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Inledning
Att leva i Ale är idag en verklighet för mer än 29 000 människor. Deras verklighet, precis som 
verkligheten för många andra människor i hela världen, påverkas både av det som händer 
lokalt – men också av det som händer globalt. För att deras verklighet också ska vara lätt att 
leva för kommande generationer är ett fokus på hållbar utveckling nödvändigt. Ale kommuns 
sociala kartläggning är därför ett första steg i ett större och mer omfattande arbete för att 
kunna leda och styra mot hållbar utveckling. Kartläggningen har gjorts för att skapa en sam-
lad bild av Ale kommuns invånare när det gäller livsvillkor och hälsa och för att titta på hur 
kommunens befintliga system kan utvecklas med målet att tillgodose de behov som identi-
fieras. Den sociala kartläggningen ska även användas som ett verktyg för att i olika områden 
följa upp kommunens insatser och utveckling. 

Ale kommun och Uppdrag psykisk hälsa/SKL ingick under året en överenskommelse – 
”Aktion 2016”. Samarbetet har pågått mellan maj och december 2016. Huvuddelarna i 
överenskommelsen var att fördjupa kommunens kunskap om centrala behovsområden, 
vilket Ale gjorde genom att genomföra en social kartläggning. En annan huvudpunkt i öve-
renskommelsen har varit att utbilda politiker såväl som tjänstemän i att använda verktyget 
Sociala investeringar för att kunna möta kommande identifierade och prioriterade behov, 
byggda på kartläggningen.

Rapporten ska utgöra ett stöd till beslutsfattare för att de ska kunna rikta insatserna där de 
bäst behövs. Det krävs mod och uthållighet att skapa förutsättningar för att nå ett socialt 
hållbart Ale, det är en utmaning och en balansgång där det behöver finnas en långsiktig 
planering, samtidigt som det är ett arbete som måste pågå här och nu. För att kunna nå en 
förändring på riktigt, finns behov av att nå de bakomliggande orsakerna kopplade till ojäm-
likheter och skillnader i livsvillkor och hälsa. 

Arbetet med Ale kommuns sociala kartläggning berör de flesta av kommunens verksamheter 
och involverar även många andra aktörer. Detta ställer stora krav på att det finns en ledn-
ingsstruktur med en gemensam kunskapsbild och ett gemensamt synsätt. Prioriteringarna 
som kommer att göras med kartläggningen som grund behöver kopplas samman med kom-
munens övergripande arbete med balanserad styrning.  Gemensamt överenskomna prioriter-
ingar byggda på identifierade behov och tydlig uppföljning av resultat, är några viktiga steg 
på vägen, för att på bästa sätt använda resurser effektivt och möjliggöra att det ska vara Lätt 
att leva för kommunens invånare.

I kommunens verksamhetsplan med budget 2017-2020 finns en målsättning att från 2018 
och framåt arbeta mer balanserat avseende hållbarhetens tre dimensioner [1]. För att skapa 
förutsättningar att påverka förändring i befintliga arbetssätt och befintliga styrsystem är det 
viktigt att arbetet med den sociala kartläggningen tar plats i kommunens verksamhetsplan 
och budget och följs upp inom ramen för kommunens övergripande styr- och ledningssys-
tem. 
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Syfte, metod och avgränsningar
Syfte
Syftet med den sociala kartläggningen har varit att ge en första samlad 
bild av skillnader i livsvillkor i Ale kommun. Dessutom har vi velat bely-
sa hur Ale förhåller sig i jämförelse med utvalda kommuner och Västra 
Götalandsregionen och se om trenderna som finns i Ale stämmer 
överens med resten av riket. Syftet är också att kartlägga den sociala 
hållbarheten för att främst undersöka om det finns särskilda brister och 
i så fall föreslå strategier för att minska eller eliminera dessa. 

Vidare har syftet varit att skapa ett arbetsmaterial som ska utgöra ett 
beslutsunderlag och ligga till grund för prioritering av framtida insatser, 
kopplade till social hållbarhet. Då ambitionen är att följa upp utvecklin-
gen av den sociala hållbarheten årligen ses denna kartläggning som en 
första pilot med ett organisatoriskt syfte att skapa fortsatta förutsättnin-
gar att följa upp arbetet och styrparametrar kopplade till dessa.  

Metod
Organisation
Arbetet med den sociala kartläggningen har varit projektbaserat och 
processorienterat. Arbetet har letts av en arbetsgrupp bestående av: 
projektledare, projektkoordinator, analytiker, verksamhetsutvecklare 
ATO, verksamhetsutvecklare UKF samt projektpraktikant. I arbets-
gruppen har även budgetchef, KS samt planchef  ingått. I arbetsgrup-
pens uppdrag har också ett visst analysarbete ingått.  Styrgruppen för 
Tidiga Samordnade Insatser har regelbundet fått återkoppling under 
processen. Arbetsgruppen har också inhämtat stöd från SKL under 
arbetets gång.

Att mäta social hållbarhet
Att social hållbarhet är ett svårdefinierat 
och svårmätt begrepp beskrivs ofta inom 
akademin och andra rapporter. Det har 
även varit aktuellt gällande indelningen av 
den sociala kartläggningens områden. I 
arbetet har vi utgått från tidigare rapporter 
och forskning, samt indelning från Folkhäl-
somyndigheten, Västra Götalandsregionen, 
Kommissionen för jämlik hälsa, SKL 
samt FN:s globala hållbarhetsmål. Det har 
resulterat i fem olika kartläggningsområden 
(se figur 1): 1. Delaktighet och inflytande; 
2. Barn och ungas uppväxtvillkor; 3. Hälsa 
och levnadsvanor; 4. Socioekonomiska 
förutsättningar; 5. Trygghet. Inom dessa 
områden ingår mätbara faktorer, som i sin 
tur mäts genom valda indikatorer.

  

Figur 1. Kartläggning-
sområden

Delaktighet 
och inflytande

Barn och ungas 
uppväxtvillkor

Hälsa och 
levnadsvanor

Socioekonomiska 
förutsättningar
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Val av data 
För att mäta och ringa in våra faktorer används flera olika mått, så 
kallade indikatorer. Statistiken som använts i rapporten är framförallt 
register- och enkätdata. Flera offentliga organisationer som BRÅ, 
Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, sammanställer 
olika jämförande data för olika företeelser i samhället och i detta fall 
mer specifikt kommuners verksamheter. För att kartlägga Ale kommuns 
sociala hållbarhet har dessa jämförande data varit viktiga. Det ger oss en 
bild av hur Ale ligger till i jämförelse med andra kommuner, samt om 
trender som kan urskiljas i Ale också återfinns på regional och nationell 
nivå. Kommunens egna interna uppföljningssystem samt egna enkäter 
från exempelvis en medborgarpanel och en ungdomsdialog har även 
ingått i det statistiska underlaget. Andra rapporter såsom LUPP-under-
sökningen har också ingått i datainsamlingen.  

En viktig del i den sociala kartläggningen har varit att även använda sig 
av kvalitativ data som ett komplement till våra kvantitativa indikatorer. 
Genom att använda olika metoder vid insamling av data är tanken att 
kunna fånga upp en mer rättvis bild av verkligheten, då kvantitativa data 
ibland enbart kan ge ett nulägesmått men kanske inte alltid förklarar 
orsaker till problem. För att komma åt bakomliggande faktorer och 
förstå samband har vi därmed utfört en ungdomsdialog samt två me-
darbetardialoger.1 Vissa nyckelpersoner har även intervjuats inom några 
verksamheter med syfte att få tillgång till mer djupgående information 
och även för att få hjälp med att ta fram specifika uppgifter. 

Som i alla statistiska undersökningar är det viktigt att fundera över vad 
det är vi mäter, vad vi använder statistiken till och om vi är säkra på att 
vi mäter det vi vill mäta. Det har därför varit viktigt att vi genom hela 
arbetet varit helt transparenta i vår datainsamling, samt vid analys av 
indikatorer. Här kan bland annat den etiska aspekten belysas när man 
använder sig av delområdesstatistik. Fördelen med att bryta ner data till 
lägre nivåer är att det tillåter mer djupgående analyser och skapa bättre 
förklaringsmodeller. Samtidigt finns det data som kan upplevas som 
känslig och utpekande bland invånarna om det redovisas på en de-
taljerad geografisk nivå. Denna etiska avvägning har funnits med under 
hela arbetets gång, då lämplig nivå har diskuterats för respektive indika-
tor i förhållande till det etiska perspektivet. 

Analys av data
Då syftet är att ge en samlad bild av skillnader i livsvillkor i Ale kommer 
statistiken redovisas och jämföras med genomsnittstal för riket, referen-
skommuner och Västra Götaland. För de indikatorer där det är möjligt 
kommer data analyseras på delområdesnivå. Detta för att urskilja geo-
grafiska skillnader för våra faktorer. Statistiken kommer också i vissa fall 
vara uppdelad efter kön och ålder. För att utläsa trender och utvecklin-
gen i Ale har vi även valt att studera indikatorer över tid. 

För att hitta goda jämförelsemått, har vi valt ut två referenskom-
muner: Alingsås och Kungälv. Utifrån beräkningsmodellen i Kolada 
har Alingsås valts ut då Ale och Alingsås är strukturellt lika på flera 

1  För en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt och metod för ungdomsdialog och med-

arbetardialog se bilaga 1 och 2. 

Indikatorer som grund

Valet av indikatorer har baserats på 
kunskaper från tidigare rapporter och 
forskning (bland andra Skillnader i livsvillkor 
och hälsa, Göteborgs stad 2014; Malmös 
väg mot en hållbar framtid, Malmökommis-
sionen 2014; Välfärdsrapport, Mölndal stad 
2016), samt internationella, nationella och 
regionala hållbarhetsmål. Dessutom har 
utgångspunkten varit indikatorns påver-
kan på social hållbar utveckling, samt Ale 
kommuns möjlighet att påverka utfallet av 
indikatorn (ibland i samverkan med andra 
aktörer). 

Hej!  
Oss möter du i rapporten 
där citat från medarbetar-
dialogen lyfts fram.

“
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viktiga områden. Kungälv ingår också som jämförelsekommun då det 
är en grannkommun till Ale med liknande förutsättningar som angrän-
sande kommun till Göteborg och där de bägge kommunerna delar på 
service som polis och BUP. Bägge referenskommunerna ingår även i 
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd Västra (HSNV). 
Därmed sker återkommande jämförelser med kommunerna Alingsås 
och Kungälv i rapporten, detta för att kunna relatera Ales utveckling 
och trender till andra kommuners. 

I de fall där det inte funnits tillräckligt bra kvalitet av data eller där 
det saknas lokala uppgifter såsom delområdesstatistik, har analysen 
kompletterats med tidigare forskning och etablerade teorier inom det 
aktuella området, för att på så vis kunna belysa potentiella samband och 
förklaringsmodeller. Det är dock viktigt att ha med sig att teorierna inte 
alltid kan sägas vara fullt applicerbara på mönster i Ale. Däremot kan 
denna typ av resonemang ge en fingervisning om potentiella förklarin-
gar och ligga till grund för vilka faktorer som ska prioriteras i framtida 
datainsamlings- och analysarbete. 

Utifrån detta ska den data vi samlar in, i den mån det är möjligt, kunna 
påvisa:

 ▪ Skillnader mellan grupper
 ▪ Skillnader mellan geografiska områden
 ▪ Visa hur stora skillnaderna är
 ▪ Trender och förändringar över tid

Redovisning av data
Den insamlade statistiken kommer att redovisas indelat i områden och 
faktorer. Dessa kommer sedan att analyseras var och en för sig, jäm-
föras med riket, VGR/Västra Götalands län och nämnda referenskom-
muner där det är möjligt. Av de indikatorer som redovisas på delom-
rådesnivå kommer även en samlad analyserad bild av delområdena ges. 
Där det är intressant kommer även statistiken att jämföras mellan kön 
och över tid. Med stöd av tidigare forskning och diagram är förhopp-
ningen att på ett tydligt sätt redovisa de sociala skillnader som finns i 
kommunen. 

Avgränsningar
Förebyggande insatser spelar en stor roll i att skapa jämlika 
förutsättningar för att människor ska leva ett gott liv. Att fokusera på 
barn och ungas villkor blir därför viktigt då insatser kan få stor effekt 
utifrån ett livsperspektiv. Andra grupper är även viktiga att inkludera, 
som personer med funktionshinder, utländsk bakgrund eller HBTQ-
personer. Dessvärre är det i nuläget svårt att fånga dessa bakgrundsfak-
torer då denna data oftast inte finns att tillgå i statistiken. Däremot är 
detta något som framtida analysarbete bör inkludera. 

Målgrupper
Fokus för Ale kommuns sociala kartläggning 2016 är gruppen barn, 
unga och familj. En stor del av rapportens data omfattar också ålders-
gruppen 16-84 år. Det område som inte ingår i kartläggningen är per-
soner och frågor kopplade till äldreomsorgen, vilket däremot kommer 
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att ses över i framtida kartläggningar. 

Valet av indikatorer är vidare baserat på vad liknande rapporter tidigare 
har använt för att mäta olika sociala faktorer, men också vad som har 
varit möjligt att inkludera utifrån sekretessbestämmelser, tillgänglighet 
av data på delområdesnivå, samt resurser i form av tid. 

De åldersgrupper som prioriteras i kartläggningen är därför:

 ▪ Barn och unga 0-18 år.
 ▪ Medborgare 16-84 år.

I vissa avsnitt har särskilda åldersgrupper isolerats för att visa på skill-
nader mellan åldersgrupper, alternativt visa på en större problematik 
hos en specifik åldersgrupp.

Geografiska områden 
Den geografiska uppdelningen har stor betydelse för att kunna jämföra 
och utläsa om det finns sociala skillnader i Ale. I denna kartläggning 
redovisas statistik på olika geografiska nivåer. 

Indelning 1 - Kommun:

Statistik redovisas för hela kommunen. Denna övergripande typ av 
statistik hämtas framförallt från enkätundersökningar (bl.a. Hälsa på 
lika villkor, CAN), SCB och Kolada. Statistiken används för jämförelser 
över tid och med de valda referenskommunerna, Västra Götalandsre-
gionen och riket. 

Indelning 2 – Delområden: 

All registerbaserat statistik som redovisas på mindre områdesnivåer 
kommer från SCB. SCB-statistikens geografiska indelning är baserat på 
nyckelkodområden (alt. nyko-områden) som kan brytas ner till kvarter-
snivå. Vi har valt att dela in kommunen i 10 olika delområden (Ales 
10 kommundelar) som är summeringar av nyko-områden och en stor 
del av statistiken hämtas från SCBs Västdatabas (alt. Mona). Det är 
också en del verksamhetsstatistik från sektorerna ATO och UKF som 
redovisas på denna nivå. De 10 delområdena är följande: Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol, Alafors, Starrkärr/Kilanda/Ryd, Älvängen, Skepplanda, 
Hålanda, och Alvhem (se karta sid 11). De mest befolkningsrika delom-
rådena, Nödinge och Älvängen, kommer även att presenteras separat, 
indelade i detaljområden. 

Indelning 3 - Folkhälsoområden: 

I samarbete med Västra Götalandsregionen har vi valt att sätta ihop 
våra 10 delområden till tre så kallade ”Folkhälsoområden” då det statis-
tiska underlaget för hälsodata som främst kommer från enkätundersök-
ningen ”Hälsa på lika villkor” är för litet för att kunna redovisas på 
en detaljerad nivå (det kräver minst 10 000 invånare per område). När 
det gäller denna kartläggning redovisas dock data från ”Hälsa på lika 
villkor”-enkäten på kommunnivå då undersökningen genomfördes in-
nan Ales och VGRs överenskommelse. 

I den aktuella kartläggningen är det viss register- och verksamhetsstatis-
tik som redovisas p.g.a. sekretess på folkhälsoområdesnivå. De tre 
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folkhälsoområdena är Södra Ale (Delområdena Bohus och Surte); 
Centrala Ale (Delområdena Nödinge, Nol och Alafors) och Norra Ale 
(Delområdena: Älvängen, Starrkärr/Kilanda/Ryd, Alvhem, Skepplanda 
och Hålanda).

Indelning 4 – Skolområden och skolor

Vissa indikatorer som kommer från sektor UKF och gäller elevstatistik 
redovisas utifrån de geografiska områden som kommunens skolor lig-
ger i. Skolor för årskurs F-6 finns i sju av delområdena: Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda. Högstadieskolorna 
för årskurs 7-9 delas in i Södra Ale, Centrala Ale och Norra Ale, mots-
varande indelning 3 folkhälsoområden. 

Indelning 5 - Valdistrikt

För indikatorn demokratisk delaktighet har analysen utgått från valdis-
trikten i kommunen som innefattar Alafors, Bohus norra, Bohus södra, 
Nol norra, Nol södra, Nödinge centrum, Nödinge södra, Nödinge 
östra, Skepplanda norra-Hålanda, Skepplanda västra, Skepplanda östra, 
Starrkärr, Surte norra, Surte södra, Älvängen centrum, Älvängen norra, 
Älvängen södra. Valdistrikt är en kommunal indelning som Valmyn-
digheten reviderar i samband med allmänna val. 

Definitioner

Utländsk bakgrund

Kartläggningen använder SCBs definition där personer med utländsk 
bakgrund definieras som personer som är utrikes födda eller inrikes 
födda med två utrikes födda föräldrar.

NYKO-område

NYKO är skapad och ägs av kommunerna för planeringsändamål. 
NYKO består av en hierarkisk variabel med sex nivåer, där nivå ett 
består av NYKO-kodens första siffra och nivå sex består av samtliga 
sex siffror i koden. Indelningen är kopplad till fastighet.  
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Befolkning i Ale
Ale - Lätt att leva
Ale är en kommun med cirka 29 000 invånare och en snabbt växande be-
folkning. Kommunen är belägen precis norr om Göteborg och har två cen-
tralorter; Nödinge med cirka 5900 invånare och Älvängen med cirka 4750.

Väg E45 förbinder alla orter i kommunen precis som den dubbelspåriga 
järnvägen med pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvän-
gen. 40 % av kommunens invånare bor inom 1 km till en pendeltågsstation. 

Kommunens avlånga geografi bidrar till att invånarna har nära till både kom-
munikationer och naturområden som Vättlefjäll och Risvedens naturres-
ervat. Utöver friluftsliv finns det i kommunen bland annat flera ridklubbar, 
en skidbacke, golfbanor, ishall och en simhall.

Ale kommun styrs under mandatperioden 2015-2018 av Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Aledemokraterna. I oppositionen 
samarbetar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Framtid i Ale. I kommunfullmäktige finns även Sverigedemokraterna.

Ale kommun bildades 1974 efter ett riksdagsbeslut att inrätta storkommun-
er. Kommunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda gränsade till varandra 
och kallades först Surte kommunblock innan de tillsammans bildade Ale 
kommun.

Kommunens placering längs med Göta älv har bidragit till dess kulturhisto-
ria som finns bevarad i bland annat Ale Vikingagård, Glasbruksmuséet och 
Repslagarmuséet.

Figur 2. Ale kommuns vision inför år 2025.
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Karta över Ale kommun
Ale kommun delas in i tio delområden:

 ▪ Surte
 ▪ Bohus

 ▪ Nödinge
 ▪ Nol
 ▪ Alafors

 ▪ Starrkärr/Kilanda/Ryd
 ▪ Älvängen
 ▪ Skepplanda
 ▪ Hålanda
 ▪ Alvhem
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Figur 3. Karta över Ale 
och dess tio delområden
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Folkmängden i Ale kommun fördelar sig som följande (31 december 2015):

Tabell 1. Folkmängd i Ale kommun efter delområde (2015-12-31) (källa: SCB).

En fördjupad bild av de två centralorterna Nödinge och Älvängen kom-
mer att visas i kartläggningsområde 4 – Socioekonomiska förutsättningar. Varje 
centralort delas där in i tre detaljområden för att ytterligare belysa skillnader 
och likheter i befolkningsstrukturen. 

Tabell 2. Folkmängd i Älvängen och Nödinge efter detaljområde (2015-12-31) (källa: SCB).

Enligt helårsstatistiken (31 december 2015) bor det 28 862 personer i Ale. 
De flesta utrikesfödda bor i Surte, Bohus, Nödinge och Nol. Detsamma 
gäller för personer med utländsk bakgrund. Av de två centralorterna Älvän-
gen och Nödinge finns de högsta antalen utrikes födda i detaljområdet Cen-
trala Nödinge. Nödinge har generellt ett högre antal personer med utländsk 
bakgrund. Störst andel (%) och antal är bosatta i Centrala Nödinge.

Ales befolkningspyramid visar att antalet män är större än antalet kvinnor i 
nästan varje grupp förutom åldersgruppena 30-39 år och 80-94 år. Befolkn-
ingsutvecklingen sedan år 2000 visar också att det har funnits ett större antal 
män än kvinnor under alla år, samtidigt som befolkningen har ökat kontinu-
erligt från drygt 25 000 till 28 862 år 2015. Förutom åren 2009 och 2010 
har Ale haft ett positivt flyttningsöverskott som har ökat kraftigt sedan dess. 
Invandringsöverskottet har varit konstant positivt och har ökat något sedan 
2011. Fler personer har även fötts än dött under alla år.

Folkmängd i Ale efter delområde 2015-12-31

 Kvinnor Män Utländsk 
bakgrund

Svensk 
bakgrund

Utrikes-
födda

Total

Surte 1407 1513 999 1921 736 2920

Bohus 1536 1633 921 2248 634 3169

Nödinge 2988 2917 1639 4266 1164 5905

Nol 1692 1756 640 2808 466 3448

Alafors 1000 1043 224 1819 167 2043

Starrkärr/Kilanda/Ryd 863 941 177 1627 126 1804

Älvängen 2373 2377 501 4249 372 4750

Skepplanda 1521 1586 381 2726 259 3107

Hålanda 453 517 87 883 68 970

Alvhem 341 370 79 632 61 711

Restförda 6 29 9 26 6 35

Total 14180 14682 5657 23205 4059 28862

Folkmängd i Älvängen och Nödinge 2015-12-31

 Kvinnor Män Utländsk 
bakgrund

Svensk 
bakgrund

Utrikes-
födda

Total

Centrala Nödinge 1181 1085 962 1304 700 2266

Östra Nödinge 795 828 334 1289 231 1623

Södra Nödinge 1012 1004 343 1673 233 2016

Centrala Älvängen 892 836 165 1563 130 1728

Norra Älvängen 704 702 175 1231 122 1406

Södra Älvängen 777 839 161 1455 120 1616
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Diagram 1. Befolkningspyramid 
efter kön i Ale kommun 2015 
(källa: SCB).

Diagram 2. Folkmängd Ale 
kommun 2000-2015 (källa: 
SCB).

Diagram 3. Folkmängd Ale 
kommun 2000-2015 (källa: 
SCB).
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Ales befolkning har ökat kontinuerligt under de senaste tre åren. Bland 
alla GR-kommuner växte Ale procentuellt mest under 2015. Befolkn-
ingsökningen låg då på lite över 1,5 %. Den aktuella (22 november 
2016, preliminära siffror från KIR) folkmängden är 29 448 personer. 
Jämfört med folkmängden 2015 (28 862 personer) har befolkningen 
därmed redan ökat med 586 personer. Det är en befolkningsökning 
med 2,03 %. Den aktuella befolkningsprognosen visar en ökning av 594 
personer, respektive 2,06 % för hela 2016.  Trenden pekar mot en 
fortsatt befolkningsökning och den prognostiserade befolkningsöknin-
gen verkar vara möjlig att uppnå.       

Mellan 2013 och 2015 flyttade 2527 män och 2414 kvinnor in till Ale 
kommun. 2255 män och 2160 kvinnor flyttade från kommunen. Det 
utgör ett flytningsöverskott av 272 män och 254 kvinnor för dessa år. 
Under samma period var det framförallt en inflyttning till kommunen 
(4651 personer). Andra största gruppen som flyttar till och från Göte-
borg (2614 inflyttare till Ale och 1720 utflyttare till Göteborg). Fly-
ttningsmönstret mellan 2013 och 2015 visar ett flyttningsöverskott av 
barn mellan 0 och 14 år och vuxna mellan 25 och 39 år . Ett flyttning-
sunderskott visar sig för grupperna 15 till 24 år och 45 till 84 år. Här är 
det framförallt gruppen 50 till 54 år och 60 till 69 år, som lämnar 
kommunen.   

Diagram 4. Befolkn-
ingsförändringar i GR- 
kommunerna 2013-2015 
(källa: SCB).
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Det är framförallt högutbildade personer som flyttade till Ale mellan 
2013 och 2015. En jämförelse av Ales 10 delområden visar att efter-
gymnasialt utbildade personer flyttade i större utsträckning till Nödinge 
och Älvängen, de två centralorterna. Bland landsbygdsområdena är det 
bara Alvhem som visar samma flyttningsmönster. Skepplanda, 
Starrkärr/Kilanda/Ryd och Hålanda domineras av gymnasialt utbildade 
inflyttare. (Läs mer om socioekonomiska faktorer på sid 84-105).  

Den aktuella befolkningen (31 december 2015; Diagram 7) karakteris-
eras av en stor grupp barn, en stor grupp 35 till 54-åringar samt en 
grupp av 70 till 79-åringar. En jämförelse mellan befolkningsstrukturen 
2000 och 2015 tydliggör förändringarna i befolkningsstrukturen under 
en längre period och understryker de förändringar som de ovan 
beskrivna flyttningsmönstren visar. Andelen barn har minskat medan 
gruppen 25 till 39 år har blivit större. Det kan bero på att gym-
nasieskolverksamheten avvecklades under den tiden och av den gener-
ella bostadsbristen i regionen. Den stora gruppen av 40 till 54-åringar 
och 65 till 84-åringar tyder på en åldrande befolkning samtidigt som 
gruppen i åldern 55 till 64 har minskat.      

Vid jämförelsen av Ales och av rikets befolkningsstruktur för 2015 kan 
vi även se att de ovan beskrivna mönster tydliggörs här. I Ale ser vi en 
större andel 40- till 54-åringar och en mindre andel 60- till 69-åringar. 
Samtidigt så ser vi att andelen barn 0 till 24 år är något större än i riket. 

Diagram 6. Flyttningsöverskott efter 
utbildningsnivå  Ale kommun 2015 
(källa: Västdatabasen – SCB).

Diagram 7. Befolkningsstruktur i 
Ale 2010 och 2015 (källa: Västdata-
basen – SCB).

Diagram 8. Befolkningsstruktur i 
Ale och i riket 2015 (källa: SCB).
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Figur 4. Hållbarhet enligt synsättet där varje 
del har lika stor vikt.
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Figur 5. Hållbarhet enligt synsättet där en 
hierarkisk ordning råder mellan varje del.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp i många sammanhang, men 
trots det så är det svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen 
innebär. Vi känner till det som ett begrepp som används för att peka ut 
en önskvärd samhällsutveckling, en utveckling där vi tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
godose sina behov. Den definitionen av begreppet kommer ur den ofta 
citerade Bruntlandkommissionens FN-rapport ”Vår gemensamma framtid” 
som publicerades 1987. I detta kan man också påstå att hållbarhet inte 
handlar om att skapa det mest utopiska och perfekta samhället, utan att 
snarare möjliggöra för det nuvarande samhället att fortsätta existera och 
utvecklas [3].

För att komma närmare betydelsen av hållbar utveckling delas den ofta 
in i tre olika perspektiv: ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. 
De tre dimensionerna av hållbarhet kan förstås som att de överlappar 
och jobbar tillsammans med varandra för att skapa en helhet, ungefär 
som ett organsystem utgör en individ [4]. Precis som kroppens olika de-
lar måste fungera tillsammans med hjärtat och hjärnans system, behöver 
samhällets dimensioner av samhällelig, kulturell och ekonomisk utveck-
ling vara i balans med jordens ekologiska system. I den här modellen 
kan de tre aspekterna ses ha lika tyngd och värde (se figur 4). 

I ett alternativt synsätt likställer man inte de olika dimensionerna, utan 
ser det istället som en hierarkisk ordning, där ekologisk hållbarhet ges 
fundamental vikt och ses som grunden och förutsättningen för att 
skapa såväl social som ekonomisk hållbarhet (se figur 5). Modell två 
pekar därmed på ett beroendeförhållande där de sociala förutsättnin-
garna ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig. 

Det övergripande målet här är ett hållbart samhälle, en utveckling som 
är beroende av en tillräcklig kvalitet i de två system som civilisationen 
vilar på: ekosystemet och det sociala systemet [3]. Oavsett vilken 
förklaringsmodell vi väljer, så är syftet med de bägge förklaringsmodel-
lerna att visa på hur alla aspekter behövs för att helheten ska fungera. 
Det betyder att det måste finnas en hållbarhet på lång sikt i alla aspekter 
om helheten ska kunna bli faktiskt hållbar.

Social hållbarhet
Precis som hållbarhetsbegreppet är även den sociala dimensionen av 
hållbarheten ett vitt definierat begrepp och beroende på sammanhang 
varierar betydelsen av vad det i praktiken faktiskt innebär. I en vid 
mening handlar det om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och in-
dividens behov. Det handlar alltså om att skapa ett samhälle där alla in-
divider får sina rättigheter respekterade. SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting, uttrycker det med att oavsett behov och förutsättningar ska 
alla ges en möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra 
sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa [8]. Människors 
behov och rörelsemönster måste därför tas i hänsyn i både stadsstruk-
tur och samhällsplanering och det gör vi genom att arbeta med integra-
tion, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, 
mångfald m.m.
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Med andra ord innefattar social hållbarhet hur in-
divider, grupper och samhällen lever med varan-
dra och hur de tillsammans ska kunna utvecklas, 
med hänsyn till de fysiska gränserna och planeten 
som helhet. På en mer operativ nivå grundar sig 
social hållbarhet från åtgärder inom tematiska ny-
ckelområden, som omfattar den sociala sfären av 
individer och samhällen. I denna mening blandar 
social hållbarhet traditionella sociala politikom-
råden och principer, såsom rättvisa och hälsa, 
med nya frågor om deltagande, behov, socialt 
kapital, ekonomi, miljö och på senare tid även 
begreppen lycka, välbefinnande och livskvalitet.

Globala målen
Frågan kring hållbarhet är mycket aktuell både på global, nationell och 
lokal nivå. På det globala planet är FN, Förenta Nationerna, en av de 
mest framträdande aktörerna och som i september 2015 antog Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Målen är universella 
och gäller alla länder även Sverige. Agenda 2030 är den nya utveckling-
sagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. 
Målen syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, 
utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tidigare nämnda tre dimensionerna av hållbar utveckling: 
den ekologiska, den ekonomiska och den sociala [5].

Demokrati
Delaktighet 

och inflytande
Jämställdhet 
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fri information
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Figur 6. Social hållbarhet. Källa: Mötesplats 
Social hållbarhet 2014 (egen omarbetning)
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I den sociala kartläggningen i Ale kommun har de mål som har direkt 
koppling till social hållbarhet valts ut, men där samtliga mål finns med 
i kommunens övergripande hållbarhetsarbete. De globala mål som har 
valts ut med koppling till den sociala kartläggningen är följande:

 ▪ Mål nr 1: Utrota fattigdom
 ▪ Mål nr. 3: Säkerställa god hälsa och välbefinnande
 ▪ Mål nr 4: God utbildning för alla
 ▪ Mål nr 5: Uppnå jämställdhet
 ▪ Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 ▪ Mål nr 10: Minskad ojämlikhet
 ▪ Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen
 ▪ Mål nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 ▪ Mål nr 17: Genomförande och globalt partnerskap

Fokus barn och unga: Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention) antogs 
av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige redan 1990. 
Detta innebär att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen, 
vilken gäller på alla nivåer i landet. Därför har kommuner, landsting, 
regioner och statliga myndigheter alla skyldigheten att efterleva FN:s 
barnkonvention och på så sätt verka för alla barns bästa och hitta vägar 
för att tillämpa de rättigheter som konventionen ger barn. 

I Västra Götalandsregionens budget har man försökt att få fram detta 
perspektiv genom att trycka på barnperspektivet: ”En hållbar utveckling 
kräver ett barnperspektiv på politiken, där barn och ungas bästa sätts i första rum-
met. Det innebär bland annat att konsekvenser för barn ska analyseras och vägas 
in för alla beslut. Om Västra Götaland är en bra plats för barn och ungdomar är 
Västra Götaland även en bra plats för vuxna.” [6].

Regeringen beslutade i mars 2013 att börja utredningsarbetet kring att 
inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Vid den här rapportens 
skrivande planeras Barnkonventionen ingå i svensk lagstiftning från och 
med 2018 [58]. Att redan nu ha med barnperspektivet är dock mycket 
viktigt. 

Från Globalt till lokalt
Hållbarhetsfrågor är någonting som ofta har ett globalt fokus och 
många problem som rör dem varken börjar eller slutar vid Ales kom-
mungräns. Inom den ekologiska och miljömässiga hållbarhetsdimen-
sionen är det extra tydligt, men även den sociala hållbarheten är starkt 
kopplad med utmaningar både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
Därför visar rapporter och forskning på vikten av att koppla samman 
det lokala med det globala, och att jobba på flera nivåer samtidigt för att 
uppnå ett bättre och mer hållbart samhälle för alla. 

Trots det att vi generellt sett lever längre och lever bättre liv, så präglas 
dagens samhällsutveckling av ökad ojämlikhet och social polarisering. 
Alltså, klyftorna i samhället ökar och ytterpunkter ställs mot varandra.  
Människors livsvillkor varierar utifrån uppväxtvillkor och utbildning-
snivå vilket påverkar hela samhället. Forskning visar att globalisering, 
migration och urbanisering är tre komponenter som driver vår sam-

Det 17:e globala FN-målet handlar till stor del 
om att uppmuntra och främja effektiva part-
nerskap, både mellan offentliga-, privata- och 
civilsamhället-sektorn. Samt att bygga vidare 
på mått på framsteg inom hållbar utveckling 
som är med och utvecklar samhällen.  

I social kartläggning 2016 finns det 17:e 
målet med som ett övergripande mål. Det 
finns väl förankrade samarbeten mellan Ale 
och olika samarbetspartners som VGR och 
SKL. Det 17:e målet visar på vikten av att 
arbete sker i samarbete mellan olika verk-
samheter och mellan olika huvudmän, för att 
kunna nå en förändring.
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hällsutveckling i en riktning där det lokala flätas samman alltmer med 
det globala [7]. I detta har också ökade skillnader i levnadsvillkor och 
livsvillkor medfört sociala spänningar och oro som hotar social stabilitet 
och hållbarhet. Hans Abrahamsson, ledande forskare vid Göteborgs 
universitet, anser att i detta blir ungdomar speciellt utsatta, där bristen 
på sysselsättning och känsla av sammanhang gör att de inte hittat andra 
sätt för att tillfredsställa sina grundläggande behov, få uppmärksamhet 
och bekräftelse som individer, känna självrespekt och mening med till-
varon [4, 7]. Detta får i sin tur effekter på den sociala oron och hur den 
kan ta sig uttryck. Det är därför viktigt att ta hänsyn till de effekter som 
globalisering för med sig när vi planerar för ett framtida och hållbart 
Ale. 

Hälsa och Välbefinnande
Förutsättningar för hälsa och välbefinnande
En viktig del i att skapa ett socialt hållbart samhälle i Ale kommun är 
att förstå sambandet mellan social hållbarhet, jämlikhet och hälsa. Som 
tidigare nämnt blir folkhälsan i Sverige allt bättre, om man ser till me-
dellivslängd och livsstilssjukdomar, men samtidigt så ökar hälsoskillnad-
erna mellan grupper i Sverige där de med högre socioekonomisk status 
har en högre medellivslängd [8:11, 9:40]. 

En god folkhälsa innebär att hälsan ska vara så bra som möjligt för 
varje individ, men även att den ska vara jämlikt fördelad bland befolk-
ningen. Alla ska ha samma möjligheter att uppnå en god hälsa oavsett 
social position eller ekonomisk inkomst [10:20, 11]. Här har kom-
munerna tillsammans med landstingen ett stort ansvar i att förbättra 
hälsan hos invånarna samtidigt som man minskar skillnaderna mellan 
grupper. Detta är framförallt ett viktigt perspektiv att ha i åtanke i Ale 
kommun som är en kommun i förändring med en ökad befolkningstill-
växt. 

Individuella och strukturella faktorer 

En viktig aspekt för att minska skillnader i hälsa i Ale kommun är att 
förstå vad som påverkar människors möjlighet till en god hälsa, vilket 
inkluderar både individuella såväl som strukturella faktorer. Individuella 
faktorer innefattar de som individen själv styr över genom sina levnads-
vanor såsom val, beteenden och attityder. Som exempel kan nämnas, 
motionsvanor, kostvanor eller alkoholkonsumtion. Hälsan påverkas 
även av vårt sociala nätverk och relationer [9, 10: 21]. 

De strukturella faktorerna omfattar våra livsvillkor och livsmiljöer som 
i sin tur påverkar de individuella faktorerna. Livsvillkor kan innebära 
utbildning och arbete medan livsmiljöer anspelar på den sociala och 
fysiska miljön. Därmed påverkas de strukturella faktorerna av sam-
hällsstrukturer och institutioner som exempelvis utbildningssystem, 
bostads- och arbetsmarknad, sjukvårdsystem, skattepolitik osv.  En 
ojämn fördelning av de strukturella faktorerna bland befolkningen kan 
därmed leda till systematiska skillnader gällande hälsa mellan grupper 
och områden i samhället [4, 10: 21, 11]. 
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Hälsans bestämningsfaktorer

De strukturella och individuella faktorerna bildar det som kallas hälsans 
sociala bestämningsfaktorer. De styrs av samhället och våra levnads-
förhållanden vilket gör att åtgärder inom alla samhällsområden, miljöer 
och nivåer måste inkluderas i det hälsofrämjande arbetet [12: 1].

