistiskt säkerställda. Däremot var andelarna i Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun, 13
procent respektive 14 procent, statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket.
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I figuren ovan illustreras högsta genomförda utbildningsnivå år 2014 för befolkningen (25-74 år) i
Gävleborgs län år 2014 fördelat per kön.

Kvinnor hade högre andel med eftergymnasial utbildning (35 procent) jämfört med män (23 procent).
47 procent av kvinnorna hade en gymnasial utbildning och 54 procent av männen hade en gymnasial
utbildning. Andelen kvinnor med en förgymnasial utbildning var 17 procent, vilket var något lägre än 21
procent för männen.

För 1 procent av kvinnorna och 1 procent av männen saknades information om utbildningsnivå.

2015-11-25 Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Folkhälsa Gävleborg - Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa 27



I den vänstra figuren illustreras högsta avklarade utbildningsnivå bland män i Gävleborgs län år 2014
efter åldersgrupper. Inom åldersgruppen 25-44 år hade 27 procent eftergymnasial utbildning, 58
procent hade en gymnasial utbildning, och 13 procent en eftergymnasial utbildning. Andel män med
eftergymnasial utbildning minskar med åldern, och inom åldersgrupperna 45-64 år och 65-74 år var
andelen med eftergymnasial utbildning 22 procent respektive 19 procent. Även andel med gymnasial
utbildning minskar med åldern, och inom åldersgruppen 45-64 år och 65-74 år var andelen med
gymnasial utbildning 57 procent respektive43 procent. Andelen med förgymnasial utbildning är som
störst i åldersgruppen 65-74 år: 38 procent. Bland män i åldrarna 45-64 år 21 procent förgymnasial
utbildning. Inom alla åldersgrupper fanns en liten andel där uppgift saknades.

I den högra figuren illustreras högsta avklarade utbildningsnivå bland kvinnor i Gävleborgs län år 2014
efter åldersgrupper. Inom åldersgruppen 25-44 år hade 44 procent eftergymnasial utbildning, 43
procent hade en gymnasial utbildning, och 11 procent en eftergymnasial utbildning. Andel kvinnor med
eftergymnasial utbildning minskar med åldern, och inom åldersgrupp 45-64 år och 65-74 år var andelen
med eftergymnasial utbildning 33 procent respektive 23 procent. Även andel med gymnasial utbildning
minskar med åldern, och inom åldersgruppen 45-64 år och 65-74 år var andelen med gymnasial
utbildning 53 procent respektive 44 procent. Andel med förgymnasial utbildning är som störst i
åldersgruppen 65-74 år: 32 procent. Kvinnor i åldrarna 45-64 år hade 14 procent förgymnasial
utbildning. Inom alla åldersgrupper fanns en liten andel där uppgift saknades.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
svarsalternativen är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

70 procent av kvinnorna i länet och 71 procent av männen i länet anger att deras hälsa är mycket bra
eller bra. Det finns också en tydlig koppling till utbildningsnivå, i alla fall för kvinnor. En högre andel med
mellanlång- och lång utbildningsnivå anger god hälsa jämfört med personer med kort utbildningsnivå.
Kort utbildning motsvarar här högst 11 år skolgång, mellanlång utbildning motsvarar 12-15 år, och lång
utbildning avser mer än 15 år utbildning.

I den vänstra figuren illustreras självskattad god hälsa för män och kvinnor fördelat efter utbildningsnivå
i Gävleborgs län år 2014. Andel män och kvinnor med självskattad god hälsa med en kort
utbildningsnivå var 66 procent respektive 64 procent. För män och kvinnor med en mellanlång
utbildningsnivå var andelen med självskattad god hälsa 73 procent för båda könen. För kvinnor med
lång utbildningsnivå var andelen med självskattad god hälsa 79 procent, motsvarande för män var 69
procent.

Endast skillnaden mellan kvinnor med kort utbildningsnivå jämfört med kvinnor med lång
utbildningsnivå är statistiskt säkerställd, där var andelen kvinnor med kort utbildningsnivå med god
självskattad hälsa statistiskt säkerställt lägre.

I den högra figuren illustreras andel män och kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande efter
utbildningsnivå i Gävleborgs län år 2014. Andel män och kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande
med en kort utbildningsnivå var 18 procent respektive 22 procent. För män och kvinnor med en
mellanlång utbildningsnivå var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 14 procent respektive 20
procent. För kvinnor med lång utbildningsnivå var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 24
procent, motsvarande för män var 10 procent.

Endast skillnaden mellan män med kort utbildningsnivå jämfört med män med lång utbildningsnivå är
statistiskt säkerställd, där var andelen män med kort utbildningsnivå med nedsatt psykiskt
välbefinnande statistiskt säkerställt högre.
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Långvarig sjukdom är ett övergripande mått på individens hälsa som också kan fungera som en indikator
på vårdbehov. Frågan som ställs är: Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?, och kan besvaras med ja eller nej. Måttet
långvarig sjukdom fångar upp både mer och mindre allvarliga sjukdomar och tillstånd.

I figuren ovan illustreras andel som hade en långvarig sjukdom efter kön och utbildningsnivå i
Gävleborgs län år 2014. Andelen män och kvinnor med en kort utbildningsnivå som hade en långvarig
sjukdom var 39 procent. Andelen män med en mellanlång utbildningsnivå som hade en långvarig
sjukdom var 39 procent, motsvarande för kvinnor var 38 procent. Lägst andel med långvarig sjukdom
fanns för män och kvinnor med en lång utbildningsnivå, 35 procent respektive 34 procent.

Ingen av de observerade skillnaderna är statistiskt säkerställda, vilket betyder att skillnaderna inte är
statistiskt säkerställda.
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I figuren ovan illustreras position i arbetslivet (social klass) i Gävleborgs län år 2014. Position i yrkeslivet
fördelas mellan arbetare; lägre tjänstemän; samt mellan och högre tjänstemän. Notera att data är
baserat på nationella folkhälsoenkäten HLV och inte den registerbaserade statistiken.

Bland både män och kvinnor är den vanligaste positionen i yrkeslivet arbetare. 60 procent av männen
och 49 procent av kvinnorna i länet har yrken som klassas till denna position. Den näst vanligaste
kategorin, för både män och kvinnor, är mellan och högre tjänstemän: 30 procent av männen, 34
procent av kvinnorna. 10 respektive 17 procent av män respektive kvinnor i Gävleborgs län har yrken
som klassas som lägre tjänstemän.

Jämfört med rikssnittet (visas ej i figur) så finns en högre andel arbetare i Gävleborgs län, och en lägre
andel mellan/högre tjänstemän, detta både för män och kvinnor. Motsvarande andelar arbetare i riket
är 50 respektive 43 procent, och motsvarande andelar mellan/högre tjänstemän 39 procent för såväl
män som kvinnor.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
svarsalternativen är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

I den vänstra figuren illustreras självskattad god hälsa för män och kvinnor fördelat efter social klass i
Gävleborgs län år 2014. Andel män respektive kvinnor med självskattad god hälsa inom gruppen
arbetare var 68 procent respektive 67 procent. För män och kvinnor inom gruppen lägre tjänstemän var
andelen med självskattad god hälsa 77 procent respektive 70 procent. För kvinnor inom gruppen
mellan/högre tjänstemän var andelen med självskattad god hälsa 74 procent, motsvarande för män var
65 procent.

Endast skillnaden för män och kvinnor i gruppen arbetare var statistiskt säkerställd, vilket visade att
andelen män och kvinnor med självskattad god hälsa inom gruppen arbetare var statistiskt säkerställt
lägre jämfört med män och kvinnor inom gruppen mellan/högre tjänstemän.

I den högra figuren illustreras andel män och kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande efter social
klass i Gävleborgs län år 2014. Andel män och kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande inom
gruppen arbetare var 16 procent respektive 21 procent. För män och kvinnor inom gruppen lägre
tjänstemän var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 19 procent respektive 21 procent. För
kvinnor inom gruppen mellan/högre tjänstemän var andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 22
procent, jämfört med 13 procent för män.

Ingen av de observerade skillnaderna är statistiskt säkerställda, vilket betyder att skillnaderna inte är
statistiskt säkerställda.
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Långvarig sjukdom är ett övergripande mått på individens hälsa som också kan fungera som en indikator
på vårdbehov. Frågan som ställs är: Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?, och kan besvaras med ja eller nej. Måttet
långvarig sjukdom fångar upp både mer och mindre allvarliga sjukdomar och tillstånd.

I figuren ovan illustreras andel som hade en långvarig sjukdom efter kön och social klass i Gävleborgs län
år 2014. Andel män och kvinnor, inom gruppen arbetare, som hade en långvarig sjukdom var 41
procent respektive 40 procent. Andel män, inom gruppen lägre tjänstemän, som hade en långvarig
sjukdom var 28 procent, motsvarande för kvinnor var 44 procent. Inom gruppen mellan/högre
tjänstemän var andelen män med långvarig sjukdom 34 procent, och andelen kvinnor med långvarig
sjukdom var 39 procent.

Ingen av de observerade skillnaderna är statistiskt säkerställda, vilket betyder att skillnaderna inte är
statistiskt säkerställda.
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Det totala antalet personer med utländsk bakgrund i Gävleborgs län var 52 254 år 2014, vilket var en
andel på totalt cirka 19 procent av befolkningen, det vill säga en klart lägre andel av den totala
befolkningen jämfört med riket. Andelen utrikes födda kvinnor är något högre än andelen utrikes födda
män, 11,5 procent mot 10,9 procent. Andelen inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar är
2,5 procent bland män och 2,4 procent bland kvinnor. Andelen inrikes födda med en inrikes och en
utrikes född förälder är 5,1 procent bland män och 4,9 procent bland kvinnor. Också för dessa grupper
av personer med utländsk bakgrund är andelen lägre i länet jämfört med riket.

