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Folkhälsan är välfärdens kärna och motor och folkhälsoarbete är förutsättningen för att
uppnå välfärd. I vår vision för Uddevalla vill vi använda folkhälsoperspektivet för att
bygga ett socialt hållbart Uddevalla genom att ge dess invånare förutsättningar för en god
hälsa. Genom att skapa jämlika och rättvisa livsvillkor med möjlighet till inflytande för
alla, ges barn och unga en bra start i livet, vuxna möjlighet till delaktighet i samhället och 
äldre en meningsfull och trygg livssituation.

I Uddevalla lever folkhälsan i alla dess former och skepnader. Dels den historiskt traditio-
nella med rötter i folkrörelsesverige, dels med fantastiska möjligheter till friluftsliv, fysisk
aktivitet och föreningsliv. Det ingår även utmaningar där folkhälsoarbetet handlar om att
utjämna skillnader i hälsa genom långsiktigt arbete med delaktighet, rättvisa och jämlika
livsvillkor för alla.

Platser som Strandpromenaden, Gustafsberg, Bjursjön, Norra fjället, Herrestadsfjället
och mötesplatserna i våra bostadsområden och tätorter ger Uddevalla dess rikedom och 
möjligheter. Här finns unika naturliga förutsättningar för liv och rörelse, och här möts 
också människor med olika bakgrund och ursprung som ger oss en fantastisk potential för 
social och mänsklig samvaro.

Uddevalla har en stor folkhälsopotential i sin natur och genom sina människor, låt oss till-
sammans mötas i visionen och arbetet att ta tillvara denna potential och bygga ett socialt 
hållbart Uddevalla, ett Uddevalla för alla att trivas, må bra och känna sig hemma i.

Hälsopolitiska rådet i Uddevalla bildades 1998 och fungerar som ett samverkansforum 
för Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen. Rådet är knutet till kommun-
styrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.  
Hälsopolitiska rådet består av förtroendevalda från kommunen och Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, chefer för alla förvaltningar i kommunen, chefer från primär- och 
tandvård. I rådet deltar också kommunens tjänsteperson för folkhälsofrågor 
(folkhälsostrategen). 

Hälsopolitiska rådets uppdrag är att:
• utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring folkhälsa, 

social hållbarhet och välfärd
• bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och  

anställda i Uddevalla
• administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma  

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun
• bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i  

kommunstyrelsen 
• årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare.

Hälsopolitiska rådet

TILLSAMMANS FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART UDDEVALLA
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Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och 
tolerans stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga 
valet för ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har 
framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin 
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och 
utvecklar den kreativa förmågan

Läge – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och 
Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det 
attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika 
kombinationen av hav, fjäll och fjord
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Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår från ett socialt hållbarhetsperspektiv, där skill-
naden mellan olika grupper ska vara så liten som möjligt. Denna välfärdsredovisning 
beskriver hälso- och livsvillkor för invånarna i kommunen och är tänkt att användas 
som underlag för beslut. Genom presentation av statistik lyfts en del av Uddevallas 
utmaningar kopplade till hälsa.
Den förra välfärdsredovisningen i Uddevalla gjordes 2011. I Välfärdsredovisningen 
2018 valde Hälsopolitiska rådet social hållbarhet som utgångspunkt. Hela rapporten 
har formats utifrån detta perspektiv och inledningsvis förklaras begrepp kopplade till 
social hållbarhet. Några viktiga områden finns med i rapporten trots att lokal statistik 
saknas. Dessa och andra områden som saknas helt, t.ex. det tidiga livets villkor och en 
jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skulle kunna utvecklas i kommande 
redovisningar.
Redovisningen utgår från en geografisk indelning i ett antal välfärdsområden, sam-
manhållna av välfärdsfaktorer. En stor del av statistiken presenteras på områdesnivå 
vilket synliggör skillnader. Det skapar i sin tur förutsättningar att uppnå en mer jämlik 
hälsa i hela kommunen. Varje område beskrivs i sista kapitlet utifrån viktiga faktorer 
för hälsa och välfärd med statistik för utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och 
boendeformer.
I första kapitlet presenteras betydelsen av kompetens, kunskaper och utbildning för 
hälsa och välbefinnande, folkhälsa, välstånd och en god samhällsutveckling. Andelen 
med eftergymnasial utbildningsnivå har ökat i Uddevalla de senaste fem åren och är 
högre än genomsnittet i riket. Det finns dock stora skillnader i utbildningsnivå, både 
mellan kommunens olika välfärdsområden och mellan män och kvinnor. Kommunen 
har en högre andel elever som inte är behöriga till gymnasieskolan än genomsnittet i 
riket.
I kapitel två berörs ett antal områden som är centrala för människors arbetsvillkor. 
De påverkar deras ekonomiska situation, vilket i sin tur påverkar hälsan. Andelen för-
värvsarbetande i Uddevalla ligger på samma nivå som länet och riket. Det finns dock 
stora skillnader mellan olika områden i kommunen när det gäller sysselsättning och 
arbetslöshet. Könssegregeringen på arbetsmarknaden är stor och följer traditionella 
mönster. De flesta män arbetar inom Byggverksamhet och Tillverkning och utvinning 
medan de flesta kvinnor arbetar inom Vård och omsorg och Utbildning.
I tredje kapitlet presenteras olika områden som påverkar människors inkomster 
och ekonomiska situation. Sysselsättning är oftast en förutsättning för goda försörj-
ningsmöjligheter. Företagsamheten är stor i Uddevalla där företagen står för de flesta 
jobben. Medelinkomsten i Uddevalla ligger något lägre än i länet och riket. Det finns 
stora skillnader när det gäller inkomster och ekonomiskt bistånd mellan olika områden 
i kommunen. Kvinnor i hela kommunen har betydligt högre ohälsotal än män, vilket 
försämrar kvinnonars möjlighet till en god försörjning.
Boendeförhållande och närmiljö är centrala delar i människors liv. I kapitel fyra 
presenteras faktorer som påverkar dessa miljöer och i förlängningen även människors 
hälsa. Trångboddheten är något lägre i kommunen än i  länet och riket. Uddevalla-
borna har ett lägre värde för upplevd trygghet än för jämförbara kommuner. Det finns 
stora variationer i kommunen när det gäller vilka boendeformer som är vanligast.
I kapitel fem presenteras levnadsvanor som på olika sätt påverkar hälsan. I Uddevalla 
skattar både män och kvinnor sin hälsa högre än genomsnittet i riket. I Uddevalla är 
andelen stillasittande högre än i riket, både bland kvinnor och bland män. Antalet 
unga tjejer som upplever stress, är betydligt fler än killar och har ökat de senaste åren. 
Även antalet anmälda brott kopplade till våld har ökat.
Det sjätte kapitlet tar upp områden med särskild betydelse både för den enskilda 
individen och för samhället i stort. När det gäller valdeltagande finns stora skillnader 
mellan olika områden (valdistrikt) i kommunen.

Sammanfattning
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Välfärd
I bred mening avser välfärd det mesta som styr en medborgares levnadsförhållanden. 
Här ingår  privatekonomi, bostadsförhållanden, livslängd och mycket annat. I Sverige 
är välfärd ett samlingsbegrepp för socialförsäkringssystemet och välfärdstjänsterna 
vård, skola och omsorg.

Socialförsäkringar och välfärdstjänster samsas under beteckningen välfärd, trots att det 
finns stora  skillnader mellan dessa. Enligt lag ska vård, skola och omsorg tillhandahål-
las efter behov och på lika villkor för alla medborgare, medan socialförsäkringar, ex-
empelvis föräldrapenning och sjukersättning, prövas mot anställning och varierar med 
inkomst. Välfärdstjänster som vård, skola och omsorg kan drivas i offentlig eller privat 
regi.

Den kommunala vardagen med beslut och verksamheter påverkar befolkningens väl-
färd, livsvillkor och levnadsvanor. En god hälsa har inte bara betydelse för enskilda 
människors välbefinnande och livskvalitet, utan även för samhällets utveckling och 
ekonomiska tillväxt.

Denna redovisning är en bred beskrivning av hälsa och livsvillkor bland kommunens 
invånare sett ur ett välfärdsperspektiv. Syftet med välfärdsredovisningen är att den ska 
utgöra ett underlag för politiska beslut kopplat till den kommunala budget- och plane-
ringsprocessen. Genom att använda den som underlag finns förutsättningar att kunna 
prioritera beslut och insatser utifrån lokala behov som kan bidra till en mer jämlik 
hälsa i kommunen. Välfärdsredovisningen är ett kvalitetsverktyg som rekommenderas 
av Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Rapporten är uppbyggd kring Agenda 2030, mänskliga rättigheter, god och jämlik hälsa 
och intersektionalitet. I rapporten delas Uddevalla in i ett antal välfärdsområden som il-
lustreras på en karta (sid 18). Syftet med detta är att kunna visa på eventuella skillnader 
i hälsa inom kommunen för att bidra till social hållbarhet i Uddevalla.

Hälsa och välbefinnande
Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt  
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svag-
het. Välbefinnande är kopplat till en känsla av att må bra fysiskt, psykiskt och socialt, 
och växlar genom livet beroende av behov och förväntningar.1

Folkhälsa
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå 
som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt. Skillnaderna mellan olika grupper såsom sociala, geografiska och 
ekonomiska bör också vara så små som möjligt.