Nedan i Figur 8. illustreras sambandet mellan individ, miljö och sam-
hällsstrukturer som påverkar människors hälsa. Modellen utgår inte från 
hälsoproblem i sig då det oftast inte är bristen på sjukvård som orsakar 
ohälsa utan snarare de sociala faktorer som påverkar våra förutsättnin-
gar för en god hälsa [12: 1]. Nivå 1 innefattar miljö och samhällsekono-
miska strategier. Nivå 2 inkluderar livsvillkoren och livsmiljöerna såsom 
utbildningssystem, vårdsystem och bostäder. Nivå 3 och 4 innefattar 
individuella faktorer såsom motionsvanor, kost och socialt nätverk. I 
bildens nedre del finns opåverkbara biologiska faktorer såsom ålder, 
kön och arv. Idag kan kön vara föränderlig, men i övrigt utgör detta 
stabila förutsättningar för människors liv [13]. 

Det är viktigt att lyfta fram att många av dessa bestämningsfaktorer är 
möjliga att påverka genom politiska beslut och organisering av samhäl-
let. Framförallt ska fokus inte enbart vara att förändra beteenden, val 
och attityder, utan även ringa in och bekämpa de påverkbara strukturel-
la hälsofaktorerna [12: 2].

Social position och hälsa 

En individs hälsoutveckling styrs av den sociala positionen i samhäl-
let. I WHO rapporten Closing the Gap in a Generation (2008) understryks 
relationen mellan social position i samhället och individers hälsa. Vår 
sociala position påverkas av våra livsvillkor och socioekonomiska status 
det vill säga vår tillgång till vissa resurser såsom utbildning, inkomst, 
arbete och boende – resurser som i sin tur är viktiga för att leva ett gott 
liv [4, 12].

Figur 8. Vidareutveckling av Svan-
ström & Haglund (1992) modell för häl-
sans bestämningsfaktorer (från originalet 
Dahlgren & Whitehead 1991). 

Figur 9. Den sociala gradienten. Ju höge so-
cial position, desto bättre hälsa. Källa: Kommis-
sionen för ett socialt hållbart Malmö (2013:27).
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Detta innebär att desto sämre tillgång till resurser, desto lägre social po-
sition har en individ i ett samhälle – och därmed sämre förväntad hälsa 
[12: 1, 14, 15: 9]. Detta resonemang brukar kallas den sociala gradi-
enten (se Figur 9.). Ett samhälle med stora sociala skillnader och ojämn 
fördelning av samhällets resurser har därmed stora skillnader i hälsa 
mellan grupper [15:9]. Det är dock viktigt att understryka att individen 
inte ses som en passiv aktör i det hälsofrämjande arbetet. Snarare ska 
individer inkluderas och tillåtas sätta agendan för arbetet. I den sociala 
kartläggningen har det varit viktigt att inkludera invånarnas perspektiv 
för att fånga upp en rättvis bild av de sociala hälsoskillnaderna i kom-
munen. 

Hälsa i förhållande till social och ekonomisk utveckling

Utifrån resonemangen kring hälsans bestämningsfaktorer och kopplin-
gen mellan social position och hälsa kan vi förstå grunden till varför 
skillnader i hälsa uppstår mellan grupper. Det finns vidare flera viktiga 
skäl till att skapa bättre förutsättningar för folkhälsan i samhället. Ett 
viktigt motiv till att arbeta med att minska skillnader i hälsa på politisk 
nivå grundar sig i det etiska perspektivet – att alla människor har lika 
värde och ska ha samma möjlighet att uppnå en god hälsa [11].

På individnivå innebär en god hälsa mindre lidande, sårbarhet och 
möjligheter till att klara av sin vardag. För samhället kan en god hälsa 
bland medborgarna vara en viktig drivkraft för en social och ekonomisk 
utveckling [9: 35]. Om fler människor har en god hälsa kan fler arbeta 
vilket i sin tur ökar produktionen och möjliggör investeringar i exem-
pelvis utbildning [9: 37, 10: 27]. Genom att minska skillnader i hälsa kan 
resurser därmed användas mer effektivt, och investeras i skola, vård och 
omsorg och därmed skapa ett bättre socialt hållbart samhälle [16].

Vidare genererar ohälsosamma levnadsval och olyckor stora kostnader 
för samhället varje år. Ett aktivt folkhälsoarbete kan därför leda till 
besparingar. Sverige har även åtagit sig att arbeta för en bättre folkhälsa 
genom policybeslut på både nationell och internationell nivå [9: 34]. 
Framförallt ska sägas att många av våra vanligaste sjukdomar såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa, är kopplade till 
faktorer som är möjliga att påverka genom politiska beslut [9]. Ale kom-
mun har därmed möjlighet att på en politisk och strategisk nivå påverka 
invånarnas förutsättningar för ett gott liv. 

Tillvägagångssätt – tidiga och förebyggande insatser

Hur ser vi då till att alla människor får samma möjligheter att uppnå 
en god hälsa? Det förebyggande arbetet och tidiga insatser spelar en 
avgörande roll i det hälsofrämjande arbetet, då effekter ackumuleras 
under hela livet. Att ge alla barn och unga en bra start i livet är en av de 
viktigaste delarna i att stärka den sociala hållbarheten och minska skill-
nader i hälsa [8, 12].  Det ingår både i SKL:s rekommendationer, och är 
även fokus för den sociala kartläggningen i Ale. 

Risker som kan anses små i ett barns tidiga ålder kan på sikt utvecklas 
till stora negativa effekter på hälsan ju äldre barnet blir. På så vis är det 
viktigt med tidiga insatser som kan främja positiva effekter och mot-
verka en destruktiv utveckling [12]. Tidiga insatser medför även ökad 
kostnadseffektivitet och bättre hushållande med samhällets resurser, då 
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sociala investeringar i tidig ålder genererar positiva ekonomiska effekter 
i ett senare skede i livet [8:13, 12: 3]. Insatserna kan också generera en 
ökad trygghet och delaktighet samt stärka den sociala sammanhållnin-
gen i samhället [8]. 

Forskningen lyfter fram tre strategier som effektivt minskar skillnader 
i hälsan bland befolkningen: främjande (universella) insatser, förebyggande 
(selektiva) insatser och riktade (indikerade) insatser. Främjande universella 
insatser syftar till att förbättra hälsan bland hela befolkningen, genom 
att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling som exempelvis 
barnbidrag. Forskningen visar att en liten insats till många kan ha större 
förebyggande effekt än stora insatser till ett fåtal. Selektiva förebyg-
gande insatser riktar sig till de grupper i samhället som exponeras för 
riskfaktorer och motverkar därmed en negativ utveckling. Gällande 
indikerade insatser riktas dessa till individer med en allvarlig och identi-
fierad problematik för att förhindra spridning av problemet [17]. 

I det hälsofrämjande arbetet behöver alla dessa insatser inkluderas för 
att nå ut till hela befolkningen. Den sociala kartläggningen i Ale kom-
mun kan därmed spela en viktig roll. Genom att identifiera behov och 
skillnader mellan grupper och geografiska områden kan insatser riktas 
till de barn och unga som behöver det som mest. Vidare är sociala 
investeringar ett viktigt verktyg i det långsiktiga hälsofrämjande arbetet 
då de riktas mot förebyggande insatser till barn och unga för att minska 
kostnader på sikt [8:19]. 

Riktade 
insatser

Främjande 
insatser

Förebyggande 
insatser

Indikerade 
insatser

Universiella 
insatser

Selektiva 
insatser

Figur 10. Illustration av det förebyggande arbetet 
för en bättre hälsa. Källa: Social Resursförvaltning, 
Göteborgs Stad 2013.



SOCIAL KARTLÄGGNING 201624

Trygghet är ett koncept som inte bara handlar 
om att slippa rädslan för att bli utsatt för fy-
siskt våld, annan skada eller hot om våld. Det 
handlar inte heller endast om känslan av att 
känna sig trygg eller otrygg, utan lika mycket 
om förutsägbarhet, tillhörighet, respekt och 
erkännande [7]. Det är på så sätt en väsentlig 
del i det vi räknar in i social hållbarhet. Det 
handlar om jobbmöjligheter och möjligheter-
na till utveckling, om att inte bli diskriminerad 
utan istället bli bemött med värdighet. Att ha 
ett jobb i sin tur bidrar till en rad andra effek-
ter där invånare kan klara sig att stå på egna 
ben, känna ett sammanhang och möjligheten 
till att bryta känslan av likgiltighet.

Trygghetsaspekten är viktig i ett samhälle 
inte bara ur ett etiskt perspektiv, men också 
ur ett hållbarhets- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. Människor som känner sig trygga 
har lättare att ta kontakt med andra män-
niskor och på så sätt ökar både den sociala 
interaktionen och den sociala tilliten. Dessa 
faktorer har i sin tur visat ha koppling till allt 
ifrån en starkare social hållbarhet med högre 
känsla av livskvalitet som demokratisk stabi-
litet och utveckling och lägre grad av korrup-
tion [3].  

Forskare, som exempelvis Hans Abra-
hamsson, menar att delar av det våld och 
skadegörelse som vi idag möter ofta beror på 
att människor saknar socialt sammanhang, 
känner sig utanför, diskriminerade och bortp-
rioriterade [7]. De här individerna lever på så 
sätt efter andra villkor och möjligheter, som 
ofta ligger utanför de som många av oss me-
nar på krävs för att leva ett anständigt liv. 

Det är därför viktigt att fokusera på tillit, struk-
turer och samhälleliga förhållanden, eftersom 

de grundläggande problemen är sociala och 
därmed politiska. Hamnar fokus fel är det lätt 
att de egentliga sociala hållbarhetsproble-
men blir till polisiära problem med fokus på 
risker och individer. Som i så mycket annat 
är det viktigt att ett långsiktigt arbete pågår 
tillsammans med det kortsiktiga, för att skapa 
ett tryggare samhälle med hög tillit till våra 
medmänniskor. Att endast arbeta kortsiktigt 
har visat sig vara en motsägelse i trygghet-
sarbetet, när forskningen också visar på att 
ju mer åtgärder som öppet införs för att öka 
säkerheten – desto otryggare känner sig 
människor [18].

För att samhället ska klara av komplexa sam-
hällsproblem är både trygghet och tillit viktiga 
komponenter. När vi ser till den samhälleliga 
tilliten är det också viktigt att inkludera det 
folkliga deltagandet underifrån [7].  Genom 
att göra detta jobbar vi för att undvika en 
nedåtgående spiral, där minskad social tillit 
ökar behoven av säkerhetsinsatser – vilken 
ytterligare minskar den sociala tilliten. 

Trygghet och tillit är två viktiga byggstenar 
i arbetet för ett socialt hållbart samhälle där 
människor trivs och mår bra. Forskare, som 
Hans Abrahamsson, menar att med tanke på 
samhällets generella utveckling med ökade 
klyftor är det viktigt att inte bara arbeta med 
politiska beslut eller polisiärt arbete, för att 
skapa trygghet och tillit, utan att även inklud-
era civilsamhället i processen. Både globali-
sering och urbanisering gör att vissa män-
niskogrupper tenderar att exkluderas från 
sociala sammanhang som påverkar sam-
hällsutvecklingen. Detta skapar nya utmanin-
gar som är av största vikt att ha i åtanke för 
att undvika nya sociala risker i våra samhäl-
len [7]. 
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KARTLÄGGNINGSOMRÅDE 1

Delaktighet och inflytande

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

För att skapa förutsättningarna för att vi ska förstå det samhälle vi lever 
i och även uppnå känslor av sammanhang och meningsfullhet, behöver 
människor känna sig socialt delaktiga. Delaktighet och inflytande är 
båda grundläggande förutsättningar för folkhälsan och social hållbar-
het. Delaktighet skapar tillit mellan människor och gentemot institu-
tioner och myndigheter, vilket är viktiga grundpelare i det demokratiska 
samhället. Brist på inflytande och tillit kan på samma sätt leda till 
utanförskap och en känsla av maktlöshet som kan påverka individers 
hälsa negativt. 

Möjligheten att vara delaktig i samhället villkoras av resurser, såsom 
tid, pengar och kunskap. Resurser är i sin tur beroende av faktorer 
såsom arbete, utbildning, föreningsliv och sociala relationer. Tillgången 
till dessa resurser är ojämnt fördelad i samhället och därmed har olika 
grupper olika möjlighet till inflytande och delaktighet. Kommuner och 
offentliga verksamheter har på så sätt ett viktigt arbete framför sig gäl-
lande att skapa goda förutsättningar för att alla ska känna sig delaktiga 
och ha makten att påverka sina liv.

Faktorer inom detta område:

 ▪ Demokratisk delaktighet
 ▪ Socialt och kulturellt deltagande
 ▪ Fritid
 ▪ Tillit
 ▪ Inflytande

 ▪ Det finns geografiska skillnader i Ale gällande demokratisk delak-
tighet, framförallt i orten Nödinge.

 ▪ Ale kommun har något högre andel socialt isolerade människor i 
relation till Alingsås, Kungälv och Västra Götaland.

 ▪ Ale kommun ligger något över Göteborgsregionens-snitt gällande 
ungdomars missnöje över fritidsaktiviteter i kommunen.

 ▪ En fjärdedel av aleborna, 16-84 år, upplever en låg tillit till andra 
människor. 

 ▪ Medborgarpanelens undersökningar visar att man har störst förtro-
ende till lokal media.

 ▪ Ale kommun uppvisar låga värden gällande invånarnas uppfattning 
om inflytande och förtroende för kommunen, verksamheterna och 
politiken. 

 ▪ Det finns många olika kanaler för ungdomsinflytande i Ale kommun, 
både som fungerar bra och som har utvecklingspotential. Att ut-
veckla kommunikationen med unga kring delaktighet och inflytande 
pekas ut som önskvärt.

SAMMANFATTNING

FN:s globala mål 
11: Städer och 
bosättningar ska 
vara inkluderande, 
säkra, motståndsk-
raftiga och hållbara.

FN:s globala mål 
16: Främja fredliga 
och inkluderande 
samhällen för 
hållbar utveckling, 
se till att alla har 
tillgång till rättvisa 
samt bygga upp 
effektiva och 
ansvarsskyldiga 
och inkluderande 
institutioner på alla 
nivåer.
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DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH SOCIALT KAPITAL

Demokratisk delaktighet
Valdeltagande används ofta för att mäta människors demokratiska 
delaktighet. Det finns vidare en tydlig koppling mellan demokratisk 
delaktighet och hälsa. Som exempel kan nämnas att grupper med lågt 
valdeltagande också har uppvisat en lägre självskattad hälsa [19]. Samma 
mönster gäller sociala relationer där individer med trygga nära rela-
tioner och ett större socialt nätverk tenderar att ha högre demokratisk 
delaktighet. Valdeltagande varierar även mellan olika befolkningsgrup-
per där faktorer som inkomst, utbildningsnivå och arbete påverkar i 
vilken grad människor deltar [19].

I det senaste riksdagsvalet 2014 var valdeltagandet 86 % på nationell 
nivå. Valdeltagandet har ökat  under de senaste tre riksdagsvalen, vilket 
även gäller i Ale med ett valdeltagande på 86 % i riksdagsvalet 2014. 
Däremot har Ale kommun ett lägre valdeltagande i jämförelse med 
referenskommunerna Alingsås (88 %) och Kungälv (89 %).

Vidare varierar valdeltagandet i Ale kommun mellan olika valdistrikt.1  
Från 91 % i Älvängen Södra och Nödinge Östra, till 77 % i Nödinge 
centrum. Därmed uppgår skillnaden i valdeltagande i riksdagsvalet 2014 
mellan de olika valdistrikten i kommunen till omkring 14 %.

1  Valdistrikten redovisas utifrån geografisk uppdelning 5. Se geografiska områden i metod sida 9.
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Unga har något lägre valdeltagande än befolkningen i övrigt, men under 
de senaste valen har valdeltagandet bland förstagångsväljare ökat, vilket 
även gäller för Ale. I Ale uppgick valdeltagandet i riksdagsvalet bland 
förstagångsväljarna till 83 % år 2014. Älvängen Centrum och Södra 
Nödinge hade högst valdeltagande bland förstagångsväljare medan lägst 
valdeltagande återfanns i Surte, Bohus och Nödinge centrum.

Sammantaget kan variationerna i valdeltagande inom Ale kommun 
vittna om socioekonomiska skillnader mellan de olika valdistrikten, 
och som nämnt tidigare, även påverka människors delaktighet och 
inflytande i samhället. Framförallt är det viktigt att belysa de stora skill-
naderna som finns inom orten Nödinge.

Socialt och kulturellt deltagande
För att vi ska förstå det samhälle vi lever i och uppleva sammanhang 
och meningsfullhet, behöver människor känna sig socialt delaktiga. 
Folkhälsomyndigheten visar ett samband mellan socialt och kulturellt 
deltagande och hälsa. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor visar exempelvis att de som uppger ett lågt socialt deltagande 
också i högre grad rapporterar fler ohälsosamma levnadsvanor, lägre 
emotionellt stöd och också en lägre känsla av trygghet [20].2

Det är vanligare bland män inom arbetaryrken och med låg utbildning 
att ha lågt socialt och kulturellt deltagande, jämfört med kvinnor, tjän-
stepersoner och personer med hög utbildning. Personer med funktion-
snedsättning har även ett betydligt lägre socialt och kulturellt deltagande 
än personer utan funktionsnedsättning [20].

I Ale kommun lever 9 % i relativ social isolering, vilket är något högre 
än referenskommunerna och även något högre än medelvärdet för 

2 Kopplingen mellan hälsa och socialt deltagande kan vara dubbelriktat, då det kan vara svårt att 

delta socialt om hälsan är dålig, samtidigt som hälsan påverkas negativt om det sociala delta-

gandet är lågt [21].
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Unga har något lägre valdeltagande än befolkningen i övrigt, men under 
de senaste valen har valdeltagandet bland förstagångsväljare ökat, vilket 
även gäller för Ale. I Ale uppgick valdeltagandet i riksdagsvalet bland 
förstagångsväljarna till 83 % år 2014. Älvängen Centrum och Södra 
Nödinge hade högst valdeltagande bland förstagångsväljare medan lägst 
valdeltagande återfanns i Surte, Bohus och Nödinge centrum.

Sammantaget kan variationerna i valdeltagande inom Ale kommun 
vittna om socioekonomiska skillnader mellan de olika valdistrikten, 
och som nämnt tidigare, även påverka människors delaktighet och 
inflytande i samhället. Framförallt är det viktigt att belysa de stora skill-
naderna som finns inom orten Nödinge.

Socialt och kulturellt deltagande
För att vi ska förstå det samhälle vi lever i och uppleva sammanhang 
och meningsfullhet, behöver människor känna sig socialt delaktiga. 
Folkhälsomyndigheten visar ett samband mellan socialt och kulturellt 
deltagande och hälsa. Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor visar exempelvis att de som uppger ett lågt socialt deltagande 
också i högre grad rapporterar fler ohälsosamma levnadsvanor, lägre 
emotionellt stöd och också en lägre känsla av trygghet [20].2

Det är vanligare bland män inom arbetaryrken och med låg utbildning 
att ha lågt socialt och kulturellt deltagande, jämfört med kvinnor, tjän-
stepersoner och personer med hög utbildning. Personer med funktion-
snedsättning har även ett betydligt lägre socialt och kulturellt deltagande 
än personer utan funktionsnedsättning [20].

I Ale kommun lever 9 % i relativ social isolering, vilket är något högre 
än referenskommunerna och även något högre än medelvärdet för 

2 Kopplingen mellan hälsa och socialt deltagande kan vara dubbelriktat, då det kan vara svårt att 

delta socialt om hälsan är dålig, samtidigt som hälsan påverkas negativt om det sociala delta-

gandet är lågt [21].
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deltagande (%) bland 
förstagångsväljare i 
riksdagsvalet 2014, Ale 
kommun. Källa: Valmyn-
digheten

Indikatorer:

 ▪ Relativ social isolering
 ▪ Sociala/kulturella behov

Västra Götaland.3  Andelen socialt isolerade har ökat något mellan 
2007-2015, från 7 % till 9 % i Ale. När Ales folkhälsoområden jämförs 
ses ingen större skillnad mellan områdena gällande social isolering. 

Andelen kvinnor som är socialt isolerade i Ale har ökat från 5 % år 
2007 till 9 % år 2015, vilket kan jämföras med andelen män där inga 
större förändringar har skett över tid. Förändringarna är dock inte 
statistisk säkerställda och bör därmed tolkas med försiktighet. 

I Ale kommuns Medborgarpanel ställdes frågan kring i vilken ut-
sträckning invånarna känner att sina sociala och kulturella behov blir 
tillgodosedda i Ale kommun. Svarsfrekvensen tillsammans med det 
begränsade och icke-randomiserade urvalet av deltagare gör att svaren 
inte statistiskt sett är representativa för Ale kommuns totala befolkning, 
men kan ge en ungefärlig bild av frågan. I Medborgarpanelen framkom-
mer att 25,3 % av de svarande är positiva till påståenden, men där 38,5 
% är negativa. Frågan, som besvaras genom en 5-gradig skala, får ett 
genomsnittligt värde på 2,8. Detta betyder att majoriteten inte anser 
sina sociala eller kulturella behov bli tillfredsställda i Ale kommun. 

Fritid
Att delta i fritidsaktiviteter har även stor betydelse för ungdomar och 
barns utveckling. En strukturerad fritid där unga deltar i aktiviteter 
tillsammans med en vuxennärvaro, genererar en positiv utveckling för 

3 För att mäta socialt och kulturellt deltagande har Västra Götalandsregionens indikator för 

Relativ social isolering använts. Indikatorn beskriver andelen personer som i folkhälsoenkäten 

“Hälsa på lika villkor” uppgett att de inte deltar i någon av 15 uppräknade aktiviteter under de 

senaste 12 månaderna, som exempelvis studiecirklar, konstutställningar, möten i föreningar eller 

fackförbund, teaterbesök, fester, offentliga tillställningar och sporttillställningar. Dock ingår inte 

frivilligorganisationer som alternativ vilket kan ge ett snedvridet resultat.

Medel för 
Västra 
Götaland

Diagram 12. Andel personer (%), 
16-84 år, relativt socialt isolerade 
2015. Källa: HPLV-enkäten. VGR
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Diagram 13. Andel personer 
(%), 16-84 år, relativt socialt 
isolerade över tid (2007-2015) 
i Ale, uppdelat på kön. Källa: 
HPLV-enkäten. VGR.
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Det är även viktigt att åter igen trycka 
på att måttet på social isolering inte är 
absolut och alltså ett sätt att mäta bristen 
på ett socialt deltagande hos människor. 
Eftersom Hälsa på lika villkor utförs på 
randomiserat utvalda, men begränsade i 
antal, individer är det viktigt att tolka små 
förändringar med försiktighet. 
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barn och unga. Om ungdomar istället tillbringar mycket av sin fritid 
oplanerat utan vuxnas närvaro ökar risken för destruktiva beteen-
demönster [22]. 

I vår ungdomsenkät uppgav 11 av 184 ungdomar att bristen på fritid-
saktiviteter var en förklaring till varför ungdomar i Ale kommun mådde 
dåligt. Vidare angav störst andel av ungdomarna fler fritidsaktiviteter 
och mötesplatser som den viktigaste prioriteringen kommunen ska göra 
för att ungdomar ska må bättre i Ale.4 Ale kommun ligger även över 
snittet jämfört med GR-kommunerna gällande ungdomars missnöje 
med fritidsutbudet. I LUPP-undersökningen 2013 svarade mer än en 
tredjedel av gymnasieungdomarna samt mer än en fjärdedel av åk 8 
eleverna, att det finns för lite fritidsaktiviteter i kommunen. Ungdomar 
bosatta i Nol/Alafors och Nödinge var mer missnöjda i förhållande till 
ungdomar från andra orter. En av tio ungdomar svarade även att de inte 
kan delta i vissa fritidsaktiviteter på grund av ekonomiska hinder [23]. 

Gällande engagemang i föreningslivet svarade 65 % av totalt 252 
ungdomar i LUPP- enkäten att de var medlem i en förening. Utifrån 
enkätsvaren kan vi uttyda att det finns vissa variationer mellan orterna i 
kommunen rörande ungdomars engagemang i föreningar. Surte/Bohus 
har lägst andel med 51 % av ungdomar som är medlem i en förening, 
samtidigt som Älvängen har en andel på 76 %. 

Tillit 
I jämförelse med andra länder har Sverige en relativt hög tillit bland be-
folkningen, både gentemot institutioner och myndigheter (vertikal tillit) 
samt mot andra människor (horisontell tillit). Däremot finns det idag 
stora skillnader inom landet och mellan grupper i samhället gällande 
tillit, vilket delvis kan bero på socioekonomiska faktorer [24]. Forskning 
visar på att människor med högre utbildning har större tillit till andra 
människor jämfört med de med lägre utbildningsnivå. Människor är 
även mindre benägna att lita på varandra i områden med stor segrega-
tion och stora inkomstskillnader [10; 14]. 

Tillit till andra människor har en positiv effekt på hälsan med minskad 
stress, och ökad delaktighet i sociala nätverk [24]. Samtidigt kan bristen 
på tillit påverka människors psykiska hälsa negativt [25]. Vidare kan 
utanförskap kombinerat med bristande tillit lägga grunden för social 
oro vilket i sig kan minska tilliten ytterligare [10]. Därmed är tillit en 
viktig indikator för att undersöka villkoren för en jämlik hälsa i Ale.

4  Se sammanställning av ungdomsenkät i bilaga för en djupare analys.

Diagram 14. Andel (%) av ungdomar (åk8 
samt åk2 gymnasiet) som är medlem i en 
förening (2013). Källa: LUPP.
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På nationell nivå ligger andelen av befolkningen med låg tillit runt 22 % 
förutom i åldersgruppen 16-29 år där siffran uppgår till 43 % [24]. 25 % 
av invånarna i Ale upplever att de har svårt att lita på andra människor.5 
Detta har inte förändrats nämnvärt över tid då andelen som upplever en 
låg tillit till sina medmänniskor har varierat mellan 25-27 % sedan år 
2007. Det finns inte heller en markant skillnad mellan könen (se 
Diagram 16) eller delområdena; i Södra Ale uppger 26 % en låg tillit till 
andra, Centrala Ale 24 % och i Norra Ale 22 %. 

När den vertikala tilliten undersöks, alltså förtroendet för myndigheter, 
organisationer, institutioner och andra offentliga organ ser vi till Ales 
Medborgarpanel. Här ställs frågan i vilken omfattning invånarna har 
förtroende för utpekade verksamheter i Ale.6 I diagram 17 presenteras 
resultaten för varje verksamhet som ett medelvärde av en fem-gradig 
skala, där 1,0 är inget förtroende alls och 5,0 är fullständigt förtroende. 
I Medborgarpanelens undersökning får lokal media högst medelvärde 
med 3,4 och lägst lokala religiösa samfund samt lokala arbetsförmedlin-
gen, med 2,5 i värde. 

5  Tillit mäts här utifrån frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?” 

hämtad från folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. 

6  Som tidigare beskrivet är Medborgarpanelen endast en begränsad bild av Ale kommun, då 

den bakgrundsmässigt inte ger en representativ bild av hela Ale kommun. Resultaten från den 

beaktas därmed med försiktighet. 

Diagram 15. Andelen (%) med 
låg tillit år 2015, uppdelat på 
referenskommunerna och VGR. 
Källa: HPLV-enkäten, VGR. 
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Diagram 16. Andelen (%) med 
låg tillit 2007-2015, uppdelat på 
kön, Ale kommun. Källa: HPLV-
enkäten, VGR.
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Diagram 17. Medelvärde (1-5) Förtro-
ende för kommunala verksamheter. 
Svarat på frågan ”i vilken utsträckning 
har du förtroende för följande verk-
samheter i Ale?”. Källa: Medborgar-
panelen, Ale kommun (2016/11)

Mellan män och kvinnor kan 
sägas att fler män upplever 
att de har svårt att lita på 
andra, även om skillnaden är 
marginell – 26 % män mot 24 
% kvinnor år 2015. 
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Inflytande
För att mäta inflytande har vi fokuserat på invånarnas förtroende för 
politiker samt invånarnas uppfattning gällande deras inflytande på 
kommunala beslut och verksamheter.7 Om vi jämför Ale kommun med 
Västra Götalandsregionen, Alingsås och Kungälv går det inte att ge en 
statistiskt säkerställd bild gällande skillnaderna dem emellan. Däremot 
har alla kommunerna ett värde under 55, vilket innebär att de hamnar 
under gränsen för ett godkänt “nöjd-resultat” enligt SCBs undersökning. 

Liknande trend kan vi utläsa gällande invånarnas uppfattning kring 
inflytande över Ale kommuns beslut och verksamheter. Även här går 
det inte att utläsa statistiskt säkerställda skillnader mellan kommunerna. 
Statistiken pekar dock på låga värden (runt 40) för samtliga kommuner. 
SCB:s analys av området visar att för Ale kommun är det bland annat 
förbättringar av frågeområdena Förtroende samt Påverkan som borde 
prioriteras för att få “nöjdare” medborgare i Ale kommun [26: 18].    

Gällande ungdomars uppfattning kring inflytande, svarade mindre än 
en femtedel av ungdomarna i Ale att de tror sig ha ganska eller stora 
möjligheter att själva föra fram åsikter till beslutsfattare; 18 % i årskurs 
8 och 16 % från gymnasiet år 2 [23: 4].

7 För att mäta inflytande har vi valt att använda oss av SCB:s Nöjd-inflytande-index och fokuserat 

på indikatorerna gällande förtroende för politiker samt invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. Frågorna från SCB:s undersökning besvaras på 10-gradiga skalor, där 

1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, 

vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 

för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Diagram 18. Index över invånarnas upp-
fattning om förtroende för politiker, jäm-
förelse Ale kommun och Västra Götaland-
sregionen 2010-2016.  Källa: Statistiska 
Centralbyrån, Nöjd-inflytande-index.

Diagram 19. Index över invånarnas 
uppfattning om inflytande i kommunen, 
jämförelse Ale kommun och Västra Göta-
landsregionen 2010-2016.  Källa: Statistiska 
Centralbyrån, Nöjd-inflytande-index.
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I Ale kommun finns en rad både informella och 
formella forum för inflytande. Ungdomar har möj-
lighet att påverka kommunen i stort genom bland 
annat ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. 
Representanter från ungdomsrådet vittnar om att 
rådet är relativt välfungerande och att de har goda 
möjligheter att påverka ungdomsrelaterade frågor 
i kommunen. Rådets roll och aktiviteter behöver 
dock synliggöras ytterligare för övriga Aleung-
domar, viket skulle kunna åstadkommas genom 
förbättrad kommunikation och marknadsföring av 
rådet.

Mot ungdomsfullmäktige har viss kritik riktats 
från både skolpersonal, politiker och elever. Kri-
tiken handlar främst om; undermåliga motioner, 
bristande engagemang från både skola och poli-
tiker samt brist på förberedelser och information 
till klasserna och elevråden. Mycket tyder på att 
arbetet med ungdomsfullmäktige behöver utveck-
las för att det ska kunna fylla sitt syfte och vara ett 
givande forum för de ungdomar som deltar. 

Både arbetet med ungdomsfullmäktige och ar-
betssättet i skolan skiljer sig något mellan olika 
skolor. En faktor som verkar påverka utfallet är 
lärarnas engagemang i ungdomsinflytandefrågor. 
När det gäller de gruppaktiviteter som sker vid Ales 
fritidsgårdar så uppger en majoritet av de ung-
domar som deltagit i år, att de känner sig delaktiga 
i arbetet och att deras röster tas på allvar. 

Det finns många tillvägagångssätt för ungdomar 
som vill påverka i Ale kommun. En del forum 
fungerar bra och i en del forum finns det stort 
utrymme för utveckling. Något som kan förbättras 
generellt är kommunikationen med unga. Om foru-
men ska kunna utnyttjas på bästa sätt är det viktigt 
att gemene ungdom känner till vilka möjligheter 
som finns för att påverka i kommunen.

För mer information kring Ungdomasinflytande i 
Ale kommun, se separat kartläggning Lägesbild 
för Ungdomsinflytande i Ale (2016). 

FA
KT

A
RU

TA Ungdomsinflytande i Ale kommun

Sammanfattning 
Delaktighet och inflytande är en viktig del för grunden i våra demokratiska samhällen; dels för att vi ska 
ha möjligheten att påverka våra egna liv och samhällen, och dels för att vi ska kunna känna oss delaktiga i 
både det sociala och kulturella livet, men även i de beslut som tas i olika forum. Det statistiska underlaget 
visar till stor del att Ale befinner sig inom genomsnittliga värden för Västra Götalandsregionen samt i 
jämförelse med Alingsås och Kungälv, när flera olika indikatorer undersöks. 

Utmärkande delar är skillnaden mellan demokratisk delaktighet i olika geografiska delområden inom 
kommunen. De områden som pekas ut med lägre andel valdeltagande samvarierar även med både indika-
torerna för sämre socioekonomiska förutsättningar som lägre medelinkomst samt lägre utbildningsnivå. 
Detta är en viktig aspekt att belysa eftersom när samhällsgrupper inte gör sin röst hörd får inte de frågor 
som ligger dem nära samma verkan i den politiska debatten.  

Det finns dessutom stor utvecklingspotential gällande sociala och kulturella aktiviteter i Ale, även kopplat 
till ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter och hur detta kan påverka det generella psykiska välbefinnandet 
i kommunen. Utifrån ungdomarnas svar på både LUPP-undersökningen 2013, samt Ungdomsdialogen 
2016, kan det vara intressant att se över hur resurser fördelas mellan olika fritidsaktiviteter och variationen 
gällande de föreningar som finns i dagsläget. För att alla ska ha möjlighet att delta är det viktigt att det 
finns tillgång till olika typer av aktiviteter samt geografisk spridning bland aktiviteterna.

Bristen på tillit till våra medmänniskor, verksamheter och politiker är viktiga delar för att skapa ett socialt 
hållbart samhälle. SCBs medborgarundersökning visar att både det övergripandet förtroendet samt möj-
ligheten för inflytande i kommunen bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Ale. I framtida fördju-
pade analyser bör dessa faktorer och indikatorer analyseras på delområdesnivå. 
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 ▪ Ale har en lägre andel förskolepersonal med pedagogisk högskoleexamen jämfört med Kungälv, Alingsås och Västra Götaland. 
 ▪ Ale har en högre andel lärare i grundskolan med högskoleexamen jämfört med Kungälv, Alingsås och Västra Götaland och Riket, samt en 

högre andel lärare med lärarlegitimation än Riket och Alingsås.
 ▪ Ale har fler elever per lärare i genomsnitt än Västra Götaland och Riket, men färre jämfört med Kungälv och Alingsås. Förskolan i Ale har 

istället haft ett högre genomsnittsvärde gällande antal barn per årsarbetare jämfört med Kungälv och Alingsås, sett över tid. Dock min-
skade värdet för Ale år 2015.

 ▪ Elevernas syn på skolan har förbättrats de senaste åren, sett till elever som går i Ales kommunala skolor.
 ▪ Den ogiltiga skolfrånvaron på högstadiet i Ales skolor är relativt stor, statistikunderlag på kommunövergripande behöver utvecklas.
 ▪ Eleverna i Ale har väsentligt sämre skolresultat än både riket, Västra Götaland och referenskommunerna. De elever som väljer andra 

skolor än kommunal skola i Ale har bättre betygsresultat.
 ▪ Ale har större betygsskillnader mellan grupper utifrån bakgrundsfaktor som föräldrars utbildningsnivå och bakgrund än Riket. Skillnaderna 

är störst i centrala Ale.
 ▪ Meritvärdet och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen ökar samtidigt som behörigheten till gymnasiet sjunker, vilket innebär 

att skillnaden inom elevgruppen ökar. 
 ▪ I centrala Ale har andelen elever som har utländsk bakgrund och födda i Sverige bättre resultat än andel elever med svensk bakgrund.
 ▪ Andel elever som efter 3 år på gymnasiet har grundläggande behörighet till högskola är lägre i Ale än i Alingsås och Kungälv.  
 ▪ Andelen ekonomiskt utsatta barn i Ale har nästan halverats mellan åren 2002-2014. Det är dock stora skillnader mellan barn med utländsk 

bakgrund och barn med svensk bakgrund. 
 ▪ Sociala problem och svåra hemförhållanden har stora effekter på barns välbefinnande i kommunen, enligt personal inom förskola och 

skola. 
 ▪ Andelsfördelningen mellan öppna insatser och placeringar visar att mer än hälften av insatserna för Ales barn och unga är placeringar. 
 ▪ Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgjorde den största delen av nya placeringar enligt SoL under 2015 och första halvåret 2016. 

SAMMANFATTNING

KARTLÄGGNINGSOMRÅDE 2

Barn och ungas uppväxtvillkor
Faktorer som tas upp i kapitlet:

 ▪ Miljön i skola/förskola
 ▪ Barn och ungas kompetenser
 ▪ Ekonomiska förutsättningar
 ▪ Placeringar/insatser

Barn och ungas förutsättningar för att leva ett gott liv med en god 
psykisk och fysisk hälsa och att ha makten att påverka sitt liv, formas 
redan under barn- och ungdomsåren. Därmed är en helhetssyn, med 
fokus på tidiga och förebyggande insatser nödvändigt för att minska 
skillnader i livsvillkor och skapa ett socialt hållbart samhälle på sikt [8; 
12]. 