Det totala antalet personer med utländsk bakgrund i riket var 2,8 miljoner år 2014, vilket var en andel
på totalt cirka 28 procent av befolkningen. Skillnaden mellan män och kvinnor är liten: 1,4 miljoner per
kön, vilken också ger en jämn fördelning sett till andel av befolkningen: 16,7 procent av befolkningen är
utrikes födda män, 16,2 procent är utrikes födda kvinnor. Det är också nästintill lika stora andelar
mellan män och kvinnor för inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, 5,2 procent och 4,9 procent,
samt för inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, 7,4 procent och 7,1 procent.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i ett stort antal studier visat sig vara ett bra mått på hälsa.
Måttet är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en
fråga av central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över
tid. Frågan om självskattad hälsa är formulerad ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
svarsalternativen är: mycket bra, bra, någorlunda, dåligt, respektive mycket dåligt.

I figuren ovan till vänster illustrerar andel individer som har bra eller mycket bra självskattad hälsa i
Gävleborgs län efter födelseregion. Andelen män födda i Sverige som har en bra eller mycket bra
självskattad hälsa var 70 procent, för kvinnor var motsvarande andel 68 procent år 2014. Motsvarande
för män och kvinnor födda i Norden var 60 procent respektive 65 procent. För både män och kvinnor
födda i Övriga länder var andelen med bra eller mycket bra självskattad hälsa 66 procent.

Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda, det vill säga, konfidensintervallen överlappar varandra och
även om det finns observerade skillnader kan vi inte med 95 procents sannolikhet säga att det finns en
skillnad. Däremot kan vi säga att män och kvinnor födda i Norden och födda i Övriga länder har ungefär
samma andel eller en lägre andel med bra eller mycket bra självskattad hälsa jämfört med individer
födda i Sverige.

Psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten HLV genom tolv frågor (GHQ-12) som
mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa per se. För att få fram ett mått på
psykiskt välbefinnande beräknas ett summaindex utifrån alla tolv frågorna. Om individen har svarat ”Ja”
på minst två av tolv indexfrågor anses individen ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

I den högra figuren ovan illustreras andel, inom varje födelseregion, som bedöms ha nedsatt psykiskt
välbefinnande. Andelen individer födda i Sverige som hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande var 14
procent för män och 20 procent för kvinnor år 2014. Andelen män födda i Norden med ett nedsatt
psykiskt välbefinnande var 13 procent mot 15 procent för kvinnor födda i Norden. Motsvarande för män
och kvinnor födda i Övriga länder var 23 procent respektive 25 procent.

Skillnaderna i den högra figuren är inte statistiskt säkerställda förutom för män födda i Övriga länder,
där andel män med nedsatt psykiskt välbefinnande är statistiskt säkerställt högre jämfört med män
födda i Sverige.
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Personer som i nationella folkhälsoenkäten HLV år 2014 har svarat ”JA” på fråga om personen har 
problem (ett eller flera) vad gäller synproblem, hörselproblem, rörelsehinder, eller långvarig sjukdom 
med starkt nedsatt funktion definieras som att ha funktionsnedsättning. Andel män med 
funktionsnedsättning illustreras i figuren ovan till vänster, med fördelning över ålder. Figuren till höger 
visar motsvarande andelar för kvinnor i Gävleborgs län. 

För både män och kvinnor är andelen med funktionsnedsättning stigande med stigande ålder. Bland 
män rapporterar 30 procent av de 65-84 år att de har synproblem, hörselproblem, rörelsehinder, eller 
långvarig sjukdom med starkt nedsatt funktion. Bland kvinnor i samma ålder (65-84 år) är andelen 36 
procent. Bland män och kvinnor i åldrarna 45-34 är andelarna 25 respektive 23 procent. Hos övriga 
grupper är andelen 20 procent eller lägre.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
svarsalternativen är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

I den vänstra figuren illustreras god självskattad hälsa bland personer efter funktionsnedsättning och
kön i Gävleborgs län år 2014. Andelen funktionsnedsatta män och kvinnor med självskattad god hälsa
var 53 procent respektive 46 procent. Bland ej funktionsnedsatta män och kvinnor var andelen med
självskattad god hälsa 77 procent respektive 78 procent.

Skillnaden mellan både funktionsnedsatta män och kvinnor jämfört med ej funktionsnedsatta män och
kvinnor var statistiskt säkerställd, vilket betyder att andelen funktionsnedsatta män och kvinnor med
självskattad god hälsa var statistiskt säkerställt lägre jämfört med andelen ej funktionsnedsatta män och
kvinnor.

Psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten HLV genom tolv frågor (GHQ-12) som
mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa per se. För att få fram ett mått på
psykiskt välbefinnande beräknas ett summaindex utifrån alla tolv frågorna. Om individen har svarat ”Ja”
på minst två av tolv indexfrågor anses individen ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

I den högra figuren illustreras andel män och kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande efter
funktionsnedsättning i Gävleborgs län år 2014. Andelen funktionsnedsatta män och kvinnor med
nedsatt psykiskt välbefinnande var 26 procent respektive 32 procent. För ej funktionsnedsatta män och
kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande var andelen 12 procent respektive 17 procent.

Skillnaden mellan både funktionsnedsatta män och kvinnor jämfört med ej funktionsnedsatta män och
kvinnor var statistiskt säkerställd, vilket betyder att andelen funktionsnedsatta män och kvinnor med
nedsatt psykiskt välbefinnande var statistiskt säkerställt högre jämfört med andelen ej
funktionsnedsatta män och kvinnor.
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Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visat sig vara ett bra mått på hälsa. Måttet
är bland annat kopplad till ett ökat vårdbehov och en ökad risk för dödlighet. Det är därför en fråga av
central betydelse för att kartlägga och följa hälsoutvecklingen i olika befolkningsgrupper över tid. Frågan
om självskattad hälsa är formulerad ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och
svarsalternativen är mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt.

I figuren ovan till vänster illustreras andel individer som har bra eller mycket bra självskattad hälsa i
Gävleborgs län år 2010-2014, fördelat över sexuell läggning. Andelen män med heterosexuell läggning
som rapporterar bra eller mycket bra självskattad hälsa var 72 procent. För kvinnor med heterosexuell
läggning var motsvarande andel 69 procent. Bland män med homo- eller bisexuell läggning har en
statistiskt säkerställd lägre andel uppgett att de skattar sin hälsa som bra eller mycket bra: 60 procent.
Även bland kvinnor är andelen med homo- eller bisexuell läggning statistiskt säkerställt lägre, 56
procent, jämfört med kvinnor med heterosexuell läggning. Figuren visar också att bland män och
kvinnor som angett annan eller osäker sexuell läggning rapporterar 70 respektive 58 procent god eller
mycket god självskattad hälsa, vilket, för män, är i nivå med referensgruppen och för kvinnor inte är en
statistiskt säkerställd skillnad mot referensgruppen.

Psykiskt välbefinnande mäts i den nationella folkhälsoenkäten HLV genom tolv frågor (GHQ-12) som
mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa per se. För att få fram ett mått på
psykiskt välbefinnande beräknas ett summaindex utifrån alla tolv frågorna. Om individen har svarat ”Ja”
på minst två av tolv indexfrågor anses individen ha ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

I den högra figuren ovan illustreras andel som bedöms ha nedsatt psykiskt välbefinnande i Gävleborgs
län år 2010-2014, fördelat över sexuell läggning. Bland män och kvinnor med heterosexuell läggning
hade 14 respektive 19 procent nedsatt psykiskt välbefinnande år 2010-2014. Motsvarande andel bland
män och kvinnor med homo- eller bisexuell läggning var 26 respektive 23 procent, och för män och
kvinnor med annan eller osäker sexuell läggning 17 respektive 33 procent.

Skillnaderna i den högra figuren är statistiskt säkerställt högre för män homo- eller bisexuell läggning
jämfört med män med heterosexuell läggning, samt för kvinnor med annan eller osäker sexuell
läggning, jämfört med kvinnor med heterosexuell läggning.
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Det finns ett stort antal studier som visar på de sociala relationernas hälsofrämjande effekt, framförallt i
termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och socialt kapital.
Valdeltagandet är en form av deltagande i samhället.

Antalet röstberättigade i Gävleborgs län till valet i Sveriges riksdag år 2014 redovisas efter kön och ålder
ovan i den vänstra figuren. Totalt var 216 949 personer berättigade att rösta i valet till riksdagen. Av
dessa var 107 837 män och 109 112 kvinnor. Fördelat efter ålder var totalt 37 649 personer i åldrarna
18-29 år, 61 608 personer i åldrarna 30-49 år, 53 355 personer i åldrarna 50-64 år, och 64 337 personer
i åldrarna 65- år och uppåt, röstberättigade till riksdagsvalet år 2014.

I den högra figuren ovan redovisas valdeltagandet till kommun, landsting (region) och riksdag i
Gävleborgs län år 2014. I kommunvalen deltog i genomsnitt 83,3 procent av de röstberättigade. I valet
till det nybildade regionfullmäktige deltog i genomsnitt 82,9 procent av de röstberättigade. Högst
valdeltagande i Gävleborgs län hade riksdagsvalet, där valde 85,4 procent av de röstberättigade att
delta.
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Under perioden 1998-2014 har valdeltagandet i Gävleborg län generellt sett ökat. Även om skillnaden
mellan valet 1998 och valet 2002 är negativ är trenden att valdeltagandet växer. Valdeltagandet till
riksdagen har under hela perioden legat klart över både valet i kommunerna som valet i
landstinget/regionen. Valdeltagandet till kommunerna och valet till landstinget/regionen har legat nära
varandra men med ett litet övertag för kommunerna, i genomsnitt.
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Det finns ett stort antal studier som visar på de sociala relationernas hälsofrämjande effekt, framförallt i
termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och socialt kapital.

Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

I figuren till vänster redovisas lågt socialt deltagande i Gävleborgs län efter kön och ålder. Andelen män
med lågt socialt deltagande var högre jämfört med kvinnor i åldrarna 16-29 år, 17 procent respektive 14
procent. För män och kvinnor i åldrarna 30-44 år fanns 19 procent respektive 17 procent med lågt
socialt deltagande. För män i åldrarna 45-64 år och 65-84 år var andelen med lågt socialt deltagande 27
procent och 44 procent. Ett växande mönster i åldrarna kan ses även för kvinnor där andelen med lågt
socialt deltagande i åldrarna 45-64 år var 20 procent jämfört med 38 procent i åldrarna 65-84 år.

Statistiskt säkerställda skillnader finns för män och kvinnor i åldrarna 45-64 år och 65-84 år, jämfört
med män och kvinnor i åldrarna 16-29 år. Dessa åldersgrupper har en statistiskt säkerställt högre andel
individer med lågt socialt deltagande jämfört med individer i åldrarna 16-29 år.

Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. I figuren till höger redovisas andel som saknar emotionellt stöd i Gävleborgs län efter kön och ålder.
Andelen män som saknar emotionellt stöd var högre jämfört med kvinnor i åldrarna 16-29 år, 18
procent respektive 10 procent. För män i åldrarna 30-44 år fanns 16 procent som saknar emotionellt
stöd. För män i åldrarna 45-64 år och 65-84 år var andelen som saknar emotionellt stöd 14 procent och
11 procent. För kvinnor var andelen som saknar emotionellt stöd 9 procent inom alla åldersgrupper
över 16-29år.

Endast skillnaden mellan män i åldrarna 16-29 år som saknar emotionellt stöd och män i åldrarna 65-84
år var statistiskt säkerställt.
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Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

I den vänstra figuren illustreras andel män med ett lågt socialt deltagande i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län hade i genomsnitt 26 procent med lågt socialt deltagande,
jämfört med rikets 22 procent. Endast Sandvikens kommun (21 procent) hade en lägre andel än riket.
Sandvikens kommun, Söderhamns kommun och Gävle kommun hade en lägre andel män med lågt
socialt deltagande jämfört med Gävleborgs län som helhet.

Skillnaderna i den vänstra figuren för kommuner som ligger under Gävleborgs län och rikets nivå är inte
statistiskt säkerställda. Däremot var andelarna i Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Hudiksvalls
kommun och Nordanstigs kommun statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket. Gävleborgs läns andel
var också statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket som helhet.

I den högra figuren illustreras andel kvinnor med ett lågt socialt deltagande i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län (22 procent) låg över genomsnittet i riket (20 procent).
Gävle kommun och Hudiksvalls kommun hade en lägre andel kvinnor med lågt socialt deltagande
jämfört med både Gävleborgs län och med riket.

Skillnaderna i den högra figuren för kommuner som ligger över Gävleborgs län och rikets nivå är inte
statistiskt säkerställda. Däremot var andelarna i Ljusdals kommun och Hofors kommun, 28 procent
respektive 27 procent, statistiskt säkerställt lägre jämfört med riket.
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I den vänstra figuren illustreras andel män som saknar emotionellt stöd i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län hade i genomsnitt 15 procent som saknar emotionellt stöd,
jämfört med rikets 14 procent. Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun, Söderhamns kommun och Hofors
kommun hade en lägre andel som saknar emotionellt stöd jämfört med riket.

Skillnaderna i den vänstra figuren för kommuner som ligger under Gävleborgs län och rikets nivå är inte
statistiskt säkerställda. Däremot var andel men som saknar emotionellt stöd i Nordanstigs kommun
statistiskt säkerställt högre jämfört med riket.

I den högra figuren illustreras andel kvinnor som saknar emotionellt stöd i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. Gävleborgs län hade i genomsnitt 10 procent som saknar emotionellt stöd,
jämfört med rikets 9 procent. Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun och
Bollnäs kommun hade en lägre andel som saknar emotionellt stöd jämfört med Gävleborgs län. Därtill
hade också Ockelbo kommun en lägre andel som saknar emotionellt stöd jämfört med riket.

Ingen av de observerade skillnaderna i den högra figuren är statistiskt säkerställda, vilket betyder att
skillnaderna inte är statistiskt säkerställda.
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Det finns ett stort antal studier som visar på de sociala relationernas hälsofrämjande effekt, framförallt i
termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och socialt kapital. I
figurerna ovan fördelas andel med lågt socialt deltagande, och andel som saknar emotionellt stöd, över
utbildningsnivå och kön.

Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

Figuren ovan till vänster illustrerar vad som kallas en social gradient: andelen med lågt socialt
deltagande följer ett tydligt mönster över socioekonomisk position, i detta fall illustrerat med
utbildningsnivå. För varje steg av högre utbildningsnivå minskar andelen som har ett lågt socialt
deltagande. Bland män och kvinnor som har kort utbildningsnivå bedöms 36 respektive 33 procent ha
lågt socialt deltagande i Gävleborgs län år 2014. Bland män och kvinnor med mellanlång utbildning är
denna andel halverad till 36 respektive 16 procent. Båda dessa nivåer av utbildning har statistiskt
säkerställd högre andel lågt socialt deltagande jämfört med män och kvinnor med lång utbildning vars
respektive andel är 8 procent.

Figuren ovan till höger visar inte samma tydliga mönster avseende andel som saknar emotionellt stöd.
Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. Bland män som har kort utbildningsnivå saknar 17 procent emotionellt stöd. Det är en statistiskt
säkerställd högre andel jämfört med män med lång utbildning där 10 procent saknar emotionellt stöd.
Män med mellanlång utbildningsnivå placerar sig däremellan, med 13 procent, och ett mönster av social
gradient uppvisas. Mönstret går dock inte igen bland kvinnor hos vilka 7 procent av de med kort
utbildning och 10 procent av de med mellanlång och lång utbildning rapporterar att de saknar
emotionellt stöd.
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I figurerna ovan fördelas andel med lågt socialt deltagande, och andel som saknar emotionellt stöd,
efter kön och social klass, det vill säga position i arbetslivet indelat i grupperingarna arbetare; lägre
tjänstemän; samt mellan- och högre tjänstemän.

Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

Figuren till vänster ovan visar en social gradient över den andel män och kvinnor som har lågt socialt
deltagande: för varje steg av högre position i arbetslivet minskar andelen med ett lågt socialt
deltagande. Bland män och kvinnor med yrken som kategoriseras som arbetare har 31 respektive 29
procent lågt socialt deltagande i Gävleborgs län år 2014. Bland män och kvinnor i gruppen lägre
tjänstemän är denna andel omkring tio procentenheter lägre: 19 respektive 17 procent har lågt socialt
deltagande. Nivåerna är lägst bland mellan- och högre tjänstemän: 10 procent av männen och 9 procent
av kvinnorna i på denna position i arbetslivet har lågt socialt deltagande. Alla skillnader i den övre
vänstra figuren är statistiskt säkerställda.

Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. Bland män rapporterar 14 procent av de som kategoriserats som arbetare, 16 procent av de som
kategoriserats som lägre tjänstemän och 10 procent av de som kategoriserats som mellan- och högre
tjänstemän att de saknar emotionellt stöd. Bland kvinnor rapporterar 8-9 procent inom alla
grupperingar av position i arbetslivet att de saknar emotionellt stöd. Figuren ovan till höger visar inga
statistiskt säkerställda skillnader över social klass avseende andel som saknar emotionellt stöd.
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Det finns ett stort antal studier som visar på de sociala relationernas hälsofrämjande effekt, framförallt i
termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och socialt kapital.

Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

I figuren ovan redovisas lågt socialt deltagande i Gävleborgs län efter födelseregion. Andelen män med
lågt socialt deltagande var högre jämfört med kvinnor födda i Sverige, 24 procent respektive 19 procent.
För individer födda i Norden var situationen den motsatta, kvinnor hade en högre andel med 29 procent
mot 17 procent för män. Andelen individer med ett lågt socialt deltagande var högst både bland män
och kvinnor födda i Övriga länder: 48 procent för män och 41 procent för kvinnor.

Statistiskt säkerställda resultat finns för kvinnor födda i Norden och för kvinnor födda i Övriga länder
samt män födda i Övriga länder. Dessa har statistiskt säkerställt högre andel individer med lågt socialt
deltagande jämfört med kvinnor respektive män födda i Sverige.

Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. I den högra figuren illustreras andel individer som saknar emotionellt stöd efter födelseregion.
Andelen individer födda i Sverige som uppgav att de saknade emotionellt stöd år 2014 var 14 procent
för män och 8 procent för kvinnor. Skillnaden mellan könen var jämn för individer födda i Norden, där
män hade en andel på 3 procent och kvinnor födda i Norden 4 procent. Andelen individer som saknar
emotionellt stöd födda i Övriga länder var 24 procent män och 25 procent för kvinnor.

Av resultaten som redovisas i den högra figuren är det endast för män födda i Norden och Övriga länder
samt kvinnor födda i Övriga länder som är statistiskt säkerställda skillnader jämfört med män och
kvinnor födda i födelseregion Sverige. Skillnaden mellan män födda i Norden jämfört med män födda i
Sverige är den motsatta: män födda i Norden saknar emotionellt stöd i en statistiskt säkerställt lägre
utsträckning.
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I figurerna ovan fördelas andel med lågt socialt deltagande, och andel som saknar emotionellt stöd,
efter kön och huruvida man har en funktionsnedsättning eller inte.