Medan hälsa är en resurs för individen är folkhälsa ett mål för samhället. Ohälsa är 
därmed inte bara något som drabbar individen utan innebär även en samhällelig kost-
nad, både direkt genom kostnader för hälso- och sjukvården, och indirekt genom att det 
påverkar levnadsårens funktionalitet.

Välfärdsredovisning

1 ”Definitioner, mål, ramverk och uppföljningssystem för miljörelaterad hälsa – en sammanställning inom ramen för Miljömålsrådet”, rapport 
publicerad 14 september 2018, Folkhälsomyndigheten
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Social hållbarhet
I ett socialt hållbart samhälle är invånarnas jämlikhet, psykiska och materiella välfärd och 
jämställdhet mellan könen i balans. Där känner sig invånarna delaktiga, har likvärdiga 
förutsättningar för utbildning och sysselsättning och en god ekonomisk situation. De har 
förutsättningar för att bo bra, för att känna gemenskap med och tillit till andra och för att 
uppleva trygghet och god hälsa.

Ett socialt hållbart samhälle har också ett inkluderande förhållningssätt där samhällets 
institutioner anpassar sig till invånarnas behov och förutsättningar så att marginalisering 
och diskriminering motverkas. Då får människor lika värde med jämlika möjligheter att 
vara medskapare av samhällsutvecklingen oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

SAMHÄLLSUTVECKLING
MILJÖ

SAMHÄLLSEKONOMISKA STRATEGIER

Ålder, kön 
och arv

De två yttersta bågarna markerar de samhälleliga förutsättningarna, de två inre 
visar individuella bestämningsfaktorer. För en jämlik hälsa bör det finnas ett 
samspel mellan individ, miljö och samhälle.

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa
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Jämlik förskola och skola
Alla barn har rätt till en god utbildning. Både förskolan och skolan är viktiga arenor 
för att utjämna sociala skillnader och därmed öka möjligheterna till en god utbildning 
oavsett bakgrund (se även sid 26).



Välfärdsredovisning för 
Uddevalla kommun
I denna rapport redovisas hälsoläget för befolkningen i Uddevalla kommun och inled-
ningsvis presenteras centrala utgångspunkter för rapporten. En viktig utgångspunkt är 
Agenda 2030 - en handlingsplan med övergripande globala hållbarhetsmål. Ett aktivt 
folkhälsoarbete är centralt för att nå dessa mål och ”Folkhälsomodell för Uddevalla” 
(sid 13) används som utgångspunkt i arbetet.

I rapporten delas Uddevalla in i ett antal välfärdsområden (se sid 18). Syftet med detta 
är att kunna visa på eventuella skillnader i hälsa inom kommunen. Det skapar i sin tur 
förutsättningar för social hållbarhet i Uddevalla. Andra utgångspunkter är mänskliga 
rättigheter, god och jämlik hälsa samt intersektionalitet.
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Agenda 2030
Agenda 2030 antogs år 2015 av FN. Den är en långsiktig och gemensam handlingsplan 
för alla världens länder för att förverkliga en hållbar utveckling. Agendan innefattar 17 
globala hållbarhetsmål. Målen inriktar sig på den hållbara utvecklingens tre centrala 
perspektiv: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

1 Se alla målen i Agenda 2030 här: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

”Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att 
avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa 
klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla männ-
iskor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.” (www.globalamålen.se)

De agendamål som är aktuella i välfärdsredovisningen är de som inriktar sig på den 
sociala hållbarheten. Målen kan relateras till en mängd hälsoaspekter vilket kommer att 
framgå i kommande kapitel. Ett aktivt folkhälsoarbete är centralt för att nå dessa mål.1

Mål 1 – Ingen fattigdom
Avskaffa all form av fattigdom överallt

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt 
liv och verka för alla människors välbefin-
nande i alla åldrar
Mål 4 – God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livs-
långt lärande för alla

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-
tiv sysselsättning med anständiga arbetsvill-
kor för alla
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder

Mål 11 – Hållbara städer och sam-
hällen
Städer och bosättningar ska vara inklude-
rande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Mål 5 – Jämställdhet
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och 
flickors egenmakt Mål 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhäl-
len för hållbar utveckling, se till att alla har 
tillgång till rättvisa samt bygga upp effek-
tiva och ansvarsskyldiga och inkluderande 
institutioner på alla nivåer

11
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DEN GODA KOMMUNALA CIRKELN

En rad faktorer bidrar tillsammans till ett livskraftigt socialt hållbart samhälle och 
till människors hälsa och välbefinnande. Den goda kommunala cirkeln illustrerar hur 
detta hänger ihop. Att det finns framgångsrika företag och organisationer innebär fler 
sysselsatta med högre löner vilket leder till ökade skatteintäkter och avgifter. 

Dessa kan finansiera att befolkningen får en god omsorg och en god utbildning. Det 
skapar förutsättningar för aktiva människor, ett varierat kulturutbud och en god livs-
miljö vilket i sin tur attraherar människor att arbeta, bosätta sig och driva företag i 
kommunen.

Den goda kommunala cirkeln
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FOLKHÄLSOMODELL FÖR UDDEVALLA
”Tillsammans verkar vi för en hållbar utveckling, god folkhälsa, friskare invånare samt 
en bättre värld utan miljöförstöring och klimatförändringar.”
     Strategisk plan 2015-2018

God hushållning med resurser
Socialt investeringsperspektiv

Integrerad folkhälsokompetens
Behovsanalys & statistik

Kunskapsbaserade metoder
Tvärsektoriell samverkan

N
yc

kl
ar

 ti
ll f

ra
m

gå
ng

Pr
io

rit
er

ad
e 

pe
rs

pe
kt

iv
G

en
er

el
l b

as

Goda 
uppväxtvillkor
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Säkerhet och
trygghet

Föräldraskapet

Skola

Psykisk hälsa

Aktiv fritid

Barn som far illa

Fysisk aktivitet

Matvanor

Tobak, alkohol 
& droger

Sysselsättning

Livslångt          
lärande

Fallolyckor

Trafiksäkerhet

Vattensäkerhet

Brand

Brott & våld

Livskvalitet, demokrati, & jämlikhet i hälsa/jämlik samhällsservice
Socioekonomi och bostadsområde samt utifrån

diskrimineringsgrunderna; ålder, funktionsnedsättning, kön:
könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet

och religion eller annan trosuppfattning

Folkhälsomodell för Uddevalla
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En god och jämlik hälsa
Med jämlikhet i hälsa menas att alla människor oavsett ålder, klasstillhörighet, etnisk 
eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra egenskaper 
ska ha rättvis möjlighet att uppnå full hälsopotential. 

I juni 2015 beslutade regeringen om att utforma kommittén Kommissionen för jämlik 
hälsa. Huvuduppdraget var att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i sam-
hället minskar1. Ett av förslagen var att i högre grad betona den jämlika hälsan som ett 
övergripande mål för folkhälsopolitiken2. För att nå en jämlik hälsa är det centralt med 
kunskap om hur ojämlikhet i hälsa uppstår och hur detta kan motverkas.
Kommissionens slutsats är att ojämlikhet i hälsa är en konsekvens av ojämlikhet i en 
bredare mening. Detta innebär att ojämlikhet för olika grupper när det gäller förutsätt-
ningar och livsvillkor också skapar en ojämlik hälsa. För att nå ökad jämlikhet i hälsa, 
krävs en ojämlik fördelning av resurser och insatser till förmån för de med större behov.
Kommissionen nämner övergripande typer av insatser för att nå en god och jämlik 
hälsa. Dessa insatser ska bland annat vara förebyggande, syfta till att öka människors 
handlingsutrymme och fokusera på förhållanden som skapar skilda förutsättningar 
inom och mellan grupper3. 

Mänskliga rättigheter
För att uppnå en god och jämlik hälsa och social hållbarhet är arbetet med mänskliga 
rättigheter centralt. Mänskliga rättigheter fokuserar på vad som inte får göras mot nå-
gon människa och vad som måste göras för varje människa. Rättigheterna återfinns i 
internationella juridiska dokument från exempelvis FN och EU men återfinns även i 
svensk lag och grundlag. Exempel på rättighetsområden är jämställdhet och hbtq (ho-
mosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner).

I Sverige ligger ansvaret för mänskliga rättigheter på myndigheter, kommuner, lands-
ting och regioner. Uddevalla kommun är därmed, tillsammans med övriga kommuner, 
en viktig aktör för att garantera de mänskliga rättigheterna på lokal nivå.  

Om grupper och begreppet intersektionalitet
Att identifiera skillnader i hälsa mellan olika grupper är viktigt för att kunna uppnå en 
jämlik hälsa. Begreppet Intersektionalitet används i dessa sammanhang och fokuserar 
på att grupper inte är homogena utan heterogena. Detta innebär att det finns variationer 
inom grupper. Exempelvis finns det inom gruppen kvinnor variationer som kan handla 
om funktionsvariationer, sexuell läggning, etnicitet och så vidare. 

Begreppet ger en ökad förståelse för hur maktstrukturer i samhället påverkar män- 
niskor och det kan användas som ett hjälpmedel för prioriteringar av folkhälsopolitiska 
insatser. I denna rapport kan begreppet användas vid reflektion kring den statistik som 
presenteras.