Miljöer och insatser i skola och förskola spelar en stor roll för barn- och 
ungas utveckling. Samtidigt har även föräldrarnas villkor en stor roll i 
barn- och ungas välbefinnande då deras sociala och ekonomiska villkor 
sätter ramarna för barnens möjligheter och förutsättningar. Familjen 
påverkar såväl barnens förmåga att klara av skolan som barnens lev-
nadsvanor i vuxenlivet. 

Sammantaget är det viktigt att belysa och undersöka hur barn och 
ungas förutsättningar ser ut gällande faktorer såsom miljön i skolan/
förskolan, barns kompetenser, ekonomiska aspekter och tidiga insatser 
inom kommunen, för att bättre förstå hur vi kan arbeta för att alla barn- 
och unga ska ges samma förutsättningar till ett gott liv. 

FN:s globala mål 
3: Säkerställa att 
alla kan leva ett 
hälsosamt liv och 
verka för alla män-
niskors välbefin-
nande i alla åldrar.

FN:s globala mål 
4: Säkerställa en 
inkluderande och 
jämlik utbildning 
av god kvalitet och 
främja livslångt 
lärande för alla.
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Miljön i förskolan och skolan
Förskolan och skolan spelar stor roll i barns utveckling. I förskolan 
läggs grunden för barnens uppväxtvillkor. Under förskoleåren utvecklas 
barnens språkförmåga och här finns även möjligheter att upptäcka och 
sätta in insatser för de barn som behöver extra stöd. Därmed spelar för-
skolan en viktig roll i huruvida barn senare klarar av grundskolan. Vet-
enskapsrådet (2015) konstaterar att en likvärdig förskola av hög kvalitet 
som utgår från barnens behov kan förbättra barnens hälsa ur ett kortare 
såväl som ett längre perspektiv, samt främja senare skolprestationer och 
motverka beteendeproblemen. En förskola som inte är likvärdig kan 
däremot förstärka ojämlikheten.

För att ringa in miljön och framförallt den pedagogiska kvaliteten i 
förskolan och skolan ingår indikatorer för anställdas utbildning, person-
altätheten samt hur många barn som är inskrivna i förskolan i kom-
munen. Gällande de anställdas utbildning, används indikatorn andel 
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning som är uppdelad på 
enskild förskola och kommunal förskola.1 Här ses Ale kommun ligga 
under snittet såväl nationellt och regionalt som jämfört med referen-
skommunerna Alingsås och Kungälv. Vidare är andelen personal med 
högskoleutbildning på nationell nivå högre inom den kommunala 
förskolan, vilket gäller även för Ale. 

1 Det är viktigt att ha i åtanke att måttet Andelen med högskolutbildning i förskolan ändrades år 

2014. I måttet om andel som har högskoleutbildning ingår fr.o.m. 2014 enbart personal med 

förskollärarexamen och är inte längre jämförbart med tidigare år då det även ingick personal 

med förskollärarutbildning som inte tagit ut en examen. Därmed är andelen lägre för alla nivåer 

och kommuner år 2014 och 2015.
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Diagram 20. Andel (%) av 
personal med högskoleutbildn-
ing, enskild förskola 2010-2015. 
Källa: SCB samt Skolverket.
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Diagram 21. Andel (%) av per-
sonal med högskoleutbildning, 
kommunal förskola 2010-2015. 
Källa: SCB samt Skolverket. 

Indikatorer:

 ▪ Utbildningsnivå förskolan
 ▪ Utbildningsnivå grundskolan
 ▪ Elever som möter behöriga 

lärare i olika ämnen
 ▪ Personaltäthet i förskolan
 ▪ Personaltäthet i grundskolan
 ▪ Elevens syn på skolan
 ▪ Skolnärvaro

Vi kan ofta få till en god samver-
kan, men förskolan behöver bli 
bättre på att signalera tidigare, 
för att verkligen möta tidig 
upptäckt av riskbeteende hos 
barn och unga.

“
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Sett istället till den samlade andelen årsarbetare i förskolan med pedago-
gisk högskoleexamen (inkluderar både enskild och kommunal förskola) 
har Ale en lägre andel jämfört med referenskommunerna Alingsås och 
Kungälv. Ale hade år 2015 drygt 10 % lägre andel personal med 
högskoleutbildning än Alingsås kommun. År 2015 uppgick andelen 
med pedagogisk högskoleexamen inom förskolan till 40,7 % i Ale vilket 
är en minskning från år 2014 med drygt 2 %.  Medarbetardialogen som 
genomfördes med personal från bland annat förskolan och grundskolan 
förstärkte denna bild, och framförde att det finns en brist på utbildade 
förskolelärare i kommunen, vilket kan påverka den pedagogiska 
kvaliteten och även barns välmående. 

Ett annat sätt att fånga upp den pedagogiska kvaliteten är att fokusera 
på personaltätheten i förskolan samt antal barn inskrivna i förskolan. 
För att mäta personaltätheten har indikatorn barn per årsarbetare i i 
förskolan använts.2 Ale kommun har över tid haft ett något högre 
genomsnitt gällande antal barn per årsarbetare i jämförelse med 
Kungälv och Alingsås, förutom i den senaste mätningen för år 2015 då 
antal barn per årsarbetare uppgick till 5,5 barn, vilket kan jämföras med 
5,8 barn i Kungälv samt 5,4 barn i Alingsås. 

2 Måttet avser antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i 

förskolan. Inkluderar alla förskolor i kommunen oavsett regi. Uppgiften avser läsår. 
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Diagram 22. Andel (%) av personal 
med högskoleutbildning, jämförelse 
mellan kommunal- och enskild 
förskola. Ale kommun år 2010-2015. 
Källa: SCB samt Skolverket. 
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Diagram 23. Andel (%) årsarbe-
tare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen. Källa: SCB 
samt Skolverket.

Diagram 24. Barn per årsarbetare 
i förskolan, jämförelse mellan kom-
munerna Ale, Kungälv och Alingsås 
år 2010-2015. Källa: Skolverket. 
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Medarbetardialogen visar på den kvalitativa och upplevda bilden av 
den pedagogiska kvaliteten, där flera förskolepedagoger menade att 
förskolan inom Ale har för stora barngrupper, vilket gör att barnen inte 
blir tillräckligt sedda.  Att förändra detta sågs som en viktig prioritering 
för att förbättra barn och ungas hälsa i Ale. Vidare belystes att andelen 
små barn (1-5 år) som mår dåligt har ökat gällande allt från oro, stress 
till ont i magen. Den kvalitativa undersökningen visar därmed att det 
finns ett ökat antal barn som behöver extra stöd i förskolan. 

Gällande andel barn inskrivna i förskola eller annan pedagogisk verk-
samhet3 placerar sig Ale på ungefär samma nivå som Alingsås och 
Västra Götaland. Läsåret 2014/2015 var 87 % av alla barn i Ale mellan 
1 och 5 år inskrivna vid förskola eller annan pedagogisk omsorg 
(dagbarnvårdare). Vidare har det inte skett några större förändringar 
mellan åren 2013-2015 i Ale, då andelen har varierat mellan 85-87% de 
senaste tre läsåren. Siffran säger dock ingenting om barnens närvaro.

Sammanfattningsvis kan sägas att kombination av stora barngrupper, 
låg andel personal med högskoleexamen samt fler små barn som mår 
psykiskt och fysiskt dåligt kan ha effekt på barns utveckling i Ale. Fort-
satta analyser gällande förskolans verksamhet med fokus på kompetens, 
storlek av barngrupper och barnens behov kan vara viktigt för att effek-
tivisera framtida insatser och förbättra barns livsvillkor i kommunen. 

3  Måttet avser antal inskrivna barn i förskola totalt, 1-5 år, samt antal inskrivna barn inom 

pedagogisk omsorg totalt, 1-5 år, dividerat med antal barn i kommunen, 1-5 år. Avser förskolor i 

kommunen, oavsett regi.
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Diagram 25. Andel (%) barn 1-5 
år inskrivna i förskola och peda-
gogisk omsorg, jämförelse mellan 
kommunerna Ale, Alingsås, Kungälv 
samt Västra Götalandsregionen. 
Källa: SCB samt Skolverket.
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Diagram 26. Andel (%) barn födda 
2011-2014 inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg, /delområde i 
Ale HT2016. Källa: egen statistik

Jag möter barn 1-5 år och jag ser 
att det är fler och fler barn som inte 
mår bra. Det blir längre och längre 
dagar. Små barn är stressade och 
oroliga och har bekymmer med 
magen. De påverkas av föräldrar-
nas situation.

“
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Grundskolan 
För grundskolan används indikatorn andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen, även uppdelad på kommunala skolor och friskolor. 
Andel högskoleutbildade lärare i grundskolan är generellt högre än i 
förskolan. Ale har en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexa-
men, 89,3 %, jämfört med de båda referenskommunerna, Riket och 
Västra Götaland, som alla ligger flera procentenheter under Ale.  

De fristående skolorna i riket som helhet ligger på en jämn nivå över 
tid, medan förändringarna är större inom kommuner eller varje skola 
för sig. I den friskola som ligger i Ale har andel lärare med pedagogisk 
högskolexamen ökat stadigt över tid till 96,3 % läsåret 2015/16.

Vid jämförelse av de kommunala skolorna är skillnaderna över tid inte 
lika stora. I Ale har andelen högskoleutbildade i de kommunala sko-
lorna minskat något de senaste åren till 89,1% 2015/16. 

Att en lärare har pedagogisk högskolexamen innebär inte automatiskt 
lärarlegitimation eller behörighet att undervisa. I Ales kommunala 
skolor hade, enligt Skolverket i februari 2016, 86,2% av de anställda 
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Diagram 27. Andel (%) årsarbetare 
i grundskolan med pedagogisk hög-
skoleexamen. Källa: Skolverket.
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Diagram 28. Andel (%) årsarbetare 
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skoleexamen i fristående skolor. 
Källa: Skolverket.
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lärarna lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet i aktuell 
årskurs. Motsvarande för friskolan i Ale var 83,3 % och för riket, samt-
liga huvudmän var 79 %, Alingsås 83,1 % och Kungälv 88,3 %. Flest 
andel behöriga lärare i Ale var i svenska 87,1 % och matematik 82,8 %. 
Lägst andel var i ämnena teknik 37 % och idrott och hälsa 50 %.   

Att andel lärare som är behöriga och undervisar i sitt ämne är hög i 
kommunen säger inte nödvändigtvis något om hur stor andel av 
eleverna som möter behöriga lärare. För att säkerställa att alla elever 
verkligen får undervisning av en behörig lärare behöver detta mätas ur 
ett elevperspektiv. Det visar sig då att eleverna i Ales kommunala skolor 
möter fler behöriga lärare i slutet på varje stadie, alltså årskurs 3,6 och 9. 
Det visar sig också att det i hög grad är samma elever som möter 
obehöriga lärare i flera  ämnen, särskilt på små skolenheter med färre 
lärare. Läsåret 2015/16 var första gången som statistik togs fram ur ett 
elevperspektiv och detta kommer att följas vidare framöver.  Diagram 
30 visar hur stor andel elever i årskurs 1-9 som möter behöriga lärare i 
de olika ämnena. 

Personaltätheten är en viktig kvalitetsaspekt även i grundskolan. Person-
altätheten i Ales grundskolor är lägre i Ale än i Riket och Västra Göta-
land, medan de båda referenskommunerna har fler elever per lärare än 
Ale. Över tid har Ales personaltäthet ökat med färre elever per lärare. 
Utvecklingen i de kommunala skolorna följer ungefär samma mönster. 
Däremot är skillnaderna stora mellan friskolorna, både mellan kom-
muner och med stora variationer över tid. Den fristående skolan i Ale 
har ökat personaltätheten och minskat antal elever per lärare väsentligt 
föregående läsår. 

Diagram 30. Andel (%) 
elever i årskurs 1-9 som 
möter behöriga i olika 
ämnen, kommunala skolor 
i Ale. Källa: egen statistik 
Ale UKF
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Diagram 31. Antal elever per lärare 
i grundskolan. Källa:  Skolverket.
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Elevens syn på skolan
Elevers framgång i skolan bygger på en kombination av individuell an-
strängning och ledning av välutbildade, engagerade lärare som löpande 
anpassar sin undervisning till den nivå där eleverna befinner sig i sitt 
lärande. Det gäller att stimulera elevers motivation med utgångspunkt i 
att de flesta elever tycker att skolan är värdefull. Undervisningen måste 
vara utformad så att alla elever, oavsett elevgruppens sammansättning, 
upplever att lärarna tror på deras förmåga. Skolan behöver i många 
fall höja förväntningarna på elevers prestationer och utveckla läran-
demiljöer som motiverar och möter alla elever [53]. 

För att fånga upp elevernas syn på skolan svarar eleverna i Ales kom-
munala skolor varje år på en elevenkät. För årskurs 5 och årskurs 8 
jämförs sju av frågorna på nationell nivå. Eleverna har fem svarsalter-
nativ på de påståenden som ställs: stämmer helt och hållet; stämmer ganska 
bra; stämmer ganska dåligt stämmer inte alls; vet ej. Det går inte att följa upp 
enkätfrågorna utifrån elevernas boendeort, utan uppföljningen sker 
utifrån var eleverna går i skolan. 

De följande diagrammen visar det sammanvägda resultatet av de sju 
frågorna, hur stor andel som svarar stämmer helt och hållet och stäm-
mer ganska bra. De kommunala skolorna i Ale använder i allt högre 
utsträckning elevenkäten som en viktig del i det systematiska kvalitetsar-
betet för alla årskurser, men hittills har inte uppföljningen av just denna 
kombination av frågor gjorts på skolnivå. Därför presenteras inte dessa 
frågor på skolnivå här. 

Det sammanvägda resultatet för Ale i årskurs 5 har rört sig uppåt och 
ligger nu på samma nivå som medianen för riket. Eleverna i årskurs 8 i 
Ale är något mindre nöjda med skolan än de båda jämförelsekom-
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Diagram 32. Antal elever per 
lärare i grundskolan, kommunala 
skolor. Källa:  Skolverket.

Diagram 33. Antal elever per 
lärare i grundskolan, fristående 
skolor. Källa:  Skolverket.

Påståenden att ta ställning till i den 
årliga elevenkäten:

 ▪ Jag känner mig trygg i skolan
 ▪ Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer
 ▪ Lärarna i min skola tar hänsyn till elev-

ernas åsikter
 ▪ Jag vet vad jag ska kunna för att nå 

kunskapskraven i de olika ämnena
 ▪ Lärarna i min skola hjälper mig i skolar-

betet om jag behöver det
 ▪ Jag får veta hur det går för mig i Skolar-

betet
 ▪ Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 

kunskapskraven i alla ämnen
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munerna och medianen för Riket.  Trenden i Ale är dock positiv, vilket 
förmodligen beror på att frågan om elevernas lust att lära och därmed 
elevers syn på skolan ses som en viktig faktor för förbättrade skolresul-
tat, och därför har fått en viktig plats i skolutvecklingsarbetet. 

Skillnaden mellan flickor och pojkar i Ale har tidigare varit större med 
variationer åt båda hållen. Vi ser dock att skillnaderna nu minskar, 
åtminstone på kommun-nivå. I enkätsvaren från 2015 och 2016 är 
skillnaden mellan flickor och pojkar små för både årskurs 5 och årskurs 
8.
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Diagram 34. Andel (%) elever 
i årskurs 5 som instämmer helt 
eller delvis i sju frågor om skolan 
, jämförelse mellan kommunerna 
Ale, Alingsås, Kungälv samt Riket. 
Källa: SKL Öppna jämförelser. 
2016 egen statistik.

Diagram 35. Andel (%) elever 
som efter årskurs 9, 2016 är 
behöriga till gymnasieskolans 
nationella yrkesprogram, refer-
enskommuner och Riket, avser 
elever folkbokförda i kommunen. 
Källa: Kolada
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Diagram 36. Andel (%) flickor och 
pojkar i Ale, årskurs 5 som instäm-
mer helt eller delvis i sju frågor om 
skolan, Källa: egen statistik.
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Diagram 37. Andel (%) flickor och 
pojkar i Ale, årskurs 8 som instäm-
mer helt eller delvis i sju frågor om 
skolan, Källa: egen statistik.
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Skolnärvaro och skolfrånvaro
Skolnärvaro har i forskning kunnat pekas ut som den starkaste fak-
torn för att elever ska få slutbetyg från den obligatoriska skolan [54]. 
Gällande betydelsen för elevens kunskapsutveckling görs heller ingen 
skillnad mellan den giltiga eller ogiltiga frånvaron, all form av frånvaro 
påverkar på något sätt. Ofullständiga betyg riskerar att försämra elevens 
möjlighet på en framtida arbetsmarknad och ökar risken för arbetslösh-
et och därmed ett socialt utanförskap.  

När frånvaroläget i kommunen ses över används begreppet problema-
tisk frånvaro som innebär en frånvaro 20 % eller mer. Av Ale kommuns 
cirka 3500 grundskoleelever finns cirka 950 i årskurs 7-9 (avser höstter-
minen 2016). Sett till verksamhetsstatistik för höstterminen 2016 finns 
det 188 elever med en problematisk frånvaro i Ales grundskolor, 100 av 
dessa elever finns i årskurs 7-9. Av den totala elevgruppen inom grund-
skolan innebär det att 5,6 % av flickorna har en problematisk frånvaro 
och motsvarande siffra är 6,3 % för pojkarna. Av totalen för årskurs 7-9 
är det 44 flickor och 56 pojkar som räknas in i gruppen. Procentuellt in-
nebär detta att cirka 11 % av eleverna i årskurs 7-9 har en sammanlagd 
frånvaro av 20 % eller mer. Inte heller här syns det en tydlig könsfördel-
ning inom den problematiska frånvaron. 

Frånvaron har tidigare kunnat ses öka från låg- och mellanstadiet till det 
att eleven börjar högstadiet. Detta kan även ses i Ale där andelen elever 
med en problematisk frånvaro kraftigt ökar från årskurs 6 till årskurs 7. 
Störst andel elever med problematisk frånvaro finns i årskurs 9, där 
över 14 % av eleverna räknas in i gruppen.

Sett till den problematiska frånvaron för årskurs 7-9 finns det även en 
viss geografisk skillnad, sett till skolområdena. Statistiken är hämtad 
från höstterminen 2016 och avser problematisk skolfrånvaro 20 % och 
mer. Den högsta andelen (%) med problematisk frånvaro uppmäts på 
Aroseniusskolan med en total andel av 11,8 % av elever i årskurs 7-9. 
För elever på Da Vinciskolan är denna siffra 10,9 % och för Bo-
husskolan 7,9 %. Sett endast till årskurs 9 är andelen något högre för 
varje skolan. Här uppvisar Aroseniusskolan att cirka 19 % av niondek-
lassarna har en problematisk skolfrånvaro, med motsvarande 14 % på 
Da Vinciskolan och 9,5 % på Bohusskolan. 

Även om den övergripande statistiken visar en jämn fördelning av 
problematisk frånvaro mellan könen årskurs 7-9, visar det på geografisk 
nivå att det finns vissa skillnader. Aroseniusskolan har en jämnare 
fördelning mellan könen av den problematiska frånvaron, medan det på 
Bohusskolan är en högre andel flickor med problematisk frånvaro och 
på Da Vinciskolan är en högre andel pojkar.
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Diagram 38. Andel (%) elever med 
mer än 20 % frånvaro, uppdelat per 
årskurs. Källa: Ale kommun verksam-
hetsstatistik 2017 
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Barn och ungas kompetenser
Ale har under flera år haft svaga betygsresultat jämfört med Rikets 
genomsnitt. Även i jämförelse med referenskommunerna Alingsås och 
Kungälv ligger Ale lågt. Trenden har börjat vända och resultaten är på 
väg uppåt, särskilt för de yngre årskurserna. För de äldre årskurserna 
är resultaten fortfarande svaga även om det börjar synas en förbättring 
även där. Läsåret 2015-2016 hade eleverna i årskurs 7 i Ales skolor 
kraftigt förbättrade resultat jämfört med föregående årskurs 7. Skill-
naden mellan flickor och pojkar är dock stor till flickornas fördel på 
hela högstadiet, dock med avvikelser vissa år. Flickor har generellt bät-
tre resultat än pojkarna i hela landet. 

Läsåret 2015/16 minskade behörigheten till yrkesprogrammen trots 
att andelen elever som  uppnådde kunskapskraven i alla ämnen ökade 
något. Att behörigheten minskar samtidigt som meritvärdet och ande-
len som klarar kunskapskraven i alla ämnen ökar är en nationell trend 
och visar att skillnaden i elevgruppen har ökat. Det är fler som klarar 
alla mål, men också fler som klarar sig sämre. Att komma vidare till 
ett nationellt program på gymnasiet är av stor betydelse för fortsatta  
studier och arbetsliv. De elever som inte är behöriga till gymnasiet kan 
fortsätta läsa in de ämnen som behövs på individuellt alternativ på Ale 
gymnasium för att senare komma in på gymnasiet. På Ale gymnasium 
finns även språkintroduktion för elever som är nyanlända i Sverige.    

Ambitionen är att kartläggningen av betygsindikatorerna i första hand 
och så långt det är möjligt ska utgå från elevernas boendeort oavsett 
vilka skolor de går i. Flertalet av eleverna går i kommunala skolor i Ale. 
Läsåret 2015/16 gick 6 % av eleverna i årskurs 9 i den fristående skolan 
i Ale, 5,7 % i fristående skolor i annan kommun och 3,4 % i kommuna-
la skolor i annan kommun, övriga elever gick i Ales kommunala skolor. 
Av de elever som gick i Ales kommunala skolor var 4 % från andra 
kommuner. 

De tre indikatorerna som används i social kartläggning 2016 är: be-
hörighet till yrkesprogram på gymnasiet, andel som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen och genomsnittligt meritvärde efter årskurs 9.  Beräkningen för merit-
värdet ändrades från 16 till 17 ämnen från 2015, vilket är en del av or-
saken till ökningen mellan 2014 och 2015. I den senaste statistiken för 
läsåret 2015/16 som SKL presenterar i Kolada och Öppna jämförelser 
är elever med okänd bakgrund borträknade vilket kan påverka jäm-
förelsen mellan åren. Elever som har okänd bakgrund saknar uppgift 
om personnummer, till exempel om de ännu inte blivit folkbokförda.

I de tre följande diagrammen visas elevernas resultat över tid i Ale, 
Riket, Västra Götalandsregionen och referenskommunerna Alingsås 
och Kungälv. Diagrammen utgår från var eleverna bor oavsett var de 
går i skolan. Den streckade linjen finns med som en jämförelse och 
visar resultatet för de kommunala skolorna i Ale oavsett var eleverna 
bor. 

Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ligger väsentligt 
lägre än referenskommunerna och Riket under hela tidsperioden. 

Indikatorer:

 ▪ Elever som uppnått kunska-
psmålen i alla ämnen

 ▪ Genomsnittligt meritvärde
 ▪ Behörighet till gymnasieskolans 

nationella yrkesprogram
 ▪ Gymnasieelever som uppnått 

grundläggande behörighet till 
högskola inom 3 år

 ▪ Socioekonomisk indelning 
skolorna
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Resultatet har minskat sedan 2012 då 72,8 % av eleverna som bor i Ale 
nådde kunskapskraven jämfört med 71,1 % 2016, lägst nivå var det 
2014 då endast 63,2 % av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen. 
Elever i kommunala skolor i Ale har lägre resultat över hela tidsperi-
oden.

För eleverna som bor i Ale har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 
201,2 till 212 under tidsperioden, en del av ökningen beror på att 
beräkningen för meritvärdet ändrades 2015 från 16 ämnen (max 320) 
till 17 ämnen (max 340). Ales elever ligger alltjämt under Riket och 
referenskommunerna och elever i kommunala skolor i Ale har lägre 
resultat över hela tidsperioden.

Även andel som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet ligger 
väsentligt lägre än referenskommunerna och Riket under hela tidsperi-
oden. Resultatet har minskat sedan 2012 då 85,1 % av eleverna som bor 
i Ale var behöriga jämfört med 82,6 % 2016, lägst nivå var det 2014 då 
81,6 % av eleverna var behöriga. De kommunala skolorna i Ale ligger 
lägre under hela tidsperioden.
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Diagram 39. Andel (%) elever som 
efter årskurs 9 har uppnått kunskap-
skraven i alla ämnen, referenskom-
muner, VGR och Riket, avser elever 
folkbokförda i kommunen. Från 
2016 räknas inte elever med okänd 
bakgrund in
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Diagram 40. Genomsnittligt meritvärde 
(fr o m 2015 baseras meritvärde på 17 
ämnen (max 340), t o m 2014 16 ämnen 
(max 320), vilket bidrar till ökningen 
2015), referenskommuner, VGR och 
Riket, avser elever folkbokförda i kom-
munen. Från 2016 räknas inte elever 
med okänd bakgrund in Källa: Kolada, 
Skolverket
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Diagram 41. Andel (%) elever som 
efter årskurs 9 är behöriga till gym-
nasieskolans nationella yrkesprogram, 
referenskommuner och Riket, avser 
elever folkbokförda i kommunen. Från 
2016 räknas inte elever med okänd 
bakgrund in Källa: Kolada, Skolverket
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Eleverna som bor i Ale har under hela tidsperioden lägre resultat än 
Riket och referenskommunerna avseende alla tre indikatorerna. Det 
sammanvägda resultatet för alla elever som bor i Ale är ändå högre än 
det sammanvägda resultatet för de kommunala skolorna som ligger i 
Ale.  Av de elever som slutade årskurs 9 i Ales kommunala skolor våren 
2016 var det 68,9 % (elever med okänd bakgrund ej inräknade) jämfört 
med 71,1 % av alla elever som bor i kommunen som uppnådde kunska-
pskraven i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för Ales kommu-
nala skolor var 206,3 jämfört med 212 för alla elever som bor i Ale och 
andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet var 80,5 % jämfört med 
82,6 % för alla elever som bor i kommunen. 

De elever som väljer friskolor eller kommunala skolor i annan kommun 
har alltså bättre resultat än de elever som väljer att gå i de kommunala 
skolorna i Ale. Denna skillnad har ökat sedan 2012 då det inte fanns 
någon skillnad beroende på vilka skolor som eleverna valt. Andelen 
elever som valt andra skolor än Ales kommunala skolor har inte ökat 
under denna period, utan snarare minskat något. 2012 var det 11,4 % 
av alla elever som valde annan skola och 2015 hade andelen minskat till   
10 %. Läsåret 2015/16 har andelen ökat till 11 % igen. 

Betygsskillnaden mellan friskolor och kommunala skolor är stor i hela 
landet. I Ale och även referenskommunerna ser vi samma mönster. 
Skillnaden mellan elever som går i kommunal skola i Ale och  i den 
enda friskolan i Ale är ännu större än i Riket. 2016 uppnådde 95,7 % av 
eleverna i Alafors fria kunskapskraven jämfört med 68,9 % i Ales 
kommunala skolor. 

Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar är stor såväl i Ale som i 
Riket. Läsåret 2014/15 var ett undantag för Ale då flickor och pojkar 
hade ungefär samma resultat. Referenskommunerna Alingsås och 
Kungälv har inte lika stora skillnader mellan flickor och pojkar avs-
eende behörighet till gymnasiet. Däremot är det tydliga skillnader till 
flickornas fördel avseende meritvärde och andel elever som når kunska-
psmålen i alla ämnen. I Ale har skillnaderna mellan flickor och pojkar 
ökat. Av de elever som slutade årskurs 9 2016 var 88,9 % av flickorna 
behöriga till nationellt yrkesprogram på gymnasiet jämfört med 77,3 % 
av pojkarna.
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Diagram 42. Andel (%) elever 
som efter årskurs 9 har uppnått 
kunskapsmålen i alla ämnen, 
skillnad mellan friskolor och kom-
munala skolor. Källa: Kolada och 
Skolverket
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Föräldrars utbildningsnivå och bakgrund spelar stor roll för elevernas 
resultat i skolan.  Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Men 
elevers socioekonomiska bakgrund, såsom föräldrarnas utbildning, har 
en fortsatt stor betydelse för skolresultaten. Detta samband kan illustre-
ras på olika sätt. Ett exempel är att elever som har föräldrar med högre 
utbildningsnivå i högre grad är behöriga till gymnasieskolans nationella 
program jämfört med elever som har föräldrar med lägre utbildning-
snivå [55; 56].
 
Vi kan se att utbildningsnivån generellt är lägre i Ale än i de båda 
referenskommunerna, Västra Götaland och genomsnittet för Riket. I 
Ale (2015) har cirka 33 % av befolkningen eftergymnasial utbildning 
jämfört med 41 % av befolkningen i hela riket. 

Tabellen nedan visar en jämförelse av hur stor del av elevernas föräldrar 
som har eftergymnasial utbildning i Ale och referenskommunerna, samt 
elever som har svensk eller utländsk bakgrund. I Ale är andelen elever 
med föräldrar som har eftergymnasial utbildning lägre än i referen-
skommunerna. I alla tre kommunerna är andelen elever med utländsk 
bakgrund lägre i friskolorna, och andel elever med föräldrar som har 
eftergymnasial utbildning är högre i friskolorna.

2015 Elever i kommunal skola 
årskurs 1-9

Elever i fristående skola 
årskurs 1-9

Kommun Föräldrar med 
eftergymnasial 
utbildning

Utländsk bak-
grund

Föräldrar med 
eftergymnasial 
utbildning

Utländsk bak-
grund

Ale 49% 18% 62% 0%

Alingsås 59% 15% 68% 8%

Kungälv 61% 10% 69% 8%

Tabell 3. Elever folkbokförda i kommunerna läsåret 2014/15 Källa: Kolada, Skolverket

Före 2015 var majoriteten av de elever som var obehöriga till gymnasiet 
födda i Sverige med svenskfödda föräldrar Den gruppen har minskat 
till att 2015 vara under hälften. Över tid är det framförallt gruppen 
elever som har invandrat efter ordinarie skolstart som ökat bland de 
obehöriga eleverna, till att 2015 vara närmare 30 %, i hela landet [57]. 

Diagram 43. Andel (%) flickor 
och pojkar som efter årskurs 9 
är behöriga till gymnasieskolans 
nationella yrkesprogram, avser 
elever folkbokförda i kommunen. 
Från 2016 räknas inte elever med 
okänd bakgrund in Källa: Kolada, 
Skolverket
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Tabellerna nedan visar andel elever som avslutade årskurs 9 vårter-
minen 2016 i Ales skolor jämfört med Riket. Framförallt är det en stor 
skillnad för elever som är födda utomlands och har utländsk bakgrund 
jämfört med elever som är födda i Sverige. Skillnaden mellan elever 
som har svensk bakgrund och elever födda i Sverige med utländsk bak-
grund är inte så stor i Ale jämfört med Riket, i Ale är en något större 
andel av de som har utländsk bakgrund och födda i Sverige, behöriga 
till gymnasieskolan än de som har svensk bakgrund.  

Läsår 
2015/16

Svensk bakgrund Utl. bakgrund, födda i Sverige Utl. bakgrund, födda utomlands

 Andel 
(%) som 
uppnått 
kunskapsk-
raven i alla 
ämnen

Andel (%) 
behörig 
yrkes-prog 
på gym-
nasiet

Genom-
snittligt 
meritvärde

Andel 
(%) som 
uppnått 
kunskapsk-
raven i alla 
ämnen

Andel (%) 
behörig 
yrkes-prog 
på gym-
nasiet

Genom-
snittligt 
meritvärde

Andel 
(%) som 
uppnått 
kunskapsk-
raven i alla 
ämnen

Andel (%) 
behörig 
yrkes-prog 
på gym-
nasiet

Genom-
snittligt 
meritvärde

Ale, 
samtliga 
huvudmän

74,8 84,5 214 74,4 87,2 211,1 32,4 52,9 167,1

Riket, 
samtliga 
huvudmän

83,6 91,8 236,9 73,1 86,8 227 50,9 62,8 178,9

Tabell 4. Elever i Ales skolor och jämförelse med Riket läsåret 2015/16 Källa: Skolverket

Läsår 2015/16 Samtliga elever exkl. elever med okänd bakgrund Samtliga elever, exkl. nyinvandrade och elever 
med okänd bakgrund

 Andel (%) som 
uppnått kunska-
pskraven i alla 
ämnen

Andel (%) behörig 
yrkes-prog på 
gymnasiet

Genomsnittligt 
meritvärde

Andel (%) som 
uppnått kunska-
pskraven i alla 
ämnen

Andel (%) behörig 
yrkes-prog på 
gymnasiet

Genomsnittligt 
meritvärde

Ale, samtliga 
huvudmän

70,7 81,8 209,3 72,9 84,5 212,9

Riket, samtliga 
huvudmän

78,1 87,3 229,2 81,1 90,3 234,0

Tabell 5. Elever i Ales skolor och jämförelse med Riket läsåret 2015/16 Källa: Skolverket

Som tidigare visats är resultaten lägre i Ale jämfört med Riket. Även vid 
jämförelse av elever med samma bakgrundsfaktor, föräldrarnas utbild-
ningsnivå har eleverna som går i Ales skolor sämre resultat än Riket. I 
skolverkets statistik (Tabell 6) är dock föräldrar med förgymnasial och 
gymnasial utbildning i samma grupp, dock är det en större andel i Ale 
som har förgymnasial som högsta utbildningsnivå än i Riket. Detta 
kan delvis förklara betygsskillnaden för den gruppen. Även elever som 
har föräldrar med eftergymnasial utbildning har lägre resultat i Ale än i 
Riket. 
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Tabell 6. Elever i Ales skolor och jämförelse med Riket läsåret 2015/16 Källa: Skolverket

Betygsresultat områdesvis
Även om ambitionen har varit att statistiken ska spegla elevernas 
boendeort har det inte varit möjligt att ta fram en kvalitetssäkrad 
statistik för meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla 
ämnen utifrån boendeort. Andelen behöriga till yrkesprogram på 
gymnasiet varierar över tid i nästan alla områden. De områden som 
uppvisar en stor förbättring över tid är Bohus och Nödinge, medan 
behörigheten har minskat i Nol och Älvängen. Det är dock svårt att dra 
några tydliga slutsatser utifrån bakgrundsfaktorer. Antalet individer är 
totalt cirka 300-350 varje år och i vissa områden är det få individer. 
Skillnader över tid i diagrammet nedan kan delvis påverkas av olika 
antal individer de olika åren. De allra minsta områdena Alvhem och Hå-
landa finns av detta skäl inte med här. 

Trots brist på tillförlitlig data utifrån boendeort kan ändå statistik uti-
från skolorna säga mycket om de olika områdena i kommunen. Sko-
lorna i Ale har än så länge främst elever från närområdet, vilket innebär 
att det stämmer ganska väl överens med delområdena i kartläggningen. 
De tre kommunala högstadieskolorna har större upptagningsområden 
eftersom det finns färre  av dessa och eleverna kommer därför från ett 
större geografiskt område. 

Som vi tidigare sett skiljer sig bakgrundsfaktorerna åt i olika delar av 
kommunen. Störst andel elever med föräldrar som har eftergymnasial 
utbildning har Alafors fria, 60,9 %. Även av övriga elever som söker sig 
till andra skolor utanför kommunen är andelen som har förälder med 
eftergymnasial utbildning stor, 52,6 %, dessa elever kommer från hela 
kommunen. 
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Diagram 44. Andel (%) elever 
i Ale som efter årskurs 9, 
2013-2015, är behöriga till 
gymnasieskolans nationella 
yrkesprogram, Hålanda och 
Alvhem finns inte med på grund 
av för få individer. Källa: SCB

Läsår 2015/16 Föräldrar med förgymnasial eller gymnasial 
utbildning

Föräldrar med eftergymnasial utbildning

Andel (%) som 
uppnått kunska-
pskraven i alla 
ämnen

Andel (%) behörig 
yrkes-prog på 
gymnasiet

Genomsnittligt 
meritvärde

Andel (%) som 
uppnått kunska-
pskraven i alla 
ämnen

Andel (%) behörig 
yrkes-prog på 
gymnasiet

Genomsnittligt 
meritvärde

Ale, samtliga 
huvudmän

64,1 75,9 192,4 80,5 91,3 233,1

Riket, samtliga 
huvudmän

67,9 80,7 204,8 88,2 94,4 252,0
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I de kommunala skolorna i kommunen är det över hälften av eleverna i 
Surte 53,7 %, Nödinge 50,6 %, och Älvängen 54,3 %, som har föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. I alla områden utom Skepplanda är an-
delen med eftergymnasial utbildning större än i Ales totala befolkning 
25-64 år, 33 %. Andel elever med föräldrar som har gymnasieutbildning 
som högsta utbildningsnivå är också lägre i alla områden, utom i Skepp-
landa, än i Ales befolkning 25-64 år, 52 %. 

Totalt sett är det relativt få elever som har föräldrar med endast förgym-
nasial utbildning som högsta utbildningsnivå. De områdena med störst 
andel är Bohus 4,6 %, Nödinge 5,2 %, Nol 5,1 %, Skepplanda 6,1 %. 
Att föräldrar som har barn i grundskolan har en högre utbildningsnivå 
än hela befolkningen visar en bild av att utbildningsnivån ökar i Ale och 
att yngre människor har högre utbildning än de äldre i kommunen. 

Vad gäller elevernas bakgrund är mönstret samma som för hela befolk-
ningen i Ale, med väsentligt fler elever med utländsk bakgrund i Södra 
delen av kommunen och färre i den norra delen av kommunen. Av de 
som söker sig till friskolor eller kommunala skolor utanför kommunen 
har över 80 % svensk bakgrund. Av de som söker sig till friskolan i 
kommunen har nästan 98 % svensk bakgrund. 