Frågan om deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna. Svarsalternativen
visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på
din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan, sporttillställning,
skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning (exempelvis
nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon eller inget av
ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga personer med
minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt deltagande).

Bland män och kvinnor med funktionsnedsättning har 33 respektive 31 procent lågt socialt deltagande i
Gävleborgs län år 2014 (figuren ovan till vänster). Dessa andelar är statistiskt säkerställt högre jämfört
med den andel män och kvinnor utan funktionsnedsättning som har lågt socialt deltagande: 24
respektive 18 procent.

Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. I den vänstra figuren ovan visas att andel män som saknar emotionellt stöd är 17 procent bland de
män som har en funktionsnedsättning och 14 procent bland de män som inte har en
funktionsnedsättning. Här finns ingen statistiskt säkerställd skillnad. Bland kvinnor som har en
funktionsnedsättning saknar 14 procent emotionellt stöd. Detta är statistiskt säkerställt högre andel,
jämfört med kvinnor som inte har en funktionsnedsättning av vilka 8 procent saknar emotionellt stöd.
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Frågan om socialt deltagande mäter det sociala deltagandet de senaste tolv månaderna.
Svarsalternativen visar huruvida man deltagit i något av följande: studiecirkel/kurs på din arbetsplats,
studiecirkel/kurs på din fritid, föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, fackföreningsmöte, kyrkan,
sporttillställning, skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning
(exempelvis nattklubb, danstillställning eller liknande), större släktsammankomst, privat fest hos någon
eller inget av ovanstående. Brytpunkten för ett lågt deltagande är en (1) social aktivitet (det vill säga
personer med minst två sociala aktiviteter de senaste tolv månaderna har inte ett lågt socialt
deltagande).

I figuren ovan till vänster illustreras andel individer med lågt socialt deltagande i Gävleborgs län år 2010-
2014, fördelat över sexuell läggning. Andelen män med heterosexuell läggning som har lågt socialt
deltagande var under perioden 23 procent. Motsvarande andelar bland män med homo- eller bisexuell
läggning var 28 procent. Bland män med osäker eller annan sexuell läggning är andelen med lågt socialt
deltagande nära tre gånger så stor som den för män med heterosexuell läggning: 74 procent. Denna
skillnad är statistiskt säkerställd.

Bland kvinnor är 20 procent av de med heterosexuell läggning som har lågt socialt deltagande. Andelen
är statistiskt säkerställt högre bland kvinnor med homo- eller bisexuell läggning, 30 procent, och bland
kvinnor med osäker eller annan sexuell läggning 47 procent, en andel över dubbelt så hög jämfört med
referensgruppen.

Att sakna emotionellt stöd innebär att inte ha någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig
åt. I den högra figuren ovan illustreras andel som saknar emotionellt stöd i Gävleborgs län år 2010-
2014, fördelat över sexuell läggning. Bland män med heterosexuell läggning saknade 14 procent
emotionellt stöd. Motsvarande andel bland män med homo- eller bisexuell läggning var 21 procent.
Bland män med annan eller osäker sexuell läggning uppgav 29 procent, att de saknade emotionellt stöd.
Detta är en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med män med heterosexuell läggning.

Motsvarande uppgifter för kvinnor visar att det är 8 procent av kvinnor med heterosexuell läggning, och
9 procent av kvinnor med med homo- eller bisexuell läggning, som saknar emotionellt stöd. Andelen är
mer än tre gånger så hög bland kvinnor med annan eller osäker sexuell läggning, av dessa saknar 34
procent emotionellt stöd. Detta är en statistiskt säkerställd skillnad jämfört med kvinnor med
heterosexuell läggning.
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[Denna bild är en upprepning av tidigare bilder. Att ligga som dold i "rapporten" men kan vara bra att ta
med som påminnelse vid dragningar. För anteckningstext: använd text som ligger på motsvarande
tidigare sidor.]
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Arbetslöshet och förvärvsarbetarandel redovisas ofta som om befolkningen skulle ha en homogen
sammansättning. Detta gör att skillnader i bland annat arbetslöshetstal mellan exempelvis kön och ålder
försvinner i medeltalen. Det finns stora skillnader i arbetslöshetstal inom och mellan både ålder och
kön.

När det gäller sysselsättningen i länet så har den sjunkit för länets kvinnor sedan senare delen av år
2011 för att år 2014 ligga på 57 procent. För kvinnor i riket har sysselsättningen dock försiktigt ökat och
ligger år 2014 på närmare 64 procent. Även männens sysselsättning i Gävleborgs län har minskat och
ligger på närmare 62 procent under år 2014 medan trenden i riket är att sysselsättningen legat relativt
stabilt kring cirka 68 procent sedan år 2010. Den totala arbetslösheten för män och kvinnor (20-64 år) i
Gävleborgs län år 2014 var 11,2 procent respektive 10,3 procent.

I den vänstra figuren ovan presenteras andel arbetslösa män efter ålder i Gävleborgs län år 2014.
Andelen arbetslösa män i åldrarna 20-24 år var 24,9 procent. I åldrarna 25-44 år var arbetslösheten
11,6 procent, och i åldrarna 45-64 år var arbetslösheten 7,7 procent.

Liknande skillnader och mönster observeras i den högra figuren ovan som presenterar andelen
arbetslösa kvinnor efter ålder i Gävleborgs län år 2014. Andelen arbetslösa kvinnor i åldrarna 20-24 år
var 21 procent. I åldrarna 25-44 år var arbetslösheten 11,2 procent, och i åldrarna 45-64 år var
arbetslösheten 7,3 procent.
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Medianvärdet är det mittersta värdet i undersökningsgruppen då de observerade värdena sorterats i
stigande ordning. När det gäller inkomster, där fördelningen vanligen är snedvriden, är medianvärdet
oftast att föredra eftersom många hushåll har låga eller medelhöga inkomster samt ett fåtal har höga
eller mycket höga inkomster. På så vis påverkas medelinkomsten mer av inkomstskillnader än vad
medianinkomsten gör och därför ses medianinkomsten som ett mer robust mått på den genomsnittliga
disponibla inkomsten. Den disponibla inkomsten består av alla skattefria och skattepliktiga inkomster
minus skatt och andra eventuella negativa transfereringar (som exempelvis utbetalat underhållsbidrag
och återbetalat studiemedel).

I den vänstra figuren ovan illustreras den disponibla medianinkomsten för män efter ålder i Gävleborgs
län år 2014. Generellt sett ökar medianinkomsten med åldern, för att vid den sista åldersgruppen (55-
64 år) minska jämfört med föregående. Medianinkomsten för män i åldrarna 20-24 år var 129 060 SEK,
226 950 SEK i åldrarna 25-34 år, 275 900 SEK i åldrarna 35-44 år, 275 900 SEK i åldrarna 45-54 år, och
258 100 SEK i åldrarna 55-64 år.

I den högra figuren ovan illustreras den disponibla medianinkomsten för kvinnor efter ålder i
Gävleborgs län år 2014. Generellt sett ökar medianinkomsten med åldern, för att vid den sista
åldersgruppen (55-64 år) minska jämfört med föregående. Medianinkomsten för kvinnor i åldrarna 20-
24 år var 120 150 SEK, 182 450 SEK i åldrarna 25-34 år, 226 950 SEK i åldrarna 35-44 år, 231 400 SEK i
åldrarna 45-54 år, och 218 050 SEK i åldrarna 55-64 år.

Över alla åldersgrupper har kvinnor har lägre medianinkomst, jämfört med män.
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En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr om en oförutsedd utgift uppstår. Fördelning av
kontantmarginal efter åldersgrupper visar att det finns stora skillnader.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel män som saknar kontantmarginal efter ålder i Gävleborgs
län år 2014. Andelen män i åldrarna 16-29 år som saknar kontantmarginal var 36 procent, vilket var
högre än andelen män i åldrarna 30-44 år där 20 procent saknar kontantmarginal. Andelen män i
åldrarna 45-64 år och 65-84 år som saknar kontantmarginal var 14 procent respektive 9 procent.

Alla åldersgrupper för män över 16-29 år hade en statistiskt säkerställt lägre andel som saknar
kontantmarginal.

I den högra figuren ovan illustreras andel kvinnor som saknar kontantmarginal efter ålder i Gävleborgs
län år 2014. Andelen kvinnor 16-29 år som saknar kontantmarginal var 42 procent, vilket var högre än
andelen kvinnor i åldrarna 30-44 år där 23 procent saknar kontantmarginal. Andelen kvinnor i åldrarna
45-64 år och 65-84 år som saknar kontantmarginal var 22 procent respektive 16 procent.

Alla åldersgrupper för kvinnor över 16-29 år hade en statistiskt säkerställt lägre andel som saknar
kontantmarginal.
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De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I den vänstra figuren ovan illustreras andel män efter
ålder som har avstått vård av ekonomiska skäl (trots att ett behov funnits) i Gävleborgs län år 2014.
Andelen män i åldrarna 16-29 år som avstått vård av ekonomiska skäl var 10 procent, vilket var lägre än
andelen män i åldrarna 30-44 år där 17 procent avstått vård av ekonomiska skäl. Andel män i åldrarna
45-64 år och 65-84 år som avstått vård av ekonomiska skäl var 10 procent respektive 3 procent.

Män i åldrarna 30-44 år har en statistiskt säkerställd högre andel individer som avstått vård av
ekonomiska skäl medan män i åldrarna 65-84 år har en statistiskt säkerställd lägre andel individer som
avstått vård av ekonomiska skäl, jämfört med män i åldrarna 16-29 år.