1 Dir. 2015:60
2 SOU 2017:4, s. 101–102
3 SOU 2017:47, s. 33–35
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Fakta Uddevalla kommun
Folkmängd: 55 763 invånare   Landareal: 638 kvkm Invånare per kvkm: 87

Uddevalla hade 55 763 invånare den 31 december 2017, vilket är en befolkningsök-
ning med 599 personer jämfört med 2016. Av dessa var 50 % kvinnor (27 916) och 50 
% män (27 847). Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling sedan år 2000. 
24 % av Uddevallas befolkning är under 20 år, vilket är något högre än genomsnit-
tet för riket (22 %). 21 % av befolkningen är 65 år och däröver, vilket också är något 
högre än genomsnittet i riket (20 %).

Kunskap om Uddevallas befolkningsstruktur ger ökad förståelse för kommunens för-
utsättningar för folkhälsa och för den statistik som presenteras i välfärdsredovisning-
en. Bakgrundsfakta kring demografi tydliggör också skillnader och ojämlikhet mellan 
olika grupper i befolkningen och kan bidra till arbetet med social hållbarhet.

2017

55 763

2010 2011 2012 2013 2014

51 168

52 156

53 530

54 180

55 164

Befolkningsförändring 2010-2017

Folkmängd
Antal  

2015 2016

52 530

53 025

Källa: SCB

Det var 2833 personer som flyttade till Uddevalla under 2017 och 2361 som flyt-
tade från Uddevalla till andra kommuner. Detta gav ett positivt flyttningsnetto på 472 
personer.
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till övriga kommuner länet
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Därav 18-24 år

Flyttningsnetto

Källa: SCB

Folkmängd 31 december 2017
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Medellivslängden kan betraktas som en summering av villkor, levnadsvanor och 
hälsa under hela livet. Faktorer som påverkar livslängden finns på övergripande sam-
hällsnivå, som generella förutsättningar för ett gott liv. Det finns också på individnivå, 
genom individuella val som till exempel tobaks- och matvanor. En ökad livslängd 
betyder inte automatiskt ökad hälsa och frånvaro av sjukdomar.

Enligt SCB är medellivslängden för män i Sverige närmare 81 år. För kvinnor är den 
drygt 84 år, alltså drygt tre år högre. Männens livslängd har sedan slutet av 1970-talet 
ökat mer än kvinnornas. Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd har 
minskat från 6,1 år 1980 till 3,4 år 2017.

Medellivslängden för män i Uddevalla (80,53 år) ligger på samma nivå som riket och 
för kvinnor (83,04 år) är den något lägre. Uddevalla följer även riket när man jämför 
motsvarande period tio år tidigare.
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Medellivslängd

78,16
82,72

År 2003-2007
Kommunen Riket

78,46
82,74

80,53
83,04

År 2013-2017
Kommunen Riket

80,41
83,99

Män
Kvinnor

Medellivslängd män och kvinnor i Uddevalla

Källa: SCB
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Utrikes födda 2017

16
19

M KvAndel (%) av de boende i

Kommunen
Riket

16
19

Tot

Källa: SCB

Under 2017 var det fler som föddes än som dog. Det föddes 672 personer, vilket är 
det högsta antalet nyfödda under 2000-talet. 
Av Uddevallaborna är 16 % utrikes födda vilket är lägre än genomsnittet i riket (19 
%). Medelåldern är 41,6 år och den är högre för kvinnor 42,7 år än för män 40,5 år, 
vilket motsvarar ungefär genomsnittet för riket.

341
290

Födda och döda 2017

MänAntal

Födda
Döda

331
312

Kvinnor

Källa: SCB
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Välfärdsområden
I Välfärdsredovisningen delas Uddevalla in i 13 välfärdsområden som illustreras på 
kartan. Syftet med detta är att kunna visa på eventuella skillnader i hälsa inom kommu-
nen för att bidra till Social hållbarhet i Uddevalla.

Utbildningsnivå Sysselsättning Inkomst Boendeformer

Förutsättningar när indelningen togs fram var att området skulle sitta ihop och att det 
skulle finnas tydliga mönster som påminner om varandra och som är talande för varje 
område. Utgångspunkter för detta var fyra faktorer: 

Välfärdsindelning Uddevalla kommun

Kommentar: Välfärdsområdena är geografiska områden indelade och sammanhållna utifrån välfärdsfaktorer

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun



Välfärdsområdenas invånare 
Välfärdsområdena är i alfabetisk ordning; Bokenäs, Forshälla, Hogstorp, Lane Ryr, Ljungskile 
Tätort, Uddevalla Kust, Uddevalla Nordöstra, Uddevalla Norra, Uddevalla Södra, Uddevalla 
Västra, Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra och Uddevalla Östra Centrum.

Varje välfärdsområde beskrivs utförligare i kapitel 7. Statistik kopplade till dessa områ-
den finns sammanställd i tabeller i slutet av rapporten.
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Åldersfördelningen i % befolkning i Uddevalla 2017-12-31
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Kapitel 1

Kompetenser, 
kunskaper och 
utbildning

I detta kapitel presenteras betydelsen av kompetens, 
kunskaper och utbildning för hälsa och välbefinnande, 
folkhälsa, välstånd och en god samhällsutveckling.

Mer generella samband presenteras för att därefter se på 
utbildningsnivå och gymnasiebehörighet som är viktiga 
indikatorer för folkhälsa.
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Arbetslivets kompetenskrav
Arbetslivet efterfrågar inte bara yrken utan även kompetenser på olika nivåer, en 
gränsdragning som blivit allt svårare. I Rekryteringsenkäten 2018, som tagits fram av 
Svenskt Näringsliv, diskuteras efterfrågan på kompetens; ”Kompetens betraktas av 
företagen som något mycket bredare än bara formell utbildning. Företagen pekar i hög 
utsträckning på att yrkeskunskap och erfarenhet samt personliga egenskaper värde-
sätts vid rekrytering. Standardiseringsinstitutets definition av begreppet kompetens 
som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdig-
heter”3 fångar in denna bredd. Det handlar om att individens förmågor och kunskaper 
ska överensstämma med de arbetsuppgifter som ryms inom tjänsten som ska tillsät-
tas.”4

Allt detta medför svårigheter att få fram statistik kring kompetens.

Kompetens hänger tydligt ihop med välfärden och är nyckeln till välstånd och god 
samhällsutveckling och enligt forskningsinstitutet Ratio är kompetens sannolikt den 
viktigaste framtidsfrågan. ”Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande 
för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers 
försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom förmågan att klara finansieringen av 
gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. Huvudresultaten 
i Ratios forskningsprogram Kompetens för tillväxt kan sammanfattas med hjälp av 
Kompetenspusslet i figuren nedan.”2

1. Kompetenser, kunskaper och utbildning

Kompetens och välfärd

”Att vara kompetent innebär mer än att ha formell utbildning och kan förstås som 
en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och omdömeskunskap. Dessa 
kunskapsformer förstärker varandra. De förutsätter dessutom olika former av lärande. 
Det räcker således inte med teoretisk utbildning, utan det krävs även praktisk erfa-
renhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för att bli kompetent i de flesta 
sammanhang. Kompetensen är inte statisk utan behöver kontinuerligt utvecklas och 
anpassas till nya förutsättningar och behov.”1

1 Kompetenspusslet – den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 7-8
2 Kompetenspusslet – den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio sid 6-7
3 Swedish Standards Institute (SIS), ”Standard SS 624070: 2017 Kvalitetsledning – Kompetensförsörjningsprocessen”, 2017
4 Svenskt Näringsliv, Rekryteringsenkäten 2018, sid 14

Huvudresultat i Ratios Forskningsprogram Kompetens för tillväxt

Källa: Forskningsinstitutet Ratio
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Mismatchen på arbetsmarknaden 
När det finns många arbetslösa samtidigt som det finns många lediga jobb innebär det 
en mismatch på arbetsmarknaden. Även när det råder högkonjunktur finns personer 
som den goda konjunkturen inte kommer till del. En vattendelare på arbetsmarknaden 
är utbildningsnivån där personer utan slutförd gymnasieutbildning har svårt att hitta 
ett jobb. Det handlar också om andra kompetenskrav arbetsgivarna ställer för jobb 
som ska tillsättas.
Utsatta grupper som enligt Arbetsförmedlingen riskerar att hamna i strukturell arbets-
löshet oavsett konjunktur är;

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning 
• Funktionsnedsatta, som medför nedsatt arbetsförmåga 
• Arbetslösa personer i åldrarna 55-64 år 
• Arbetslösa utomeuropeiskt födda.