Kommunens tre kommunala högstadieskolor ligger fördelade i kom-
munen med en skola i varje folkhälsoområde: Södra Ale, Centrala 
Ale och Norra Ale. Till och med 2014 fanns det två högstadieskolor i 
Centrala Ale, eleverna från den ena skolan har från och med 2015 har 
främst börjat i Centrala Ale, men också en del till Norra Ale. Detta kan 
påverka jämförbarheten mellan 2014 och 2015 något. Elevantalet skiljer 
sig åt mellan de olika skolorna. Läsåret 2015/16 var det i årskurs 9, 65 

Diagram 45.  Andel (%) elever 
fördelade utifrån föräldrars 
utbildningsnivå i skolornas 
geografiska område, avser 
samtliga elever årskurs 1-9. 
Källa: SCB

Diagram 46. Andel (%) 
Elever fördelade utifrån 
bakgrund i skolornas 
geografiska område. avser 
samtliga elever årskurs 1-9. 
Källa: SCB

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Summa av Andel med 
förälder med 
Folk/Grundskola

Summa av Andel med 
förälder med gymnasieskola

Summa av Andel förälder 
med eftergymnasial 
utbildning

Summa av Andel uppgift 
saknas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Summa av Andel elever med 
svensk bakgrund

Summa av Andel elever 
födda utomlands med båda 
föräldrarna födda utomlands

Summa av Andel Elever 
födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands



SOCIAL KARTLÄGGNING 201650

BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR

elever i Södra Ale, 152 elever i Centrala Ale och 111 elever i Norra Ale.  

I Södra Ale är andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram hög över 
tid med undantag för 2013. 2015 har andelen behöriga sjunkit och lig-
ger nu på över 92,3 %. Av flickorna är det fortfarande 100 % som är 
behöriga, medan andel behöriga pojkar har minskat till 87 %. 

I Centrala Ale har andel elever som är behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram 2016 minskat till 74,3 % jämfört med 2015 då 80,9 % 
var behöriga. Av flickorna är 82,1 % behöriga, jämfört med 68,2 % av 
pojkarna. Skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat sen året innan 
då 84,1 % av flickorna var behöriga jämfört med 77,9 % av pojkarna. 

Av de elever i Centrala Ale som är födda i Sverige med utländsk 
bakgrund var alla i det närmaste alla behöriga till gymnasiet, medan 
av eleverna med utländsk bakgrund och födda utomlands var andelen 
behöriga 46,4 %. Av dessa är knappt hälften nyinvandrade eller elever 
med okänd bakgrund. 2016 var 86,2 %, av eleverna som har föräldrar 
med eftergymnasial utbildning behöriga jämfört med 69,3 % för de 
med föräldrar utan eftergymnasial utbildning. 

I Norra Ale har andelen elever med behörighet till yrkesprogram på 
gymnasiet ökat till 82 % 2016 jämfört med 76,5 % 2015. Av flickorna är 
nästan 100 % behöriga, jämfört med 71,9 % av pojkarna. Skillnaden 
mellan pojkar och flickor har förändrats sen året innan då 73,2 % av 
flickorna var behöriga jämfört med 79,7 % av pojkarna. 2016 var 100 
%, av eleverna som har föräldrar med eftergymnasial utbildning 
behöriga jämfört med 74,6 % av de eleverna med föräldrar utan 
eftergymnasial utbildning. I norra Ale fanns det 2016 endast ett fåtal 
elever med utländsk bakgrund i årskurs 9. 

Diagram 47. Andel (%) 
elever som är behöriga till 
gymnasieskolan efter årskurs 
9,  skolornas geografiska 
område. Skolområdena förän-
drades inför 2015 då eleverna 
från en skola i centrala Ale 
fördelades till både norra och 
centrala Ale. Källa: Skolverket

Tabell 7. Elever i de tre hög-
stadieskolornas geografiska områden, 
läsåret 2015/16. Om antalet EJ 
behöriga är 1-4 elever, visas andelen 
behöriga som ~100. Källa: Skolverket

Tabell 8. Elever i de tre högstadieskolornas geografiska 
områden, läsåret 2015/16. Om antalet EJ behöriga är 
1-4 elever, visas andelen behöriga som ~100. Källa: 
Skolverket

Område Andel behöriga 
till gymnasiet 

Flickor Pojkar

Södra Ale 100% 87,2%

Centrala Ale 82,1% 68,2%

Norra Ale ~ 100% 71,9%

Område Andel behöriga till gymnasiet

Svensk bak-
grund

Utländsk bakgrund 
född i Sverige

Södra Ale ~100% ~100%

Centrala Ale 80% ~100%

Norra Ale 82,1% -
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Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsnivå är störst i Norra Ale och i 
Centrala Ale.

Tabell 9. Elever i de tre högstadieskolornas geografiska områden, läsåret 2015/16 Om 
antalet EJ behöriga är 1-4 elever, visas andelen behöriga som ~100. Källa: Skolverket

För indikatorerna meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla 
ämnen är mönstret detsamma, men skillnaden mellan flickor och pojkar 
blir tydligare. För de elever som avslutade årskurs 9 2016 är det stor 
skillnad mellan flickor och pojkar, främst meritvärdet i alla tre område-
na, men största skillnaden är i Norra Ale både avseende meritvärde och 
andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. 

Område Meritvärde Andel som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Södra Ale 249,4 200,8 88,5 76,9

Centrala Ale 219,1 173,7 65,7 55,3

Norra Ale 242,5 185,7 81,5 66,7

Tabell 10. Elever i de tre högstadieskolornas geografiska områden, läsåret 2015/16 Källa: 
Skolverket

Diagram 48. Genomsnittligt 
meritvärde efter årskurs 9,  
skolornas geografiska område. 
Skolområdena förändrades inför 
2015 då eleverna från en skola i 
centrala Ale fördelades till både 
norra och centrala Ale. Källa: 
Skolverket

Diagram 49. Andel (%) elever 
som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen efter årskurs 9,  
skolornas geografiska område. 
Skolområdena förändrades inför 
2015 då eleverna från en skola i 
centrala Ale fördelades till både 
norra och centrala Ale. Källa: 
Skolverket

Område Andel behöriga till gymnasiet

Föräldrar med förgymnasial 
eller gymnasial utbildning

Föräldrar med eftergymnasial 
utbildning

Södra Ale ~100% ~100%

Centrala Ale 69,3% 86,2%

Norra Ale 74,6% 100%
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Skillnaden avseende svensk och utländsk bakgrund syns i tabellen 
nedan. Tydligast är att de elever som har bäst genomsnittligt resultat i 
Centrala Ale är elever födda i Sverige med utländsk bakgrund. 

Område Meritvärde Andel som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen

Svensk  
bakgrund

Utländsk  
bakgrund 
född i Sverige

Svensk  
bakgrund

Utländsk  
bakgrund född i 
Sverige

Södra Ale 227,9 204,5 86,4 73,7

Centrala Ale 199,1 217,1 65,7 73,7

Norra Ale 214,6 .. 74,5 ..

Tabell 11. Elever i de tre högstadieskolornas geografiska områden, läsåret 2015/16. Två 
prickar (..) uppgiften baseras på färre än 10 elever. Källa: Skolverket

Skillnaden i elevers resultat utifrån föräldrars utbildningsnivå är störst i 
Centrala Ale. 

Område Meritvärde 

Föräldrar med förgymnasial eller 
gymnasial utbildning

Föräldrar med eftergymnasial 
utbildning

Södra Ale 204,3 237,7

Centrala Ale 178,1 223,3

Norra Ale 198,2 233,9

Tabell 12. Elever i de tre högstadieskolornas geografiska områden, läsåret 2015/16 Källa: 
Skolverket

Gymnasiet
De följande diagrammen visar hur stor andel av kvinnor och män som 
har grundläggande behörighet till högskola efter tre år på gymnasiet. 
Tydligast är att det är fler kvinnor än män i både Ale och i referenskom-
munerna som är behöriga till högskolan, vilket stämmer väl överens 
med skillnad i utbildningsnivå mellan kvinnor och män. Det finns också 
en skillnad mellan Ale och de båda referenskommunerna då det är färre 
män i Ale som har grundläggande behörighet. Andelen med grundläg-
gande behörighet har ökat något för både kvinnor och män i Ale mellan 
2014 och 2015. 

Diagram 50. Andel (%) elever 
som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen efter årskurs 9 utifrån 
föräldrars utbildningsnivå, skolor-
nas geografiska område. Källa: 
Skolverket
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En uppdelning i kommunens delområden visar att andel med grundläg-
gande behörighet till högskolan har förändrat sig över tid i de flesta 
områden men det är svårt att dra några tydliga slutsatser utifrån bakgr-
undsfaktorer. Antalet individer är totalt cirka 230-300 varje år och i 
vissa områden är det få individer. Skillnader över tid i diagrammet 
nedan (Diagram 53.) kan delvis påverkas av olika antal individer de 
olika åren. De allra minsta områdena Alvhem och Hålanda finns därför 
inte med här. 

Ekonomiska aspekter
Barnfattigdom 
Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll riskerar i högre grad 
att få sämre resultat i skolan, vilket påverkar deras framtida försörjn-
ing [4; 32: 47]. Att som barn växa upp i en ekonomiskt utsatt situation 
påverkar även barnets möjligheter att delta i fritidsaktiviteter jämfört 
med barn som kommer ifrån familjer med en stabil ekonomi [10]. 
Vidare löper barn i fattigdom högre risk att utsättas för sociala problem 
och få en sämre hälsa, såväl fysisk som psykisk [8; 11]. Kommunerna 
har ett stort ansvar och möjlighet att påverka barn och deras familjers 
livsvillkor genom förskola, skola, fritids- och kulturverksamheter.

För att mäta barnfattigdom i Ale kommun har vi använt oss av barnfat-
tigdomsindex samt andelen barn som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd. I Ale år 2014 uppgick andelen barn och unga (0-17 år) i 
ekonomiskt utsatta hushåll till 6,4 %, vilket är lägre än genomsnittsvär-
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Diagram 51. Andel (%) Gym-
nasieelever som uppnått grundläg-
gande behörighet till högskola inom 
3 år, hemkommun. Källa: Kolada

Diagram 52. Andel (%) 
elever i Ale som efter 
gymnasiet är behöriga till 
högskolan. Alvhem och 
Hålanda finns inte med 
på grund av få individer. 
Källa: SCB
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det nationellt och även i jämförelse med Västra Götaland.4 I jämförelse 
med referenskommunerna Alingsås och Kungälv, ligger Ale något över 
Kungälv men under genomsnittsvärdet för Alingsås. Vidare har andelen 
barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll minskat över tid (år 
2002-2014). I Ale har andelen ekonomiskt utsatta barn nästan halverats 
mellan åren 2002-2014. 

Det finns däremot stora skillnader mellan barn med svensk bakgrund 
och barn med utländsk bakgrund, vilket gäller på alla nivåer i landet. I 
Ale kommun skiljde det år 2014 11,5 % mellan andelen barn med 
svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund som lever i ekono-
miskt utsatta hushåll. Vidare har andelen barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll med utländsk bakgrund endast sjunkit med 3,6 % mellan åren 
2002-2014 jämfört med en minskning på 6,7 % bland barn med svensk 
bakgrund. 

Utifrån detta kan konstateras att det är viktigt att inte enbart se till den 
sammanslagna statistiken utan även inkludera huruvida bakgrundsfak-
torer som exempelvis utländsk bakgrund påverkas barns- och ungas 
förutsättningar till en positiv utveckling i Ale. Mer djupgående analyser 
på delområdesnivå, och därmed hur ekonomisk utsatthet för barn vari-
erar inom Ale, är även intressant för framtida datainsamling. 

Gällande barn i familjer med ekonomiskt bistånd har Ale år 2014 en 

4 Statistiken avser andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt 

utsatta hushåll. Med ekonomiskt utsatt menas hushåll med låg inkomst eller försörjningsstöd. 

Med låg inkomst menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes 

på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeuppgifter. Om inkomsterna 

understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med försörjningsstöd 

menas att sådant erhållit minst en gång under året. Med utländsk bakgrund menas minst en 

utlandsfödd förälder. 
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Diagram 53. Andel (%) barn 0-17 
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något lägre andel i jämförelse med Kungälv- och Alingsås kommun.5 
Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har även sjunkit över 
tid mellan åren 2010-2014 från 4,6 % till 2,9 %. 

Om man istället ser till andelen barn i familjer med långvarigt ekono-
miskt bistånd finns endast data att tillgå från och med år 2012.6 
 I Ale har andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 
sjunkit något om än marginellt under åren 2012-2014 och andelen i Ale 
är lägre jämfört med Alingsås och Kungälv. För att kunna urskilja och 
förstå trender bättre skulle data över en längre tidsperiod vara av 
betydelse. Även data på delområdesnivå skulle även utöka kunskapen 
om hur, när och var insatser ska riktas till barn och unga i kommunen. 

Placeringar/insatser
Att följa utvecklingen av placeringar av barn och unga är värdefull in-
formation när en kommun ska arbeta förebyggande och långsiktigt med 
social hållbarhet. Om det är möjligt att identifiera och uppmärksamma 
trender, till exempel utifrån en viss placeringstyp, kan kommunen få ett 
bättre underlag för beslut gällande var och vilka typer av sociala invest-
eringar som är mest behövda.

5 Måttet avser antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt 

bistånd dividerat med antal barn i kommunen. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt 

bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB).

6 Måttet andel barn i familj med långvarigt ekonomiskt bistånd avser antal barn som ingår i hushåll 

som någon gång under året mottagit långvarigt ekonomiskt bistånd dividerat med antal barn i 

kommunen. Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbe-

folkningen (RTB).

Diagram 55. Andelen (%) barn 
0-17 år som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd. Källa: Social-
styrelsen samt RTB
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I kartläggningen har ett antal indikatorer valts ut gällande just plac-
eringar och insatser för barn och unga. Statistiken är framtagen ur 
kommunens verksamhetssystem och bearbetad utifrån de tre folkhäl-
soområdena. Det är värt att notera att gruppen ensamkommande flyk-
tingbarn redovisas i ett separat avsnitt. Anledningen är att de stod för 
en betydande del av SoL-placeringarna för 2015-2016. Om de räknats 
in i dataunderlaget hade det minskat möjligheten att utläsa mönster och 
trender. Tre andra grupper som redovisas separat i diagrammen är barn 
och unga utan fullständigt personnummer, de som flyttat från kom-
munen samt de vars nyckelkod ej kunnat kvalitetssäkras. Dessa grupper 
ingår i ”Restmängd”.

Indikatorerna som rör individuellt behovsprövade öppna insatser har 
avgränsats till insatsen familjebehandling då tillförlitligheten i övriga 
insatser ej kunnat kvalitetssäkras i uttaget från verksamhetssystemet. 
Kartläggningen fokuserar på att visa tillströmningen av nya ärenden/
insatser för att kunna tydliggöra eventuella mönster. 

Eftersom det uppkommit svårigheter med uttag och kvalitetssäkring 
av datan från verksamhetssystemet är det viktigt att påpeka att den lilla 
datamängden inte kan sägas vara statistiskt säkerställd, och därmed 
ska tolkas med försiktighet. Med hänsyn till etiska aspekter kring risk 
för identitetsröjning samt insatsernas känsliga karaktär kommer utfall 
redovisas på folkhälsoområdesnivå; Södra Ale, Centrala Ale och Norra 
Ale.

Behovet av flertalet förbättringsåtgärder när det gäller inmatning och 
uttag av statistik har identifierats under kartläggningen och presenteras 
i del 3.

Antal placeringar enligt LVU och SoL
LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga) är en 
skyddslag. Det ska enbart beslutas om vård enligt LVU om det är en 
överhängande risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på 
grund av t.ex. misshandel eller brister i omsorgen. Ett LVU-beslut 
innebär normalt att den unge blir omhändertagen och får vård utanför 
hemmet enligt en vård- och genomförandeplan. Familjehem och 
HVB-boende är två exempel på vanliga genomförandeformer.

Diagrammet visar att antalet placeringar enligt LVU ökat i centrala och 
norra Ale under perioden, med en viss ökning i centrala Ale mellan 
2014 och 2015. De har däremot minskat i den södra delen av kom-
munen. 
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Diagram 57. Antal nya personer med 
LVU-placeringar i Ale kommun  jan 
2012 - dec 2015 fördelade per folkhäl-
soområde. Restmängd: 30. Källa: 
Kommunens verksamhetssystem
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Diagrammet7 visar att nya SoL-placeringar i centrala och norra Ale 
följer samma mönster med en ökning vartannat år. Mönstret för södra 
Ale är dock spegelvänt mot de andra delarna under perioden, och visar 
en viss ökning under 2014. 

Fördelning av placeringar i jämförelse

Barn och unga placerade i familjehem , 
andel (%) av totala antalet placerade barn 
och unga 0-20 år

2012 2013 2014

 Ale 67,9 62,7 63,2

 Alingsås 75,8 66,2 63,8

 Kungälv 67,2 72,4 83,0

Tabell 13. Jämförelse av andel placeringar på institution resp. i familjehem
Diagram 59. Källa: Kolada (2016)

När det gäller fördelningen av institutions- respektive familjehem-
splaceringar går det att konstatera att den övervägande majoriteten av 
placeringarna sker på familjehem8. Mönstret är detsamma för Kungälv 
och Alingsås. 

Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, 
andel av barn och unga med insats (%)

2012 2013 2014 2015

 Ale 44,5 39,8 53,0 47,0

 Alingsås 71,7 67,5 67,0 71,0

 Kungälv 62,6 65,0 70,0 67,0

 Alla kommuner, 
ovägt medel

55,4 53,1 54,4 56,4

Tabell 14. Jämförelse av andel barn och unga med behovsprövad öppenvård.
Diagram 60. Källa: Kolada (2016)

Även om andelsfördelningen av placeringstyper är jämförbar uppstår 
det en stor skillnad vid en granskning av andelsfördelningen av öppen-
vårdsinsatser kontra placeringar. Andelen med öppenvårdsinsatser är 
lägre i Ale än i Kungälv, Alingsås och riket. Mer än hälften av alla barn 

7 Notera att ensamkommande flyktingbarn inte inkluderas i dataunderlaget. De stod för en bety-

dande del av de totala SoL-placeringarna under 2015 och beskrivs i ett separat avsnitt.

8 I siffran räknas även jourhem och nätverkshem in.

Diagram 58. Antal unika personer 
(0-20 år) som placerats enligt SoL 
under perioden 2012- aug 2016, 
fördelade per folkhälsoområde.  
Restmängd: 35. Källa: Kommunens 
verksamhetssystem.
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och unga med någon form av insats har alltså heldygnsvård och/eller 
placering. Tabellvärdet för Ale korrelerar väl med antalet nya personer 
med öppenvårdsinsatsen Familjebehandling:

Ensamkommande flyktingbarn
Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgjorde den största delen av 
nya placeringar enligt SoL under 2015 och första halvåret 2016. Under 
perioden har ensamkommande flyktingbarn stått för 113 av 201 nya 
placeringar vilket uppgår till totalt 56 %.

Barn och unga med insatser enligt LSS
Diagrammet visar att det inte sker någon särskild ökning av personer 
med LSS-insatser för Ales barn och unga. Anledningen till 2012 års 
höga värden gällande nyregistreringar är att det var det året som Ale 
började använda verksamhetssystemet. 
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Diagram 61. Antal personer med 
insats Familjebehandling i Ale kommun 
2012-2015 fördelade per folkhälsoom-
råde. Restmängd: 51. Källa: Kommun-
ens verksamhetssystem

Diagram 62. Antal nya planceringar 
enligt SoL av ensamkommande flyk-
tingbarn i Ale kommun 2012- aug 2016. 
Källa: Kommunens verksamhetssystem
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år) med insatser enligt LSS 2012-2015, 
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Sammanfattning
När miljön i både skola och förskola kartläggs framkommer det att Ale skiljer sig från de 
jämförande referenskommunerna samt Västra Götaland och riket genom att ha en lägre 
andel förskolepersonal med pedagogisk högskoleexamen, samtidigt som andelen lärare i 
grundskolan med högskoleexamen är större än genomsnittet. Dessutom har Ale en högre 
andel lärare med lärarlegitimation än både riket och Alingsås. 

Sett istället till genomsnittliga värden för antal barn per årsarbetare är det inom förskolan 
en sjunkande siffra 2015 gentemot föregående år, där Ale tidigare har haft högre genom-
snittsvärden i jämförelse med både Kungälv och Alingsås. Till grundskolan sett har Ale fler 
elever per lärare vid jämförelse med Västra Götaland och riket, men färre i jämförelse med 
referenskommunerna Kungälv och Alingsås. Viktigt att poängtera är även att när elevernas 
syn på skolan kartläggs kan det ses en förbättring de senaste åren, utifrån elever i Ales kom-
munala skolor. 

Den problematiska skolfrånvaron i Ales grundskolor ökar under högstadieåren och största 
andelen elever med frånvaro finns i årskurs 9, där över 14 % av eleverna räknas in i grup-
pen. Skolnärvaro är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att få slutbetyg från den 
obligatoriska skolan. 

Gällande skolresultat kan en skillnad mellan Ales elever och värden för riket samt referen-
skommunerna ses tydligt, där Ales elever har väsentligt sämre skolresultat. Statistiken visar 
även att de elever som väljer andra skolor än Ales kommunala skola har bättre betygsresul-
tat. Även andelen elever som efter 3 år på gymnasiet har en grundläggande behörighet till 
högskolan är lägre i Ale än i Alingsås och Kungälv.

Den socioekonomiska påverkan på elevers skolresultat kan även ses genom betygsskillnader 
mellan grupper utifrån bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå. I Ale är denna 
skillnad större än rikets genomsnittliga skillnad. Att det därmed finns en skolsegregation 
i Ale blir på så sätt tydligt. Vid analys av meritvärdet och elever som når kunskapskraven 
i alla ämnen, kan trenden peka på en positiv utveckling. Detta sker samtidigt som be-
hörigheten sjunker, vilket ytterligare pekar på att skillnaden i elevgruppen ökar. Det finns 
även stora skillnader mellan pojkar och flickors skolresultat i Ale kommun. 

Barnfattigdomsindex mäter andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Andelen 
ekonomiskt utsatta barn i Ale kommun har tydligt minskat procentuellt mellan 2001 och 
2014. Det finns däremot stora skillnader mellan barn med svensk bakgrund och barn med 
utländsk bakgrund, vilket gäller på alla nivåer i landet. I Ale kommun skiljde det år 2014 
11,5 % mellan andelen barn med svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund som 
lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Tillsammans med den segregation som kan utläsas inom 
skolan är det viktigt att fortsatt belysa att det finns en påtaglig skillnad mellan barn och 
ungas uppväxtvillkor i Ale kommun.  

Gällande placeringar och insatser kan vi främst se att andelsfördelningen mellan öppna 
insatser och placeringar visar att mer än hälften av insatserna för Ales barn och unga är 
placeringar. Det innebär att jämfört med referenskommuner samt riket är andelen barn 
och unga med öppna insatser är markant mindre. Både placeringar enligt LVU och SoL 
har ökat något under den tidsperiod som uppmätts. Ökningen har främst skett i Norra och 
Centrala Ale. Fördelningen mellan placeringstyper följer riket; majoriteten är på familjehem 
och minoriteten är på institution. Kartläggningen visar även att den allra största andelen av 
nya placeringar enligt SoL under 2015 utgjordes av gruppen ensamkommande flyktingbarn. 
Denna grupp stod för 113 av 201 nya placeringar, vilket motsvarar totalt 56 %. 
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Hälsa och levnadsvanor
En god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet 
att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets förbättring. Det är också 
en förutsättning för deltagande i utbildning och arbetsliv. Hälsoutvecklin-
gen har betydelse för samhällsutvecklingen i stort och påverkar också direkt 
behoven av hälso- och sjukvård. Att därmed satsa på hälsa har identifierats 
från såväl FN som Västra Götalandsregionen som en återinvestering i sam-
hällets utveckling. Självupplevd hälsa, tandhälsa, psykisk ohälsa samt fetma 
i befolkningen är exempel på indikatorer som ger viss inblick i det allmänna 
hälsotillståndet. 

Hälsan i sin helhet har förbättrats tydligt under de senaste decennierna. Det 
beror till stor del på minskad dödlighet i ett flertal dödsorsaker, tillsammans 
med förbättrade levnadsvanor. Den psykiska ohälsan har däremot inte gått i 
samma utvecklingsriktning, utan har försämrats. Dessutom visar mätningar 
och uppföljningar av vårdresultat och öppna jämförelser att det finns stora 
skillnader i både hälsa, vård- och stödinsatser mellan olika grupper i samhäl-
let.

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av både livsvillkor, levnads-
förhållanden och individens egna val och levnadsvanor. I det här kartläg-
gningsområdet beskrivs orsaker till ohälsa, snarare än strukturella orsaker 
till skillnader i hälsa. Här beskrivs nuläget och utvecklingstrenderna gällande 
allmänt hälsotillstånd, psykisk hälsa, tandhälsa, fysisk aktivitet, läkemedel 
samt användandet av alkohol, narkotika och tobak. Hälsa och levnadstill-
stånd redovisas här även för både vuxna, barn och ungdomar. 

Faktorer som tas upp i kapitlet:

 ▪ Allmänt hälsotillstånd
 ▪ Tandhälsa
 ▪ Fysisk aktivitet
 ▪ Psykisk ohälsa
 ▪ Alkohol, tobak och narkotika

 ▪ Det finns betydande skillnader i medellivslängd mellan geografiska orter i 
kommunen, detta är påtagligt framför allt bland män. Kvinnor har en något 
kortare medellivslängd i Ale än i övriga landet. 

 ▪ Tandhälsan har blivit bättre för både 6- och 19-åringar i kommunen, men 
där det för de yngsta visar tecken på en sämre tandhälsa än referenskom-
muner. Folktandsvårdsdata visar även på stora skillnader inom kom-
munen.

 ▪ Ale kommun uppvisar en högre och växande andel personer med fetma än 
övriga referenskommuner, en problematik som är störst hos gruppen män. 
Gällande barn och unga är övervikt och fetma också ett växande problem 
med vissa geografiska skillnader.

 ▪ Den psykiska ohälsan har vuxit över tid för samtliga åldersgrupper, men 
där främst kvinnorna är en framträdande grupp när Ale jämförs med Västra 
Götalands genomsnittliga värden. Detta kan ses inom flera olika indika-
torer och bekräftas även av medarbetardialog.

 ▪ Vuxnas riskabla alkoholvanor har minskat över tid i Ale, samtidigt som 
alkoholbruk bland ungdomar befinner sig inom genomsnittliga värden för 
Västra Götalandsregionen. Det finns en könsskillnad hos ungdomar för 
både bruk av alkohol och narkotika där pojkar uppvisar något mindre bruk 
än flickor enligt senaste CAN-undersökningen 2016. 

SAMMANFATTNING

FN:s globala mål 
3: Säkerställa att 
alla kan leva ett 
hälsosamt liv och 
verka för alla män-
niskors välbefin-
nande i alla åldrar.
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Allmänt hälsotillstånd
Medellivslängd
Förväntad medellivslängd är ett väl använt mått, både nationellt och 
internationellt, som på ett enkelt sätt kan beskriva hälsoskillnader i 
befolkningen. Det är ett övergripande mått för både hälsa och levnads-
förhållanden, som speglar individens sociala position i samhället, men 
också hur väl samhället har lyckats skapa bra förutsättningar för goda 
levnadsvanor. Måttet beskriver återstående förväntad medellivslängd 
vid födseln, vilken kan ses som medelåldern för alla dödsfall under året. 

I Sverige kan vi se att hälsan, mätt i medellivslängd, blir allt bättre och 
mycket tack vare att många hälsoproblem har minskat i takt med att 
utbildningsnivåer och ekonomiska resurser har ökat. När vi jämför 
medellivslängd jämförs geografiska områden men också grupper, som 
exempelvis kön. 2015 var den förväntade medellivslängden i hela 
Sverige 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män [27]. Kvinnor lever 
längre, men under de senaste decennierna har könsskillnaderna minskat 
kraftigt eftersom mäns livslängd ökat snabbare än kvinnors. 

Medellivslängden i Ale kommun är 82,6 år för kvinnor och 80,9 år för 
män (diagram 67), sett till medelvärdet för åren 2011-2015. Det betyder 
att skillnaden mellan män och kvinnor år 2015 var 1,7 år. Det innebär 
också att skillnaden mellan könen är lägre i Ale, än rikets genomsnitt på 
3,7 år. Statistiken visar även att för männen i Ale kommun ligger 
medellivslängden 0,6 år över snittet, men där det för kvinnorna visar ett 
medelvärde på 1,4 år under rikssnittet. Det betyder att det för kvin-
norna är en lägre medellivslängd i Ale kommun än i övriga landet. 

Indikatorer:

 ▪ Medellivslängd
 ▪ Självskattad hälsa

Diagram 64. Återstående 
medellivslängd vid födseln, visar 
dödlighet under en viss bestämd 
tidsperiod för män. Källa: SCB

Diagram 65. Återstående medel-
livslängd vid födseln, visar dödlighet 
under en viss bestämd tidsperiod för 
kvinnor. Källa: SCB
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Förutom att det finns en skillnad mellan kvinnor och män övergripande 
i kommunen, så finns det också en tydlig skillnad i förväntad medellivs-
längd mellan kommunens delområden1. Delområdena presenteras här 
utefter indelning 12.  Lägst är medellivslängden för män i delområdena 
Nödinge och Nol, där det i Nödinge uppges till 77,9 år. Jämförs de två 
huvudorterna Nödinge och Älvängen ser vi en skillnad både mellan 
män och kvinnor. Män i Älvängen har en 6 år längre uppskattad 
medellivslängd än männen i Nödinge, och kvinnorna i Älvängen 
uppskattas till nästan 2 år längre medellivslängd än kvinnorna i 
Nödinge. 

Det är viktigt att belysa att det finns skillnader mellan könen och mel-
lan delområdena i den förväntade medellivslängden. Måttet visar en 
samhällsutveckling och bör inte ses utifrån individnivå. Det är också 
viktigt att uppmärksamma att kvinnornas uppskattade medellivslängd 
är lägre än rikssnittet, samt snittet för Västra nämndområdet i regionen. 
Skillnaderna kan komma att bero på socioekonomiska skillnader, där 
främst skillnaden i utbildningsnivåer lyfts fram som trender som urskiljs 
regionalt, nationellt och internationellt [9; 28]. Det har visat sig att 
redan som barn är risken att dö högre bland dem vars mödrar har låg 
utbildningsnivå, och chanserna att leva längre ökar ju längre utbildning 
modern har [28].   

Självskattad hälsa 
Att vara nöjd med sin egen hälsa är en viktig del i livet då det säger my-
cket om en människas välbefinnande. Den uppskattade hälsan speglar 
även andra hälsoutfall, som exempelvis personer med långvarig sjuk-
dom. Sedan 2007 har andelen alebor (16-84 år) som upplever sin hälsa 
som god ökat med 2 %. Ökningen är något högre för män än för kvin-
nor. Dessutom upplever män sin hälsa som god i större utsträckning än 
kvinnor, vilket stämmer överens med nationella och regionala siffror. I 
den senaste mätningen visas det genom att 69 % av kvinnorna anser sig 
ha en god hälsa, medan för männen är siffran 78 %. 

1 Skillnader mellan små orter skall göras med försiktighet då statistik endast är baserat på ett 

mindre antal individer och kan vara mycket känsliga för förändringar. Den främsta statistiskt 

säkerställda skillnaden kan urskiljas mellan Nödinge och Älvängen, då dess data är baserad på 

flest antal idivider. 

2 Se metodavsnitt för geografisk indelning. 

Diagram 66. Förväntad åter-
stående livslängd vid år 0, 2011-
2015. Källa: SCB (2016)
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I jämförelse med referenskommuner och Västra Götaland ligger Ale 
inom genomsnittet och följer även utvecklingen över tid, sett till den 
totala självskattade hälsan. Sett till Folkhälsomyndighetens sammanställ-
ning av HPLV-enkäten gällande dålig eller mycket dålig hälsa, har Ale 
en något högre procentuell andel som svarat detta, samtidigt som den 
självuppskattade goda, eller mycket goda, hälsan är något lägre jäm-
förelsevis med snittet i Västra Götaland samt övriga kommuner. Detta 
gäller endast för kvinnor. Den självskattade ohälsan skiljer sig mellan 
män och kvinnor i Ale kommun, där det i den senaste mätningen visar 
att kvinnor anser sig ha en sämre hälsa, med 5 %, (män: 3 %, kvinnor: 8 
%).
Inom Ales delområden finns det en viss skillnad gällande en upplevd 
god hälsa. Som kan ses i Diagram 69 anges lägst andel i Norra och Cen-
trala Ale, med 69 %. En något högre andel Alebor som upplever en 
god hälsa uppmäts i Södra Ale, med 76 %.

Diagram 67.  Andelen som bedömer sitt 
allmänna hälsotillstånd som bra eller my-
cket bra, 16-84 år. Källa: HPLV-enkäten.
(VGR)

Diagram 68.  Andelen som bedömer 
sitt allmänna hälsotillstånd som bra el-
ler mycket bra, 16-84 år, uppdelat på 
folkhälsoområdesnivå (2007-2015). 
Källa: HPLV och VGR.  

Att se till att barn och unga i Ale har en god hälsa är vik-
tigt då det inverkar på deras framtida utveckling. Ett barns 
levnadsvanor speglar oftast familjens levnadsvanor, vilket i 
sin tur påverkar barnens hälsa och välbefinnande. Familjens 
levnadsvanor är i sin tur kopplade till socioekonomisk status, 
där familjer med lägre socioekonomisk position i högre ut-
sträckning har ohälsosamma levnadsvanor än familjer med 
högre socioekonomisk position. Det hälsofrämjande arbetet i 
kommunen borde därför vara riktat mot att minska skillnader 
i livsvillkor då socioekonomi kan påverka levnadsvanor. På 
så vis kan levnadsvanor förbättras och alla barn ges lika 
förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv [10: 79-80]. 

Vidare spelar det förebyggande arbetet med tidiga insatser 
en stor roll för att kunna påverka barn och ungas hälsa. Tidi-
ga upptäckter av en negativ utveckling gällande psykisk eller 
fysisk ohälsa är nödvändiga för att kunna påverka barn och 

ungas välmående på sikt [8; 12]. 

Vid senaste LUPP-undersökningen1 uppger drygt 60 procent 
av ungdomarna både i årskurs 8 och gymnasiets år 2 någon 
typ av regelbundna hälsobesvär, påtagligt fler flickor än po-
jkar. Den vanligaste typen av besvär gäller stress, främst 
bland flickor. För bägge åldersgrupperna uppger runt 30 % 
att de har sömnproblem, cirka 20 % uppger huvudvärk och 
mer än hälften uppger att de väldigt ofta är trötta på dagarna. 
Könsskillnaderna för dessa hälsofaktorer är allra störst i gym-
nasiet där ungefär tre gånger så många flickor som pojkar har 
huvudvärk, ont i magen och känner sig stressade. 

1 Lupp står för Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken. Ungdomar i åk8 

och gy2 svarar på frågor om exempelvis hälsa, trygghet, droger, fritid, 

skola samt möjligheten att påverka i sin hemkommun. Senaste under-

sökningen gjordes 2013 med en ny planerad undersökning våren 2017.
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Självskattad hälsa - ungdomar
För att mäta ungdomars syn på sin egen hälsa ställdes frågan vid Ung-
domsdialogen till samtliga elever i årskurs 9 hur de skulle bedöma sin 
egen hälsa den senaste tiden.3 Av resultaten går att utläsa att det inte 
finns några markanta skillnader mellan könen gällande ungas hälsa. Det 
kan sägas att det är en högre andel killar, 48 mot 32 tjejer, som anser 
sin hälsa vara mycket bra. Samtidigt är det en högre andel tjejer, 9 mot 
6 killar som angett sin hälsa som ganska dålig. Skillnaderna är dock 
mycket marginella och baserade på endast ett få antal. Sett till andel 
som uppgett positiva svar, alltså bedömt sin hälsa som antingen mycket 
bra eller ganska bra, är det något fler killar som uppger detta: 83,6 % 
uppger positiva svar gentemot 75,2 % för tjejerna. Sammantaget är det 
78 % av elever i åk 9 i Ale som upplever sin hälsa som god. 

Om man istället fokuserar på Hemort går det inte att urskilja några ty-
dliga geografiska skillnader kring ungas välmående. Om man ser till an-
delen som anser sig må Mycket bra eller Ganska bra så är den ungefär 
lika stor bland ungdomarna om man jämför orterna inom Ale kommun. 
Om man istället slår ihop kategorierna Ganska dålig och Mycket dålig 
för att utläsa andelen ungdomar som mår dåligt är andelen även där 
relativ jämnt fördelad. Det kan lyftas att Nödinge har högst andel med 
17 % i jämförelse med exempelvis Älvängen där endast 9 % angett att 
de mår dåligt. Dock är det viktigt att understryka att antalet svarande är 
för lågt för att dra några statistiskt säkerställda slutsatser.

Tandhälsa
Tandhälsan utgör en viktig del av individers livskvalitet och välbefin-
nande. Trots att majoriteten av befolkningen har en god tandhälsa 
så finns det samtidigt stora tandhälsoskillnader mellan olika grupper. 
Generellt sett har socioekonomiskt utsatta och utlandsfödda sämre 
tandhälsa [29].