I den högra figuren ovan illustreras andel kvinnor efter ålder som har avstått vård av ekonomiska skäl,
av de som uppgett att de avstått vård trots att ett behov funnits, i Gävleborgs län år 2014. Andel
kvinnor i åldrarna 16-29 år som avstått vård av ekonomiska skäl var 28 procent, vilket var högre än
andelen kvinnor i åldrarna 30-44 år där 11 procent avstått vård av ekonomiska skäl. Andelen kvinnor i
åldrarna 45-64 år och 65-84 år som avstått vård av ekonomiska skäl var 9 procent för båda.

Statistiskt säkerställda skillnader finns för kvinnor i alla åldersgrupper över 16-29 år, jämfört med
kvinnor i åldrarna 16-29 år. Alla de äldre åldersgrupperna har en statistiskt säkerställd högre andel
individer som avstått vård av ekonomiska skäl, jämfört med kvinnor i åldrarna 16-29 år.
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Den vänstra figuren ovan illustrerar utbildningsnivån (högsta avslutade) bland män i länets kommuner
år 2014. I Gävleborgs län som helhet var utbildningsnivån bland män: 23 procent med eftergymnasial
utbildning, 54 procent med gymnasial utbildning, och 21 procent med förgymnasialutbildning.

Högst eftergymnasial utbildningsnivå bland män i kommunerna fanns i Gävle kommun med 31 procent,
lägst andel fanns i Hofors kommun med 13 procent. Gävle kommun, Hudiksvalls kommun och
Sandvikens kommun låg över eller på samma nivå som Gävleborgs län, resterande kommuner låg under
genomsnittet. Högst andel män med gymnasial utbildning hade Hofors kommun. Endast Gävle
kommuns andel med gymnasial utbildning låg under nivån i Gävleborgs län som helhet. Den
förgymnasiala utbildningen var vanligast i Ovanåkers kommun med 30 procent, lägst andel hade Gävle
kommun med 19 procent. Ett flertal kommuner låg på samma nivå som Gävleborgs län som helhet,
medan sex kommuner hade högre andel.

Den högra figuren ovan illustrerar utbildningsnivån (högsta avslutade) bland kvinnor i länets kommuner
år 2014. I Gävleborgs län som helhet var utbildningsnivån bland kvinnor: 35 procent med eftergymnasial
utbildning, 47 procent med gymnasial utbildning, och 17 procent med förgymnasialutbildning.

Högst eftergymnasial utbildningsnivå bland män i kommunerna fanns i Gävle kommun med 42 procent,
lägst andel fanns i Ovanåkers kommun och Hofors kommun med 27 procent. Gävle kommun och
Hudiksvalls kommun låg över eller på samma nivå som Gävleborgs län, resterande kommuner låg under
genomsnittet. Högst andel kvinnor med gymnasial utbildning hade Ljusdals kommun. Endast Gävle
kommuns andel med gymnasial utbildning låg under nivån i Gävleborgs län som helhet. Den
förgymnasiala utbildningen var vanligast i Ockelbo kommun med 21 procent, lägst andel hade
Hudiksvalls kommun med 15 procent. Tre kommuner låg på samma nivå eller lägre än Gävleborgs län
som helhet, medan sex kommuner hade högre andel med förgymnasial utbildning.
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I den vänstra figuren ovan illustreras andel arbetslösa män i Gävleborgs län, länets kommuner och riket
år 2014. Andelen arbetslösa män i Gävleborgs län var 11,2 procent, jämfört med rikets 8,2 procent.
Endast Nordanstigs kommun hade en arbetslöshet bland män, 7,1 procent, som i genomsnitt var lägre
än riket. Hofors kommun, Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun och Ljusdals
kommun hade en arbetslöshet bland män som låg under Gävleborgs län som helhet. Bollnäs kommun
hade den högsta arbetslösheten bland män: 12,7 procent.

I den högra figuren ovan illustreras andel arbetslösa kvinnor i Gävleborgs län, länets kommuner och
riket år 2014. Andelen arbetslösa kvinnor i Gävleborgs län var 10,3 procent, jämfört med rikets 7,9
procent. Endast Nordanstigs kommun hade en arbetslöshet bland kvinnor, 6,9 procent, som i
genomsnitt var lägre än riket. Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Ljusdals
kommun, Bollnäs kommun och Hofors kommun hade en arbetslöshet bland kvinnor som låg under
Gävleborgs län som helhet. Sandvikens kommun hade den högsta arbetslösheten bland kvinnor: 12,9
procent.
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Medianvärdet är det mittersta värdet i undersökningsgruppen då de observerade värdena sorterats i
stigande ordning. När det gäller inkomster, där fördelningen vanligen är snedvriden, är medianvärdet
oftast att föredra eftersom många hushåll har låga eller medelhöga inkomster samt ett fåtal har höga
eller mycket höga inkomster. På så vis påverkas medelinkomsten mer av inkomstskillnader än vad
medianinkomsten gör och därför ses medianinkomsten som ett mer robust mått på den genomsnittliga
disponibla inkomsten. Den disponibla inkomsten består av alla skattefria och skattepliktiga inkomster
minus skatt och andra eventuella negativa transfereringar (som exempelvis utbetalat underhållsbidrag
och återbetalat studiemedel).

I den vänstra figuren ovan illustreras den disponibla medianinkomsten bland män i Gävleborgs län,
länets kommuner och riket år 2014. Män i Gävleborgs län hade en medianinkomst på 249 200 SEK,
vilket var lägre än rikets 258 100 SEK. Endast män i Sandvikens kommun hade en högre medianinkomst
jämfört med riket: 271 450 SEK. I Hofors kommun och Gävle kommun vad medianinkomsten högre än
Gävleborgs län som helhet. Den lägsta medianinkomsten bland män fanns i Ljusdals kommun: 231 400
SEK.

I den högra figuren ovan illustreras den disponibla medianinkomsten bland kvinnor i Gävleborgs län,
länets kommuner och riket år 2014. Kvinnor i Gävleborgs län hade en medianinkomst på 209 150 SEK,
vilket var lägre än rikets 213 600 SEK. Endast kvinnor i Gävle kommun låg på samma medianinkomst
som i riket: 213 600 SEK. I länets övriga kommuner hade kvinnor en lägre medianinkomst jämfört med
Gävleborgs län som helhet. Lägst medianinkomst hade kvinnor i Nordanstigs kommun: 191 350 SEK.

Skillnaderna i medianinkomst mellan könen är relativt stora, för att få perspektiv på skillnaderna kan vi
observera att den högsta medianinkomsten bland kvinnor fanns i Gävle kommun med 213 600 SEK,
vilket ändå är långt ifrån den lägsta medianinkomsten bland män som fanns i Ljusdals kommun: 231 400
SEK.

2015-11-25 Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Folkhälsa Gävleborg - Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa 58



En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr om en oförutsedd utgift uppstår.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel män som saknar kontantmarginal i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. I Gävleborgs län var andelen män som saknar kontantmarginal i
genomsnitt 19 procent, vilket var något högre jämfört med rikets 15 procent. Endast Ovanåkers
kommun hade samma nivå som riket, övriga kommuner hade en högre andel av män som saknar
kontantmarginal. Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun, Hofors kommun
och Ockelbo kommun hade en högre andel män som saknar kontantmarginal jämfört med Gävleborgs
län som helhet.

Skillnaderna i den vänstra figuren för kommuner som ligger under Gävleborgs län är inte statistiskt
säkerställda. Däremot var andelen män som saknar kontantmarginal i Nordanstigs kommun, Hudiksvalls
kommun, Sandvikens kommun och Hofors kommun statistiskt säkerställt högre jämfört med riket.
Gävleborgs läns andel var också statistiskt säkerställt högre jämfört med riket som helhet.

I den högra figuren ovan illustreras andel kvinnor som saknar kontantmarginal i Gävleborgs län, länets
kommuner och riket år 2014. I Gävleborgs län var andelen kvinnor som saknar kontantmarginal i
genomsnitt 25 procent, vilket var något högre jämfört med rikets 22 procent. Endast Hofors kommun
hade samma nivå som riket, övriga kommuner hade en högre andel av kvinnor som saknar
kontantmarginal. Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns
kommun hade en högre andel kvinnor som saknar kontantmarginal jämfört med Gävleborgs län som
helhet.

Skillnaderna i den högra figuren för kommuner som ligger under Gävleborgs län är inte statistiskt
säkerställda. Däremot var andelen kvinnor som saknar kontantmarginal i Sandvikens kommun och
Ockelbo kommun statistiskt säkerställt högre jämfört med riket. Gävleborgs läns andel var också
statistiskt säkerställt högre jämfört med riket som helhet.
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De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I den vänstra figuren ovan illustreras andel män som
avstått vård av ekonomiska skäl i Gävleborgs län, länets kommuner och riket år 2014. I Gävleborgs län
var andelen män som avstått vård av ekonomiska skäl i genomsnitt 11 procent, vilket var något lägre
jämfört med rikets 13 procent. Söderhamns kommun, Sandvikens kommun, Nordanstigs kommun och
Hudiksvalls kommun hade en lägre andel män som avstått vård av ekonomiska skäl jämfört med både
Gävleborgs län och riket. Ovanåkers kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Bollnäs kommun,
Hofors kommun och Gävle kommun hade en högre andel män som avstått vård av ekonomiska skäl
jämfört med både Gävleborgs län och riket.

Alla skillnader i den vänstra figuren är statistiskt säkerställda. Kommuner som hade andelar som var
lägre än riket var statistiskt säkerställt lägre. Kommuner som hade andelar som var högre än riket var
statistiskt säkerställt högre.

I den högra figuren ovan illustreras andel kvinnor som avstått vård av ekonomiska skäl, av de som
uppgett att de avstått vård trots behov, i Gävleborgs län, länets kommuner och riket år 2014. I
Gävleborgs län var andelen kvinnor som avstått vård av ekonomiska skäl i genomsnitt 13 procent, vilket
var något lägre jämfört med rikets 15 procent. Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs
kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun hade en lägre andel kvinnor som
avstått vård av ekonomiska skäl jämfört med både Gävleborgs län och riket. Ovanåkers kommun,
Söderhamns kommun, Gävle kommun och Ockelbo kommun hade en högre andel kvinnor som avstått
vård av ekonomiska skäl jämfört med både Gävleborgs län och riket.