1 Arbetsförmedlingen 2017, ”Hur klarar vi kompetensförsörjningen?” Andreas Mångs, sid 9
2 ”Kompetens som konkurrensfördel – matcha affärsidé med kompetensidé (2015), Jörgen Hansson, sid 35
3 Tillväxtverket, ”Företagens villkor och verklighet 2014 – förutsättningar för konkurrenskraftiga företag 

Arbetsmarknadens kompetensbehov
Hela arbetsmarknaden, såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet, har behov 
av rätt kompetens i rätt tid. Kompetensbrist på arbetsmarknaden kan leda till sämre hälsa 
för individen t.ex. i form av stress och psykisk ohälsa när befintlig personal får arbeta 
mer när vakanta tjänster inte kan tillsättas. Kompetensbrist hos individen kan t.ex. leda 
till arbetslöshet vid omstrukturering eller omorganisering, vilket innebär sämre försörj-
ningsmöjligheter. Enligt Arbetsförmedlingen blir konsekvenserna av den ökade bristen på 
kompetens allt tydligare, inte minst hos de offentliga arbetsgivarna som upplever försäm-
rad kvalitetet i servicen till allmänheten; ”Det handlar främst om att det tar längre tid att 
rekrytera, vilket bland annat medför att befintlig personal får arbeta mer, men också om 
ökade svårigheter för arbetsgivarna att ersättningsrekrytera och utöka sina personalstyrkor 
i planerad takt.”1 
Det är också viktigt att uppdatera den befintliga personalens kompetens; ”Kompetens är 
en färskvara som påverkas både av förändringar i omvärlden som ett företag möter och av 
förändringar i företagets och dess medarbetares situation och behov. Konkurrenstrycket 
förändras liksom kunders behov och preferenser. Spelregler i samhället ändrar karaktär 
och ny kompetens produceras ständigt.”2 
För företag är svårigheten att rekrytera personer med rätt kompetens ett av de största 
tillväxthindren. Det visar bl.a. Tillväxtverkets undersökning bland små och medelstora 
företag3. Även organisationen Företagarna har i sin undersökning Småföretagarbarometern 
påvisat att det största hindret för tillväxt är svårigheter att finna lämplig arbetskraft.

Källa: Företagarna, "Företagandet i Uddevalla", rapport januari 2018

Tillväxthinder i Västra Götalands län 2017
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Det visar på vikten av att individen vidareutbildar sig under sin yrkesverksamma tid, 
både för sin egen del och för företagets/organisationens. Ratio beskriver detta i sin 
rapport; ”Utan relevant kompetens eller förmåga att lära nytt undergrävs individers 
försörjning, hälsa och välbefinnande. Trygghet i förändring blir omöjlig. Hela samhäl-
lets innovationsförmåga, jobbskapande och välståndsutveckling, liksom finansiering 
av socialförsäkringar och pensioner, försämras vid brist på kompetens. Näringslivets 
innovationsförmåga och konkurrenskraft minskar. Ett inkluderande samhälle omöjlig-
görs.”1

Utanför det ordinarie utbildningssystemet finns Folkbildning som är utbildning och 
bildning för vuxna, t.ex. studiecirklar. Dessa utbildningar kan ha en positiv inverkan 
på människors hälsa bland annat genom att bidra till en högre utbildningsnivå.2 

Kunskaper och livslångt lärande
Det finns ett samband mellan kunskaper, det livslånga lärandet och hälsa. Idag är det 
svårt att tydligt definiera ett yrkes kravbild då det pågår en ständig förändring, ofta 
i allt snabbare takt. För individen kan det t.ex. handla om att kompetensutvecklas i 
arbetslivet, att helt byta yrkesinriktning genom en högre utbildning eller att validera 
utländska yrkeserfarenheter. Det pågår också en förskjutning från yrke/bransch till 
kompetens.

1 Kompetenspusslet – den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 9
2  Folkbildningsrådet, 2018a; Folkbildningsrådet, 2018b

Från Till
Yrke/bransch Kompetens

Därför att:
• Hälften av alla yrken beräknas att försvinna inom 20 år
• Flera yrken är redan idag sammanflätade
• Människor beräknas att byta yrke allt fler gånger under sin karriär
• Allt fler arbetsgivare anställer utifrån inställning och attityd istället för formella meriter

Källa: Arbetsförmedlingen



Behörighet till gymnasiet
Gymnasiebehörighet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att 
mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. En annan är Gymnasieexamen inom 
fyra år efter påbörjad gymnasieutbildning. Tillsammans med övriga indikatorer ger de 
en uppfattning om hur befolkningen i Sverige mår.1

Av de drygt 110 000 elever som lämnade grundskolan i Sverige våren 2018, blev 84,4 
% behöriga till gymnasieskolan. Skillnaden mellan pojkars och flickors behörighet 
minskar, 86,7 % av flickorna och 82,3 % av pojkarna blev behöriga. Föräldrarnas ut-
bildning slår igenom i elevernas betyg. Bland elever vars föräldrar har gymnasieskola 
som högsta utbildning blev 78,1 % behöriga till gymnasieskolan. Motsvarande siffra 
var 93,5 % för elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Behörig-
heten skiljer sig också beroende på migrationsbakgrund. Lägst är behörigheten bland 
nyanlända, 28,4 %.2

I Uddevalla kommun var det 17,2 % av eleverna i årskurs 9 som inte var behöriga 
till gymnasieskolan våren 2018, 13,8 % av flickorna och pojkarna 20,6 %. Det är en 
högre andel än genomsnittet i riket som var 15,6 % (flickor 13,3 %, pojkar 17,7 %). 
I Uddevalla kommun var 82,8 % av eleverna behöriga till gymnasieskolan, 86,2 % av 
flickorna och 79,4 % av pojkarna. Det är en lägre andel än genomsnittet i riket som 
var 84,4 % (flickor 86,7, pojkar 82,3 %). 

1 Folkhälsomyndighetens hemsida 181113; https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/livsvillkor/
2 Skolverket, november 2018
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84,5 
83,4 
81,0 

Behörighet till gymnasieskolan, elever i årkurs 9, Uddevalla, läsåret 2017/18, andel i %

291
20,6 
79,4 

78,7 
77,0 
77,0 

Flickor Pojkar

Antal elever i åk 9
Ej behöriga
Behöriga Yrkesprogram
Behöriga Högskoleförberedande program:

Estetiskt program
Ekonomi, humanistiska & samhällsvetenskapsprogr.
Naturvetenskapliga och tekniska program

Källa: Skolverket

581
17,2 
82,8 

81,6 
80,2 
79,0 

Total
Uddevalla

53 026
13,3 
86,7 

85,9 
84,7 
83,8 

57 557
17,7 
82,3 

81,3 
79,5 
78,4 

Flickor Pojkar

110 583
15,6 
84,4 

83,5 
81,9 
81,0 

Total
Riket

Kommentar: Siffrorna i tabellen avser samtliga huvudmän i Uddevalla och i Riket
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Utbildningsnivå
Utbildningsnivå har en stark koppling till människors hälsa.1 Sambandet beror på att 
utbildningsnivån generellt sätt bestämmer människors socioekonomiska status. Det 
innebär att människor med lägre utbildning vanligen har en sämre hälsa. Exempelvis 
har lågutbildade en lägre medellivslängd och är överrepresenterade när det gäller de 
vanligaste förekommande dödsorsakerna2. Därför spelar gymnasiebehörighet en bety-
dande roll när det gäller människors slutgiltiga utbildningsnivå3.
Kvinnor är överrepresenterade bland högutbildade och utrikes födda är överrepresen-
terade bland lågutbildade4. Föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor som i hög 
grad påverkar människors studieval. Den som exempelvis har två högutbildade föräld-
rar tenderar att i högre grad själv bli högutbildad5. 

I Uddevalla kommun har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildning (51 
%) eller högre (eftergymnasial 35 %). Det finns tydliga könsskillnader då kvinnor i 
mycket högre grad än män har eftergymnasial utbildning. Mer än var 10:e person i 
kommunen har enbart förgymnasial utbildning. 
Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan kommunens olika välfärdsområden, 
vilket beskrivs mer utförligt i kapitel 7. Andelen med eftergymnasial utbildning är 
dubbelt så stor i Ljungskile Tätort som i Uddevalla Norra. Den högsta utbildnings-
nivån har kvinnor i Ljungskile Tätort, den lägsta har män och kvinnor i Uddevalla 
Norra. I Ljungskile Tätort är de flesta högutbildade, 55 % av invånarna har eftergym-
nasial utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är den högsta andelen i kommunen, 
kvinnor har en ännu högre andel (62 %). 
Den lägsta andelen högutbildade i kommunen finns i Lane Ryr där 25 % har mot-
svarande utbildningsnivå, tätt följt av Uddevalla Norra 26 % och Uddevalla Västra 
Centrum 27 %. Här finns dock stora skillnader mellan män och kvinnor, t.ex. är an-
delen högutbildade kvinnor i Lane Ryr 37 % medan andelen män är 15 %. Uddevalla 
Norra har högst andel lågutbildade i kommunen, 25 % har enbart förgymnasial ut-
bildningsnivå. Även män i Hogstorp och i Uddevalla Östra har hög andel (17 %) med 
motsvarande utbildningsnivå. Lägst andel lågutbildade i kommunen finns i Ljungskile 
Tätort där 7 % har motsvarande utbildningsnivå, tätt följt av Uddevalla Kust 8 % och 
Uddevalla Västra Centrum 8 %.

1 Lågutbildades hälsa jämförs här med högutbildades hälsa. Samma princip används genomgående genom rapporten. Är exempel-
vis den fysiska hälsan sämre hos personer med funktionsnedsättning så är det i relation till personer utan funktionsnedsättning. 
Viktigt att notera är även att dessa data är gruppbaserade och inte behöver gälla i individuella fall.
2 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 15, 35, 47; Folkhälsomyndigheten, 2017a, s. 13 
3 Folkhälsomyndigheten, 2017b
4 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s.49; SOU 2016:55, s. 76 
5 SCB, 2016a, s. 5-6. Sambandet gäller dock på grund av brist på uppgifter endast för personer som har föräldrar födda i      
Sverige (SCB, 2016a, s. 24).