Sedan 1960-talet har barns tandhälsa successivt förbättrats, men på sen-
are tid har tendenser till ökning kunnat ses. Karies och andra tandsjuk-
domar i barndomen är ett hälsoproblem i sig, men det har också kunnat 
sammankopplas med en lång lista av olika negativa hälsotillstånd, som 
exempelvis långsam tillväxt, försämrad livskvalitet och olika kroniska 
medicinska tillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet [10].

Västra Götalandsregionens statistik från 2015 visar att 78,8 % av 
samtliga 6-åringar är kariesfria i Ale kommun. Sedan 2007 ses en positiv 
kurva med en ökning på 8 % (Diagram 97). De senaste resultaten kan 
jämföras med Kungälv med 87,6 %, eller Alingsås 82,6 %. Detta inne-
bär att vid 2015 har Ale en sämre allmän tandhälsa bland 6-åringar vid 
jämförandet av Västra Götalandsregionens Västra hälso- och sjukvård-
snämnd (HSN Västra). Under hela tidsperioden som undersökts har 
Ale haft en lägre procentuell kariesfrihet bland 6-åringar än vad referen-
skommunerna uppvisat. Dock vid jämförandet av hela Västra Göta-
landsregionen ligger Ale inom genomsnittet för 6-åringarna. Sett över 
tid kan inga större skillnader mellan 6-åriga pojkar och flickor urskiljas. 

3 För mer information kring Ungdomsdialogen, se bilaga.

Indikatorer:

 ▪ Kariesfria 6-åringar
 ▪ Kariesfria 19-åringar
 ▪ Kariesfria 3-åringar
 ▪ Självskattad tandhälsa
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Sett till kariesepidemiologi inom kommunen går det att jämföra karies
fria 6-åringar mellan de tre folktandvårdskliniker som är placerade i de 
tre olika delområdena. Dessa områden motsvarar områdesindelning 24. 
I både Centrala Ale (Nödinge) och Norra Ale (Älvängen) går det att 
urskilja en positiv utveckling av kariesfria 6-åringar, sett från 2005. Allra 
starkast är tandhälsan i Norra Ale, där 86 % av 6-åringarna uppgavs 
som kariesfria. Samma siffra i Centrala Ale visade istället 79 %. I 
området Södra Ale (Bohus) visar statistiken inte på en positiv utveckling 
av tandhälsan, utan istället en negativ utveckling. Statistik för 2015 
uppvisar att 60 % av 6-åringarna är kariesfria. Detta innebär att det 
finns en stor skillnad inom kommunen gällande tandhälsan och trots 
det att Ale ligger under snittet för Västra nämndområdet är skillnaderna 
inom Ale ännu större än mellan kommunerna.  

När det gäller kariesfria 19-åringar följer Ale en övergripande trend och 
befinner sig mitt emellan Alingsås och Kungälv i statistiken. Sett till 
skillnaden mellan män och kvinnor uppvisar kvinnor en liten högre an-
del kariesfrihet. 38,4 % av Ales 19-åringar är kariesfria, vilket är en ökn-
ing med 3,4 % sedan 2007. Högst andel av de jämförande har Kungälv, 
där 48 % av 19-åringarna är kariesfria.   

Ser vi till den allra lägsta åldern där kariesfrihet uppmäts kan återigen 
Ale återfinnas med en lägre andel kariesfria. Andelen kariesfria 3-årin-
gar i Ale uppmäts till 94,4 %, i jämförelse med Kungälvs 98,1 % och 
Alingsås 97,1 %. 
                  

4 Områdesindelning 2: 3-delområden, för vidare beskrivning se geografisk indelning i metod.

Diagram 69. Andel (%) 
6-åringar med 0% deft. 
Källa: VGR

Diagram 70. Andel (%) 
19-åringar med 0% deft. 
Källa: VGR

60

65

70

75

80

85

90

95

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ale

Alingsås

Kungälv

Västra Götaland

HSN Västra



SOCIAL KARTLÄGGNING 201666

HÄLSA OCH LEVNADSVANOR

Självskattad tandhälsa
Gällande självskattad tandhälsa befinner sig Ale inom genomsnittet för 
Västra Götaland. Det finns ingen markant skillnad mellan män och 
kvinnor och inte heller en större förändring över tid. Ungefär 8 % av 
aleborna, 16 till 84 år gamla, uppger att de har en dålig tandhälsa. Inom 
Ales delområden fördelar det sig med att 9 % uppger dålig tandhälsa i 
Södra Ale, 11 % i Centrala Ale och 7 % i Norra Ale. En självskattad 
god tandhälsa fördelar sig mellan delområdena med 77 % i Södra Ale, 
73 % i Centrala Ale och 76 % i Norra Ale.

Fysisk hälsa
Vikt, fetma
Ett högt BMI5 utgör en riskfaktor för att drabbas av ett flertal olika 
sjukdomar och fetma återfinns bland de fem främsta riskfaktorerna i 
världen för förlorade friska levnadsår [28]. I Sverige har andelen vuxna 
med fetma fördubblats sedan 1980 och nästan hälften av alla svenskar 
är idag överviktiga eller har fetma [30]. Sedan 2004 har andelen person-
er med fetma ökat något bland båda könen och genomsnittet var  14 % 
2015 på nationell nivå. 

Även i Ale har andel personer med fetma ökat över tid. För både män 
och kvinnor ligger resultatet över Västra Götalands genomsnitt, samt 
vid jämförelse med referenskommuner (se diagram 71). I Ale upp-
mättes resultaten 2015 till 19 %, vilket innebär att nästan en femtedel av 
Ales befolkning, i åldern 16-84 år, beräknas leva med fetma.  

5 Kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI) är ett sätt att uttrycka relationen mellan längd och 

vikt. Övervikt beräknas som ett värde av > 25 och fetma beräknas ha ett värde > 30.

Diagram 71. Andel (%) 
3-åringar med 0% deft. 
Källa: VGR

Diagram 72. Andel (%) 16-84 år som 
beräknas ha ett BMI 30 eller högre, 
baserat på självrapporterade up-
pgifter. Källa: HPLV (VGR)
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Sett mellan könen har andel personer med fetma ökat snabbare hos 
män än hos kvinnor, men där de bägge grupperna ligger över det 
genomsnittliga värdet för Västra Götaland. 

För både män och kvinnor pekas därför fetma ut som ett växande 
problem i Ale kommun. I andra rapporter har det kunnat konstateras 
att hög förekomst av fetma är associerad med lägre utbildningsnivå och 
därigenom socioekonomi [28]. Bland både kvinnor och män är fetma 
nästan dubbelt så vanlig bland dem med förgymnasial utbildning 
jämfört med dem med eftergymnasial utbildning, sett till riket (se 
diagram 73.).  För att få en bättre bild av situationen i Ale bör djupare 
analyser av bakgrundsfaktorer tillsammans med andel med fetma 
undersökas vidare. 

Barn och ungas vikt 
En viktig indikator på barns hälsa i Ale är andel barn med övervikt 
samt fetma. Detta är ett viktigt mått då det mäter utvecklings- och 
hälsotrender i ett tidigt stadium av barnens uppväxtår. Indikatorn avser 
jämförelsetal mellan Ale och Kungälv för åren 2013-2015 med statistik 
hämtad från barnavårdscentralen (BVC) vid hälsokontrollen för barn 
som är 4 år gamla.6 

År 2013 hade Kungälv högre andel barn med övervikt gällande båda 
könen. Däremot har Ale haft högre andel barn med övervikt de senaste 
två åren jämfört med Kungälv, då andelen har ökat för båda könen 
jämfört med år 2013. År 2015 uppgick andelen flickor med övervikt till 

6 Data baserad på insamlad barnhälsovårdsstatistik, BVC, för åren 2013, 2014 och 2015 utifrån 

BMI på 4-åringar.

Diagram 73. Andel (%) män och 
kvinnor som har ett BMI >30. 
Källa: Hälsa på lika villkor (VGR).
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14 % medan andelen pojkar med övervikt var 12 %, jämfört med år 
2013 då andelen endast var 6 % för respektive kön. För att kunna följa 
upp och säkerställa trender vidare krävs data för fler år, vilket kan vara 
ett viktigt fokus för framtida rapporter. 

Om man istället ser till andelen flickor och pojkar med fetma ligger de 
båda kommunerna på ungefär samma nivåer med en variation på 1-2 % 
mellan båda könen. Däremot uppgick andelen flickor med fetma i Ale 
till 5 % år 2014, vilket var en ökning med 3 % jämfört med år 2013.7 

När vikt istället undersöks för skolungdomar i åldern 6-14 år, används 
sammanslagen statistik från skolhälsosamtal som utförs för barn i 
årskurs F, 2, 4, 6 och 8. I den presenterade statistiken visas en samlad 
bild av samtliga åldrar, presenterat i folkhälsoområden8. Detta med 
grund i etiska aspekter gällande delområdesstatistik för indikatorn. 
Statistiken visar att andelen elever med övervikt är relativt jämnt 
fördelat över kommunens folkhälsoområden, där både pojkar och 
flickor uppvisar en andel av 13-14 % övervikt i samtliga områden (Se 
diagram 76). Andelen barn och unga med fetma har en högre spridning 
mellan kön och områden. Högst andel för pojkar uppmäts i Södra Ale 
(9 %). För flickor uppmäts den högsta andelen i Centrala Ale (6 %). 

När gruppen flickor undersöks vidare går det att urskilja att en större 
problematik kan ses i Centrala Ale gällande både övervikt samt fetma 
för flera åldersgrupper. För pojkar ses en något högre siffror i Södra 
Ale gällande fetma, även i viss grad inom Centrala Ale, men där inga 
specifika trender kan utläsas gällande övervikt.       

7 Eftersom att statistiken kommer från BVC för respektive kommun är det inte möjligt att ge ett 

genomsnittligt värde för andelen barn (4 år) med fetma på nationell nivå.

8 Ales folkhälsoområden motsvarar Södra; Centrala och Norra Ale. Se geografisk indelning Metod 

sid X för mer information.

Diagram 75. Andel (%) barn med övervikt, 
jämförelse mellan Ale och Kungälv kom-
mun år 2013-2015. Källa: BVC. 
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Diagram 77. Andel (%) elever med 
övervikt eller fetma, (födda 2001-2009). 
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14 % medan andelen pojkar med övervikt var 12 %, jämfört med år 
2013 då andelen endast var 6 % för respektive kön. För att kunna följa 
upp och säkerställa trender vidare krävs data för fler år, vilket kan vara 
ett viktigt fokus för framtida rapporter. 

Om man istället ser till andelen flickor och pojkar med fetma ligger de 
båda kommunerna på ungefär samma nivåer med en variation på 1-2 % 
mellan båda könen. Däremot uppgick andelen flickor med fetma i Ale 
till 5 % år 2014, vilket var en ökning med 3 % jämfört med år 2013.7 

När vikt istället undersöks för skolungdomar i åldern 6-14 år, används 
sammanslagen statistik från skolhälsosamtal som utförs för barn i 
årskurs F, 2, 4, 6 och 8. I den presenterade statistiken visas en samlad 
bild av samtliga åldrar, presenterat i folkhälsoområden8. Detta med 
grund i etiska aspekter gällande delområdesstatistik för indikatorn. 
Statistiken visar att andelen elever med övervikt är relativt jämnt 
fördelat över kommunens folkhälsoområden, där både pojkar och 
flickor uppvisar en andel av 13-14 % övervikt i samtliga områden (Se 
diagram 76). Andelen barn och unga med fetma har en högre spridning 
mellan kön och områden. Högst andel för pojkar uppmäts i Södra Ale 
(9 %). För flickor uppmäts den högsta andelen i Centrala Ale (6 %). 

När gruppen flickor undersöks vidare går det att urskilja att en större 
problematik kan ses i Centrala Ale gällande både övervikt samt fetma 
för flera åldersgrupper. För pojkar ses en något högre siffror i Södra 
Ale gällande fetma, även i viss grad inom Centrala Ale, men där inga 
specifika trender kan utläsas gällande övervikt.       

7 Eftersom att statistiken kommer från BVC för respektive kommun är det inte möjligt att ge ett 

genomsnittligt värde för andelen barn (4 år) med fetma på nationell nivå.

8 Ales folkhälsoområden motsvarar Södra; Centrala och Norra Ale. Se geografisk indelning Metod 

sid X för mer information.

Diagram 75. Andel (%) barn med övervikt, 
jämförelse mellan Ale och Kungälv kom-
mun år 2013-2015. Källa: BVC. 
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Diagram 77. Andel (%) elever med 
övervikt eller fetma, (födda 2001-2009). 
Källa: UKF (egen verksamhet).
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Statistiken gällande barn och ungas hälsa kompletteras med kvalitativ 
data från vår medarbetardialog. Som tidigare nämnts kan barn och 
ungas hälsa influeras av familjens levnadsvanor [31]. Från medarbe-
tardialogen belystes detta perspektiv då flera som arbetade inom både 
förskola och grundskola påpekade att många barn och unga i Ale har 
dåliga sömn- och kostrutiner och att de påverkas av sina föräldrars 
vanor, beteenden och hälsa. Exempelvis uppgav flera pedagoger både 
från förskola och grundskolan att många barn hoppar över frukosten. 
Något som även visades tydligt i LUPP-undersökningen 2013 där mer 
än var fjärde Ale-ungdom hoppar över frukosten flera gånger i veckan 
eller oftare (28 % i årskurs 8 och 30 % i gymnasiets år 2). Lunchen hop-
par 18, respektive 16 %, över. Detta gör att förskola och skola får ett 
stort ansvar att se till att barnen har en god kost. Ytterligare problema-
tik är att många barn är utmattade på grund av dålig sömn eller många 
aktiviteter efter förskolans slut. Dåliga kostvanor ha även påverkat flera 
elevers tillväxt negativt, enligt personal inom elevhälsan i Ale. 

Från medarbetardialogen lyftes även att familjens socioekonomiska sta-
tus och barnens hemförhållanden i stor grad påverkar barn och ungas 
hälsa och välbefinnande. Att barn och ungas hälsa är förknippat med 
sociala problem och dåliga hemförhållanden är mest påtagligt i centrala 
Nödinge enligt skolpedagoger, samtidigt som dåliga hemförhållanden 
även sågs som en anledning till att barn och unga mår psykiskt dåligt i 
Älvängen. 

Fysisk aktivitet
Att både fysisk aktivitet och stillasittande mäts beror på att fysisk 
aktivitet ses som en friskfaktor, medan stillasittande ses som en riskfak-
tor för ohälsa. En stillasittande fritid innebär att man främst ägnar sig åt 
stillasittande aktiviteter på fritiden och promenerar, cyklar eller rör sig 
på annat sätt mindre än två timmar i veckan. Vid en analys från folkhäl-
soenkäten Hälsa på lika villkor kunde det visas att de med låg utbildn-
ingsnivå oftare hade en stillasittande fritid, jämfört med de som hade en 
högre utbildningsnivå [28]. 

Diagram 78. Stillasittande fritid: Andel av 
befolkningen (16-84 år) som är > fysiskt 
aktiva 2 timmar per vecka. Källa: HPLV

Allt fler ungdomar hoppar över 
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I Ale kan vi se en ökning av andelen personer som uppgett att de har en 
stillasittande fritid, från 2007 till 2015, vilket är en trend som även kan 
urskiljas i regionen. I Ale ses siffran stiga från 12 % 2007, till 16 % 
2015. Det kan inte utläsas en markant skillnad mellan män och kvinnor 
i Ale gällande stillasittande fritid. I Ale uppmäts även en högre andel 
personer med stillasittande fritid än i referenskommunerna, samt 
regionen. 

Inom kommunen ses geografiska skillnader gällande indikatorn, där 
Södra Ale uppvisar en högre andel med stillasittande fritid, 23 %. I övr-
gia områden, Norra och Centrala Ale, uppmäts denna till 16 %. 

Även i indikatorn fysisk aktiv minst 30 minuter per dag uppvisar Ale en 
liten lägre andel fysiskt aktiva, i jämförelse med referenskommunerna. 
Vi kan även urskilja en viss könsskillnad i samtliga kommuner, där 
männen i större utsträckning är fysiskt aktiva. Totalt uppges 65 % av 
aleborna vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag vid senaste mät-
ningen. 

Psykisk ohälsa
Den psykiska hälsan och välbefinnandet är ett övergripande begrepp 
som både innefattar och påverkas av en mängd olika faktorer och as-
pekter. Det handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro 
som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i sam-
hället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala mot-
gångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, som idag 
är ett samlingsbegrepp för såväl nedsatt psykiskt välbefinnande som till 
former av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Idag 
är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av 
västvärlden [2]. Rapporter från SKL visar att ett av tio barn i åldern 
mellan 10 och 18 år har upplevt psykisk ohälsa och nästan dubbelt så 
många har upplevt psykosomatiska besvär. Det är därmed en fråga som 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Södra Ale

Centrala Ale

Norra Ale

Stillasittande fritid

Diagram 79. Andel av befolkningen (16-
84 år) som är fysiskt aktiva > 2 timmar/
vecka, uppdelat på delområdesnivå 
(2007-2015). Källa: HPLV och VGR. 

Diagram 80. Fysisk aktiv minst 30 minut-
er per dag. Källa: Folkhälsomyndigheten, 
nationella folkhälsoenkäten.
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berör samtliga åldersgrupper. 

Nationellt sett ser vi att nästan 40 % av alla pågående sjukskrivningar 
som ersätts av Försäkringskassan i Sverige står psykiska diagnoser för. 
Detta innebär att den psykiska ohälsan i Sverige kostar cirka 70 mil-
jarder kronor varje år [2].

Eftersom psykisk ohälsa kan ses både som en samling av mindre all-
varliga psykiska problem (oro, nedstämdhet) och allvarligare symptom 
som ger en psykiatrisk diagnos, redovisas statistik för flera mått gällande 
den psykiska hälsan i Ale, som tillsammans syftar till att ge en bild av 
utvecklingen av den psykiska hälsan i kommunen. 

Psykiatrisk sjuklighet
Psykiatrisk sjuklighet innebär en psykisk ohälsa som tar sig uttryck i ett 
tillstånd som i sjukvården kan känna igen och registrera med psykiatrisk 
diagnos. De vanligaste diagnoserna är depressioner, ångest, alkoholber-
oende och för äldre demens. Både nationellt och regionalt går trenden 
uppåt, vilket betyder att psykiatrisk sjuklighet ökar. 

När Ale jämförs med genomsnittet för Västra Götalandsregionen går 
det att urskilja att Ale följer samma utvecklingskurva som regionen, 
både gällande män, kvinnor och totalt sett. Kurvorna ökar marginellt 
över tid, men Ale ligger i samtliga grupper några procentenheter över 
genomsnittet (se diagram 79). 

Gällande kvinnor i jämförelse kan det först och främst konstateras att 
kvinnor generellt uppvisar en högre andel psykiatrisk sjuklighet än män. 
I Ale 2015 är skillnaden 5,2 % mellan män och kvinnor, vilket överens-
stämmer med Västra Götalandsregionens genomsnittliga skillnad på 5,1 
%. Kvinnor i alla åldrar i Ale uppvisar en psykiatrisk sjuklighet på 17,2 
%, vilket är 1,1 % över genomsnittet för regionen. 

Utmärkande åldersgrupper för diagnostiserad psykiatrisk sjuklighet är 
18-29 år samt 30-44 år. Denna grupp är utmärkande för både män och 
kvinnor i Ale, men där kvinnorna utmärker sig starkast. Åldersgrupper-
na ses i hela riket vara utpekade där psykisk ohälsa ökar och Ale följer 
därmed den genomsnittliga utvecklingen. Dock är det en högre andel
personer som är diagnostiserade med psykiatrisk sjuklighet i dessa 
åldrar, än vad som uppges för Västra Götalands genomsnitt, samt refer-
enskommuner.  
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Diagram 81. Andel (%) av befolk-
ningen som har diagnostiserats 
med psykiatrisk sjukdom vid 
vårdbesök. Källa: Vårddatabasen 
Vega och SCB
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stress. Ytterligare 30 % beräknas lida av 
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Statistiken visar att 21 % av kvinnor i åldern 18-29 år i Ale har diagnos-
tiserats med psykiatrisk sjukdom vid ett vårdbesök. Statistiken avser 
därmed inte samtliga 18-29 åringar i kommunen, utan de som har 
registrerats med någon psykiatrisk sjukdom vid ett vårdbesök. Det 
innebär att mer än en femtedel av kvinnorna i den utmärkande gruppen 
visar på en psykisk ohälsa, som dessutom har ökat över tid. Männen i 
samma åldersgrupp i Ale befinner sig även dem något över genom-
snittet och har också ökat över tid. Indikatorn visar därmed att Ales 
psykiska ohälsa är något över genomsnittet i Västra Götaland, samt 
ökar över tid.   

Nedsatt psykiskt välbefinnande
Det nedsatta psykiska välbefinnandet är ett ytterligare sätt att mäta 
psykiskt välmående på och är idag ett omfattande folkhälsoproblem 
som särskilt ökat bland unga de senaste åren [30]. Här mäts individens 
psykiska förmåga att kunna hantera faktorer så som stress, arbetslöshet, 
ekonomisk utsatthet, förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor etc. 
och i det de reaktioner som dessa påfrestningar ger. Detta för att kunna 
mäta individers förmåga att klara av vardagen. Kommuner och landst-
ing har ansvar och möjlighet att påverka invånarnas psykiska hälsa, såväl 
inom olika verksamheter som i rollen som arbetsgivare [30].  För att 
bedöma det psykiska välbefinnandet ställs frågor utefter frågebatteriet 
GHQ-12, som mäter psykiska reaktioner på påfrestningar. 

Totalt 17 % av befolkningen i Västra Götaland har ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande, enligt mätning från den nationella folkhälsoenkäten [28]. 
Även här är det vanligare att kvinnor har en högre psykisk ohälsa, alltså 
en högre andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, än män. De slutsat-
ser som dragits från en nationell översikt är att enbart socioekonomiska 
skillnader inte kan förklara skillnader i psykisk ohälsa mellan grupper. 
Förklaringen tros även ligga i olika könsroller samt biologiska skillnader 
[32]. 
 

Diagram 82. Andel (%) 18-29 år, som 
har diagnostiserats med psykiatrisk 
sjukdom vid vårdbesök. Källa: Vård-
databasen Vega och SCB

Diagram 83. Andel 
personer (16-84 år) med 
nedsatt psykiskt välbefin-
nande. Efter region och 
kön. Källa: Hälsa på lika 
villkor (VGR).
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I Ale är det endast små statistiskt säkerställda skillnader som kan urskil-
jas i jämförelse med Kungälv, Alingsås och Västra Götaland. Det som 
däremot kan konstateras är att det återigen är en indikator som visar på 
en högre psykisk ohälsa hos framför allt kvinnor i Ale, vid jämförandet 
av andra kommuners värden. År 2015 rapporteras det att 24 % av kvin-
norna och 14 % av männen har ett nedsatt psykiskt välbefinnande i Ale. 
Det finns därmed stora skillnader mellan könen och är även större än 
genomsnittet för Västra Götaland. Skillnaden har även ökat över tid där 
det 2011 uppvisas en skillnad på 2 % och där det 2015 uppmäts till 10 
% differens. 

När Ale jämförs med Kungälv, Alingsås och Västra Götaland är det 
även en högre andel med nedsatt psykiskt välbefinnande totalt sätt, om 
en med endast små skillnader. Även inom gruppen kvinnor visar statis-
tiken på en högre procentuell andel med ett nedsatt psykiskt välbefin-
nande, i jämförelse med referenskommuner samt Västra Götaland.  

Utskrivna läkemedel
För att vidare undersöka den psykiska hälsan hos Aleborna används 
statistik för utskrivna läkemedel, kopplade till det psykiska välbefinnan-
det. De kategorier av läkemedel som undersöks är neuroleptika9, sömn- 
och lugnande medel, antidepressiva medel samt psykostimulantia10. Sett 
till samtliga utskrivna läkemedel från 2013 till 2015 går det att utläsa att 
andelen personer i befolkningen som hämtat ut läkemedel, kopplade 
till psykisk hälsa, har ökat över tid. Detta när vi både ser till riket och 
genomsnittet för Västra Götaland [34].  

Gällande Ale så är det endast små marginella skillnader som kan utläsas 
för vissa av läkemedlen. Överlag, i de allra flesta ålderskategorier och 
läkemedelskategorier, för både män och kvinnor, befinner sig Ale inom, 
eller strax över, genomsnittet för Västra Götaland.

Utpekande åldersgrupp
När åldersgruppen 18-44 år isoleras från övriga gällande samtlig psyko-
farmaka går det att urskilja att nästintill alla delar av utskrivna läkemedel 
kopplade till psykisk hälsa ligger Ale över de andra i andel %. Detta 
gäller både för kvinnor och män. Ser vi till kvinnor är det en ökning 
som har skett över tid och där Ale tillsammans med Kungälv befinner 
sig över genomsnittliga värden för Västra Götaland för samtliga av de 
aktuella läkemedlen. Männen i samma ålderskategori befinner sig över 
genomsnittliga värden gällande Neuroleptika, lugnande medel och 
sömnmedel.

Överlag kan en viss ökning ses både regionalt och inom kommunerna, 
en trend vilken Ale följer. Vid jämförelsen av kvinnor och män i alla ål-
drar så visas det tydliga skillnader mellan könen där kvinnor i alla utom 
en kategori visar på betydligt högre procentuell andel utskrivna läkeme-
del. Den kategori där männen visar högre andel är inom psykostimulan-
tia. Indikatorn visar därmed att det finns en något högre förskrivning 

9 Neuroleptika är ett samlingsnamn för läkemedel i en grupp av psykofarmaka som används mot 

allvarliga psykoser, till exempel schizofreni [34].

10 Psykostimulantia är en grupp läkemedel som verkar psykiskt och fysiskt stimulerande på män-

niskor, används exempelvis vid behandling av ADHD [34].

Man släcker bränder hela tiden. 
Det skulle säkert bli bättre om 
man fick en bättre dialog mellan 
alla grupper – sjuksköterska, 
enhetschef, undersköterskor osv. 
Det skulle kunna bli besparingar 
både ekonomiskt och mentalt om 
man hade ett bättre system.

“
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av viss psykofarmaka i Ale kommun.  

Självmord
Folkhälsomyndigheten rapporterar att självmord har minskat i alla 
åldersgrupper sedan mitten av 1990-talet, förutom för gruppen 15-24 
år, där självmord i stället har blivit något vanligare det senaste decen-
niet. Den åldersgrupp som fortfarande har högst självmordstal är per-
soner i övre medelåldern, 45-64 år och sedan följt av personer över 65 
år. Det finns även en tydlig könsskillnad gällande självmordsstatistiken 
där kvinnor har ett lägre självmordstal än män. Däremot är självmords-
försök och självskador vanligare bland kvinnor än män [60]. 

I Ale kan vi se en ökning av antal självmord per 10 000 invånare de 
senaste åren (se diagram 85). Vid senaste mätningen uppvisar Ale ett 
högre antal suicider än referenskommunerna samt Västra Götaland. 
Där det i Ale kan ses en eskalerande trend från 2012 ses det i Kungälv 
och Alingsås istället som något deskalerande. 

Sett till statistik uppdelat på kön uppvisar männen i Ale en högre antal 
suicider än Ales kvinnor, vilket stämmer överens med den nationella 
övergripande statistiken. Vi kan även konstatera att både Ales män och 
kvinnor befinner sig över Västra Götalands genomsnittliga värden, och 
där Ales kvinnor tangerar medelvärdet för männen i regionen (se 
diagram 86). För kvinnor i Ale kan vi även se en ökning från 2008/2012 
till 2010/2014.   

En utmärkande grupp i Ale i jämförelse med Kungälv och Alingsås 
samt Västra Götaland, har varit kvinnor i åldern 15-24 år samt kvinnor 
65-74 år (se diagram 86). Antalet suicider per 10 000 är vid senast 
uppmätta period 2,4 för Ales kvinnor 15-24 år, vilket är högre än 
samtliga referenskommuner. Vid 65-74 års ålder är antalet 2,7, vilket 
även det är markant över jämförande. 

Diagram 84. Säkra suicider (15 år 
och äldre). Siffrorna avser antal döda 
per 10 000 invånare bland de som är 
15 år och äldre per 31/12 respektive 
år. Statistiken redovisas som 5-års-
medelvärden. Källa: Socialstyrelsen, 
Dödsorsaksregistret. 
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Diagram 85. Säkra suicider (15 år 
och äldre) uppdelat på män och 
kvinnor. Siffrorna avser antal döda 
per 10 000 invånare bland de som 
är 15 år och äldre per 31/12 respek-
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En utmärkande grupp i Ale i jämförelse med Kungälv och Alingsås 
samt Västra Götaland, har varit kvinnor i åldern 15-24 år samt kvinnor 
65-74 år (se diagram 86). Antalet suicider per 10 000 är vid senast 
uppmätta period 2,4 för Ales kvinnor 15-24 år, vilket är högre än 
samtliga referenskommuner. Vid 65-74 års ålder är antalet 2,7, vilket 
även det är markant över jämförande. 
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och äldre). Siffrorna avser antal döda 
per 10 000 invånare bland de som är 
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Även indikatorn självmordstankar undersöks i Ale, där invånare 16-84 
år fått besvara om de försökt eller övervägt att ta sitt eget liv de senaste 
12 månaderna. Det genomsnittliga värdet för riket och regionen är 5 
%, även i Ale totalt ses ca 5 % uppge detta. Inom delområdena finns en 
viss geografisk skillnad där högst värde ses i Centrala Ale, med 7 %. I 
Södra Ale och Norra Ale är det 3, respektive 4 %.

Barn och unga
De flesta barn och unga i Sverige mår bra, men precis som tidigare 
presenterats från övergripande statistik och som även visas i flera olika 
undersökningar och rapporter, har det blivit allt vanligare att ungdomar 
känner sig nedstämda, oroliga, har svårt att sova eller har någon form 
av värk [35]. Forskningen visar på att den typ av psykisk ohälsa som 
ökat markant sedan 1980-talet är framförallt nedstämdhet, ängslan och 
oro, och detta främst bland flickor [31]. 

Nöjd med sig själv
En indikator som hänger samman med både fysisk och psykisk hälsa är 
livstillfredsställelse. CAN-undersökningen 2016 mäter känslan av att 
vara nöjd med sig själv. Frågan redovisas utefter svaren nöjd; varken 
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Diagram 87. Andel (%) av 
befolkningen 16-84 år som har 
uppgett att de inom de senaste 
12 månaderna har försökt eller 
övervägt att ta sitt liv. Anges på 
delområdesnivå för 2007-2015. 
Källa HPLV och VGR. 

Indikatorer:

 ▪ Nöjd med sig själv
 ▪ Psykostimulantia

Citat från ungdomsdialog när frågan 
ställdes; vad är psykisk hälsa för dig?

“Man tänker gott om sig själv 
och har ett positivt tänkande.”

Att skolsituationen är en viktig faktor är någonting som 
både ungdomar och medarbetare – tillsammans med for-
skningen – understryker. Skolprestationer påverkar den 
psykiska hälsan, och den psykiska hälsan påverkar skol-
prestationerna. Kopplingar har kunnat visas mellan tidiga 
skolmisslyckanden och psykisk ohälsa samtidigt som barn 
med mindre resurser i hemmet har visat större sårbarhet 

för negativa effekter kopplade med skolmisslyckanden. 
En viktig faktor för ett välbefinnande för många flickor 
har kunnat visa sig vara skolframgång, där en utebliven 
sådan eller stressen kopplad till den, kan bidra till en ökad 
psykisk ohälsa bland målgruppen. Medarbetare i Ale, Ale-
ungdomar och forskningen är alla överens – skolan har 
stor betydelse för barns psykiska hälsa [36].
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TA Skolsituationen och den psykiska hälsan
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nöjd eller missnöjd; och missnöjd. Det framgår av materialet att 
majoriteten även detta år av de svarade eleverna, både i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2, vanligtvis är nöjda med sig själva. I Ale är det mellan 
65-70 % som uppger detta.  Runt 10 % för bägge åldersgrupperna 
uppger att de känner sig missnöjda med sig själva och sammantaget är 
det liknande siffror som uppmäts hos Ales referenskommuner11. 

Psykostimulantia
Förskrivning av läkemedel kopplade till psykisk ohälsa är ytterligare ett 
sätt att mäta utvecklingen av den psykiska hälsan hos barn och unga. I 
nationella undersökningar går det att se att förskrivningen av psykofar-
maka har ökat över åren hos personer mellan 0 och 24 år [34]. Den 
sociala kartläggningen 2016 mäter förskrivning av psykostimulantia för 
personer 0-17 år. 

11 Indikatorn jämför även resultaten med ett genomsnittligt värde för samtliga kommuner som 

ingår i Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden + Göteborgs stad (HSN Västra).

Diagram 88. Andelen (%) som har 
besvarat frågan “I vilken utsträckning 
är du nöjd med dig själv?” åk 9. Källa 
CAN-undersökningen 2016

Diagram 89. Andelen (%) som har 
besvarat frågan “I vilken utsträckn-
ing är du nöjd med dig själv?” Gy 2. 
Källa CAN-undersökningen 2016
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Förskrivningen av psykostimulantia har ökat något i Ale mellan 2013-
2015, något som stämmer överens med jämförande trender från övriga 
referenskommuner. Det finns också en tydlig könsskillnad i statistiken, 
där det till pojkar förskrevs nästan tre gånger så mycket psykostimulan-
tia 2015 än som till flickor. 

Det går även att se i statistiken att både Ale och Kungälv är två kom-
muner som befinner sig över Västra Götalands genomsnitt för förskriv-
en psykostimulantia. Om denna realitet beror på en större problematik 
med psykisk ohälsa förknippat med psykostimulantia, eller om det 
istället beror på en frekventare förskrivning – kan i nuläget inte ana-
lyseras, men det är en fråga som bör undersökas vidare. 

De kvalitativa undersökningarna som har gjorts i samband med kartläg-
gningen har alla ställt frågan angående alebornas hälsa och välmående. 
Både medarbetardialogen och ungdomsdialogen belyser tre viktiga 
punkter:

 ▪ Medarbetare i främst skolverksamhet, men även socialtjänst, vittnar 
om en ökad psykisk ohälsa bland både små barn och äldre un-
gdomar. Detta är någonting som oroar medarbetare inom olika 
verksamheter och de ser alla att mer resurser behövs för att ta itu 
med detta problem.

 ▪ Ungdomarna belyser i Ungdomsdialogen fyra olika kategorier som 
svar på varför unga i Ale mår psykiskt dåligt. Dessa är skola, stress, 
mobbning/inga vänner samt problem hemma/med familj eller vän-
ner. 

 ▪ Medarbetardialogen belyser även den psykiska ohälsan hos de 
ensamkommande barn som nyligen har blivit bosatta i Ale. Dessa 
barn behöver i stor utsträckning hantera olika typer av posttrauma-
tiska stressyndrom, något som medarbetarna upplever att det idag 
inte finns resurser eller tid för. 

Alkohol, tobak och narkotika 
Alkohol
Alkohol är en bidragande faktor till många olika sjukdomar, så som 
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och leversjukdomar. Dessutom ökar 
risken för psykisk ohälsa, alkoholpsykoser och självmord. Enligt 
WHO:s beräkningar är en riskfylld alkoholkonsumtion en av de fem 
största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår [30].

Diagram 90. Andelen (%) som 
hämtat ut respektive läkemedel 
under 2015, efter kön, åldern 
0-17 år. Källa: Läkemedelsdata-
basen, Vega. VGR.
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Var femte barn beräknas växa upp i ett hushåll med minst en vuxen 
som konsumerar alkohol och som bedöms som en risk för förälderns 
hälsa, vilket resulterar i en riskfaktor för barnets hälsa [30: 192].

I Ale har andelen personer med riskabla alkoholvanor minskat över tid 
och uppvisar vid jämförelsen med Västra Götaland samt referenskom-
muner en lägre andel individer med denna problematik. 12 % av 
befolkningen i Ale kommun uppges ha riskabla alkoholvanor, vilket är 
under genomsnittet för Västra Götaland. I jämförelse med hela Västra 
nämndområdets kommuner har Ale 2015 den lägsta totala andelen med 
riskabla alkoholvanor. 

I Ale finns det en skillnad mellan män och kvinnors alkoholkonsum-
tion, där det 2015 uppges att 9 % av kvinnorna och 15 % av männen, i 
åldern 16-84 år, har riskabla alkoholvanor.  Nationellt sett ser man inga 
skillnader i riskkonsumtion bland kvinnor med olika utbildningsbakgr-
und, men där det bland män är något mindre vanligt med riskkonsum-
tion bland män med högre utbildning [30]. 

Ungdomar
I CAN-undersökningen 2016 uppger 41 % av Ales 15-åringar att de 
druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna. Av 17-åringarna 
uppger 76 % detta. I båda åldersgrupperna är det betydligt fler flickor 
än pojkar som druckit alkohol. Flickorna i båda åldersgrupperna ligger 
högre än genomsnittet för Västra Götaland. 

Andelen ungdomar som uppger att de druckit alkohol någon gång är 
jämnt fördelad över referenskommunerna och ligger i linje med snittet 
för Västra Götaland. I Ale är det färre än hälften av både 15- och 
17-åringarna som uppger att de någon gång druckit alkohol och drygt 
en femtedel av 15-åringarna uppger att de druckit alkohol de senaste 30 
dagarna. I den äldre gruppen är det färre ungdomar som använt alkohol 

Diagram 91. Andel (%) 16-84 
år som enligt frågeinstrumentet 
AUDIT-C klassas som riskkonsu-
menter. Källa: HPLV

Diagram 92. Andel (%) av elever i 
åk 9 som besvarat frågan: Har du 
någon gång druckit alkohol. Pro-
centuell fördelning efter kommun/
region. Källa: CAN 2016
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de senaste 30 dagarna i Ale jämfört med snittet i länet. Fler flickor än 
pojkar bland 17-åringarna uppger att de druckit alkohol över tid men 
även de senaste 30 dagarna.
 