Alla skillnader i den högra figuren är statistiskt säkerställda förutom Ockelbo kommun. I övrigt gäller att
kommuner som hade andelar som var lägre än riket var statistiskt säkerställt lägre, och kommuner som
hade andelar som var högre än riket var statistiskt säkerställt högre.
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En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr om en oförutsedd utgift uppstår.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel som saknar kontantmarginal efter utbildningsnivå och kön i
Gävleborgs län år 2014. Andelen män med kort utbildningsnivå som saknar kontantmarginal var 27
procent och andelen kvinnor var 37 procent. För män och kvinnor med mellanlång utbildningsnivå var
andelen som saknar kontantmarginal 12 procent respektive 21 procent. Lägst andel för både män och
kvinnor, 6 procent respektive 11 procent, som saknar kontant marginal har en lång utbildningsnivå.

Skillnaderna i den vänstra figuren är statistiskt säkerställda för både män och kvinnor med kort
utbildningsnivå och mellanlång utbildningsnivå, vilket betyder att andelarna för både män och kvinnor
som saknar kontant marginal är statistiskt säkerställt högre jämfört med män och kvinnor med en lång
utbildningsnivå.

De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I den högra figuren ovan illustreras andel som avstått
vård av ekonomiska skäl efter utbildningsnivå och kön i Gävleborgs län år 2014. Andelen män med kort
utbildningsnivå som avstått vård av ekonomiska skäl var 11 procent och andelen kvinnor var 26 procent.
För män och kvinnor med mellanlång utbildningsnivå var andelen som avstått vård av ekonomiska skäl
10 procent respektive 14 procent. Lägst andel för både män och kvinnor, 3 procent respektive 0
procent, som avstått vård av ekonomiska skäl har en lång utbildningsnivå.

Skillnaderna i den högra figuren är statistiskt säkerställda för både män och kvinnor med kort
utbildningsnivå och mellanlång utbildningsnivå, vilket betyder att andelarna för både män och kvinnor
som avstått vård av ekonomiska skäl är statistiskt säkerställt högre jämfört med män och kvinnor med
en lång utbildningsnivå.
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En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr om en oförutsedd utgift uppstår.

I den vänstra figuren ovan illustreras andel som saknar kontantmarginal efter social klass och kön i
Gävleborgs län år 2014. Andelen män inom gruppen arbetare som saknar kontantmarginal var 21
procent och andelen kvinnor var 30 procent. För män och kvinnor inom gruppen lägre tjänstemän var
andelen som saknar kontantmarginal 15 procent respektive 22 procent. Lägst andel för både män och
kvinnor, 10 procent respektive 15 procent, som saknar kontant marginal tillhör gruppen mellan/högre
tjänstemän.

Skillnaderna i den vänstra figuren är statistiskt säkerställda för både män och kvinnor inom gruppen
arbetare samt för kvinnor inom gruppen lägre tjänstemän, vilket betyder att andelarna för både män
och kvinnor inom gruppen arbetare, och kvinnor inom gruppen lägre tjänstemän, som saknar
kontantmarginal är statistiskt säkerställt högre jämfört med män och kvinnor inom gruppen
mellan/högre tjänstemän.

De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I den högra figuren ovan illustreras andel som avstått
vård av ekonomiska skäl efter social klass och kön i Gävleborgs län år 2014. Andelen män inom gruppen
arbetare som avstått vård av ekonomiska skäl var 10 procent och andelen kvinnor var 17 procent. För
män och kvinnor inom gruppen lägre tjänstemän var andelen som avstått vård av ekonomiska skäl 6
procent respektive 12 procent. Lägst andel för både män och kvinnor, 3 procent respektive 5 procent,
som avstått vård av ekonomiska skäl tillhörde gruppen mellan/högre tjänstemän.

Skillnaderna i den högra figuren är statistiskt säkerställda för både män och kvinnor både inom gruppen
arbetare och lägre tjänstemän, vilket betyder att andelarna för både män och kvinnor som avstått vård
av ekonomiska skäl är statistiskt säkerställt högre inom grupperna arbetare och lägre tjänstemän
jämfört med män och kvinnor inom gruppen mellan/högre tjänstemän.
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En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr. Fördelning av kontantmarginal efter födelseland visar
stora skillnader. Figuren till vänster visar att andel män födda i Sverige som saknar kontantmarginal var
16 procent och andelen kvinnor var 22 procent år 2014. För män födda i Norden uppgav 9 procent att
de saknar kontantmarginal, motsvarande siffra för kvinnor födda i Norden var 29 procent. För män och
kvinnor födda i Övriga länder var andelen som saknar kontantmarginal 35 procent respektive 51
procent.

Av resultaten redovisade ovan är det endast andel män respektive kvinnor födda i Övriga länder som
saknar kontantmarginal som är statistiskt säkerställt högre jämfört med andelen män respektive kvinnor
födda i Sverige som saknar kontantmarginal.

De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I figuren till höger presenteras andel män och kvinnor
som avstått vård av ekonomiska skäl, fördelat mellan födelseregioner. Andelen män födda i Sverige som
avstått vård av ekonomiska skäl var 10 procent, andelen för kvinnor födda i Sverige var 12 procent. För
män födda i Norden var andelen 0 procent respektive 6 procent för kvinnor. För män födda i Övriga
länder var andelen som avstått vård av ekonomiska skäl trots behov 13 procent, samtidigt som kvinnor
födda i Övriga länder hade en något högre andel med 16 procent.

Andelen män och kvinnor födda i Norden som avstått vård av ekonomiska skäl trots behov var statistiskt
säkerställt lägre jämfört med män och kvinnor födda i Sverige. Däremot var andelen för individer födda i
Övriga länder statistiskt säkerställt högre jämfört med andelen för individer födda i Sverige.

2015-11-25 Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Folkhälsa Gävleborg - Ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa 63



När det gäller inkomster, där fördelningen vanligen är snedvriden, är medianvärdet oftast att föredra
eftersom många hushåll har låga eller medelhöga inkomster samt ett fåtal har höga eller mycket höga
inkomster. Den disponibla inkomsten består av alla skattefria och skattepliktiga inkomster minus skatt
och andra eventuella negativa transfereringar (utbetalat underhållsbidrag och återbetalat studiemedel).

I Gävleborgs län låg den disponibla medianinkomsten, för män med födelseregion Världen exkl.
EU/EFTA på 142 400 SEK, för män födda i EU/EFTA exkl. Norden 209 150 SEK, för män födda i Norden
exkl. Sverige 249 200 SEK, samt för män från Sverige 258 100 SEK (se vänstra figuren ovan). Kvinnor har
oavsett födelseregion lägre medianinkomst än männen: 133 500 SEK för kvinnor med födelseregion
Världen exkl. EU/EFTA, 191 350 SEK för kvinnor födda i EU/EFTA exkl. Norden, 213 600 SEK för kvinnor
födda i Norden exkl. Sverige, och 213 600 SEK för kvinnor födda i Sverige. Skillnaden mellan könen
varierar mellan födelseregioner: könsskillnader i medianinkomst är som störst bland de födda i Sverige,
44 500 SEK, och i Norden exklusive Sverige 35 600 SEK, jämfört med könsskillnaderna i medianinkomst
bland de födda i EU/EFTA exkl. Norden, 17 800 SEK, och Världen exkl. EU/EFTA, 8 900 SEK.

Definitionen av risk för fattigdom, även kallad relativ fattigdom eller låg ekonomisk standard, är en
inkomst efter skatt (plus eventuella transfereringar) som understiger 60 procent av den totala
befolkningens medianinkomst. Individer som lever i risk för fattigdom antas inte ha tillräckliga
ekonomiska resurser eller möjligheter att kunna leva på en nivå som anses godtagbar i samhället.

Hur många individer som lever i relativ fattigdom skiljer sig, bland annat, mellan olika födelseregioner.
Figuren ovan illustrerar hur den relativa fattigdomen har utvecklats i Sverige mellan år 1991-2013
fördelat mellan fyra olika grupper av födelseregioner samt för samtliga utrikes födda. Den relativa
fattigdomen har vuxit inom alla redovisade grupper sedan år 1991. Idag är andelen individer i hushåll
med inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten för samtliga utrikes födda 38 procent,
med en variation från 16,6 procent till 37,7 procent beroende av födelseregion. Lägst är andelen för
födelseregion Norden exkl. Sverige, men där har utvecklingen varit negativ sedan år 2006. För gruppen
EU27 exkl. Norden skedde samma försämring runt år 2006, men på senare år har denna grupp
återhämtat sig starkt och närmat sig gruppen Norden exkl. Sverige. Den födelseregion med högst andel
personer i risk för fattigdom är Övriga länder, under perioden som redovisas ovan har risk för
fattigdomen vuxit med nästan 20 procentenheter till dagens cirka 37 procent: mer än var tredje person
med födelseregion Övriga länder lever alltså i relativ fattigdom.
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I figurerna ovan fördelas andel som saknar kontantmarginal, och andel av de som avstått vård som
angett ekonomiska skäl för detta, fördelat efter kön och huruvida man har en funktionsnedsättning eller
inte.

En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr. Bland män och kvinnor med funktionsnedsättning
saknade 30 respektive 34 procent kontantmarginal år 2014 (figuren ovan till vänster). Dessa andelar är
statistiskt säkerställt högre jämfört med den andel män och kvinnor utan funktionsnedsättning som har
saknade kontantmarginal: 16 respektive 19 procent.