Källa: SCB

Befolkning efter utbildningsnivå, Uddevalla, 20-64 år, 2017-12-31
Procentuell fördelning

M Kv Tot M Kv Tot M Kv Tot
Kommunen Länet Riket

12
51
35
2

100
31

11
45
43

1
100

15

14
56
28

2
100

16

12
45
41

2
100
976

10
41
46

2
100
478

14
48
36

2
100
497

13
49
35

3
100

2 944  

10
42
46

2
100

2  830

12
45
41

2
100

5 775

Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning
Uppift saknas
Totalt, %
Antal, 1 000-tal

Avser 20-64 år
Utbildningsnivå
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Andelen med eftergymnasial utbildningsnivå har ökat i Uddevalla de senaste fem 
åren, från 35,7 % år 2013 till 37,7 % år 2017. Kvinnors andel ökade rejält under sam-
ma period från 42,5 till 45,1 %, medan män hade en ökning från 29,1 % till 30,4 %.

Kommentar. ”i ovägt medel tar man inte hänsyn till kommunstorlek. man slår helt enkelt ihop alla värden och delar på 290 för 
att få ett genomsnitt. I ”riket” tar man däremot hänsyn till befolkningsstorlek, så att stora kommuner som t.ex. Stockholm och 
Göteborg påverkar medlet mer än små kommuner”.

När det gäller eftergymnasial utbildningsnivå används istället åldersgruppen 25-64 år 
för statistisk jämförelse. Skälet är att 20-24 åringar inte hunnit genomföra en efter-
gymnasial utbildning fullt ut. 
I åldersgruppen 25-64 år hade 37,7 % av Uddevallas invånare eftergymnasial utbild-
ning år 2017 (SCB). Det är högre än genomsnittet i riket som var 32,8 %. Kvinnor 
i Uddevalla har betydligt högre andel 45,1 % (39,7 % i riket) jämfört med männens 
30,4 % (26,3 % i riket). Ur ett jämställdhetsperspektiv kan den stora skillnaden mellan 
kvinnors och mäns utbildningsnivå innebära en utmaning.

De faktorer som tydligast påverkar den eftergymnasiala utbildningsnivån är: 
• attraktion att bo och leva i kommunen
• infrastruktur och pendlingsförutsättningar 
• etableringar av företag med kvalificerade yrken
• satsningar på samverkan med kunskapsintensiva verksamheter  
• utökade avtal med högskolor och forskningsverksamhet
• tillgång till eftergymnasial utbildning t.ex. yrkeshögskola.
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Kapitel 2

Arbete, arbets-
förhållanden 
och arbetsmiljö

I detta kapitel berörs ett antal områden som är centrala för 
människors arbetsvillkor. De påverkar människors ekono-
miska situation, vilket i sin tur påverkar deras hälsa. 
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2. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Sysselsättning
Sysselsättning i befolkningen är en av Folkhälsomyndighetens indikatorer för att mäta 
folkhälsa och dess bestämningsfaktorer (se sid 9). Sysselsatta människor mår generellt 
sett bättre än icke-sysselsatta. Att ha en sysselsättning är i de flesta fall en förutsätt-
ning för en god ekonomisk situation, vilket påverkar hälsan positivt. Sysselsättning 
hänger också ihop med social gemenskap som är en annan viktig faktor för en god 
hälsa. Den åldersgrupp som är sysselsatt i högst omfattning är personer mellan 25–54 
år. Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än män. Andra grupper som statistiskt har 
lägre sysselsättningsgrad än övriga befolkningen är lågutbildade, homo- och bisexuel-
la och personer med funktionsnedsättning. För de med funktionshinder existerar även 
betydande könsskillnader då män arbetar mer än kvinnor2.

Förvärvsarbetande 2016
Andel (%) av alla i resp. ålder

Kommunen

Källa: SCB

20-24 år
25-44 år
45-64 år
20-64 år

Länet
20-24 år
25-44 år
45-64 år
20-64 år

Riket
20-24 år
25-44 år
45-64 år
20-64 år

69
81
81
80

Män Kvinnor Totalt

69
79
80
78

69
80
81
79

Avser nattbefolkning

65
82
82
80

66
79
80
78

66
81
81
79

63
81
82
80

64
79
80
79

63
80
81
79

Förvärvsarbete
Andelen förvärvsarbetande i Uddevalla kommun är totalt 79 % i åldersgruppen 20-64 
år, 80 % för män och 78 % för kvinnor. Det är i stort sett samma nivå som för länet 
och riket. Det finns stora variationer mellan olika områden i kommunen (se kapitel 7). 
I åldersgruppen 18-64 år är andelen förvärvsarbetande något lägre, totalt 78 %. Udde-
valla Norra har 61 % som är den lägsta andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen, 62 
% för män och 59 % för kvinnor. Lane Ryr har 88 % som är den högsta andelen, 89 % 
för män och kvinnor 87 %.

1 Folkhälsomyndigheten.se 2018
2 Folkhälsomyndigheten, 2017c; Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 32; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 13
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Förvärvsarbetande Uddevalla 2016, nattbefolkning 
18-64 år, andel i % 

85
84
89
88
85
86
83
71
62
81
77
75
70

84
80
87
86
86
86
81
68
59
79
76
78
69

M Kv

84
82
88
87
85
86
82
70
61
80
76
77
70

Tot

Källa: SCB

Uddevalla Kust
Ljungskile Tätort
Lane Ryr
Uddevalla Västra
Bokenäs
Hogstorp
Forshälla
Uddevalla Östra
Uddevalla Norra
Uddevalla Södra
Uddevalla Nordöstra
Uddevalla Östra Centrum
Uddevalla Västra Centrum

Område

Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktig-
het i samhället1. 



1 Medlingsinstitutet, 2016, s.23 
2  SCB, 2016b, s. 55 
3 NIKK, 2015a, s. 1; NIKK, 2015b, s. 2 
4 NIKK, 2014, s. 52
5 Medlingsinstitutet, 2016, s. 20–21, 39

Deltidsarbete
Kvinnor arbetar mindre antal timmar än män och är i högre grad deltidsanställda. En 
förklaring till detta är att kvinnor är överrepresenterade inom yrken där deltidsarbete 
är vanligt, vilket bidrar till löneskillnader mellan kvinnor och män1.
Även personer med funktionsnedsättning är i högre grad deltidsanställda2. Forsk-
ning visar att deltidsarbete ofta inte är ett val, utan istället en konsekvens av brist på 
möjligheter till heltidsarbete. Detta är särskilt aktuellt för kvinnor, utrikes födda och 
lågutbildade3. En konsekvens av långvarigt deltidsarbete är lägre pension4. 
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Könssegregerad arbetsmarknad
Könsskillnader på arbetsmarknaden visar sig både vad gäller yrke och position på
arbetsplatsen. I de yrken där män är överrepresenterade är lönerna generellt sett högre.
Enligt Medlingsinstitutet är en könssegregerad arbetsmarknad en stor del av förkla-
ringen till löneskillnaderna mellan män och kvinnor5.
 
I Uddevalla är andelen män som har en chefsposition (6 %) dubbelt så stor jämfört 
med kvinnor (3 %). Inom offentlig sektor är kvinnor överrepresenterade medan män 
är överrepresenterade inom privat sektor, ett mönster som ses både på nationell och på 
lokal nivå. Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens innehas dubbelt så ofta 
av kvinnor (22 %) som av män (11 %).

Yrken Uddevalla, andel i %,  18-64 år, 2016

6  
11 
12 

4 
13 

1 
17 

8 
5 

22 

Män

Chefsyrken
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
Yrken med högskolekompetens eller motsvarande
Yrken inom administration och kundtjänst
Service-, omsorgs, och försäljningsyrken
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning
Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m
Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion
Uppgift saknas

Källa: SCB

3 
22 

8 
7 

33 
0 
1 
1 
6 

18 

Kvinnor
Nattbefolkning

7 
12 
14 

4 
14 

2 
20 
10 

6 
11 

Män
4 

28 
10 

9 
35 

0 
1 
1 
6 
4 

Kvinnor
Dagbefolkning

Nattbefolkning: bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen
Dagbefolkning (arbetstillfällen): arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen
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De vanligaste näringarna att arbeta i för Uddevallaborna är Byggverksamhet för män 
och Vård och omsorg för kvinnor. 17 % av männen (2338 personer) arbetar i Bygg-
verksamhet, men bara 1 % av kvinnorna (163 personer) ingår inte i de vanligaste 
näringarna. 35 % av kvinnorna (4449 personer) arbetar i Vård och omsorg, men 
bara 9 % av männen (1180 personer). Arbete inom Utbildning är den näst vanligaste 
näringen bland kvinnor med 17 % (2108 personer), med 6 % (764 personer) hamnar 
Utbildning på sjätte plats för män. Tillverkning och utvinning är också vanlig bland 
männen (15 %, 2092 personer) men hamnar först på sjunde plats (3 %, 406 personer) 
för kvinnorna.