Föräldrars bjudvanor är en starkt bidragande faktor till ungdomars 
alkoholkonsumtion. Enligt CAN 2014 och tidigare forskning ökar 
konsumtionen av alkohol hos de ungdomar som blir bjudna på alkohol 
hemma [37; 38]. I Ale och referenskommunerna är det runt 15 % av 
15-åringarna som uppger att de blivit bjudna på alkohol av sina föräl-
drar någon gång. I båda åldersgrupperna är det betydligt vanligare att 
fler flickor än pojkar, anger att de har blivit bjudna på alkohol av sina 
föräldrar.

Riskkonsumtionen12 av alkohol bland 15- och 17-åringarna i Ale ligger i 
linje med referenskommunerna och snittet i Västra Götaland. Riskkon-
sumtion i tidig ålder ökar risken för problematiskt användande av 
alkohol senare i livet [39]. Bland de äldre ungdomarna är det något fler 
pojkar (26 %) än flickor (22 %) som uppger en riskabel konsumtion av 
alkohol. 

12 Riskkonsumtion innebär att du har druckit 9 (♀) /14 (♂) standardglas i veckan eller mer alterna-

tivt intensivkonsumerat 1 gång i månaden eller oftare.

Diagram 93. Andel (%) av 
elever i gymnasiets år 2 som 
besvarat frågan: Har du någon 
gång druckit alkohol. Procen-
tuell fördelning efter kön. Källa: 
CAN 2016

Diagram 94. Har du under 
de senaste 12 månaderna 
blivit bjuden på alkohol av dina 
föräldrar/vårdnadshavare? 
Procentuell fördelning efter 
kön bland elever i gymnasiets 
år 2. Källa: CAN 2016
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Diagram 95. Alkoholdebut 13 
års ålder eller yngre. Procen-
tuell fördelning bland elever i 
gymnasiets år 2. Källa: CAN 
2016
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Enligt forskningen kan även tidig alkohol- och berusningsdebut öka 
risken för hög konsumtion av alkohol senare i livet men ökar även 
risken för narkotikaanvändning [40]. Andel 15-åringar som uppger att 
de gjort sin alkoholdebutålder före 13 års ålder är likartad i de jämförda 
kommunerna. För 17-åringarna var det vanligare för både pojkar och 
flickor i Ale med alkoholdebut före 13års ålder än vad det var i refer-
enskommunerna och i förhållande till snittet i Västra Götaland (21 % i 
Ale, mot länssnittet 14 %).

Det finns en viss ärftlighet beträffande alkoholberoende och en riskfak-
tor för att utveckla ett missbruk är hög konsumtion hos föräldern [41]. 
Omkring 15 % av 15-åringarna i de jämförda kommunerna uppger att 
de upplever att deras föräldrar dricker för mycket alkohol och önskar att 
de ska sluta. Bland 17-åringarna i Ale är det några procentenheter fler 
som upplever att deras föräldrar dricker för mycket i jämförelse med 
länssnittet och referenskommunerna (17 % i Ale 12 % respektive 14 % 
i referenskommunerna).

Tobak
Rökningen i Sverige, bland både kvinnor och män, har minskat sedan 
1980-talet och det tros bero på en rad olika faktorer. Trots detta 
uppskattas att nära 12 000 individer i Sverige dör varje år i sjukdomar 
som är relaterade till rökning [30]. En siffra som även den förväntas 
minska då rökning har minskat överlag. Forskning har kunnat visa på 
att det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 års ålder och också 
därför det tidiga och förebyggande arbetet är av största vikt.  

Nationellt är andelen som röker dagligen främst inom åldersgruppen 
45-64 år. Det konstateras också att andelen dagligrökare är betydligt 
högre bland individer med kort utbildning. I folkhälsoenkäten Hälsa på 
lika villkor följs även ”rökning då och då” upp, där största andelen ut-
görs av yngre åldersgrupper. Denna kategori har inte minskat på samma 
sätt som dagligrökare har gjort [30].

I Ale går det att se en minskning för gruppen män över tid, vilket gör 
att männen befinner sig under Västra Götalands medelvsärde. 8 % av 
männen i Ale är dagliga rökare. För kvinnorna pekar istället trenden 
något uppåt vilket betyder en eskalerande kurva där 13 % är daglig 
rökare, vilket betyder något över Västra Götalands genomsnittliga 
värde. 
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Diagram 96. Andel (%) av befolk-
ningen 16-84 år som uppgett att de 
röker dagligen. Källa: HPLV
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Ungdomar
Gällande ungdomar är rökning vanligare bland flickor än bland pojkar i 
båda åldersgrupperna 15- och 17 år i Västra Götaland som helhet. 
Denna könsskillnad syns främst bland Ales 17-åringar, där pojkarna 
även ligger klart under genomsnittet för Västra Götaland gällande andel 
elever som röker. Även när det kommer till snusande är genomsnittet i 
Ale lägre än i Västra Götaland, för både pojkar i åldern 15 och 17 år. 
Nästan inga flickor har uppgett att de snusar.

I Ale är det fler 15-åringar som uppger att de någon gång har provat 
e-cigaretter (25 %) än vanliga cigaretter (19 %). Siffran är något lägre 
än i referenskommunerna och under snittet i Västra Götaland (27 %). I 
kontrast är det fler av 15-åringarna i Ale som uppger att de har använt 
e-cigaretter de senaste 30 dagarna jämfört med referenskommunerna 
och länssnittet. Fler flickor än pojkar uppger att de använt e-cigarett 
senaste 30 dagarna (11 % respektive 6 %).

Narkotika
Det finns sedan tidigare ett känt samband mellan narkotikaanvändande 
och andra riskbeteenden, som exempelvis riskfylld alkoholkonstumtion 
och tobaksanvändning, men även andra biopsykosociala riskfaktorer 
knutna till familj, skola och individ [59]. I Ale är narkotikaanvändnin-
gen bland 15-åriga flickor högre än genomsnittet för Västra Götaland, 
medan andelen hos Ales 17-åriga pojkar är lägre än Västra Götalands.  

Andelen 15-åringar som blivit erbjudna narkotika, varierar från 17 % till 
24 % i de jämförda kommunerna. Ale tangerar snittet för Västra 
Götaland med 21 %. Det är vanligare bland 17-åringar att de blivit 
erbjudna narkotika och Ale ligger tillsammans med referenskommuner-
na i linje med regionsnittet. Betydligt fler flickor (42 %) än pojkar (33 
%) i 17-årsålderna uppger att de blivit erbjudna narkotika. 
 

Diagram 97. Har du rökt e-cigaret-
ter någon gång? Procentuell 
fördelning bland elever i årskurs 9. 
Källa: CAN 2016
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Diagram 98. Har du någon gång 
under de senaste 12 månaderna 
blivit erbjuden att prova eller köpa 
narkotika? Procentuell fördelning 
efter kön bland elever i gymnasiets 
år 2. Källa: CAN 2016

39
33 33

42

60
66 66

58

0

10

20

30

40

50

60

70

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Västra Götalands län Ale

Ja

Nej



SOCIAL KARTLÄGGNING 201682

HÄLSA OCH LEVNADSVANOR

82 % av 15-åringarna i Ale uppger att det inte känt lust att prova narko-
tika, vilket är några procentenheter högre än i referenskommunerna och 
länssnittet. För 17-åringarna ser vi det motsatta. 25 % av 17-åringarna 
i Ale uppger att de någon gång haft lust att prova narkotika vilket är 
högre än både länssnittet (19 %) och i referenskommunerna (16 % och 
18 %). För båda åldersgrupperna är det vanligare att flickorna uppger 
att de haft lust att prova narkotika.

Andel 15-åringar som uppger sig ha använt narkotika någon gång 
sträcker sig från 4-7 % i de jämförda kommunerna. Andelen som 
använt narkotika de senaste 30-dagarna bland 15-åringarna tangerade 
länssnittet (2 %). Bland 17-åringarna uppger 14 % att de någon gång 
provat narkotika vilket placerar Ale mellan de två referenskommunerna 
(10 % och 19 %) och strax under länssnittet (17 %). 

Bland 17-åringarna är det fler pojkar som uppger att de använt narko-
tika någon gång, men bland 17-åringarna såväl som hos 15-åringarna är 
det fler flickor än pojkar som uppger att de använt narkotika de senaste 
30 dagarna.

Diagram 99. Har du använt 
narkotika någon gång? Procentuell 
fördelning efter kön bland elerv i 
gymnasiets år 2.

19

13
16

1314

9
11

9

5
3

4 6

0

5

10

15

20

25

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Västra Götalands län Ale

Ja (totalt) Ja, de senaste 12 månaderna Ja, de senaste 30 dagarna

Flera medarbetare uppger att de upplever 
en utbredd droganvändning främst bland 
ungdomar i allmänhet i hela Ale kommun. 
De framträdande orterna som pekas ut är 
framförallt Nödinge och Älvängen. Men 
samtidigt vittnas det om att den psykiska 
ohälsan är ett allt större problem bland de 
unga än droganvändningen. 

Många av de jag möter i mitt 
yrke mår dåligt och det är väldigt 
individuellt varför det är så, men 
det jag tänker är att det som kan 
gynna att man mår bättre är att 
det fungerar i skolan och att det 
finns rutiner för ett samarbete 
mellan skola och socialtjänst. 
Det är den största skyddsfaktorn.

“
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Sammanfattning 
Det allmänna hälsotillståndet i Ale kommun kan ses som en svagt uppåtgående utveckling, sett till uppskat-
tad medellivslängd samt självskattad hälsa. Den positiva trenden är starkare för männen än för kvinnorna 
i kommunen där kvinnornas medellivslängd inte har förändrats i större utsträckning sedan värdet för åren 
1998-2002. Kvinnors självskattade hälsa har inte heller förändras i större utsträckning, medan det för män-
nen kan ses öka något marginellt gällande god självskattad hälsa. För ungdomarna finns det liknande ten-
denser där fler killar än tjejer upplever sin hälsa som god, sett till åk 8 elever.  Drygt 60 % av bägge könen 
uppger också att det finns återkommande hälsobesvär, exempelvis stress, huvudvärk samt sömnsvårigheter. 

Det finns även en viss geografisk skillnad när medellivslängden analyseras och även om detta bör göras 
med försiktighet går det att konstatera att kvinnor i Ale lever något kortare, statistiskt sett, i jämförelse med 
referenskommunerna samt riket. Männen står inte inför samma realitet. Inom kommunen kan ytterligare 
skillnader konstateras där det mellan Nödinge och Älvängen skiljer 6 år i förväntad medellivslängd mellan 
männen. Mellan kvinnor i Nödinge och Älvängen är skillnaden istället 1,5 år i förväntad medellivslängd. 
Det kan därmed sägas att skillnaden i det allmänna hälsotillståndet för männen är större inom kommunen 
och för kvinnor är det snarare en större skillnad gentemot referenskommunerna samt rikets genomsnitt. 

Tandhälsan i kommunen visar på förbättring över tid, sett till kariesfrihet hos 3-, 6-, och 19-åringar. Hos de 
yngre barnen visar statistiken på något lägre andel kariesfrihet än i jämförelse med referenskommuner och 
riket. Kariesfriheten för 6-åringar i de tre olika folktandvårdsområden visar på en stor skillnad jämförelse-
vis, där det i Södra Ale (Bohus) finns en större problematik än hos de övriga, där endast 60 % av 6-årin-
garna är kariesfria. För att kunna koppla samman kariesproblematik med bakgrundsfaktorer samt för att 
kunna arbeta vidare med frågan behövs fortsatta analyser där statistik för samtliga 6-åringar i kommunen 
måste ses över. 
 
Sett till den fysiska hälsan inom Ale kommun är det en negativ utvecklingskurva som utläses av statistiken. 
Andelen med fetma ökar, främst bland män, samtidigt som den stillasittande fritiden ökar och den dagliga 
fysiska aktiviteten minskar. Inom dessa indikatorer befinner sig Ale kommun i negativ position i jämförelse 
med referenskommuner samt Västra Götalandsregionens genomsnitt. I den övergripande analysen av 
resultaten från Hälsa på lika villkor visas en stark koppling till vikt och utbildningsnivå, vilket således kan 
vara en förklaringsfaktor till skillnader kommunerna i mellan. 
 
Den fysiska hälsan för barn och unga visar även den på en negativ trend sett över tid. För 4-åringar har 
andelen med övervikt ökat från 6 % för respektive kön 2013 till 14 % för flickor och 12 % för pojkar år 
2015. För de något äldre barn och ungdomarna är andelen med övervikt fortfarande mellan 12 och 14 % 
och relativt jämnt fördelat mellan delområdena. Sett till andelen med fetma finns det en viss geografisk 
skillnad där en större problematik kan identifieras i Centrala Ale, främst för flickor, och i Södra Ale, främst 
för pojkar. 

Den psykiska ohälsan är en växande utmaning för hela landet och Ale avviker inte från den trenden, 
snarare tvärtom. Övergripande följer Ale den statistiska kurva som kan urskiljas över tid gällande indika-
torer kopplade till den psykiska ohälsan, men med något större utmaningar. Den grupp där olika former 
av psykisk ohälsa kommer fram tydligast är kvinnor, och främst kvinnor i åldern 18-44 år. Denna grupp 
visas i statistiken ha en större problematik med psykiatrisk sjuklighet samt utskrivna läkemedel. Även 
suicidstatistiken är för denna grupp hög i jämförelse med referenskommuner samt genomsnittligt värde för 
Västra Götalandsregionen. Även för män ökar antalet suicider, samt är högre än jämförande.  

Levnadsvanor kopplade till hälsan likt alkohol och tobak är faktorer som överlag visar på positiv utveck-
lingsriktning. De riskabla alkoholvanorna hos aleborna har minskat, och alkoholkonsumtionen bland ung-
domarna befinner sig inom genomsnittliga värden för Västra Götaland. Det finns däremot en könsskillnad 
inom ungdomars konsumtion av både användning av alkohol och narkotika, till skillnad från regionens 
statistik, där tjejer i större utsträckning anger ett större bruk.
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 ▪ Jämfört med Alingsås, Kungälv, Västra Götalandsregionen och riket 
så har Ale en större andel förgymnasialt utbildade personer och en 
lägre andel eftergymnasialt utbildade personer. Kvinnor har i högre 
grad en längre utbildning än män. 

 ▪ Andelen förgymnasialt utbildade är högst i Centrala Nödinge. Ande-
len högutbildade är högst i Södra Nödinge 

 ▪ Lägsta andelen sysselsatta personer finns i Centrala Nödinge och 
högsta andelen sysselsatta personer finns i Östra Nödinge. 

 ▪ Kvinnor har generellt en lägre medelinkomst än män. Inkomstskill-
naderna mellan könen är störst i Älvängen, Alafors och Alvhem. 
Dessa områden är samtidigt de områden som har de högsta me-
delinkomsterna av Ales delområden. I Hålanda och Surte finns de 
lägsta medelinkomsterna.

 ▪ I Centrala Nödinge är andelen personer med låga inkomster störst 
i hela Ale. Samtidigt ser vi en stor grupp höginkomsttagare i Södra 
och Östra Nödinge.

 ▪ Kvinnor och personer med utländsk bakgrund mår generellt sämre 
(har högre ohälsotal) i Ale. Centrala Nödinge sticker ut där det är 
personer med svensk bakgrund som har ett högre ohälsotal.  Det 
finns också ett samband mellan ohälsotalet och utbildningsnivån.

 ▪ Äganderätten är den dominerande upplåtelseformen i nästan alla 
delområden Surte, Bohus, Nol och Nödinge. I Surte och Bohus bor 
en större andel personer i bostadsrätt och i Nol och Nödinge är det 
hyresrätt.

 ▪ Andelen av invånare som fått försörjningsstöd någon gång har 
minskat under de senaste 5 åren medan andelen för hela VGR har 
ökat. Ett stort antal personer som fått försörjningsstöd ser vi fram-
förallt i Centrala Nödinge.

SAMMANFATTNING

KARTLÄGGNINGSOMRÅDE 4

Socioekonomiska förutsättningar
Med socioekonomi sammanfattas indikatorer som beskriver sociala 
och ekonomiska förhållanden i samhället. Det finns ett tydligt samband 
mellan den sociala positionen och hälsan, samt hälsans fördelning i 
befolkningen. Både löpande inkomster och ekonomiska tillgångar är 
centrala delar för individens hälsa [42]. Därför går det att säga att de 
ekonomiska resurserna mäter både social position och bestämningsfak-
torer för hälsan. Tillgång till resurser som utbildning, inkomst, arbete 
och boende påverkar individens sociala position, vilket vidare påverkar 
individens livssituation och hälsa. Ett exempel på detta är att individer 
med kort utbildning drabbas i större utsträckning av sjuklighet än indi-
vider som är högutbildade. Fortsatt ses att individer med låg inkomst 
och yrkesposition lever kortare liv än jämförelsen med höginkomstta-
gare. Utbildningsnivån reflekterar alltså människans möjlighet att uppnå 
en viss position. Det beror i stora drag på att människor med högre 
inkomster har större resurser för att kunna påverka sina liv och sin 
hälsa. De indikatorer som därmed mäter socioekonomiska förutsättnin-
gar visar på en sammantagen effekt av psykosociala processer och 
materiella resurser [43: 75]. 

Faktorer som tas upp i kapitlet:

 ▪ Utbildningsnivå
 ▪ Arbetsmarknadsposition
 ▪ Ekonomiska villkor
 ▪ Boendemiljö
 ▪ Försörjningsstöd

FN:s globala mål 
1: Avskaffa all 
form av fattigdom 
överallt.

FN:s globala mål 
5: Uppnå jämställ-
dhet, och alla kvin-
nors och flickors 
egenmakt.

FN:s globala mål 
8: Verka för en 
inkluderande och 
långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv 
sysselsättning 
med anständiga 
arbetsvillkor för 
alla.

FN:s globala mål 
10: Minska ojäm-
likheten inom och 
mellan länder.
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Utbildningsnivå
Det finns en stark koppling mellan hälsa och utbildningsnivå, där 
utbildningsnivån ger goda förutsättningar att utveckla hälsofrämjande 
levnadsvanor och skapar också grunden för en bra positionering på 
arbetsmarknaden. För att få en uppfattning om utbildningsnivån på 
arbetsmarknaden tittar vi därför på befolkningsgruppen mellan 25 och 
64 år. Generellt är kvinnor i större utsträckning mer högutbildade än 
män [44]. 

Jämfört med utbildningsnivån i hela Sverige, Västra Götaland, Aling-
sås och Kungälv är Ales procentuella andel högutbildade mindre (se 
diagram 101). Med högutbildade menas personer med eftergymnasial 
utbildning i minst 3 år. Samma gäller för personer med eftergymnasial 
utbildning i mindre än 3 år (personer som har gått på högskolekurser). 
För personer med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå visar 
statistiken motsatsen med en högre andel i Ale kommun jämfört med 
Sverige. Det är ett mönster som ofta förekommer i mindre kommuner 
[44]. 

I Ale har kvinnor i större utsträckning än män en eftergymnasial 
utbildning, och andelen män med förgymnasial och gymnasial utbildn-
ingsnivå är större. Diagram 102 visar att skillnaden mellan män och 
kvinnor har ökat över tiden. Ale följer därmed utbildningsmönstren 
som vi ser i hela Sverige, där kvinnor är mer högutbildade än män 
(diagram 102 och 103). 

Indikatorer:

 ▪ Utbildningsnivå, kommun
 ▪ Andel högutbildade
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Diagram 100. Utbildn-
ingsnivå (25-64 år) i Ale 
kommun och Sverige 
2015 (källa: SCB).

Diagram 101. Andel högutbildade 
män och kvinnor i Ale 2005-2015 
(källa: SCB).
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Jämförelsen mellan personer med svensk och utländsk bakgrund visar 
en större andel förgymnasial utbildade och högutbildade personer med 
utländsk bakgrund (Diagram 104). 

Delområden
I Ales 10 delområden ser vi att andelen eftergymnasialt utbildade är 
något högre i Surte, Bohus, Nödinge, Alafors, Älvängen och Alvhem 
jämfört med Nol och landsbygdsområdena Skepplanda, Hålanda samt 
Starrkärr/Kilanda/Ryd. Dessa delområden har också en något större 
andel förgymnasial och gymnasial utbildade personer.   

Diagram 102. Utbildningsnivå (25-64 
år) i Ale kommun efter kön 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 103. Utbildningsnivå (25-64 
år) i Ale kommun efter bakgrund 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 104. Utbildningsnivå 
(25-64 år) i Ale kommuns 
10 delområden 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Vi ser också att andelen högutbildade är betydligt större hos kvinnor än 
hos män i alla delområden. I Surte, Nol, Alafors, Starrkärr/Kilanda/
Ryd, Skepplanda, Hålanda och Alvhem är andelen av högutbildade 
bland personer med utländsk bakgrund något högre än bland de med 
svensk bakgrund. I Nödinge och Älvängen ser vi en omvänd bild där 
andelen högutbildade med svensk bakgrund är något större. Generellt 
ser vi att skillnaderna mellan kön är större än skillnaderna mellan 
svensk och utländsk bakgrund.

  

Detaljområden
I detaljområdena i Älvängen och Nödinge är gruppen eftergymnasialt 
utbildade störst i Södra Nödinge och lägst i Centrala Nödinge. Samti-
digt är andelen förgymnasialt utbildade personer störst i Centrala 
Nödinge och lägst i Södra Nödinge. Därmed är skillnaderna mellan 
utbildningsnivåerna större i Nödinge än i Älvängen där andelarna liknar 
mer varandra i de tre detaljområdena.   

Diagram 105. Andel högutbildade 
(eftergymnasial utbildning 3 år och 
mer; 25-64 år) i Ale kommuns 10 
delområden efter kön 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Diagram 106.  Andel högutbil-
dade (eftergymnasial utbildning 
3 år och mer; 25-64 år) i Ale 
kommuns 10 delområden efter 
bakgrund 2015 (källa: Västdata-
basen - SCB).

Diagram 107. Utbildn-
ingsnivå (25-64 år) i 
Älvängen och Nödinge 
2015 (källa: Västdata-
basen - SCB).
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Avseende utbildningsfördelningen efter kön visar sig samma bild som 
för hela kommunen. Det finns fler högutbildade kvinnor i samtliga 
delområden. Skillnaderna mellan högutbildade med svensk och utländsk 
bakgrund är marginella förutom i Centrala och Östra Nödinge som 
sticker ut med en högre andel högutbildade personer med utländsk 
bakgrund.  

Arbetsmarknadsposition
Att ha ett arbete och att vara sysselsatt är en del av hälsans bestämn-
ingsfaktorer, och är viktigt för att undvika ekonomisk stress och att ha 
tillgång till materiella resurser samt att kunna skapa relationer. 

Sysselsättning
Andelen förvärvsarbetande har generellt ökat sedan 2010.  Ale kom-
mun följer därmed Västra Götalands utveckling och befinner sig mellan 
Alingsås (lägre andel) och Kungälv (högre andel) statistiskt sett. 

Diagram 108. Andel högutbildade 
(eftergymnasial utbildning 3 år och mer; 
25-64 år) i Älvängen och Nödinge efter 
kön 2015 (källa: Västdatabasen - SCB).

Diagram 109. Andel högutbildade (efter-
gymnasial utbildning 3 år och mer; 25-64 
år) i Älvängen och Nödinge kommuns 10 
delområden efter bakgrund 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Diagram 110. Andel förvärvsar-
betande 20-64 i Ale, Alingsås, 
Kungälv, Västra Götalands region 
och riket 2010-2014 (källa: Kolada).
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Fler män än kvinnor är sysselsatta sett till år 2014. Detta gäller för 
hela kommunen och för samtliga detaljområden. Personer med svensk 
bakgrund är i större utsträckning sysselsatta jämfört med personer med 
utländsk bakgrund. Mönstret visar sig i alla del- och detaljområden. 
Lägsta andel förvärvsarbetande uppmäts i Centrala Nödinge, när även 
detaljområden jämförs.      

Andel förvärvsarbetande 2014 Kvinnor Män Total

Surte 78,9% 80,6% 79,8%

Bohus 76,3% 82,5% 79,5%

Nödinge 77,2% 82,2% 79,6%

Nol 80,1% 84,0% 82,1%

Alafors 83,2% 86,6% 84,9%

Starrkärr/Kilanda/Ryd 85,8% 90,5% 88,2%

Älvängen 82,8% 86,2% 84,5%

Skepplanda 80,9% 84,9% 82,9%

Hålanda 77,4% 87,3% 82,6%

Alvhem 81,3% 88,6% 85,1%

Total 79,9% 84,2% 82,1%

Tabell 15. Förvärvsarbetande 20-64 år efter kön 2014 (källa: Västdatabasen - SCB).

Andel förvärvsarbetande 2014 Svensk 
bakgrund

Utländsk 
bakgrund

Total

Surte 83,74% 72,57% 79,8%

Bohus 84,05% 70,28% 79,5%

Nödinge 85,87% 66,53% 79,6%

Nol 84,85% 71,60% 82,1%

Alafors 87,08% 69,05% 84,9%

Starrkärr/Kilanda/Ryd 89,32% 79,67% 88,2%

Älvängen 86,01% 74,61% 84,5%

Skepplanda 83,94% 77,54% 82,9%

Hålanda 84,21% 69,70% 82,6%

Alvhem 85,19% 84,48% 85,1%

Total 85,31% 71,14% 82,1%

Tabell 16. Förvärvsarbetande 20-64 år efter bakgrund 2014 (källa: Västdatabasen - SCB).

Avseende utbildningsfördelningen efter kön visar sig samma bild som 
för hela kommunen. Det finns fler högutbildade kvinnor i samtliga 
delområden. Skillnaderna mellan högutbildade med svensk och utländsk 
bakgrund är marginella förutom i Centrala och Östra Nödinge som 
sticker ut med en högre andel högutbildade personer med utländsk 
bakgrund.  

Arbetsmarknadsposition
Att ha ett arbete och att vara sysselsatt är en del av hälsans bestämn-
ingsfaktorer, och är viktigt för att undvika ekonomisk stress och att ha 
tillgång till materiella resurser samt att kunna skapa relationer. 

Sysselsättning
Andelen förvärvsarbetande har generellt ökat sedan 2010.  Ale kom-
mun följer därmed Västra Götalands utveckling och befinner sig mellan 
Alingsås (lägre andel) och Kungälv (högre andel) statistiskt sett. 

Diagram 108. Andel högutbildade 
(eftergymnasial utbildning 3 år och mer; 
25-64 år) i Älvängen och Nödinge efter 
kön 2015 (källa: Västdatabasen - SCB).

Diagram 109. Andel högutbildade (efter-
gymnasial utbildning 3 år och mer; 25-64 
år) i Älvängen och Nödinge kommuns 10 
delområden efter bakgrund 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Diagram 110. Andel förvärvsar-
betande 20-64 i Ale, Alingsås, 
Kungälv, Västra Götalands region 
och riket 2010-2014 (källa: Kolada).
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Andel förvärvsarbetande 2014 Kvinnor Män Total

Centrala Nödinge 65,71% 71,88% 68,65%

Östra Nödinge 85,71% 89,41% 87,57%

Södra Nödinge 85,22% 88,68% 86,92%

Centrala Älvängen 82,07% 86,40% 84,18%

Norra Älvängen 79,26% 83,73% 81,53%

Södra Älvängen 87,02% 88,34% 87,70%

Total 79,63% 83,99% 81,79%

Tabell 17. Förvärvsarbetande 20-64 år i Älvängen och Nödinge efter kön 2014 (källa: Väst-
databasen - SCB).

Andel förvärvsarbetande 2014 Svensk 
bakgrund

Utländsk 
bakgrund

Total

Centrala Nödinge 78,07% 57,19% 68,65%

Östra Nödinge 91,07% 76,81% 87,57%

Södra Nödinge 88,67% 81,00% 86,92%

Centrala Älvängen 86,20% 68,89% 84,18%

Norra Älvängen 82,84% 73,73% 81,53%

Södra Älvängen 88,81% 80,18% 87,70%

Total 85,94% 68,49% 81,79%

Tabell 18. Förvärvsarbetande 20-64 år i Älvängen och Nödinge efter bakgrund 2014 (källa: 
Västdatabasen - SCB).

Arbetslöshet
Även om kopplingen mellan ohälsa och arbetslöshet är komplex så är 
ohälsan större bland arbetslösa. Under den ekonomiska krisen på 
1990-talet ökade arbetslösheten kraftigt och sjönk vid slutet av 1990-ta-
let. Under den senaste tiden har arbetslösheten ökat igen [43: 78]. 
Andelen öppet arbetslösa och i sysselsättningsprogram i Ale kommun 
är lägre än i Västra Götaland och Alingsås mellan 2010 och 2015 
(diagram 112). Arbetslösheten bland unga (18 och 24 år, diagram 113) 
är generellt högre och har ökat under 2000-talet [43: 79]. I diagram 113 
ser vi att andelen arbetslösa unga har generellt gått ner under de senaste 
åren och att Ale ligger lägst efter Kungälv. Ungdomsarbetslösheten är 
högre i Sverige än i flera jämförbara länder, exempelvis Norge och 
Danmark [43: 79].  
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Diagram 111. Andel (%) personer 
16-64 år som är arbetslösa och i 
program 2010-2015 (källa: Arbets-
förmedlingen).

Vi har i Nödinge ett mycket 
socioekonomiskt utsatt område 
– det är stora utmaningar med 
sociala hemförhållanden.  
Det har varit väldigt påtagligt 
de sista åren.
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Delområden
Siffrorna  på del- och detaljområdesnivå baseras på Västdatabasens 
statistik ur arbetsförmedlingens arbetsmarknadsregister och gäller för 
personer mellan 18 och 64 år. I Ale fördelar sig andelarna män och 
kvinnor som är öppet arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram relativt 
jämnt. I Surte, Nödinge, Starrkärr/ Kilanda/Ryd och Älvängen är ande-
len arbetslösa män något större än andelen arbetslösa kvinnor. I Bohus, 
Nol, Alafors, Skepplanda, Hålanda och Alvhem är det kvinnor som i 
högre grad är arbetslösa. 

Skillnaden mellan personer med svensk och utländsk bakgrund är 
större. Andelen arbetslösa bland personer med utländsk bakgrund är 
betydligt högre i Surte, Nödinge, Nol, Alafors och Hålanda. Bland unga 
mellan 18 och 24 år är det Alvhem, Hålanda och Nödinge som har 
högre andelar öppet arbetslösa och i program. I Surte har vi den lägsta 
andelen arbetslösa unga med 5,4 %. Därmed ligger den gruppen öppet 
arbetslösa och i program bland unga i Surte på samma nivå som för 
hela befolkningen mellan 18 och 64 år.

Öppet arbetslösa och i 
program 2014

Kvinnor Män Total

Surte 4,5% 6,1% 5,4%

Bohus 4,5% 4,4% 4,4%

Nödinge 5,8% 6,1% 5,9%

Nol 5,5% 5,0% 5,3%

Alafors 4,1% 3,9% 4,0%

Starrkärr/Kilanda/Ryd 2,1% 3,3% 2,7%

Älvängen 3,4% 3,5% 3,4%

Skepplanda 3,4% 3,1% 3,3%

Hålanda 5,4% 3,1% 4,2%

Alvhem 4,3% 3,6% 3,9%

Total 4,4% 4,5% 4,5%

Tabell 19. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och i program; 18-64 år) i Ale efter  
kön 2014 (källa: Västdatabasen - Arbetsförmedlingen).

Diagram 112. Andel (%) personer 
18-24 år som varit arbetslösa eller 
i program (källa: Arbetsförmedlin-
gen). 

Tabell 20. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och 
i program; 18-24 år) i Ale efter bakgrund 2014 
(källa: Västdatabasen - Arbetsförmedlingen).
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Detaljområden 
I Centrala och Södra Nödinge och Södra Älvängen är män i högre grad 
arbetslösa, i Östra Nödinge, Centrala Älvängen och Norra Älvängen är 
kvinnor i högre grad arbetslösa. Skillnaderna är inte stora och visar sig 
framförallt i jämförelsen av svensk/utländsk bakgrund. Här är mönstret 
igen mycket tydligare med en betydlig högre andel arbetslösa personer 
med utländsk bakgrund. Centrala Nödinge sticker ut med hög andel 
arbetslösa. Bland unga är det Central Nödinge som sticker ut med den 
högsta andelen öppet arbetslösa och i program. 

Öppet arbetslösa 
och i program 2014

Kvinnor Män Total

Centrala Nödinge 9,4% 10,3% 9,8%

Östra Nödinge 3,2% 3,1% 3,1%

Södra Nödinge 3,1% 3,4% 3,3%

Centrala Älvängen 3,6% 3,3% 3,5%

Norra Älvängen 3,8% 3,2% 3,5%

Södra Älvängen 2,7% 4,0% 3,4%

Total 4,7% 4,9% 4,8%

Tabell 21. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och i program; 18-64 år) i Älvängen och Nödinge 
efter kön 2014 (källa: Västdatabasen - Arbetsförmedlingen).

Öppet arbetslösa och i 
program 2014

Svensk 
bakgrund

Utländsk 
bakgrund

Total

Centrala Nödinge 5,8% 14,8% 9,8%

Östra Nödinge 2,4% 5,6% 3,1%

Södra Nödinge 2,2% 7,1% 3,3%

Centrala Älvängen 3,2% 5,4% 3,5%

Norra Älvängen 3,1% 5,8% 3,5%

Södra Älvängen 3,0% 6,1% 3,4%

Total 3,3% 9,9% 4,8%

Tabell 22. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och i program; 18-64 år) i Älvängen och Nödinge 
efter bakgrund 2014 (källa: Västdatabasen - Arbetsförmedlingen).

Ohälsotal
Ohälsotalet anger det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning 
inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med 
aktivitets  och sjukersättning för befolkningen 16 64 år (SCB). Sjuk-
skrivning kan ha positiv och negativ påverkan på en individens liv. Åter-
hämtandet från sjukdom är den positiva effekten. Negativ påverkan får 
sjukskrivningar om ytterligare fler sjukdomar uppstår i samband med 
den förändrade livssituationen såsom depression [42: 16].     

Diagram 114 visar ohälsotalets utveckling under en femårsperiod 
mellan 2011 – 2015. Det är framförallt kvinnornas ohälsotal för 2015 
som pekar uppåt. Kvinnornas ohälsotal är generellt betydligt högre än 
männens. Ales ohälsotal ligger mellan Kungälv och Alingsås och ligger 
ungefär på Västra Götalandssnittet och lite över rikssnittet. 

Tabell 23. Arbetslöshet (öppet arbetslösa 
och i program; 18-24 år) i Älvängen och 
Nödinge efter bakgrund 2014 (källa: Väst-
databasen - Arbetsförmedlingen).

Öppet arbetslösa och i 
program (18-24 år) 2014

Centrala Nödinge 11,8%

Östra Nödinge 7,5%

Södra Nödinge 9,7%

Centrala Älvängen 9,1%

Norra Älvängen 9,4%

Södra Älvängen 7,3%

Total 9,5%
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Även personer med utländsk bakgrund har högre ohälsotal än personer 
med svensk bakgrund (tabell 24). En tydlig skillnad finns också om man 
betraktar ohälsotalet efter utbildningsnivåer (tabell 25). Ju högre 
utbildning desto mindre är ohälsotalet. Ett annat sätt att titta på ohälso-
talet är att analysera hur talet ser ut för olika hushållstyper (tabell 26). 
Det minsta ohälsotalet (16 dagar) hittar vi hos sammanboende med 
barn under 24 år. En utsatt grupp är singelhushåll som har ett genom-
snittligt ohälsotal av 62 dagar per person. Ohälsotalen blir högre i de 
äldre befolkningsgrupperna. (diagram 115 och 116). 

Ohälsotalet för män och kvinnor ligger bland 16-25 åringar på nästan 
samma nivå och glider isär ju äldre befolkningen är. Nästan samma 
mönster fast inte lika tydligt ser vi hos jämförelsen mellan personer 
med svensk och utländsk bakgrund. Efter 50 ser vi en kraftig ökning av 
ohälsodagar bland personer med utländsk bakgrund. 

Ohälsotal 2015 (16-64 år)
 
Ale kommun 30

Män 22

Kvinnor 38

Svensk bakgrund 28

Utländsk bakgrund 35

Tabell 24. Ohälsotal i Ale (16-64 år) efter kön och  
bakgrund 2015 (källa: Västdatabasen - SCB).

Ohälsotal efter hushållstyp 2015

Ensam-
stående utan 
barn

Ensam-
stående 
med barn 
0-24 år

Ensam-
stående med 
barn 25 år 
eller äldre

Samman-
boende utan 
barn

Samman-
boende med 
barn 0-24 år

Samman-
boende med 
barn 25 år 
eller äldre

Övriga 
hushåll 
utan barn

Övriga 
hushåll 
med barn 
0-24 år

Övriga 
hushåll med 
barn 25 år 
eller äldre

62 30 47 38 16 47 47 30 27

Tabell 26. Ohälsotal i Ale (16-64 år) efter hushållstyp 2015 (källa: Västdatabasen - SCB).

Diagram 113. Ohälsotal i riket, Västra Göta-
lands Region, Ale, Kungälv och Alingsås 
(20-64 år) efter kön 2012-14 (källa: SCB).