De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I figuren ovan till höger illustreras andel som valt
alternativet ”ekonomiska skäl” som orsak till att avstå vård fördelat på de utan, respektive med,
funktionsnedsättning. Bland män utan funktionsnedsättning anger 15 procent ekonomiska skäl till att
avstå vård, trots behov. Motsvarande andel bland män med funktionsnedsättning är 23 procent. Bland
kvinnor är det 14 procent av de utan funktionsnedsättning och 25 procent av de med
funktionsnedsättning som anger ekonomiska skäl till att avstå vård, trots behov. Skillnaderna är inte
statiskt säkerställda.
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I figurerna ovan fördelas andel som saknar kontantmarginal, och andel av de som avstått vård som
angett ekonomiska skäl för detta, fördelat efter kön och sexuell läggning.

En indikator på ekonomiska villkor är kontantmarginal. Att sakna kontantmarginal innebär att sakna
möjligheten att på en vecka skaffa fram 15 000 kr. Bland män med heterosexuell läggning är det 18
procent som anger att de saknar kontantmarginal i Gävleborgs län år 2014. Bland män med homo- eller
bisexuell läggning är andelen som saknar kontantmarginalen tio procentenheter högre, 28 procent, och
bland män med osäker eller annan sexuell läggning är andelen mer än dubbelt så hög, 45 procent,
jämfört med män med heterosexuell läggning. Dessa skillnader är båda statistiskt säkerställt högre
jämfört med män med heterosexuell läggning.

Mönstret är det samma för kvinnor: kvinnor med heterosexuell läggning har statistiskt säkerställda lägre
andel som saknar kontantmarginal jämfört med kvinnor med homo- eller bi-, samt osäker eller annan
sexuell läggning. Bland kvinnor med heterosexuell läggning saknar var fjärde kvinna, 25 procent,
kontantmarginal. Andelen är 15 procent enheter högre bland kvinnor med homo- eller bisexuell
läggning, 40 procent, och dubbelt så hög bland med osäker eller annan sexuell läggning av vilka
varannan, 50 procent, saknar kontantmarginal.

De som i nationella folkhälsoenkäten HLV angett att de, trots behov, har avstått vård kan ange ett eller
flera anledningar till att man avstått från vården. I figuren ovan till höger illustreras andel som valt
alternativet ”ekonomiska skäl” som orsak till att avstå vård fördelat efter sexuell läggning. på de utan,
respektive med, funktionsnedsättning. Bland män med heterosexuell läggning och homo- eller bisexuell
läggning anger 15 respektive 16 procent av de som avstått vård att de avstått vård av ekonomiska skäl.
Bland män med osäker eller annan sexuell läggning är andelen som anger ekonomiska skäl till att avstå
vård 29 procent. Detta är en statistiskt säkerställt högre andel, jämfört med män med heterosexuell
läggning. Motsvarande andelar bland kvinnor är 16 respektive 19 procent bland kvinnor med
heterosexuell läggning, respektive homo- eller bisexuell läggning, samt 20 procent för kvinnor med
osäker eller annan sexuell läggning. Bland kvinnor finns inga statistiskt säkerställda skillnader.
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Figurerna ovan visar hur barnen i årskurs 6 och årskurs 9 i Gävleborgs län skattade sin hälsa i
Folkhälsomyndighetens nationella kartläggning av barns och ungas psykiska hälsa 2009 (Grodan).

På frågan ”Hur mår du rent allmänt” svarade ca. 70 procent av flickor i årskurs 6 ”Utmärkt” eller
”Mycket bra”, medan ca. 11 procent av flickorna skattar sin hälsa som ”Ganska bra” eller ”Dåligt”. Bland
pojkarna i samma åldersgrupp är det ca. 76 procent som skattar sin hälsa som utmärkt eller mycket bra,
medan ca. 7 procent av dem skattar den som ganska bra eller dålig.

De äldre flickorna och pojkarna skattade sin hälsa som sämre än de yngre. I årskurs 9 är andelen som
skattat sin hälsa som ut utmärkt eller mycket bra ca. 52 procent bland flickorna och ca. 72 procent bland
pojkarna. Andelen niondeklassare som skattade sin hälsa som ganska bra eller dålig var 19 procent av
flickorna och ca. 9 procent av pojkarna.
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Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) innehåller frågor om hur unga uppfattar
inflytande, demokrati, hälsa, situationen i skolan och vilka framtidsplaner bland mycket annat. Figuren
ovan visar hur stor andel av elever i årskurs 8, elever i årskurs 2 på gymnasiet, samt unga i åldrarna 19-
25 år som skattade sin hälsa som god eller mycket god i LUPP för Gävleborgs län år 2013.

År 2013 skattade pojkar i Gävleborgs län i högre utsträckning än flickor sin hälsa som god. Detta gäller
för alla åldrar. Figuren visar olika mönster över ålder för flickor och pojkar: med ökande ålder skattar en
lägre andel flickor sin hälsa som god; medan den lägsta andelen som skattade sin hälsa som god bland
pojkar återfinns bland de som gick i årskurs 2 på gymnasiet.

I årskurs 8 var andelen som skattade sin hälsa som god eller mycket god 79 procent för pojkar och 72
procent för flickor. För årskurs 2 på gymnasiet var andelarna 72 procent för pojkar och 65 procent för
flickor. För unga 19-25 år var andelarna 76 procent för pojkar och 64 procent för flickor.
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Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) innehåller frågor om hur unga uppfattar
inflytande, demokrati, hälsa, situationen i skolan och vilka framtidsplaner bland mycket annat.

Den vänstra figuren ovan visar självskattad hälsa för pojkar i årskurs 8, fördelat efter kommun, år 2013.
Bland kommunerna hade Bollnäs kommun högst andel pojkar med god självskattad hälsa, 89 procent,
och Hudiksvalls kommun hade lägst andel pojkar som skattade sin hälsa som god, 66 procent.

Den högra figuren ovan visar självskattad hälsa för flickor i årskurs 8, fördelat efter kommun, år 2013.
Bland kommunerna hade Gävle kommun högst andel flickor som skattade sin hälsa som god, 75
procent, Ovanåker kommun hade lägst andel flickor som skattade sin hälsa som god, 59 procent.

De båda figurerna sammantaget visar att pojkar i årskurs 8 i Gävleborgs län år 2013 i högre utsträckning
skattade sin hälsa som god, jämfört med flickor i samma årskurs. Detta gäller för alla kommuner
förutom Hudiksvalls kommun, där andelen för pojkar var 66 procent och för flickor var 73 procent.
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Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) innehåller frågor om hur unga uppfattar
inflytande, demokrati, hälsa, situationen i skolan och vilka framtidsplaner bland mycket annat.

Den vänstra figuren ovan visar självskattad hälsa för pojkar i årskurs 2 på gymnasiet, fördelat efter
kommun, år 2013. Bland kommunerna hade Ljusdals kommun och Gävle kommun högst andel pojkar
med god självskattad hälsa, vardera om 76 procent. Hudiksvalls kommun hade lägst andel pojkar som
skattade sin hälsa som god, 67 procent.

Den högra figuren ovan visar självskattad hälsa för flickor i samma årskurs, alltså årskurs 2 på
gymnasiet, fördelat efter kommun, år 2013. Bland kommunerna hade Bollnäs kommun högst andel
flickor som skattade sin hälsa som god, 72 procent, medan Hudiksvalls kommun hade lägst andel flickor
som skattade sin hälsa som god, 60 procent.

Bland både pojkar och flickor hade Hudiksvalls kommun lägst andel som skattade sin hälsa som god.
Sammantaget visar figurerna också att pojkar i årskurs två på gymnasiet i högre utsträckning än flickor
skattade sin hälsa som god. Detta gäller för alla kommuner förutom Bollnäs kommun, där andelen för
pojkar var 71 procent och siffran för flickor var 72 procent.

Notera att Hofors kommun hade för få svarande för att kunna redovisas. Ockelbo kommun och
Nordanstigs kommun har ingen gymnasieskola i kommunen.
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Den vänstra figuren ovan illustrerar hur stor andel av eleverna i årskurs 8 år 2013 inom länets
kommuner som anser att de får vara med och bestämma vad de får lära sig i skolan. Den högra figuren
ovan illustrerar i sin tur hur stor andel av eleverna i årskurs 8 år 2013 inom länets kommuner som vill
vara med och bestämma vad de får lära sig i skolan. Svarskategorierna ”väldigt mycket” och ”ganska
mycket” har aggregerats och kommer ursprungligen från en fyrgradig skala där ”väldigt mycket” var
högst och ”ganska mycket” nästhögst svarsalternativ.

Generellt vill eleverna i Gävleborgs län bestämma mer om vad de får lära sig i skolan än vad de faktiskt
anser att de får göra. Ljusdals kommun ligger högst både inom vilka som anser att de får vara med och
bestämma och vilka som får vara med och bestämma. Det går inte att se ett tydligt mönster, men det
tenderar att vara kommuner med elever som anser att de får bestämma om vad de får lära sig i skolan
som också har elever som vill vara med och bestämma (eller tvärtom).

* Ockelbo kommun hade får få svarande vilket gör att deras siffror inte redovisas.
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Den vänstra figuren ovan illustrerar hur stor andel av eleverna i årskurs 8 år 2013 inom länets
kommuner som anser att de får vara med och bestämma om reglerna i skolan. Den högra figuren ovan
illustrerar i sin tur hur stor andel av eleverna i årskurs 8 år 2013 inom länets kommuner som vill vara
med och bestämma om reglerna i skolan. Svarskategorierna ”väldigt mycket” och ”ganska mycket” har
aggregerats och kommer ursprungligen från en fyrgradig skala, som eleven fick svara på, där ”väldigt
mycket” var högst och ”ganska mycket” nästhögst.