Arbetstillfällen och förvärsarbetande i Uddevalla, 2016, de vanligaste näringarna för män
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13 
13 

6 
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5 

Länet

Byggverksamhet
Tillverkning och utvinning
Handel
Företagstjänster
Vård och omsorg
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Arbetstillfällen och förvärsarbetande i Uddevalla, 2016, de vanligaste näringarna för kvinnor
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Föräldraledighet
Kvinnor tar ut föräldraledighet i betydligt högre utsträckning än män och i många fall 
finns det en koppling mellan uttag av föräldraledighet och andel obetalt arbete. Detta 
innebär att kvinnor, som i högre utsträckning än män plockar ut föräldraledighet, 
tenderar att utföra en större andel obetalt arbete än män. Detta kan i sin tur leda till 
negativa konsekvenser för kvinnors hälsa. Viktigt att poängtera är att män och kvinnor 
som lever tillsammans bara är ett av flera olika boendeförhållanden i svenska hushåll.

Den skeva fördelningen av föräldraledighet är också negativ för kvinnors lönesättning 
i ett långsiktigt perspektiv. Ett jämnt uttag av föräldraledighet kan mycket troligt bidra 
till ökad jämställdhet1. Landets pappor tar ut en allt större andel av föräldrapenning-
en2. För tio år sedan togs 20,9 % av dagarna ut av pappor, idag är motsvarande siffra 
27,6 %. Båda föräldrarna har rätt till hälften av 480 dagar med föräldrapenning, men 
fortfarande tas endast 106 dagar i genomsnitt ut av män. Detta visar att det fortfarande 
är en bit kvar till ett jämställt uttag av föräldraledigheten. 

I Uddevalla tog män år 2017 ut 80 596 dagars föräldrapenning och kvinnor tog ut 
241 381 dagar. Det innebär att 25 % av dagarna plockas ut av män. Kvinnor tar ut tre 
gånger så många dagar som män.

 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro är i sig inte något som bidrar till sämre hälsa3 men den kan leda till en 
sämre ekonomisk situation vilket i sin tur ger sämre förutsättningar till god hälsa.
Kvinnor har en större sjukfrånvaro än män4 och detta är en av flera faktorer som bidrar 
till att kvinnor har lägre inkomst än män. När det gäller andelen personer som är friska 
ett helt år i sträck finns det betydande skillnader när det gäller kön och ålder. Män är, 
utöver den yngre arbetsföra gruppen 30 år eller yngre, i högre grad friska än kvinnor.
Antalet ”helårsfriska” ökar med stigande ålder5. Gruppen yngre kvinnor sticker ut när 
det gäller upplevd stress relaterad till arbete6.
I Uddevalla var det totala antalet sjukdagar 13 863 (år 2017), fördelat på män 4743 
dagar och kvinnor 9120 dagar7.

1 Försäkringskassan, 2013, s. 5, 11, 32–33
2 Statens Folkhälsoinstitut, 2004, s. 184
3 Statens Folkhälsoinstitut, 2004, s. 184
4 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 44
5 Sveriges Företagshälsor, 2017a, s. 7
6 Jusek, 2016, s. 5
7 Försäkringskassan/SCB

241 381
59149

164 116
246 285 

Kommun
Kvinnor
Antal nettodagar

Totalt

Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan

Föräldrapenning utbetalda nettodagar 2017

Källa: Försäkringskassan/SCB

Män

80 596
15 611
56 387
85 593

321 977
74 760

220 502
331 878
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Arbetsmiljö
Goda arbetsförhållanden kan bidra till personlig utveckling, hälsa och välbefinnande, 
medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa. Arbetsmiljöpolitiken 
ska bidra till arbetsmiljöer där ohälsa och olycksfall förebyggs och motverka att män-
niskor utestängs från arbetslivet. Regeringen inrättade under 2018 en ny myndighet för 
att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet. En del av uppdraget är 
att ta fram och förmedla kunskap om arbetsmiljö till olika målgrupper. Myndigheten 
ska också utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitikens konsekvenser.1  
Ungefär var fjärde person upplever någon form av arbetsrelaterade besvär, 27 % av 
kvinnorna och 20 % av männen. Stress och psykiska besvär har bidragit till en ökning 
sedan 2012, främst bland kvinnor. De könsmönster som finns i samhället, att kvinnor 
och män ofta arbetar i olika yrken och sektorer, återspeglas även i arbetslivet. Det är 
enligt Arbetsmiljöverket den viktigaste förklaringen till att kvinnor i högre utsträckning 
drabbas av arbetssjukdomar än män. Arbetssjukdomar kopplade till psykisk ohälsa är 
numer den vanligaste orsaken till anmäld arbetssjukdom, bland män är dock fysiska 
faktorer fortfarande vanligast. ”Att kvinnors arbeten värderas lägre innebär att deras 
arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte åtgärdas i tillräckligt hög grad.” 2

1 Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik Prop. 2017/18:249
2 Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik Prop. 2017/18:249, sid. 67
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Pendling
Arbetsmarknaden är idag större än den egna kommungränsen. Pendling har blivit allt 
vanligare och andelen som pendlar har ökat betydligt de senaste 20 åren1. Pendling an-
ses ge ekonomiska fördelar men kan samtidigt öka skillnader vad gäller obetalt arbete 
mellan kvinnor och män eftersom det oftare är män som pendlar2. Det finns forskning 
som visar att pendling kan ha negativa konsekvenser för människors hälsa. 
I kommunen var det år 2016 totalt 8749 Uddevallabor som pendlade till andra kom-
muner. Majoriteten av dessa är män. Pendling sker i många fall till närliggande kom-
muner men också till resmål lite längre bort. 
Det är nästan lika många personer som pendlar från Uddevalla till Trollhättan (1894 
personer) som till Göteborg (1764 personer). Det största antalet personer som pendlar 
in till Uddevalla kommer från Trollhättan (1244) följt av Vänersborg (1146).3

1 SKL, 2013, s. 4 
2 SKL, 2008 S.6-7
3”Företagandet i Uddevalla, rapport januari 2018, Företagarna”, sid 11

Inpendling

Från övriga 
kommuner
i länet

Från övriga 
län

Utpendling

Till övriga 
kommuner 
i länet

Till övriga 
län

37
94

28
3

34
23

15
5

47
66

33
32

42
6

22
5

Män
Kvinnor

-1
11

5

21

Nettopendling

Antal i åldern 
16 år och 
däröver

Pendling 2016

Källa: SCB
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1 - Trollhättan (1 244)

2 - Vänersborg (1 146)

3 - Munkedal (819)

4 - Färgelanda (673)

5 - Göteborg (562)

1 - Trollhättan (1 894)

2 - Göteborg (1 764)

3 - Stenungsund (808)

4 - Vänersborg (670)

5 - Munkedal (551)

in ut

Uddevalla

Inpendlare: 7 655
Utpendlare: 8 708

Pendling från och till Uddevalla kommun 2016

Källa: Företagarna

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inriktar sig på att stötta människor som står utanför 
arbetsmarknaden. Exempel på sådana åtgärder är arbetspraktik och arbete med sub-
vention5. I oktober 2018 deltog 1148 Uddevallabor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
varav 554 kvinnor och 549 män6.

Källa: SCB

Arbetssökande i Uddevalla 2017 och 2018
Andel (%) av alla i resp. åldersgrupp

M Kv Tot M Kv Tot M Kv Tot
Kommunen Länet Riket

7
4
4
9

2 225

6
3
3
7

952

8
4
4

11
1 273

5
3
3
6

52 166

5
3
2
5

22 974

6
3
3
8

29 192

7
3
3
9

197 756

6
3
3
6

158 184

6
3
3
8

355 940

mars 2017
20-64 år
Öppet arbetslösa
Progr. m aktivitetsstöd

Därav  20-24 år
Antal 20-64 år

7
4
3
9

2 163

6
3
3
7

959

8
4
4

11
1 204

5
3
2
6

51 092

5
3
2
5

23 472

6
3
3
7

27 620

6
3
3
8

186 587

6
3
3
6

159 719

6
3
3
7

346 306

mars 2018
20-64 år
Öppet arbetslösa
Progr. m aktivitetsstöd

Därav  20-24 år
Antal 20-64 år

Redovisning avser inskrivna vid arbetsförmedlningen

Arbetslöshet
Den som räknas som arbetslös ska inte ha ett arbete, vara tillgänglig för ett nytt arbete 
och även kontinuerligt söka nya arbeten1. Arbetslöshet ger minskade förutsättningar 
för en god hälsa, men en sämre hälsa ger också sämre möjligheter till sysselsättning. 
Lågutbildade och utrikes födda är grupper som är överrepresenterade bland arbets-
lösa2. En grupp som behöver tas i beaktning är de som är långtidsarbetslösa (innefat-
tar den som varit arbetslös i 12 månader utan uppehåll). Denna grupp är relativt liten 
(cirka 1 % i Sverige) men en grupp som är särskilt utsatt relaterat till de negativa 
hälsokonsekvenser som långvariga perioder av arbetslöshet för med sig3. En särskilt 
utsatt grupp är de som befinner sig i strukturell arbetslöshet (se sid 22).
Andelen inskrivna på arbetsförmedlingen i Uddevalla kommun är 7 %, där andelen 
män är något fler än kvinnor.