Tabell 25. Ohälsotal i Ale (25-64 år) efter utbildningsnivå 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Delområden
I Ale hittar vi de högsta ohälsotalen i Hålanda, Skepplanda, Alvhem och 
Nödinge. De lägsta ohälsotalen har Surte, Alafors och Älvängen (tabell 
27). Här är det stora skillnader mellan könen. Höga ohälsotal hittar vi 
hos singelhushåll i Nödinge (85), Älvängen (80) och Skepplanda (79).

Tabell 27. Ohälsotal i Ales delområden (16-64 år) efter kön och bakgrund 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).

Delar vi upp ohälsotalet efter delområden och utbildningsnivå får vi 
liknande mönster i alla 10 delområden (diagram 117). Förgymnasialt 
utbildade personer har ett betydligt högre ohälsotal. I Nol är denna 
grupps ohälsotal högst med 76 dagar följt av Nödinge (72), Skepplanda 
(71) och Älvängen (69).   

Diagram 114. Ohälsotal i Ale (16-64 
år) efter ålder och kön 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).

Diagram 115. Ohälsotal i Ale (16-64 
år) efter ålder och bakgrund 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB). Diagram 116. Ohälsotal i Ales delområden 

(25-64 år) efter utbildningsnivå 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Utländsk 
bakgrund

Surte 26 30 22 23 31

Bohus 30 38 22 26 37

Nödinge 32 41 23 31 36

Nol 30 35 26 29 34

Alafors 26 33 19 25 34

Starrkärr/Kilanda/Ryd 29 38 21 29 29

Älvängen 28 38 17 26 37

Skepplanda 31 40 23 31 34

Hålanda 34 42 28 33 47

Alvhem 31 37 25 28 44

Total 30 38 22 28 35
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Detaljområden
I Älvängen och Nödinge utmärker sig Centrala Nödinge och Norra 
Älvängen genom höga ohälsotal (tabell 28). I Norra Älvängen är 
skillnaden mellan kvinnor och män ännu större än i Centrala Nödinge. 
Medan personer med svensk bakgrund har ett högre ohälsotal i Centra-
la Nödinge är det personer med utländsk bakgrund i Norra Älvängen 
som ligger högre. I de två delarna är ohälsotalen för ensamstående stora 
(94 dagar i Centrala Nödinge och 112 dagar i Norra Älvängen) (tabell 
29). Lägger man till utbildningsnivån till detaljområdesbetraktelsen i 
Älvängen och Nödinge ser vi att andelen förgymnasialt utbildade per-
soner har de högsta ohälsotalen i de två utpekade områdena (diagram 
118). 
Ohälsotal 2015 Total Kvinnor Män Svensk 

bakgrund
Utländsk 
bakgrund

Centrala Nödinge 43 51 36 47 40

Östra Nödinge 22 31 14 19 32

Södra Nödinge 27 39 15 26 29

Centrala Älvängen 27 34 20 25 41

Norra Älvängen 39 54 25 38 46

Södra Älvängen 17 27 8 16 23

Tabell 28. Ohälsotal i Älvängen och Nödinge (16-64 år) efter kön och bakgrund 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB). 

Ohälsotal efter hushållstyp i Älvängen och Nödinge 2015

 Ensam-
stående 
utan barn

Ensam-
stående 
med barn 
0-24 år

Ensam-
stående med 
barn 25 år 
eller äldre

Samman-
boende 
utan barn

Samman-
boende 
med barn 
0-24 år

Samman-
boende med 
barn 25 år 
eller äldre

Övriga 
hushåll 
utan barn

Övriga 
hushåll 
med barn 
0-24 år

Övriga 
hushåll med 
barn 25 år 
eller äldre

Centrala Nödinge 94 43 34 52 26 59 53 31 0

Östra Nödinge 37 10 0 45 15 27 63 23 0

Södra Nödinge 83 29 53 54 15 5 39 57 0

Centrala Älvän-
gen

64 32 40 32 11 18 91 56 0

Norra Älvängen 112 29 30 42 21 27 122 31 58

Södra Älvängen 27 19 52 24 12 101 11 15 40

Tabell 29. Ohälsotal i Älvängen och Nödinge (16-64 år) efter hushållstyp 2015 (källa: Väst-
databasen - SCB).

Delområden
I Ale hittar vi de högsta ohälsotalen i Hålanda, Skepplanda, Alvhem och 
Nödinge. De lägsta ohälsotalen har Surte, Alafors och Älvängen (tabell 
27). Här är det stora skillnader mellan könen. Höga ohälsotal hittar vi 
hos singelhushåll i Nödinge (85), Älvängen (80) och Skepplanda (79).

Tabell 27. Ohälsotal i Ales delområden (16-64 år) efter kön och bakgrund 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).

Delar vi upp ohälsotalet efter delområden och utbildningsnivå får vi 
liknande mönster i alla 10 delområden (diagram 117). Förgymnasialt 
utbildade personer har ett betydligt högre ohälsotal. I Nol är denna 
grupps ohälsotal högst med 76 dagar följt av Nödinge (72), Skepplanda 
(71) och Älvängen (69).   

Diagram 114. Ohälsotal i Ale (16-64 
år) efter ålder och kön 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).

Diagram 115. Ohälsotal i Ale (16-64 
år) efter ålder och bakgrund 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB). Diagram 116. Ohälsotal i Ales delområden 

(25-64 år) efter utbildningsnivå 2015 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Ekonomiska villkor
Medelinkomst
Inkomst kan på många sätt ses som en övergripande effekt av social po-
sition under uppväxten, nivå av utbildning samt yrkesposition. Individer 
som har lägre inkomster är enligt teorin mer sårbara och även utsatta 
för hälsorisker. Människor med högre inkomster har istället kunna ses 
ha en bättre hälsa och i stort leva längre liv [43: 75]. 
 
Generellt kan det konstateras att män tjänar mer än kvinnor under hela 
arbetslivet i Ale kommun (diagram 119). Omvärldsbevakningen visar att 
Ale ligger på ungefär samma nivå som Alingsås, Västra Götalands 
region och hela riket medan Kungälv sticker ut med en konstant högre 
medelinkomst under alla år (diagram 120). 

81
72

32

101

62

45
53

33

22

42

30 28

15 14 12
17 18 19

0

20

40

60

80

100

120

Centrala 
Nödinge

Södra 
Nödinge

Södra 
Älvängen

Norra 
Älvängen

Centrala 
Älvängen

Östra 
Nödinge

Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial

Diagram 117. Ohälsotal i Älvän-
gen och Nödinge (25-64 år) efter 
utbildningsnivå 2015 (källa: Västda-
tabasen - SCB).

Diagram 118. Medelinkomst (20-64 
år) efter kön och ålder 2014 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Diagram 119. Medelinkomst 
i Ale, Kungälv, Alingsås, 
Västra Götalands Region 
och riket (20-64 år)  2010-
2014 (källa: SCB).
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Delområden
Medelinkomsterna ligger högst i Älvängen, Alafors och Alvhem medan 
de lägsta finns i Surte och Hålanda (diagram 121). Männen tjänar 
betydligt mer än kvinnorna (diagram 122). Detta mönster hittar vi i alla 
delområden. Personer med svensk bakgrund har en högre mede-
linkomst i alla delområden. Den största skillnaden kan identifieras i 
Nödinge (diagram 123).  

Diagram 120. Medelinkomst i 
Ales delområden (20-64 år) 2014 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 121. Mede-
linkomst i Ales delom-
råden (20-64 år) efter 
kön 2014 (källa: Västda-
tabasen - SCB).
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Diagram 122. Mede-
linkomst i Ales delom-
råden (20-64 år) efter 
bakgrund 2014 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Detaljområden
Vid betraktelsen av detaljområden i Älvängen och Nödinge kan det 
konstateras att det är en relativt jämn fördelning mellan medelinkom-
sterna i Älvängen. I Nödinge hittar vi de största skillnaderna. I Södra 
Nödinge är medelinkomsten störst jämfört med alla detaljområden i 
Älvängen och Nödinge medan den lägsta medelinkomsten hittar vi i 
Centrala Nödinge. De tidigare beskrivna skillnaderna mellan könen och 
svensk-/icke-svensk bakgrund ser vi också i detaljområdena (diagram 
125 och 126). 
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Diagram 123. Medelinkomst i Älvängen 
och Nödinge (20-64 år) 2014 (källa: 
Västdatabasen - SCB).
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Diagram 124. Medelinkomst i Älvängen 
och Nödinge (20-64 år) efter kön 2014 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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och Nödinge (20-64 år) efter bakgrund 
2014 (källa: Västdatabasen - SCB).
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Inkomstspridning
Sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet har ekonomin för de 
flesta förbättrats samtidigt som skillnaderna i inkomster har ökat. Det 
är också omfattningen av inkomstspridningen som påverkar hälsan. In-
ternationella studier har visat att samhällen med stora inkomstskillnader 
är sämre på att kompensera för vissa brister i individuella ekonomiska 
förhållanden. Teorin visar därför att stora skillnader i inkomster mellan 
människor också blir en markör för en ojämlik fördelning av varor och 
tjänster [43: 75].

För att kunna identifiera inkomstskillnaderna i de 10 delområdena i 
Ale kommun delas förvärvsinkomsten upp i kvintiler (diagram 127 och 
128). Det betyder att fem lika stora grupper bildas där Ales befolkn-
ing delas upp utifrån inkomstnivåer. Det vi kan se är delområden som 
Surte och Bohus där en större del av befolkningen ligger inom de lägre 
inkomstgrupperna. I Hålanda är den högsta inkomstgruppen minst. 
Nol har den mittersta inkomstgruppen som störst (mer än 269386 till 
336841 kr) och i Starrkärr/Kilanda/Ryd och Skepplanda är inkomster-
na relativt jämnt fördelat. I Alvhem och framförallt i Älvängen och Ala-
fors lutar inkomstfördelningen mot de högre inkomstgrupperna. Det 
som vi kan se i Nödinge är en stor grupp personer med låga inkomster 
upp till 158476 kr samt en stor grupp höginkomsttagare med inkomster 
mer än 416419 kr. 

Genom inkomstkvintilarna får vi en närmare analys av inkomstskillnad-
erna i Ales delområden. Medelinkomsterna till exempel i Surte och 
Hålanda är lägst i Ale kommun. Det beror i stort sätt på att den lägsta 
inkomstgruppen är störst i Surte och den högsta inkomstgruppen är 
lägst i Hålanda. Den stora andelen höginkomsttagare förklarar varför 
Alafors och Älvängens medelinkomster är högst i kommunen. Nödinge 
har ett mönster som vi har sett tidigare i andra indikatorer såsom 
utbildningsnivå och ohälsotal. Det finns en stor grupp låginkomsttagare 
och stor grupp höginkomsttagare. En blick på detaljområdena i Älvän-
gen och Nödinge förstärker den bilden  (diagram 129).        

Diagram 126. Inkomstskillnader i Ales delom-
råden 1 i kvintiler 2014 (källa: Västdatabasen 
- SCB).
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Detaljområden

Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd ger stöd till de mest utsatta personer och familjer som 
inte får ihop en bra ekonomi för att kunna klara vardagslivet på egen 
hand [42]. I diagram 130 visas hur andelen av befolkningen som fått 
ekonomiskt bistånd har förändrats mellan 2010 och 2015. Andelen i 
befolkningen har ökat i hela Västra Götaland, men där det för Ale, 
Kungälv och Alingsås istället har minskat över tid.   

Här visas antalet personer över 18 år som fått försörjningsstöd under 
2014, i Ales delområden och detaljområden (tabell 30 och 31).  Bland 
delområdena är det Nödinge som har flest antal personer som har 
fått stöd. Därefter följer Surte och Nol. Sett istället till andel (%) per 
delområde är det Surte, följt av Nödinge och sedan Nol, som uppvisar 
högst siffror. 3,3 % av befolkningen i Surte får försörjningsstöd, 3,0 % 

Diagram 127. Inkomstskillnader i Ales delom-
råden 2 i kvintilar 2014 (källa: Västdatabasen 
- SCB).

Diagram 128. Inkomstskillnader i Älvängen och 
Nödinge i kvintilar 2014 (källa: Västdatabasen 
- SCB).
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i Nödinge, vilket kan jämföras med 1,5 % i Älvängen. När det läggs till 
utbildningsnivåer för året 2014 ser vi att antalet personer som har fått 
försörjningsstöd ökar ju lägre utbildningen är. Det finns därmed en 
tydlig koppling mellan utbildningsnivå samt försörjningsstöd. 

Ale kommun och delområden

Försörjningsstöd Antal som har fått bistånd 

Surte 74 

Bohus 61 

Nödinge 128 

Nol 74 

Älvängen 52 

Skepplanda 56

Totalsumma 507 

Tabell 30. Antal personer som fått försörjningsstöd  
i Ales 10 delområden 2014. Källa: Västdatabasen - SCB.

Sett utifrån totalsumman av de som får försörjningsstöd i Ale kommun 
är störst andel bosatta i Nödinge (25,2 % av totalsumman). Detaljom-
rådesstatistik visar att andelen av de individer som får försörjningsstöd i 
Nödinge är flest bosatta i Centrala Nödinge. När de tre folkhälsoom-
rådena jämförs är det i Centrala Ale där flest antal individer med 
försörjningsstöd är bosatta, men sett till andel (%) av områdets befolkn-
ing är det Södra Ale som har något högre andel än de övriga.   

Kontantmarginal/Ekonomisk stress
Indikatorerna ekonomisk stress samt saknar kontantmarginal (Diagram 132 
och 133) visar ytterligare på ekonomiska villkor på delområdesnivå. Här 
ses Centrala Ale ha en högre andel som saknar kontantmarginal (20 %), 
samt en högre andel som upplever ekonomisk stress (14 %). 
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Diagram 130. Andel försörjn-
ingsstödstagare efter utbildning-
snivå i Ale 2014 (källa: Västdata-
basen - SCB)

Tabell 31. Antal personer som fått försörjningsstöd i Älvängen 
och Nödinge 2014 (källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 131. Andel (%) av 
befolkningen (16-84 år) som har 
uppgett att de saknar möjligheten 
att på en vecka skaffa fram 15 000 
kr till en oförutsedd utgift. Avser 
2007-2015 på delområdesnivå.”

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Södra Ale

Centrala Ale

Norra Ale

Diagram 132. Andel (%) av be-
folkningen (16-84 år) som uppgett 
att de har haft svårigheter att klara 
av löpande utgifter för mat, hyra, 
räkningar etc. Avser 2007-2015 på 
delområdesnivå. 

Försörjningsstöd Antal som har fått bistånd 

Centrala Nödinge 107

Östra Nödinge 8

Södra Nödinge 13

Centrala Älvängen 19

Norra Älvängen 26

Södra Älvängen 7

Totalsumma 180
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Boendemiljö
Upplåtelseformer
Var vi har möjlighet att bo styrs i stor utsträckning av våra socioekono-
miska förhållanden. Socioekonomin och graden av hur homogent ett 
bostadsområde är byggt leder till en socioekonomisk fördelning och 
segregation av befolkningen [42]. Inom boendemiljö tittar vi på hur 
befolkningen fördelas efter upplåtelseformerna i Ales delområden för 
att få en uppfattning om deras homogenitet, respektive heterogenitet. 
Majoriteten i nästan alla delområden bor i äganderätt (diagram 134). I 
Surte och Bohus finns det en stor andel personer som bor i bostadsrätt 
(29 % och 37 %). I Nödinge och Nol bor 34 % i hyresrätt. En förd-
jupad betraktelse av Älvängens och Nödinges detaljområden visar oss 
att skillnaderna är störst mellan Östra och Centrala Nödinge. I Östra 
Nödinge bor 98 % i äganderätt medan 72 % bor i hyresrätt i Centrala 
Nödinge. Inte lika stora skillnader kan identifieras i Älvängen där 99 % 
av befolkningen i Södra Älvängen bor i äganderätt. I Centrala Älvängen 
är det 54 %.  

Ale kommun och delområden

Detaljområden

Diagram 133. Befolkning efter up-
plåtelseformer i Ales delområden 2015 
(källa: Västdatabasen - SCB).
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Diagram 134. Befolkning efter up-
plåtelseformer i Älvängen och Nödinge 
2015 (källa: Västdatabasen - SCB).
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Indikatorer:

 ▪ Befolkning efter upplåtelseform
 ▪ Hushållstyper
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Hushållstyper
Delar vi upp Ale kommun efter hushållstyper så kan vi se hur stora de 
olika grupperna i kommunen är och var de mest sårbara hushållstyper 
finns (ensamstående med barn under 24 år och ensamstående utan 
barn). Andelen ensamstående utan barn är störst i Surte och Bohus. Tit-
tar vi på gruppen ensamstående med barn 0-24 år så finns det de högsta 
andelarna i Alafors, Bohus, Nödinge och Älvängen.  I detaljanalysen av 
Älvängen och Nödinge sticker Centrala Nödinge ut med den största an-
delen ensamstående utan och med barn 0-24 år. Höga andelar för båda 
grupper ser vi dock också i Centrala och Norra Älvängen. 

Ale kommun och delområden
Ensamstående hushåll 2015

 Ensamstående 
utan barn

Ensamstående 
med barn 0-24 år

Surte 39% 5%

Bohus 39% 7%

Nödinge 27% 7%

Nol 31% 6%

Alafors 29% 8%

Älvängen 27% 7%

Starrkärr/Kilanda/Ryd 24% 4%

Skepplanda 25% 6%

Hålanda 29% 3%

Alvhem 29% 7%

Total 30% 6%

Tabell 32. Andel ensamstående hushåll utan och med barn 0-24 år i Ale kommun 2015 
(källa: Västdatabasen- SCB). 

Detaljområden
Hushållstyper 2015 

 Ensam-
stående 
utan barn

Ensam-
stående 
med barn 
0-24 år

Ensam-
stående 
med barn 
25 år eller 
äldre

Samman-
boende 
utan barn

Samman-
boende 
med barn 
0-24 år

Samman-
boende 
med barn 
25 år eller 
äldre

Övriga 
hushåll 
utan 
barn

Övriga 
hushåll 
med 
barn

Total

Centrala Nödinge 383 99 21 155 224 11 34 45 972

Östra Nödinge 64 20 3 160 242 14 12 21 536

Södra Nödinge 167 37 5 221 294 12 8 17 761

Centrala Älvängen 260 57 7 177 206 5 18 12 742

Norra Älvängen 182 47 9 134 171 18 7 12 580

Södra Älvängen 65 34 4 156 249 12 10 14 544

Tabell 33. Antal hushåll efter hushållstyper i Älvängen och Nödinge 2015 (källa: Västdata-
basen-SCB).
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Sammanfattning
Andelen eftergymnasialt utbildade personer är lägre i Ale jämfört med 
riket, Västra Götalandsregionen, Alingsås och Kungälv. Istället är an-
delen gymnasial- och förgymnasialt utbildade högre i Ale jämförelsevis. 
Gällande utbildningsnivåer finns det skillnader mellan både delområden 
och detaljområden inom kommunen. Sett till högutbildade personer är 
andelen högst i Södra Nödinge och andelen med endast förgymnasial 
utbildning är högst i Centrala Nödinge. I Älvängen och Nödinge sticker 
Centrala och Östra Nödinge ut med en större andel högutbildade per-
soner med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. Fler 
kvinnor har högre utbildning än män, en trend som kan ses i samtliga 
delområden i Ale. Gapet mellan männens och kvinnornas utbildning-
snivå har även ökat under de senaste decennierna. 

Kvinnor har generellt en lägre medelinkomst än män, vilket även ses 
tydligt i Ale kommun, men där klyftorna är olika mellan delområdena. 
Inkomstskillnaderna mellan könen är störst i Älvängen, Alafors och 
Alvhem. Dessa områden är samtidigt de områden som har de högsta 
medelinkomsterna av Ales delområden. I Hålanda och Surte finns de 
lägsta medelinkomsterna, där det även kan utläsas att  skillnaden mellan 
männens och kvinnornas medelinkomst är minst i Surte. Inkomstskill-
naden mellan personer med utländsk och svensk bakgrund är lika tydlig 
som mellan män och kvinnor och den största skillnaden ses i Nödinge. 
Där ser vi också den största inkomstvariationen mellan låg- och 
höginkomsttagare. I Centrala Nödinge är andelen personer med låga 
inkomster störst i hela Ale. Samtidigt ser vi en stor grupp höginkomst-
tagare i Södra och Östra Nödinge. 

Generellt ses att kvinnor och personer med utländsk bakgrund har 
högre ohälsotal än övriga grupper i Ale. Centrala Nödinge avviker från 
detta genom att personer med svensk bakgrund i större utsträckning 
har högre ohälsotal där. Det finns även ett samband mellan ohälsotalet 
och utbildningsnivån, ju lägre utbildningsnivå desto högre är ohälso-
talet. I Norra Älvängen är ohälsotalet bland förgymnasialt utbildade 
störst. De lägsta ohälsotalen ser vi bland sammanboende med barn 
0-24 år och bland ensamstående utan barn. Den största andelen en-
samstående utan barn finns i Nödinge och där framförallt i Centrala 
Nödinge.

Andelen förvärvsarbetande har ökat under de senaste åren samtidigt 
som andelen personer som är öppet arbetslösa och i program har 
minskat. Män är i högre grad sysselsatta än kvinnor. Detsamma gäller 
för personer med svensk bakgrund jämfört med personer med utländsk 
bakgrund. Andelen sysselsatta personer är lägst i Centrala Nödinge och 
högst i Östra Nödinge och Södra Älvängen. Andelen arbetslösa och i 
program är högre bland personer med utländsk bakgrund framförallt i 
Centrala Nödinge och Hålanda. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är 
generellt högre och ligger högst i Hålanda och Centrala Nödinge.
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Äganderätten är den dominerande upplåtelseformen i nästan alla 
delområden förutom i Surte, Bohus, Nol och Nödinge. I Surte och Bo-
hus bor en större andel personer i bostadsrätt och i Nol och Nödinge 
bor en stor andel i hyresrätt. Den största andelen personer som bor 
i hyresrätt återfinns i Centrala Nödinge, medan nästan 100 % i Östra 
Nödinge och Södra Älvängen bor i äganderätt. Andelen hushåll av 
ensamstående utan barn är störst i Surte och Bohus. Det finns höga 
andelar ensamstående föräldrar med barn 0-24 år i Alafors, Bohus, 
Nödinge och Älvängen. I detaljanalysen av Älvängen och Nödinge 
sticker Centrala Nödinge ut med den största andelen ensamstående 
utan och med barn 0-24 år. Höga andelar för båda grupper ser vi även i 
Centrala och Norra Älvängen.

Andelen av invånare som fått försörjningsstöd någon gång har min-
skat under de senaste 5 åren medan andelen för hela VGR har ökat. 
Ett stort antal personer som fått försörjningsstöd ser vi framförallt i 
Centrala Nödinge. Det finns också ett samband mellan andelen försör-
jningsstödstagare och utbildningsnivå i Ale kommun. Ju lägre utbildn-
ingsnivån desto högre är andelen försörjningsstödstagare.
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 ▪ Den upplevda otryggheten har ökat i Ale kommun och det är 3 
gånger så vanligt förekommande att kvinnor upplever otrygghet än 
män.

 ▪ Ungdomar har markerat ut flera otrygga platser inom Ale kommun, 
platserna är främst centrerade till Nödinge centrum, Tudor-området 
i Nol, samt pendeltågstationerna i samtliga orter.

 ▪ Medarbetardialog, ungdomsdialog samt polisens trygghetsrapport 
vittnar om ett upplevt otryggt klimat främst i centrala Nödinge.

 ▪ Misshandel och olaga hot har ökat mellan 2012 och 2015, främst i 
området Centrala Ale.  

 ▪ Skadegörelse och klotter har minskat över tid, vanligast förekom-
mande är brottet i Nödinge.  

 ▪ Sedan 2014 har misshandelsbrott i nära relationer i Ale ökat, med-
an det i referenskommunerna Kungälv och Alingsås har minskat. 

 ▪ Antalet personer som förekommer i orosanmälningar gällande våld 
i nära relationer, kvinnor och barn, har ökat mellan 2013 och 2015.  

SAMMANFATTNING

KARTLÄGGNINGSOMRÅDE 5

Trygghet
Att känna sig trygg är en mycket viktig faktor, både för individers hälsa 
och välbefinnande, men också för samhällsklimatet i sig. Att uppleva 
trygghet och att vara trygg är två olika saker.  Känslan av trygghet har 
kunnat kopplas samman med självskattad psykisk och fysisk hälsa och 
där har forskningen även kunnat visa på länken mellan goda levnads-
vanor och mindre rädsla [45]. Ett demokratiskt samhälle förutsätter att 
alla individer är trygga att röra sig och uttrycka sig i olika miljöer och 
sammanhang. Upplevelser av otrygghet är viktiga att identifiera och 
motverka i ett samhälle som ska grundas på social sammanhållning, 
demokrati och allas delaktighet. Brist på detta riskerar att föda utanför-
skap och skapa segregation – och på så sätt bidra till mer otrygghet. 

Att uppleva otrygghet kan ha sina rötter i en oroskänsla, antingen för 
att utsättas för trafikolycka eller annan olycka, eller en rädsla för att 
utsättas för något brott eller våld. Även om den upplevda tryggheten 
påverkar hur människor agerar i olika sammanhang, och på så sätt 
påverkar samhällsklimatet och den faktiska tryggheten, så är begreppen 
inte alltid sammankopplade. Detta går att se tydligt i skillnaden mellan 
män och kvinnor. Kvinnor upplever i allt högre utsträckning en känsla 
av otrygghet, medan männen är de som oftast utsätts för brott av olika 
slag. Detta innebär att den faktiska otryggheten är lägre för män än för 
kvinnor, trots detta är det kvinnorna som känner sig rädda och otrygga. 

Faktorer som tas upp i kapitlet:

 ▪ Upplevd trygghet
 ▪ Anmälda brott
 ▪ Våld i nära relationer

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

FN:s globala mål 
5: Jämställdhet: 
Uppnå jämställ-
dhet och stärka 
alla kvinnors och 
flickors egenmakt.

FN:s globala 
mål 11: Städer 
och bosättningar 
ska vara inklud-
erande, säkra, 
motståndskraftiga 
och hållbara.

FN:s globala mål 
16: Främja fred-
liga och inklud-
erande samhällen 
för hållbar utveck-
ling, se till att alla 
har tillgång till rät-
tvisa samt bygga 
upp effektiva och 
ansvarsskyldiga 
och inkluderande 
institutioner på 
alla nivåer.
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Upplevd trygghet
Nationellt sett visar trenden gällande trygghet att allt fler människor 
upplever otrygghet i sin närmiljö. Men den upplevda otryggheten är 
inte jämnt fördelad utan har kunnat sammankopplas med kön och 
socioekonomisk tillhörighet. Kvinnor, lågutbildade, lägre tjänstemän 
och utrikesfödda är de grupper som ringas in särskilt [9]. 

När den uppleva tryggheten undersöks i Ale är det just en specifik 
framträdande faktor: skillnaden i upplevd trygghet mellan könen (se 
diagram 137). Det är betydligt mer vanligt förekommande att kvinnor 
känner sig otrygga än män. Vid senaste mätningen 2015 uppger 36 
% av kvinnor i Ale att de känner sig otrygga utomhus och har avstått 
från att gå ut själv på kvällen. För männen än denna siffra 9 %, vilket 
innebär en könsskillnad med 27 procentenheter. Motsvarande siffra kan 
jämföras med den genomsnittliga siffran för Västra Götaland där 9 % 
av männen upplever otrygghet utomhus och 35 % av kvinnorna, vilket 
ger en könsskillnad på 36 procentenheter. Skillnaden i Ale överensstäm-
mer därmed med den översiktliga bilden av otrygghet mellan könen, 
men är fortfarande en markant skillnad som bör undersökas vidare. 

Otryggheten har inte förändrats markant över tid i Ale och i dagsläget 
upplever 22 % av de mellan 16 och 84 år otrygghet. Inom kommunens 
folkhälsoområden ses inga större skillnader där lägst otrygghet upplevs 
i Norra Ale (20 %) och en något högre i Södra och Centrala Ale (25 %). 
I det material som används från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 
kan inte bakgrundsfaktorer analyseras för Ale, vilket är något som bör 
ses över i framtiden för att nå djupare förståelse av trygghetsbilden i 
kommunen.  

Ett ytterligare sätt att mäta den upplevda tryggheten är genom SCB:s 

Diagram 135. Upplevd otrygghet 
utomhus hos invånare (16-84 år). 
Källa: Hälsa på lika villkor (Folkhäl-
somyndigheten och VGR). 
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Diagram 136. Upplevd otrygghet 
utomhus, 16-84 år i Ale kommun. 
Uppdelat på kön och totalt. Källa: 
Hälsa på lika villkor

Indikatorer:

 ▪ Upplevd trygghet utomhus
 ▪ Trygghetsindex
 ▪ Upplevd otrygghet olika miljöer
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medborgarundersökning och dess trygghetsindex. Här mäts en samlad 
bild på tryggheten där frågor kring upplevd trygghet utomhus, trygghet 
mot hot, rån och misshandel och trygghet gällande inbrott mot hemmet 
formar ett sammantaget index. 

Trygghetsindexet har mätts i Ale med två-års intervaller sedan 2010 och 
det är en smått ökande trend som nu har stagnerat och vänt. I mätnin-
gen uppges ett samlat indexvärde, där värdet 55 och över räknas som 
”godkänt”. Under värdet 55 räknas inte som godkänt vilket innebär att 
Ale har halkat ned på listan och numera befinner sig nedanför godkänt-
gränsen gällande trygghetsaspekten. Både Kungälv och Västra Göta-
land befinner sig på ett indexvärde av 57, vilket innebär att de passerar 
gränsen för ett ”godkänt” värde. SCB:s medborgarundersökning kan 
därmed konstatera att den upplevda tryggheten i Ale har minskat 
markant på två års sikt och att kommunen dessutom ligger en bit under 
medelvärdet för alla kommuner i Västra Götaland, samt värdet för 
Kungälvs kommun. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ale 49 57 61 53

Alingsås 58 58 63 60 61

Kungälv 53 55 59 57

Västra Götalands län  
(ovägt medel)

59 62 59 61 60 60 57

Tabell 34. Trygghetsindex (SCB)

Ungdomsperspektiv
Nationella undersökningar har kunnat visa på att den yngre ålders-
gruppen, 16-19 år, är minst oroliga överlag, när det gäller att bli utsatt 
för brott av olika slag [46]. Detta gäller dock inte när det kommer till 
våldsrelaterade brott eller oron för att utsättas för sexuella övergrepp 
där ungdomar ofta uppvisar en större oro [47]. 

I LUPP-Undersökningen 2013 uppkom att nästan var fjärde åk 8-elev 
och var femte gy2-ungdom beskrev att det senaste halvåret blivit utsatta 
för hot, stöld eller annat brott. Det fanns även här en könsskillnad där 
det var fler gy2 pojkar som var utsatta än flickor, men där det för åk8 
elever var mest förekommande att flickor rapporterade om någon form 
av utsatthet. När jämförelse mellan boendeområden gjordes för åk8 
elever visades det på en mest allvarlig situation i Nödinge, där 31 % up-
pges utsatta, i jämförelse med Älvängen med 18 % utsatthet [23].   

Diagram 137. Nöjd Medborgarindex-Tryg-
ghet. Källa: SCB:s medborgarenkät. 
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År 2014 genomfördes ytterligare analys på ungdomars syn på otryg-
gheten i Ale kommun, kopplad till resultat från tidigare års Lupp-under-
sökningar (källa: LUPP-analysen 2014). Här framkom specifika om-
råden som otrygga på grund av framför allt stora gäng och mörk miljö:

 ▪ Resecentrum i Älvängen
 ▪ Bron över till vårdcentralen i Nödinge
 ▪ Bakom Ale torg, samt skolområdet, i Nödinge
 ▪ Fabriken i Alafors
 ▪ Grusvägen på andra sidan tågrälsen

Dessa utpekade områden återkom även i 2016 års ungdomsdialog där 
samtliga åk9-elever i kommunen deltog. Utpekande för de platser upp 
uppfattas som otrygga eller obehagliga på något sätt är att det på dessa 
platser ofta befinner sig större grupper av människor och ibland 
människor som är man inte känner igen.  

Diagram 138. Andel (%) som uppgett 
att de inte känner sig trygga i olika 
miljöer. Källa: LUPP (2013)
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Delområde 1
Generellt har Bohus och Surte många 
trygga platser och mötesplatser.
Bohus centrum är en väldigt viktig 
mötesplats. Upplevs både som trygg och 
otrygg. Båda pendelstationerna i Bohus 
och Surte upplevs som otrygga, framförallt 
på kvällarna.
Sammanhängande för flera av de platser 
som markeras ut som trygga är att de är 
fokuserade på fritidsaktiviteter av något 
slag. Jennylunds ridklubb är markerad 
som både mötesplats och trygg. Även ban-
dyhallen i Bohus är markerad som möte-
splats och trygg. Flera som har markerat 
Bohus som tryggt överlag.
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Röster från ungdomsdialog

Delområde 2
Nödinge och Nödinge centrum 

utmärker sig genom att det generellt 
visar väldigt många markörer som 

indikerar otrygga platser. De områden 
som utpekas främst är centrumom-

rådet och Ale torg, området kring Da 
Vinci-skolan, Klöverstigen, gamla 

Tudor-området i Nol, samt pendel-
stationerna. Flera som markerade 

hela Nödinge som otrygg. Centrum, 
skola, stationen fungerar även som 

mötesplatser men ses fortfarande 
som otrygga.

Delområde 3
Stationen i Älvängen ses både som 

en otrygg plats och som en möte-
splats. Däremot upplevs centrala 

Älvängen, exempelvis huvudgatan, 
som trygg. Även Aroseniusskolan är 

en viktig mötesplats och de flesta up-
plever den som trygg.

De industrilokaler och område som 
ligger längs med älven (runt Repsla-

garmuseet och kringliggande byg-
gnader), markeras ut som ett upplevt 

otryggt område. Emmylundsvägen 60, 
där driftskontoret finns markeras ut 
som en plats där ungdomar möts.
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Stadsplanering av de offentliga rummen har en 
stor betydelse för trygghet. Genom väl plane-
rade samhällen är det möjligt att både minska 
brottslighet och öka känslan av trygghet [48]. 
För att komma åt frågan med trygghet och 
brottsförebyggande är det viktigt med ett väl 
fungerande samarbete mellan det lokala sam-
hällets olika delar. 

Att satsa på en trygg fysisk miljö är en inves-
tering som inte bara resulterar i hälsovinster 
utan som även bidrar till positiva effekter på den 

ekologiska hållbarheten. En god omgivande 
miljö motiverar alebon att promenera eller välja 
cykeln istället för att köra bil, vilket både ge-
nererar i bättre hälsa och välbefinnande samti-
digt som det har positiva effekter på miljön. Det 
offentliga rummet har på så sätt även en stor 
betydelse för känslan av trygghet, där en god 
miljö möjliggör goda förutsättningar för liv och 
rörelse i samhällen och för sociala relationer att 
växa och frodas.  
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A
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TA Stadsplanering i det offentliga rummet – trygghet
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Anmälda brott
Misshandel och olaga hot
Misshandel och olaga hot är två typer av brott som ingår i den kategori 
som brukar kallas våldsbrott. Nationella undersökningar visar att det är 
vanligare bland män att bli utsatta för våld, men där det för kvinnorna 
är större risk för att bli utsatta för hot [46]. BRÅ rapporterar under 
sin senaste mätperiod att trenden för misshandelsbrott är svagt nedåt-
gående. Sedan 2005, då undersökningen inleddes, har andelen utsatta 
för misshandel nationellt minskat med 0,6 procentenheter. Precis som 
vid undersökningen av samtliga brott är det viktigt att ha mörkertalet i 
åtanke, då det endast är anmälda brott som faktiskt hamnar i statistiken.  

Anmälda brott om misshandel och olaga hot kan ses öka något och 
statistiken visar att det har gjort så sedan 2012. Det kan givetvis betyda 
att det finns en större anmälningsbenägenhet idag och att folk vet sina 
rättigheter och anmäler mer frekvent, men hot och våld är något som 
överlag har ökat i kommunen under de år som undersökts. En del av 
hoten sker via nätet, vilket fortfarande är en förhållandevis ny arena, 
som bidrar till att anmälningarna ökar. Mycket våld är dessvärre rela-
tions-betingat och våldet sker i många fall inom den egna familjen, 
vilket gör det svårare att komma åt. 

När de olika delområdena (områdesindelning 1)1 jämförs i Ale är det 
tydligt att en av orterna har en högre andel anmälda brott än övriga. 
Detta är orten Nödinge. Det är trots detta viktigt att komma ihåg att 
Nödinge är en av de större orterna, vilket gör att det faller naturligt att 
fler brott skulle ske på denna ort, dock visar statistiken att trenden i 
Nödinge sticker ut från övriga, se diagram 141. 

1  Se geografisk indelning i Metod, sid # för vidare beskrivning.

Diagram 139. Antalet anmälningar 
misshandel och olaga hot, totalt 
och geografiskt uppdelat. (2012-
2015). Källa: Polisen

Diagram 140. Antalet  anmäln-
ingar misshandel och olaga hot, 
totalt och geografiskt uppdelat. 
(2012-2015). Källa: Polisen
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Diagram 142 visar tydligt hur det efter 2013 händer något i de vålds-
brott som begavs och där brottskärnan centraliserades mer och mer 
mot Centrala Ale, där både Nödinge och Nol ingår. Brytpunkten som 
kan ses vid år 2013 visar också att antalet anmälda brott gällande 
misshandel och olaga hot för Delområde 3 sjunker markant mellan 
2013 och 2014. Statistiken visar också att efter 2012/2013 centralis-
erades brotten mer mot Nödinge, Nol och Alafors, och det är också 
inom dessa orter där man kan se den främsta procentuella ökningen av 
brottsanmälningar. Skillnaden 2015 mellan Centrala Ale och Norra Ale 
är 85 anmälningar.