Generellt vill eleverna i Gävleborgs län bestämma mer om vilka regler som finns i skolan än vad de
faktiskt anser att de får göra. Ljusdals kommun ligger högst inom vilka som anser att de får vara med
och bestämma, medan Gävle kommun ligger högst bland de som vill vara med och bestämma. Det går
inte att se ett tydligt mönster, men bland annat Ljusdals kommun och Gävle kommun tenderar att vara
kommuner med elever som anser att de får bestämma om reglerna i skolan och som också har elever
som vill vara med och bestämma. Det finns kommuner som inte passar in i det mönstret, som
exempelvis Hofors kommun, där andelen som vill vara med och bestämma är relativt hög jämfört med
resterande kommuner, samtidigt som andelen som anser att de får vara med och bestämma är relativt
lägre jämfört med många kommuner.
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Till ekonomiskt utsatta hushåll räknas hushåll med låg inkomst eller hushåll som lever på socialbidrag.
Låg inkomst innebär lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet
och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras
detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året
(Folkhälsomyndigheten, 2015).

Figuren ovan visar andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll i Gävleborgs län respektive riket år
2013. Den totala andelen barn som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll var 15 procent för Gävleborgs län
år 2013, och 12 procent för riket samma år. Jämfört med rikssnittet hade Gävleborgs län högre andel
barn i ekonomiskt utsatta hushåll riket i samtliga redovisade kategorier: andel barn totalt; andel barn
med svensk bakgrund; samt andel barn med utländskbakgrund. För både länet och riket visas en tydlig
skillnad mellan grupperingarna: andelen barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta
hushåll var är högre än andelen barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. För
Gävleborgs län var andelen barn med utländsk bakgrund som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll 43
procent år 2013. Motsvarande andel för riket var 29 procent. Andelen barn med svensk bakgrund som
fanns i ekonomiskt utsatta hushåll var 7 procent för Gävleborgs län och 5 procent för riket.
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Till ekonomiskt utsatta hushåll räknas hushåll med låg inkomst eller hushåll som lever på socialbidrag.
Låg inkomst innebär lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet
och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras
detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året
(Folkhälsomyndigheten, 2015).

Figuren ovan till vänster visar andel barn som fanns i ekonomiskt utsatta hushåll i Gävleborgs län år
2013, fördelat efter respektive boendekommun. Staplarna representerar var och en av de tio
kommunerna och linjen representerar länssnittet för Gävleborg år 2013. Den totala andelen barn som
fanns i ekonomiskt utsatta hushåll varierade år 2013 mellan 16,5 procent i Söderhamns kommun och 12
procent i Hudiksvalls kommun. Länssnittet för Gävleborgs län år 2013 var 14,6 procent och ett flertal
kommuner ligger kring en nivå om 15-16 procent.

Figuren ovan till höger visar istället andel barn med utländsk bakgrund som fanns i ekonomiskt utsatta
hushåll i Gävleborgs län år 2013, fördelat efter respektive boendekommun. Andelarna är högre här
jämfört med i figuren för den totala andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Länssnittet var 43
procent. Att jämföra med länssnittet för den totala andelen barn om 15 procent. I Ockelbo kommun
levde fler än hälften, 53 procent, av barnen med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hushåll år
2013. Även i Söderhamns kommun och Nordanstigs kommun levde nästan vart annat barn med
utländsk bakgrund i ett ekonomiskt utsatt hushåll. I Hudiksvalls kommun levde 34,5 procent av barnen
med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hushåll. Även Gävle kommun hade nivå under länssnittet,
41 procent av barnen i Gävle kommun levde år 2013 i ekonomiskt utsatta hushåll.
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Figurerna ovan beskriver andel behöriga till gymnasieskolan i riket (till vänster) och Gävleborgs län (till
höger) mellan år 2001-2015. Andel behöriga till gymnasieskolan avser de som är behöriga till ett
yrkesförberedande program. Linjerna är streckade fram till och med år 2011 eftersom reglerna om
behörighet till gymnasieskolan då förändrades. Från hösten 2011 krävs minst godkänt betyg i svenska,
engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli antagen till ett yrkesförberedande
program samt ytterligare nio för att bli antagen till ett högskoleförberedande program. Tidigare krävdes
minst betyget godkänd i åtta ämnen.

Notera också att från och med våren 2009 ingår alla skolor, inte bara kommunala utan också fristående
skolor, internationella skolor och riksinternat.

Behörigheten till gymnasieskolan fluktuerar över tid och skiljer sig mellan pojkar och flickor både i riket
och i Gävleborgs län. Över tid har andelen behöriga pojkar och flickor minskat både i riket och i
Gävleborgs län. Sedan år 2011, då reglerna ändrades, har andelen behöriga pojkar i riket sjunkit från 87
procent till 84 procent år 2015. Andelen behöriga flickor i riket har sjunkit från 89 procent år 2011 till 87
procent år 2015. I Gävleborgs län har andelen behöriga pojkar sjunkit från 84 procent år 2011 till 78
procent år 2015, medan andelen behöriga flickor sjönk från 86 procent år 2011 till 84 procent år 2015.

Skillnaden mellan pojkar och flickor har under tidsperioden år 2001-2015 aldrig varit större i Gävleborgs
län än vad den var år 2015. Med flickors behörighetsgrad på 84 procent och pojkars på 78 procent
skiljer det totalt 6 procentenheter. I riket är skillnaden hälften, det vill säga 3 procent år 2015.
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Antalet elever i Gävleborgs län som gick ut årskurs 9 år 2015 var 2 489 stycken. Fördelningen är inte
jämn mellan kommunerna, exempelvis gick totalt 1 023 elever i Gävle kommun vilket motsvarar drygt
41 procent, medan endast 50 elever eller 2 procent gick i Ockelbo kommun. Ett litet antal elever gör att
varje elev representerar en stor andel. Därför är det bra att påpeka att även om andelen ser hög eller
låg ut för vissa kommuner handlar det om få elever.

I figuren till vänster visas andel behöriga pojkar för Gävleborgs län och länets kommuner för läsår
2014/2015. Andelen behöriga elever i Gävleborgs län var totalt 78 procent för pojkar. I Bollnäs kommun
var andelen behöriga pojkar 78 procent, i Gävle kommun 80 procent, i Hofors kommun 77 procent, i
Hudiksvalls kommun 81 procent, i Ljusdals kommun 71 procent, i Nordanstigs kommun 76 procent, i
Ockelbo kommun 85 procent, i Ovanåkers kommun 70 procent, i Sandvikens kommun 76 procent, och i
Söderhamns kommun 80 procent.

I figuren till höger visas andel behöriga flickor för Gävleborgs län och länets kommuner läsår 2014/2015.
Andelen behöriga elever i Gävleborgs län var totalt 84 procent för flickor. I Bollnäs kommun var andelen
behöriga flickor 77 procent, i Gävle kommun 86 procent, i Hofors kommun 85 procent, i Hudiksvalls
kommun 88 procent, i Ljusdals kommun 86 procent, i Nordanstigs kommun 88 procent, i Ockelbo
kommun 82 procent, i Ovanåkers kommun 80 procent, i Sandvikens kommun 81 procent, och i
Söderhamns kommun 82 procent.

I länet var andelen flickor 48 procent och andelen pojkar 52 procent, av det totala antalet elever. Precis
som i jämförelse mellan länen i riket finns det skillnader mellan könen i jämförelse mellan länets
kommuner. När det gäller behörighet var det endast i Bollnäs kommun som pojkar hade en högre
behörighet än flickor, 78 procent mot 77 procent. Den största skillnaden finns i Ljusdals kommun, där
pojkar har en behörighet på 71 procent och flickor 86 procent.
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Vilken bakgrund som individen har, samt vilken utbildningsbakgrund individens föräldrar har påverkar
utfallet i andel behöriga till gymnasieskolan. I figurerna ovan illustreras andel behöriga till
gymnasieskolan för läsår 2014/2015 i Gävleborgs län.

Den vänstra figuren är fördelad efter individens bakgrund; inrikes född med svensk bakgrund, inrikes
född med utländsk bakgrund, eller utrikes född med utländsk bakgrund. Andelen behöriga inrikes födda
med svensk bakgrund var 88 procent i Gävleborgs län. Av de födda i Sverige men med utländsk
bakgrund hade 84 procent behörighet till gymnasieskolan, och av de födda utanför Sverige hade 53
procent behörighet till gymnasiet. Motsvarande andelar för riksgenomsnitt var 91 procent för inrikes
födda med svensk bakgrund, 84 procent för inrikes födda med utländsk bakgrund (samma som i länet),
samt 61 procent för de födda utanför Sverige. Här återfinns den störats skillnaden mellan riket och
Gävleborgs län (53 respektive 61 procent).

Den högra figuren ovan är andel med gymnasiebehörighet fördelat efter föräldrarnas
utbildningsbakgrund; förgymnasial och/eller gymnasial utbildning, samt eftergymnasial utbildning.
Mönstret är att individer vars föräldrar hade en högre utbildning än gymnasial tenderar att ha en högre
andel gymnasiebehörighet jämfört med individer vars föräldrar hade en förgymnasial och/eller en
gymnasial utbildning. 76 procent av eleverna vars föräldrar hade förgymnasial och/eller gymnasial
utbildning var behöriga till gymnasiet läsår 2014/2015. Andelen var högre bland de elever vars föräldrar
eftergymnasial utbildning: 92 procent. Motsvarande andelar för riksgenomsnittet var 79 procent av
eleverna vars föräldrar hade förgymnasial och/eller gymnasial utbildning och 94 procent bland de
elever vars föräldrar eftergymnasial utbildning: 92 procent
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