Kommentar: Öppet arbetslösa innebär arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda 
på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program4

1 ILO, 1982, art. 10, 2 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 45–46; SCB, 2017, s. 10, 3  Folkhälsomyndigheten, 2017d , 4 Arbetsförmedlingen 2018
5 Arbetsförmedlingen, 2017a, s. 20; Arbetsförmedlingen, 2017b, s. 43–48, 6 Arbetsförmedlingen, Uddevalla, november 2018
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Kapitel 3

Inkomster och
försörjnings-
möjligheter

I detta kapitel presenteras olika områden som påverkar 
människors inkomster och därmed i förlängningen deras 
ekonomiska situation. Sysselsättning är oftast en förutsätt-
ning för goda försörjningsmöjligheter. 
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Förvärvsinkomst
Personer med en lägre förvärvsinkomst har generellt sett sämre möjligheter till en god 
hälsa. En lägre inkomst ger bland annat mindre möjligheter att påverka de egna livs-
villkoren. En sämre hälsa kan också ge sämre förutsättningar för en god ekonomisk 
situation. Män har som grupp lägre utbildning än kvinnor men ändå högre lön1. Andra 
grupper som i högre grad har en negativ ekonomisk situation är personer med funk-
tionsnedsättning samt homo- och bisexuella2. 
Disponibel inkomst är ett begrepp som innefattar en persons eller ett hushålls inkomst 
som kan användas till konsumtion och sparande (summan av alla skattepliktiga in-
komster såsom förvärvsinkomst och sjukpenning) och skattefria inkomster (ex. eko-
nomiskt bistånd och barnbidrag) minus skatt. Medelinkomsten i Uddevalla ligger på 
en lägre nivå än både länet och riket. 

3. Inkomster och försörjningsmöjligheter

Sammanräknad förv.inkomst 2016

330
345
349

267
274
278

M Kv

Kommunen
Länet
Riket

299
310
314

Tot

Källa: SCB

Antal kronor i 1000-tal

Medelinkomst

337
341
337

276
279
278

Kommunen
Länet
Riket

302
308
306

Medianinkomst

Avser 20-64 år

1 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 42, 44 
2  Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 32; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 13.
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Den disponibla inkomsten för den arbetsföra befolkningen (20-64 år) ligger på liknan-
de nivåer i ett antal områden (se Hogstorp, Forshälla, Lane Ryr, Bokenäs, Uddevalla 
Södra). Samtidigt finns det betydande inkomstskillnader mellan kommunens områden 
såsom exempelvis Uddevalla Västra Centrum och Uddevalla Kust. Samma mönster 
finns bland den äldre befolkningen. 
Det finns alltså flertalet områden med liknande inkomstnivåer, men också stora skill-
nader. För båda åldersgrupperna finns det även betydande skillnader mellan kvinnor 
och män. Skillnaderna finns både inom och mellan kommunens områden. Exempelvis 
har män i LjungskileTätort (20–64 år) en nästan dubbelt så stor inkomst (353 095 kr) 
som kvinnor i Uddevalla Norra (188 507 kr).

Disponibel inkomst 2016, Uddevalla, nattbefolkning 20-64 år, fördelning per välfärdsområde

Källa: SCB

321 401
297 796
312 561
293 310
353 098
382 805
261 738
212 171
342 655
327 948
226 648
249 398
250 148
288 801

Män Kvinnor

286 079
272 564
278 831
270 113
307 610
334 329
242 776
200 434
287 308
291 885
215 839
229 087
237 496
261 272

Total

Bokenäs
Forshälla
Hogstorp
Lane Ryr
Ljungskile Tätort
Uddevalla Kust
Uddevalla Nordöstra
Uddevalla Norra
Uddevalla Södra
Uddevalla Västra
Uddevalla Västra Centrum
Uddevalla Östra
Uddevalla Östra Centrum
Medelvärde disp. inkomst

250 513
244 858
241 620
243 606
264 148
285 582
223 405
188 507
232 759
257 011
204 152
207 144
224 595
232 942

Antal kronor



Arbetstillfällen och företagande
Framgångsrika företag och organisationer innebär fler sysselsatta med högre löner vil-
ket leder till ökade skatteintäkter och avgifter. Dessa kan finansiera välfärden så att 
befolkningen bl.a. får utbildning, social omsorg och vård. Det attraherar i sin tur män-
niskor att arbeta, bosätta sig och driva företag i kommunen. Sambandet illustreras i 
”Den goda kommunala cirkeln” som presenterats tidigare i avsnittet Välfärdsredovis-
ning för Uddevalla kommun (sid 12).

Företagen står för de flesta jobben i Uddevalla (14 925), varav 9 561 i småföretag med 
färre än 50 anställda1. Det motsvarar 64 % av alla arbetstillfällen i Uddevalla. Det of-
fentliga står också för en stor andel arbetstillfällen i kommunen (11 502). Den högsta 
andelen arbetstillfällen finns inom Vård och omsorg följt av Handel och Byggverksam-
het, vilket för alla tre är högre än riket. Företagstjänster och Tillverkning och utvinning, 
är däremot lägre än riket.

1 Företagandet i Uddevalla, rapport januari 2018, Företagarna, sid 538

Antal jobb per sektor i Uddevalla, 2016

Småföretag 
(<50 anställda) 9 561

Större företag 
(50+ anställda)

Offentliga & övriga
organisationer

5 364

11 502

Källa: Företagarna

Källa: SCB

Arbetstillfällen i Uddevalla 2016

Näringsgren

10 20 30

Kreditinstitut och försäkringsbolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske

Hotell och restauranger

Personliga och kulturella tjänster m.m
Transport

Civila myndigheter och försvaret

Byggverksamhet

Utbildning

Tillverkning och utvninning

Företagstjänster

Handel

Vård och omsorg

Information och kommunikation

Fastighetsverksamhet

Okänd bransch
Energi och miljö

Kommunen

10 20 30

 Riket

Avser 16 år och däröver

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i 
eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Procent ProcentMän

Kvinnor



Arbetsställen i företag
Nästan alla företag i Uddevalla är småföretag och det finns 4 556 arbetsställen* som 
tillhör privata företag. ”Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 
anställda och hela 94,1 procent har färre än 50 anställda. Småföretagen utgör en stor 
majoritet av samtliga företag i kommunen. Under 2017 startades dessutom 346 nya 
företag i Uddevalla enligt statistik från Bolagsverket.”1

Företagare
I Uddevalla driver 5,6 % i åldersgruppen 20-64 år ett eget företag, vilket är något 
lägre än rikets 6,3 %.2 I Uddevalla fanns 2810 företagare år 2016, varav 1593 män 
och 587 kvinnor. 116 män hade företag med 10 eller fler anställda, för kvinnor var 
motsvarande siffra 34. Företagare i eget AB var 880, varav 703 män och 177 kvin-
nor. Egenföretagare var 1300, varav 890 män och 410 kvinnor.

*Not: antalet arbetsställen är större än antalet företag. 99,4 procent av alla företag är småföretag i Sverige, 
men den statistiken är inte tillgänglig på kommunnivå

Källa: Företagarna

Småföretag (<50 anställda)
Större företag (50+ anställda)

Arbetsställen* i små och större företag
i Uddevalla, 2016

Arbetsställen efter antal anställda i företag 
i Uddevalla, 2016

0-4 anställda 3847

235

137

70

76

191

0-9 anställda

10-15 anställda

20-49 anställda

50-249 anställda

250+ anställda

1 Företagandet i Uddevalla, rapport januari 2018, Företagarna, sid 5
2 Ekonomifakta, hämtat från hemsidan 181127; https://www.ekonomifakta.se/Fakta Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?region=1485 39

242
210
136
115

Antal
syssel-
satta

Kvinnor

Företagare i 
eget AB

Totalt

1
2-4
5-9
10-

Företagare i Uddevalla 2016

Män

Egenföre-
tagare

Företagare i 
eget AB

Egenföre-
tagare

768
106

15
1

64
63
16
34

385
42

3
0

Källa: SCB

703 890 177 410

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning



Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd
Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är ett ekonomiskt stöd till människor som 
befinner sig i en problematisk ekonomisk situation. Detta bidrag är till för mat, boende och 
andra viktiga delar som bidrar till en skälig levnadsnivå. Försörjningsstöd är en del av det 
ekonomiska biståndet1. Detta stöd utgår från en riksnorm som avgör nivån på försörjnings-
stödet2. Att vara långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har samma negativa hälsoef-
fekter som för arbetslöshet. Det ger minskade förutsättningar för en god hälsa. En sämre 
hälsa minskar i sin tur möjligheterna till sysselsättning. År 2016 fick 1426 hushåll i Udde-
valla ekonomiskt bistånd. Ensamstående män utan barn står för den högsta andelen, 42 % 
(597), vilket är samma som för riket. I hushåll med barn är det ensamstående kvinnor som 
har högst andel ekonomiskt bistånd, 15 % (208).

 Hushållstyp Bidragshushåll

 Kommunen         Riket

Ekonomiskt bistånd i Uddevalla 2016

64
217

597
27

313
208

1426

Antal
Sammanboende

utan barn
med barn

Ensamstående män
utan barn
med barn

% %

Ensamstående kvinnor
utan barn
med barn

Totalt

4
15

42
2

22
15

100

5
13

42
3

23
15

100 Källa: SCB

Det är stor skillnad mellan olika välfärdsområden när det gäller den högsta och den lägsta andelen 
med ekonomiskt bistånd. Den högsta är 12 % i Uddevalla Norra, vilket motsvarar 548 personer 
(276 kvinnor, 272 män). Bland de lägsta som ligger under en procent är Uddevalla Västra, vilket 
motsvarar 24 personer (15 män, 9 kvinnor). Andra områden med hög andel är Uddevalla Östra 8 
% (300) och Uddevalla Västra Centrum 6 % (199).