Även för Södra Ale går det att se en viss ökning av anmälda brott inom 
misshandel och olaga hot. Denna kurva följer den trend som kom-
munen i stort visar och en förklarande faktor kan därför vara den be-
folkningsökning som har skett. Det framträdande är därför den kraftiga 
ökningen i Centrala Ale och den motsvarande nedåtgående trenden i 
Norra Ale. Här krävs ytterligare analyser för att fastslå orsaksfaktorer. 

Skadegörelse, klotter och brand 
Klotter medför inte bara stora kostnader för samhället och privatper-
soner, utan människor upplever även ofta otrygghet i områden med 
mycket klotter och skadegörelse [49].

Ser vi till endast till anmälda brott för skadegörelse på en kommunöver-
gripande nivå kan vi urskilja en deskalerande trend hos samtliga refer-

Diagram 141. Antalet anmälningar 
misshandel och olaga hot, totalt och 
geografiskt uppdelat. (2012-2015). 
Källa: Polisen
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enskommuner plus Ale. Dock ligger Ale något över snittet för både 
referenskommunerna Kungälv och Alingsås, men också Västra Göta-
landsregionen. Detta trots att en befolkningsökning har skett.

Inom kommunen går att urskilja Nödinge som framträdande ort där de 
flesta brott gällande skadegörelse och klotter anmäls. 2013 var året då 
flest antal anmälningar, inom vald tidsram, uppnåddes. Även här kan 
det konstateras att en befolkningsökning har skett, vilket kan förklara 
en viss ökning i vissa av delområdena. Däremot förklarar det inte 
skillnaden mellan centralorterna Nödinge och Älvängen. 

Ungdomsbrott
Nationella undersökningar visar att brottsligheten bland unga är ojämnt 
fördelad över en mindre andel unga, som svarar för en betydande del av 
den totala brottsligheten bland ungdomar [50]. Under senare delen av 
1990-talet minskade andelen ungdomar som uppgav att de hade begått 
brott, medan det under 2000-talet har varit mer stabilt, nationellt sett. 

Diagram 143. Antalet anmälda brott 
om skadegörelse. (2010-2014). 
Källa: BRÅ
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Även den övergripande trenden i Ale visar på en nedåtgående riktning, 
sett till ungdomar 15-17 år som blivit lagförda för brott. Det fanns en 
svag ökning mellan 2012 och 2013, men som nu har avtagit. Åren 2010 
– 2013 befann sig Ale över snittet för Västra Götalandsregionen, men 
där Ale 2014 befinner sig inom genomsnittet.  

Vid jämförandet av delområden (geografisk indelning 1) går det att 
urskilja att Nödinge mellan 2012-2014 uppvisade flest antal skäligen 
misstänkta under 19 år. Vid senaste uppmätta resultat kan vi se att 
Skepplanda har gått om Nödinge och även gjort en kraftig ökning från 
2014 till 2015. Även ungdomar hemmahörande i Nol är en av de orter 
som har ökat något över tid. 

Våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, ett demokratiskt 
problem, ett hinder för jämställdhet och en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. Begreppet mäns våld mot kvinnor bygger på en struk-
turell förståelse av samhället där män som grupp är överordnade kvin-
nor som grupp. Traditionella föreställningar om kön och genus leder till 
en maktobalans mellan män och kvinnor, som i sin tur riskerar att leda 
till mäns våld mot kvinnor i någon form [51]. 

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma 
mellan närstående. Den som är utsatt för våldet har en nära relation 
med och ofta starka emotionella band till förövaren. Vanligtvis sker 
våldet i det egna hemmet och ökar i allvar och intensitet ju längre rela-
tionen pågår. Den vanligaste formen är att våld utövas av en man mot 
en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Begreppet 
våld i nära relationer omfattar också våld i samkönade relationer och 
inom syskon- och andra par-, familje- och släktrelationer. 

En av de största riskfaktorerna för att som barn bli utsatt för våld av en 
förälder, är att någon annan i familjen är utsatt för våld i en nära rela-
tion. Men andra faktorer som ekonomisk stress, bristande sociala nät-
verk och ensamhet eller svårigheter att hantera ett barn man upplever 
som extra besvärligt ökar också risken för att ett barn ska utsättas för 
våld. 
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Misshandelsbrott mot kvinna i nära relation
På nationell nivå ses en ökning av den polisanmälda misshandeln mot 
kvinnor, av en bekant gärningsperson, sedan början av 1990-talet. Det 
kan delvis förklaras med att fler fall anmälas, men även delvis på grund 
av förändringar i lagstiftning. Dock finns det även här ett stort mörker-
tal, där det uppskattas att cirka 20 procent av det våld som förs faktiskt 
anmäls [52]. Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn i form av det 
psykiska våld de blir utsatta för när de tvingas bevittna det våld som 
deras mamma utsätts för. Det är dessutom inte helt ovanligt att de män 
som utövar fysiskt och sexuellt våld mot en partner också gör det mot 
barnen [52]. 

Från 2010 sett har en minskning skett, men Ale befinner sig fortfarande 
något över snittet för både riket och Västra Götaland. Ale befinner sig 
även över bägge referenskommuner Kungälv och Alingsås under hela 
uppmätta perioden. 

SCB rapporterar att det våld som drabbar kvinnor i nära relationer 
ofta även består av upprepade kränkningar. Att utsätta en kvinna som 
en man har eller har haft en relation med, för upprepade kränkningar, 
kan leda till en anmälan eller dom om grov kvinnofridskränkning. De 
kränkningar som avses är bland annat misshandel, ofredande, hemfrids-
brott och sexuellt tvång [52]. 

Sedan 2010 har anmälningar om grov kvinnofridskränkning minskat i 
hela landet, samma trend följer även det genomsnittliga värdet för 
Västra Götaland. Sett till Ales siffror går det att urskilja en ytterst liten 
ökning sedan 2010, men där det från 2014 till 2015 har skett en kraftig 
ökning. År 2014 var Ale både markant lägre än genomsnittliga värden, 
men även lägre värden än referenskommunerna Alingsås och Kungälv. 

Diagram 147. Misshandelsbrott mot 
kvinna, i nära relation till offret. 
Antal/10 000. Källa: BRÅ 
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Vid 2015 års statistik befinner sig Ale på en markant högre andel an-
mälda brott om grov kvinnofridskränkning än Kungälv och Alingsås. 
Ale ligger dock endast något över Västra Götalands genomsnitt, samt 
något under rikets genomsnitt. Varför det har skett en kraftig ökning i 
Ale mellan 2014 och 2015 går inte att svara på med den statistiken som 
finns tillgänglig och det går heller inte att svara på om detta beror på en 
högre andel brott som begåtts eller om det har varit en högre anmäln-
ingsfrekvens. Oavsett orsak är det en viktig aspekt att analysera vidare 
för att nå det internationella och nationella målet om att mäns våld mot 
kvinnor skall upphöra. 

Ett ytterligare sätt att kartlägga våld i nära relationer är att undersöka 
den statistik som finns tillgänglig hos Socialtjänsten. Hos Socialtjän-
sten inkommer anmälningar från både den utsatte och anhöriga, men 
även andra samhällsfunktioner som polis, skola och vårdcentraler. Den 
tillgängliga statistiken går inte att jämföra med varken referenskom-
muner eller ett genomsnittligt värde för riket, men det går att se till en 
förändring över tid. 

Orosanmälningar gällande våld visar både kvinnor som har utsatts för 
våld eller annat övergrepp i hemmet, samt barn som blivit utsatta för 
våld eller övergrepp, eller bevittnat någon annan i hemmet bli utsatt. 
Varje unik person som figurerar i statistiken kan ingå i flera aktualiserin-
gar; alltså ha fått utstå olika typer av övergrepp. 

Jämförande analys av 2013-2015 års statistik kan vi se att orosanmälnin-
gar våld, både barn och vuxna, har ökat successivt. Totalt unika person-
er 2013 var 116, som figurerade i 166 aktualiseringar. 2014 var denna 
siffra 160 unika personer, i 229 aktualiseringar. 2015 var siffran 172 
unika personer och 247 aktualiseringar. Det är viktigt att komma ihåg 
att totalt unika personer kan både vara barn och kvinnor, barn som har 
blivit utsatta för våld och övergrepp i nära relationer eller bevittnat våld, 
samt kvinnor som har blivit utsatta för våld och övergrepp. I statistiken 
kan vi inte se varvid de unika personerna är barn eller vuxna.  

Vi kan inte fastställa orsaken bakom ökningen, bara konstatera att 
det finns en sådan. Om det beror på en ökning i brott, eller snarare 
en ökning i anmälningar, det kan vi inte veta. Dessutom finns det ett 
stort mörkertal gällande dessa brott och anmälningar, vilket gör att den 
data som finns tillgänglig blir än mer svår att analysera. Oavsett kan vi 
konstatera att våld i nära relationer är ett faktum i Ale kommun och ett 
problem som enligt statistiken växer. Att öka framförallt kvinnor- och 
barns trygghet i hemmen och i nära relationer är av största vikt för 
att nå en tryggare och hållbar kommun på sikt. I detta finns det även 
tydliga nationella mål om att mäns våld mot kvinnor skall upphöra; 
internationella FN-mål där vi skall avskaffa alla former av våld mot 
kvinnor och flickor; samt Barnkonventionen där det fastslås i Artikel 
19 att Barnet har rätt till att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och 
mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 
Alla former av våld mot kvinnor och barn drabbar såväl individen som 
samhället i stort, och utgör även ett hinder för både jämställdhet och 
utveckling. 
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Polisens rapporter angående läget för Ale vittnar om att en tuffare at-
tityd märks alltmer ute i särskilda bostadsområden. Detta gäller främst 
i Nödinge, kring Da Vinci-skolan och Klöverstigarna. Det är främst ung-
domar, men även vissa vuxna, som visar allt mindre respekt gentemot 
polisen och samhället i övrigt. 

Polisen instämmer även med statistiken som visas i kartläggningsom-
råde 3, hälsa och levnadsvanor, där datan visar på en ökad psykisk 
ohälsa i samhället. Även polisens medarbetare upplever den psykiska 
ohälsan i Ale som allt sämre och även att den ökar. Polisen menar att 
flera ingripanden i vissa områden handlar ofta om psykisk ohälsa i form 
av utåtagerande personer eller suicidbenägna individer. 

Kartläggningens medarbetardialog samt ungdomsdialog stärks av 
polisens egen medborgardialog som bekräftar bilden av känslan av ot-
rygghet vid resecentrum i respektive ort, framförallt på kvällstid. Polisen 
menar att detta har att göra med att de drar till sig gäng med ungdomar 
och det sker även försäljning av narkotika i anslutning till dem. 

Vidare uttrycks det även att tillsammans med övriga samhällsinstanser 
behöver vi bli bättre på att engagera civilsamhället. Dessutom pekas 
våld i nära relationer ut som ett fortsatt problemområde där flera sam-
hällsaktörer behöver bli än mer effektiva. 

FA
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TA Polisens bild av trygghet i Ale
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Sammanfattning
Att uppleva sin tillvaro som trygg är en viktig del för många aspekter 
av livet. Trygghetskänslan har en vidare koppling med allt ifrån demok-
ratisk delaktighet, till psykisk hälsa samt fysiskt välmående. Att därmed 
uppleva stor otrygghet i sin vardag handlar inte bara om en stor oro 
och rädsla hos människor, utan också en faktor som starkt präglar den 
fortsatta samhällsutvecklingen. 

I Ale kan det konstateras att det finns tecken på en ökad upplevd otryg-
ghet i kommunen. Främst ses detta via ökad otrygghet utomhus, samt 
sjunkande resultat gällande SCBs Trygghetsindex. Framför allt kan det 
konstateras att det finns en otrygghet hos kvinnor, där statistiken visar 
att över en tredjedel av kvinnor i åldern 16-84 år upplever en otrygghet 
i Ale kommun. Att det finns en könssegregation gällande trygghetsas-
pekten är någonting som vi ser överlag i samhället och Ale följer den 
övergripande trenden kring trygghet överlag, men det betyder inte att 
det inte är en fråga som bör uppmärksammas då fortfarande en stor del 
av befolkningen upplever detta dagligen.   

Även ungdomar pekar på en viss otrygghet och detta är också mer van-
ligt bland flickor än pojkar. I jämförelsen med de GR-kommuner som 
deltog i LUPP-undersökningen 2013 visade Ale en något högre upplevd 
otrygghet hos åk 8, både hos pojkar och flickor. Även den genomförda 
ungdomsdialogen 2016 visade på att flera ungdomar upplever flera plat-
ser som otrygga i sin vardag. Flera av dessa platser fungerar som viktiga 
mötesplatser för många ungdomar, men mörka oupplysta områden, 
samt okända grupper av människor är utpekade faktorer som får dessa 
platser att upplevas som otrygga. 

Att trygghetssituationen har förändrats över tid är en bild som stärks 
även från kvalitativa kanaler genom Medarbetardialogen, samt Un-
gdomsdialogen, där bilden av ett otryggt Ale tydligt kommer fram. 
Främst pekas Nödinge ut som det delområde som starkast är kopplat 
till otrygghet och då främst området centrala Nödinge. Även polisen 
instämmer med denna bild och menar att ett tuffare klimat kan märkas 
av i området. 

Brottsstatistiken visar på en viss ökning kring misshandel och olaga 
hot, där flest antal anmälningar sker i Nödinge. Gällande skadegörelse 
och klotter är det en stagnerad kurva som visas, där Nödinge även här 
pekas ut som mest utsatt. Sett till statistik kring våld i nära relationer är 
det problematiskt att dra några som helst slutsatser då vi inte kan veta 
om en ökning sker på grund av ökade brott eller ökad anmälningsbenä-
genhet. Det kan dock konstateras att en statistisk ökning har skett, både 
sett till antalet anmälda brott, men även till ökningen av antalet unika 
personer som figurerar inom Socialtjänstens orosanmälningar kring 
våld.    
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Att arbeta med social hållbarhet kan motiveras av flera olika aspekter. 
Dels är det en fråga om mänsklig etik och mänskliga rättigheter, dels 
är det en fråga om både nationell och internationell lagstiftning. Det 
har dessutom under flera år kunnat påvisas i stora forskningsarbeten 
och rapporter att mer jämlika samhällen fungerar bättre än starkt seg-
regerade och ojämlika sådana [e.g. 7; 11; 14, 15]. 

Förutom att visa på nulägesbilden gällande mått på en stor del av den 
sociala hållbarheten i Ale kommun, har fokus även varit att visa på 
vikten av att arbeta med dessa frågor. För att en samhällsutveckling 
och resurseffektiv befolkningsökning ska ske på ett hållbart sätt måste 
frågor kring skillnader tas upp och problematiseras för att på bästa sätt 
hitta verktygen för att förhindra en fortsatt rörelse mot ökade klyftor i 
samhället. Förhoppningen med rapporten är att den framåt ska fungera 
som ett verktyg för att nå de mål som lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt har satts ut för att ge goda livschanser till alla och vara med och 
skapa en hållbar utveckling framåt. Det är en förutsättning för att alla 
alebor ska få det lätt att leva. 

I denna avslutande del av rapporten presenterar vi en övergripande 
sammanfattning av de resultat som har framkommit i den sociala 
kartläggningen i Ale kommun, 2016. Därefter presenteras resultat från 
de tre folkhälsoområdena, Södra, Centrala och Norra Ale. Förslag till 
framtida analyser ges, samt reflektioner kring det fortsatta arbetet. 

Social hållbarhet i Ale kommun
I arbetet med den sociala kartläggningen har flera olika perspektiv kun-
nat belysas från den befintliga statistiken. I stora drag har dessa punkter 
kunnat ringas in:

 ▪ Det finns socioekonomiska skillnader inom och mellan geografiska 
områden i kommunen. Framförallt kan ett tydligt utsatt område i 
Ale pekas ut i kartläggningen; Centrala Nödinge. Högre ohälso-
tal, högre andel arbetslöshet, lägre andel elever med gymnasiebe-
hörighet, lägre utbildningsnivå och lägre medelinkomst – är några 
av de mest framträdande exemplen när olika geografiska områden 
har jämförts. Detta indikerar tydligt socioekonomisk segregation i 
kommunen. 

 ▪ För att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en god start 
i livet är skolan och förskolan väsentliga delar. I jämförelse med 
referenskommunerna samt riket kan vi se att Ale kommun ligger 
något under genomsnittet gällande elevers resultat, samt gymnasie-
behörighet. Inom skolmiljön finns det även skillnader mellan kom-
munerna gällande andel förskolepersonal med högskolebehörighet 
samt skolpersonal med behörighet. En allt viktigare lärdom att 
belysa är dock skillnaden inom kommunen och de tendenser till 
skolsegregation som kan urskiljas. Samtidigt som en del elever visar 
på bättre resultat med högre meritvärden och större andel som 
når målen i alla ämnen, är det samtidigt en ökande andel som inte 
uppnår gymnasiebehörighet. Det finns även stora skillnader mellan 
eleverna och deras föräldrars utbildningsbakgrund, vilket kan ses 
påverka uppnådda resultat.

Del 3 består av:

 ▪ Avslutande sammanfattning
 ▪ Geografiska skillnader i Ale kom-

mun; folkhälsoområden
 ▪ Hur kan vi påverka skillnader?
 ▪ Förslag till framtida arbete och 

analys
 ▪ Utmaningar under vägens gång
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 ▪ När det allmänna hälsotillståndet undersöks ses en förbättring 
över tid, men samtidigt med vissa skillnader gentemot referen-
skommunerna samt mellan kön. Skillnader har upptäckts inom 
kommunen gällande indikatorn medellivslängd. När de två största 
delområdena jämförs, Nödinge och Älvängen, visas att det skiljer 
över 6 år i medellivslängd för män. Även skillnaden mellan män och 
kvinnor är mindre än rikets genomsnitt, vilket också visar på att den 
övergripande medellivslängden för kvinnor är något lägre än rikets 
genomsnitt. Indikatorn självskattad allmän hälsa visar att män up-
plever sin hälsa som något bättre än kvinnor, även det i jämförelse 
med andra kommuner i Västra Götaland där kvinnor i Ale uppskat-
tar sin hälsa som något sämre än övriga.  

 ▪ Den fysiska hälsan i Ale kommun har endast kunnat mätas på en 
övergripande kommunal nivå, men har ändå kunnat visa på skill-
nader i jämförelse med referenskommunerna samt Västra Götaland. 
Stillasittande fritid ökar, samtidigt som den fysiska aktiviteten min-
skar och fetmastatistiken ökar och är över regionens genomsnitt. 
Även för barn och unga kan det ses en ökning inom både övervikt 
och fetmaproblematik. Tidigare forskning har kunnat visa på sam-
variationen av dessa indikatorer med socioekonomiska bakgrunds-
faktorer, något som i framtiden bör undersökas även för Ale. 

 ▪ Flera olika mått på den psykiska ohälsan visar på en ökad prob-
lematik i kommunen, samt i en något högre omfattning än Alingsås 
samt Västra Götaland. Både Ale och Kungälv visar inom olika 
indikatorer på en ökning inom psykisk ohälsa för framför allt kvin-
nor i åldern 18-44 år. Från kvalitativa undersökningar har även den 
psykiska ohälsan lyfts fram inom kommunen och där både medar-
betare och polis vittnar om en upplevd ökad problematik. Samtliga 
indikatorer kopplade till psykisk ohälsa visar på en växande prob-
lematik i Ale.

 ▪ En viss ökning kan även ses gällande otryggheten inom kommunen. 
Det har kunnat ses från både statistiska undersökningar samt 
kvalitativa metoder där det även kan urskiljas en könsskillnad mellan 
män och kvinnor. Kvinnor upplever i större utsträckning otryg-
ghet både i hemmet och utomhus och det är en problematik som 
är viktig att se över för att skapa en starkare social hållbarhet inom 
kommunen. De kvalitativa undersökningarna år 2016 stärkte även 
den bild som uppkom redan år 2013 att de främsta otrygga plat-
serna ses vid pendeltågstationerna i samtliga orter, bakom Ale torg, 
Da Vinci-skolområde samt delar av Centrala Nödinge.

Vidare presenteras resultat inom de tre folkhälsoområden som Ale har 
delats in i: Södra Ale; Centrala Ale; samt Norra Ale. 
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Södra Ale
Södra Ale med huvudorterna Surte och Bohus är närmsta granne med 
både Göteborg och Kungälv. Sammantaget är det ett område med 6089 
invånare. Södra Ale visar tendenser till vissa socioekonomiska utman-
ingar, framförallt vid jämförelse med Norra Ale, samtidigt som den 
upplevda bilden av trygghet i området är god. 

Något lägre val-
deltagande i både 
Bohus och Surte 
i jämförelse med 
Ales genomsnittliga 
värde.

Lägre antal 
ungdomar som 
är medlemmar i 
föreningar.

Mindre resultatskill-
nader mellan alla 
grupper, skillnaden 
på meritvärde 
mellan pojkar och 
flickor inte lika stor 
som övriga.

Hög andel behöriga 
till gymnasiet.

Stor andel elever 
med utländsk bak-
grund (jämfört med 
Norra Ale).

Lägre antal nya 
LVU-placeringar än 
Norra och Centrala 
Ale.

Sämre tandhälsa 
för 6-åringar, sett till 
folktandvårdsstatis-
tik.

Högre andel pojkar 
med fetma, födda 
2001-2009.

Högre andel alebor 
med stillasittande 
fritid.

Högre andel som 
uppgett god självs-
kattad hälsa.

Lägst medelinkomst 
i kommunen i Surte

Lägst skillnad mel-
lan män och kvin-
nors medelinkomst 
i Surte

En större andel som 
erhållit försörjn-
ingsstöd under 
2014. Surte har 
högst andel med 
försörjningsstöd 
av samtliga 
delomtåden i kom-
munen 2014.

Svagt uppåtgående 
trend gällande mis-
shandel och olaga 
hot.

Södra Ale upplevs 
generellt som tryggt 
av ungdomar åk 9.

Viss upplevd 
otrygghet i Bohus 
centrum, enligt 
ungdomar åk 9.

Delaktighet 
och inflytande

Barn och  
ungas uppväxt-

villkor

Hälsa och  
välbefinnande

Socio-
ekonomiska 

förutsättningar

Trygghet
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Centrala Ale
Centrala Ale är det folkhälsoområde där tydliga skillnader mellan 
grupper av invånare har kunnat visas. Detta till stor del på grund av att 
centralorten Nödinge har den socioekonomiskt starkaste gruppen, samt 
den grupp med mest socioekonomiska utmaningar. Genom att dela in 
Nödinge i detaljområden har detta varit möjligt att se. I Centrala Ale 
ingår 11383 personer. 

Lägre valdelta-
gande i området 
Nödinge centrum, 
högt valdetagande 
i Nödinge östra och 
Nödinge södra.

Andelen elever med 
utländsk bakgrund, 
födda i Sverige, har 
bättre resultat än 
andel elever med 
svensk bakgrund.

Stora skillnader på 
elevers betygsresul-
tat mellan grupper 
utifrån bakgrund 
och föräldrars 
utbildningsnivå.

Bland elever födda 
utomlands med ut-
ländsk bakgrund är 
låg andel behöriga 
till gymnasiet.

Låg andel behöriga 
till gymnasiet för 
elever med föräldrar 
utan eftergymnasial 
utbildning. 

Det finns större 
betygsskillnader 
mellan grupper uti-
från bakgrund och 
föräldrars utbildn-
ingsnivå.

Lägst medel-
livslängd för män 
i kommunen i 
Nödinge, ca 6 år 
lägre än i Älvängen.

Högst andel fetma 
hos flickor, födda 
2001-2009.

Något högre andel 
som uppger att 
de har självmord-
stankar.

Stor andel av 
de med försörjn-
ingsstöd är bosatta i 
Centrala Ale; största 
delen av dem bor i 
Centrala Nödinge 
och Nol. 

Hög andel med eft-
ergymnasial utbildn-
ing (Nödinge).

Högst andel arbet-
slösa (Nödinge).

Största gruppen 
med låg mede-
linkomst och 
största gruppen hög 
inkomst (Nödinge).

Högre andel som 
upplever ekonomisk 
stress och som 
saknar kontantmar-
ginal.

Ökning från 2013 
gällande misshan-
del och olaga hot.

Unga mer utsatta 
för hot, stöld eller 
annat brott.

Stark upplevd 
otrygghet kring 
pendeltågstationer, 
bron till vårdcen-
tralen, bakom Ale 
torg, Da Vinci-
skolområde, gamla 
Tudorområdet.

Högsta antalet 
anmälningar kring 
skadegörelse och 
klotter.

Delaktighet 
och inflytande

Barn och  
ungas uppväxt-

villkor

Hälsa och  
välbefinnande

Socio-
ekonomiska 

förutsättningar

Trygghet
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Nödinge
Centrala Nödinge är det område som i kartläggningen har kunnat pekas 
ut som mest socioekonomiskt utsatt. Skillnaderna som finns mellan 
detaljområdena inom Nödinge är mycket märkbara i statistiken, då vi 
kan se en stark polarisering mellan två socioekonomiskt starka områden 
i södra och östra delarna, och ett med större utmaningar i centrala 
delen av orten. Några av de framträdande skillnaderna presenteras här 
separat. 

 ▪ Andelen endast förgymnasialt utbildade är högst i kommunen; sam-
tidigt som andelen högutbildade är högst i Södra Nödinge. 

 ▪ Lägst andel sysselsatta personer återfinns i Centrala Nödinge, högst 
andel sysselsatta finns i Östra Nödinge.

 ▪ Av den andel som räknas till högutbildade är personer med utländsk 
bakgrund större än de med svensk bakgrund i Centrala Nödinge.

 ▪ I Centrala Nödinge är andelen personer med låga inkomster störst i 
hela Ale. Samtidigt ses en stor grupp höginkomsttagare i Södra och 
Östra Nödinge. 

 ▪ I Centrala Nödinge har personer med svensk bakgrund högre ohäl-
sotal än de med utländsk bakgrund.

 ▪ Störst andel hyresrätter i kommunen finns i Centrala Nödinge.
 ▪ Störst andel som fått försörjningsstöd är bosatta i Centrala 

Nödinge.
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Norra Ale
Norra Ale är det till ytan största folkhälsoområdet med både huvudor-
ten Älvängen samt större delen av Ales landsbygd. I detta område ingår 
11335 personer. Norra Ale har starka socioekonomiska förutsättnin-
gar, när folkhälsoområdena jämförs. Älvängen har i rapporten kunnat 
kartläggas i detaljområden, men visar inte på några märkbara skillnader 
mellan delarna. 

Hur kan vi påverka?
När skillnader inom Ale och mellan Ale och referenskommuner up-
pdagas är det viktigt att komma ihåg att det går att påverka skillnader. 
Göteborgs stad, Malmö stad, SKL, Västra Götalandsregionen och 
WHO är alla exempel på aktörer som har fört fram budskapet – att 
det går att påverka skillnader mellan områden och mellan människor 
[11; 14]. Samtliga aktörer betonar vikten av att skapa strukturella 
förutsättningar för ett sådant arbete och att man bör ta fram egna 
förslag och riktlinjer för hur ett sådant arbete skall gå till. Det krävs 
både mod och långsiktighet för att skapa hållbara och betydande förän-
dringar för invånarna. Att etablera en nulägesbild av delar av kommun-
ens sociala hållbarhetsfaktorer är ett första steg; i nästa steg fortsätter 
arbetet med hållbar ledning och styrning, implementering och fortsatt 
analys av kartläggningens arbete.

Högt valdetagande i 
framförallt Älvän-
gen.

Högst andel 
ungdomar som är 
medlemmar i fören-
ingar.

I åk 9 fanns 2016 
nästan inga elever 
med utländsk bak-
grund.

Stor skillnad mellan 
flickor och pojkars 
resultat.

Resultatförbät-
tring jämfört med 
föregående läsår 
avseende merit-
värde och andel 
elever som når 
kunskapskraven i  
alla ämnen. 

God tandhälsa för 
6-åringar, sett till 
folk-tandvärden.

Högre förväntad 
medellivslängd för 
män i Älvängen 
i jämförelse med 
Nödinge .

Hög andel med 
eftergymnasial 
utbildning.

Hög medelinkomst 
(Älvängen).

Män har betydligt 
högre medelinkomst 
än kvinnor.

Låg medelinkomst 
(Hålanda).

Lägre andel som 
fått försörjningsstöd. 

Anmälda misshan-
dlar och olaga hot 
har minskat sedan 
2013.

Resecentrum 
Älvängen utpekat 
som otryggt område 
av ungdomar åk 9.

Delaktighet 
och inflytande

Barn och  
ungas uppväxt-

villkor

Hälsa och  
välbefinnande

Socio-
ekonomiska 

förutsättningar

Trygghet
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Att segregation inom kommunen har kunnat belysas med hjälp av ma-
terial från kartläggningen är någonting som är viktigt att betona. Det är 
också viktigt att påpeka att det inte är området i sig som är segregerat, 
utan det är hela kommunen som är segregerad. Segregation kan inte 
finnas om det inte finns två åtskilda motpoler. Att de bägge delarna 
påverkar varandra har forskningen visat tydligt på; de med svag socioe-
konomisk position är nära länkad till de med en högre socioekonomisk 
status. 

Segregationen kan ses skapa orättvisa förhållanden mellan grupper och 
då även sämre livsvillkor för vissa invånare. Detta blir ett problem som 
skapar hot mot samhällsordningen och den fortsatta samhällsutvecklin-
gen. Forskningen, tillsammans med ovan nämnda aktörer, menar alla att 
frågan och lösningen måste lyftas från individnivå till strukturell nivå, 
samt att samverkan mellan verksamheter, insatser och åtgärder är ett 
måste [7; 11; 14]. För att få verkliga resultat i det framtida arbetet är det 
viktigt att det strategiska och det operativa arbetet är sammanlänkade.   

Framtida arbete
I det framtida arbetet är det viktigt med en tydlig förankring i kom-
munen, med en växelverkan mellan olika nivåer för ett fortsatt fördjup-
nings- och implementeringsarbete. Det är viktigt att förvalta den statis-
tik och den bas som i och med kartläggningsarbetet har tagits fram, för 
att både kunna agera och i framtiden kunna följa upp utvecklingen. För 
att nå den förändring och det hållbara samhälle vi eftersträvar är det 
viktigt med ett dubbelgående arbete där både operativt och strategiskt 
arbete går hand i hand, tillsammans med ett pågående direkt- och ett 
långsiktigt tänk.  

Inom de olika kartläggningsområdena har flera förslag till framtida ana-
lyser samt utvecklingsområden identifierats. Dessa förslag presenteras 
inom varje kartläggningsområde:

Delaktighet och inflytande
 ▪ Se hur resurser fördelas mellan olika fritidsaktiviteter och delom-

råden
 ▪ Se hur tillit till andra människor fördelar sig geografiskt
 ▪ Arbeta vidare med att öka medborgarnas förtroende för verksam-

heter och politiker
 ▪ Öka den demokratiska delaktigheten i områden som identifierats 

med lägre valdeltagande

Barn och ungas uppväxtvillkor
 ▪ Fortsatta analyser gällande förskolans verksamhet med fokus på 

kompetens, storlek av barngrupper och barnens behov är viktigt för 
framtida insatser och för att förbättra verksamheterna. 

 ▪ Fördelningen mellan öppna insatser och placeringar. I en sådan 
framtida analys är det värdefullt att hitta förklaringsfaktorer till 
varför Ale har en sådan hög andel placeringar och insatser med 
heldygnsvård jämfört med öppna och förebyggande insatser. I 
analysen bör även anledningarna till ökningen av placeringar enligt 
LVU ingå. 

 ▪ Utveckla statistik för skolfrånvaro på kommunövergripande nivå.



SOCIAL KARTLÄGGNING 2016128

 ▪ Fortsatt belysa att det finns en påtaglig skillnad mellan barn och 
ungas uppväxtvillkor i Ale kommun.

Hälsa och levnadsvanor
 ▪ Ta fram hälsoindikatorer på folkhälsoområdesnivå tillsammans 

med Västra Götalandsregionen för att vidare analysera geografiska 
skillnader i kommunen. 

 ▪ Fördjupa kunskapen kring den psykiska ohälsan i kommunen.
 ▪ Få en större förståelse för de bakomliggande orsakerna till en ökn-

ing av övervikt och fetma. 
 ▪ Fördjupa kunskapen i förskrivningen av psykostimulantia till barn 

och unga 0-17 år. Finns det en större förskrivningsfrekvens i områ-
det eller är det en större problematik med en viss psykisk ohälsa?

 ▪ Fortsätta att analysera kariesfria 6-åringar på delområdesnivå och 
undersöka bakgrundsfaktorer kopplade till kariesproblematik. 

Socioekonomiska förutsättningar  
 ▪ Välja strategiska områden som skall ligga till grund för arbetet med 

att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.
 ▪ Agera kring de behov som framkommit gällande den socioekono-

miska segregationen i kommunen. 

Trygghet
 ▪ Fortsätta arbeta för en ökad trygghet, framförallt hos kvinnor och 

flickor.
 ▪ Fortsätta samverkan med polis och socialtjänst för ett tryggare Ale.
 ▪ Uppmärksamma frågan om våld i nära relationer.
 ▪ Arbeta vidare med utpekade otrygga platser i kommunen.
 ▪ Vidare analysera orsaker och strategier bakom brottskoncentration i 

Centrala Ale.

Lärprocesser
Under arbetet med Att leva i Ale har ett större inventeringsarbete varit 
nödvändigt, för att hitta rätt bland den data och statistik som finns 
tillgänglig inom kommunens egna verksamheter. I detta arbete har ut-
maningar funnits, både inom befintliga statistiksystem, men även kring 
handläggning av dessa. 

Inom sektor för Utbildning, kultur och fritid har flera olika brister med 
befintliga statistiksystem kunnat identifieras. Här behövs det:

 ▪ Utveckling av elevsystemet med att lägga in nyckelkoder, detta för 
att snabbare kunna få fram statistik utifrån boendeort för fortsatt 
uppföljning av utvecklingen. 

 ▪ Skapas rutiner för statistik som måste tas ut direkt efter att betygen 
är satta. Detta för att undvika problem med att synkronisera den 
data som sedan samkörs med SCB. 

 ▪ En utveckling av statistikhantering för gymnasieelevers betyg, till-
sammans med Göteborgs Regionens kommunalförbund (GR).

Brister inom verksamhetssystem har även varit påtagligt inom sektorn 
för Arbete, trygghet och omsorg, där det har varit mycket utmanande 
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att ta ut kvalitetssäkrad statistik ur det befintliga systemet, gällande 
insatser för barn och unga. Anledningarna har också varit att sektorn 
har under året haft en synnerligen ansträngd organisation, framför allt 
för individ- och familjeomsorgs-enheten, med både hög personalom-
sättning och arbetsbelastning. I stort sett har samtliga nyckelpositioner 
varit nyanställda eller vakanta. Utifrån det perspektivet har organisa-
tionen inte haft god beredskap för att kunna genomföra en tillfredsstäl-
lande kartläggning. Det bör dock tilläggas att arbetets omfattning och 
tillvägagångssätt inte varit kända i förväg eftersom detta är första året 
kommunen genomför en social kartläggning.

Att ta fram historisk data har krävt mycket tid då man arbetat olika i 
systemet under åren. Skillnaderna rör både det systemtekniska (indeln-
ingen av moduler, organisationsstrukturen i systemet etc.) och det per-
sonella (olika handläggare har arbetat på olika sätt). Detta har lett till att 
majoriteten av tillgänglig data ej kommit med i kartläggningen då den 
inte kunnat kvalitetssäkras i önskvärd omfattning. Utmaningarna i ar-
betet har dock resulterat i successivt identifierade förbättringsområden 
under arbetets gång och det finns åtgärder planerade för att bättre rusta 
och positionera organisationen för framtida arbete med statistik som 
rör den sociala hållbarheten. Exempel på åtgärder har varit:

 ▪ Diskussion med leverantör gällande införande av en förbättrad 
utdataplattform i verksamhetssystemet 

 ▪ Kartläggning på handläggnings- och utförarprocesserna 
 ▪ Workshops- och utbildningsinsatser på myndighetsutövarsidan (för 

att säkerställa hög kvalitet på in-data) 
 ▪ Organisatoriskt planeringsarbete för kommande års arbete med so-

cial hållbarhet. Här ingår en plan för vilka funktioner som ska göra 
vad, och när, i det fortsatta arbetet med kartläggningar 

Ale kommun är en växande kommun, trots det har ibland statisti-
kunderlaget varit litet. Det har tidvis medfört utmaningar och svåra 
gränsdragningar, både utifrån statistiskt säkerställd data, men även uti-
från etiska perspektiv. Kartläggningen har i detta också velat lyfta vikten 
av att använda kvalitativ data och undersökning för att nå djupare den 
bild av kommunen som råder. Att mäta något är alltid problematiskt, 
därför också viktigt att inte glömma bort människorna bakom siffrorna. 

Att leva i Ale kommun är en verklighet för nästan 29 000 människor. Ale kom-
muns Sociala kartläggning 2016 har visat att majoriteten av dessa människor mår 
bra. Kartläggningen har också visat att för att livet ska vara lätt att leva, för alla, 
krävs det ett fortsatt arbete för att minska både skillnader mellan människor så väl 
som mellan grupper av människor. Det går att påverka skillnader, men det kräver 
att vi gemensamt går från ord till handling. 
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