Det finns olika orsaker till behov av ekonomiskt bistånd. De vanligaste försörjningshindren 
för vuxna biståndsmottagare är sjukdom och ohälsa, arbetslöshet och sociala skäl. Arbets-
löshet är vanligast, andelen har ökat de senaste fem åren från 46,2 % år 2012 till 57,5 % år 
2016. Det näst vanligaste är sjukdom och ohälsa, som däremot har minskat samma period 
från 14,7 % till 10,0 %. Även biståndsmottagare på grund av sociala skäl har minskat, från 
8,8 % till 4,7 % de senaste fem åren.

1 Kommissionen för jämlik hälsa, 2016, s. 9, 15     
2 Socialstyrelsen, 2017 

40

46,2
17,7

8,8

2012 2014
Arbetslöshet
Sjukdom och ohälsa
Sociala skäl

2013
47,5
14,2

8,5

53,1
14,5

7,6

2015

51,5
15,0

7,1

Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga...

Biståndsmottagare indelade per försörjningshinder, Uddevalla, 2012-2016, andel i %

Källa: Försäkringskassan/SCB

2016
57,5
10,0

4,7

..
2 
..
..
1
..
3 

12
2
1
7
9
4

Män Kvinnor Total

Bokenäs
Forshälla
Hogstorp
Lane Ryr
Ljungskile Tätort
Uddevalla Kust
Uddevalla Nordöstra
Uddevalla Norra
Uddevalla Södra
Uddevalla Västra
Uddevalla Västra Centrum
Uddevalla Östra
Uddevalla Östra Centrum

..

..

..

..

..

..
3

12
2
..
4
7
3

Andel i %

0
1
1
..
1
1
3

12
2
0
6
8
3

6
15 
10

..
17
12
68

272
44
15

108
164
101

Män Kvinnor Total

..
8
6
..

11
6

74
276

46
9

91
136

69

Antal personer

10
23
16

..
28
18

142
548

90
24

199
300
170

Ekonomiskt bistånd i Uddevalla, nattbefolkning 18-64 år, 2016*

*Uppgift över antalet/andelen personer över 18 år som erhållit ekonomikst bistånd under perioden jan-okt 2016

Källa: SCB



Unga vuxna som varken studerar eller är sysselsatta
En grupp som är särskilt sårbar när det gäller försörjningsmöjligheter är unga vuxna 
upp till 24 år, som varken är sysselsatta eller ägnar sig åt någon form av studier, vare 
sig formella eller informella. Situationen är problematisk för denna grupp eftersom de 
inte ägnar sig åt aktiviteter som senare kan leda till att komma i arbete1. 
Vecka 46 år 2018 fanns det i Uddevalla 317 individer inom gruppen 20-24 år som var 
öppet arbetslösa eller deltagare i program. Av dessa var 165 individer utlandsfödda. 
År 2017 var samma siffra 388.  

1 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 46–47

I Uddevalla pågick projektet Link från våren 2017 till hösten 2018. Link var ett led i 
Uddevallas arbete mot utanförskap och för inkludering. Projektets målgrupp var unga 
vuxna mellan 20-24 år som varken arbetade, studerade, fanns inskrivna hos Arbetsför-
medlingen eller hos Socialtjänsten.
Målgruppen i projektet skulle lotsas till insatser som ledde vidare till studier eller 
arbete. Projektet arbetade individinriktat och uppsökande där målgruppen befann sig.  
Genom sitt arbete har projektet nått ut till 22 individer, 16 av dessa har förändrat sin 
situation genom jobb, studier eller genom behandling av något slag. 4 individer har 
kommit igång med någon form av planering för framtiden. 
En positiv effekt (förutom att målen har uppnåtts) är att många individer (som liknar 
målgruppen vad gäller ålder och situation) fått hjälp till både jobb och studier. Det har 
även utvecklats framgångsrika arbetssätt som ska implementeras i ordinarie verksam-
het. Projektet kan ha medfört en minskning vad gäller arbetslöshet inom målgruppen. 
  41
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Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program i åldern upp till 24 år, 
Uddevalla, vecka 46 2018
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Uddevalla hamnade på plats 177 i rankingen 2016, vilket är en förbättring med 11 
placeringar jämfört med 2011 (188). År 2016 fanns 31 525 barn (9,4 %) i ekonomiskt 
utsatta hushåll i Västra Götalands län, vilket är en minskning med 2128 barn jämfört 
med 2011 (33 653). 
För kommunerna i Fyrbodal låg andelen på mellan 7,1 % (Sotenäs) och 15,4 % (Troll-
hättan). I Uddevalla var andelen 9,7 % vilket motsvarar 1070 barn i ekonomiskt ut-
satta hushåll, en minskning med 35 barn jämfört med 2011 (1105).  Av de 9,7 % barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll hade 3 % enbart LIS och 5,3 % enbart försörjningsstöd. 1,3 
% hade både LIS och försörjningsstöd.

Barnfattigdom
Barn som växer upp med knappa ekonomiska resurser riskerar att drabbas av ohälsa, 
socialt utanförskap och att påverkas av den stress som föräldrarna lever under. Trygg-
het och god uppväxt baseras inte bara på familjens ekonomi, men den är en indikation 
på barnets och föräldrarnas möjligheter i samhället. Barnfattigdomen år 2016 uppgick 
till 9,3 % av alla barn i Sverige, vilket motsvarar 186 000 barn i åldrarna 0-17 år1. 

Källa: Rädda Barnen2 

Fattigdomsmått
1.  Det vanligaste relativa måttet är låg ekonomisk standard (LES) som visar 

hur många som lever i hushåll med disponibel inkomst som understiger 60 
procent av medelinkomsten i landet. EU kallar samma mått för ”at risk of 
poverty” och kan betraktas som EU:s officiella fattigdomsdefinition.

2.  Låg inkomststandard (LIS) är ett absolut mått som beskriver hur väl hushål-
lets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader för mat och 
boende. Detta mått utgår från vad nödvändiga utgifter faktiskt kostar.  
Hushåll som inte har disponibla inkomster som räcker för att betala för 
dessa levnadskostnader anses ha en låg inkomststandard. 

3.  Ett tredje vanligt förekommande fattigdomsmått är förekomst av försörj-
ningsstöd (tidigare socialbidrag). Hushåll som ansöker om samhällets  
yttersta ekonomiska stödform är individuellt behovsprövat men utgår från 
en riksnorm som riksdagen i dagläget fastställer.

Ohälsotal
Ohälsotalet mäter ett antal olika hälsofaktorer 
och slår ihop dessa till ett tal som ska belysa 
graden av ohälsa. De olika faktorer som mäts 
är mängden utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspen-
ning, aktivitets- och sjukersättning. Antalet 
dagar divideras sedan med befolkningen som 
är 16–64 år3. I statistiken ses tydliga skillna-
der mellan kvinnor och män då kvinnor har 
betydligt högre värden. 
De lägsta ohälsotalen har Uddevalla Kust, 
Ljungskile Tätort och Lane Ryr. De högsta 
ohälsotalen har Uddevalla Nordöstra, Udde-
valla Östra Centrum och Uddevalla Västra 
Centrum.
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Ohälsotal i Uddevalla, nattbefolkning 16-64 år, 2016
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22
23
25
26
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43
44
49

M Kv

21
22
24
25
26
28
29
32
32
35
36
37
46

Tot

Källa: SCB

Uddevalla Kust
Ljungskile Tätort
Lane Ryr
Uddevalla Västra
Bokenäs
Hogstorp
Forshälla
Uddevalla Östra
Uddevalla Norra
Uddevalla Södra
Uddevalla Nordöstra
Uddevalla Östra Centrum
Uddevalla Västra Centrum

1 Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdom i Sverige” 2018
2 Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdom i Sverige” 2018, sid 11
3 SCB 2018



Aktivitets- och sjukersättning
Sysselsatta människor mår generellt sett bättre än icke-sysselsatta. Att ha aktivitets- 
och sjukersättning  innebär i de flesta fall sämre förutsättningar för en god ekonomisk 
situation, vilket påverkar hälsan negativt. Sysselsättning hänger också ihop med social 
gemenskap som är en annan viktig faktor för en god hälsa. Aktivitets- och sjukersätt-
ning inriktar sig på två olika målgrupper.

Aktivitetsersättning kan ges till den som är mellan 19 till 30 år. Den ges till personer-
som av olika anledningar, inte kan arbeta heltid det kommande året eller längre1.  
Sjukersättning inriktar sig istället på målgruppen 19–64-åringar som med stor sanno-
likhet inte kommer att kunna vara heltidssysselsatta på varken kort eller lång sikt. Den 
som har full sjukersättning är vad som tidigare kallades förtidspensionerad2.

Män har aktivitetsersättning i högre utsträckning än kvinnor, både i länet och i riket. 
Motsatt förhållande gäller för sjukersättning, där kvinnorna är betydligt fler än män-
nen. 59 % av de som fick sjukersättning i länet år 2017 är kvinnor, samma andel som 
gäller för riket. 52 % av de som får aktivitetsersättning i länet är män, vilket är något 
lägre andel än för riket (54 %).3

Långtidssjukskrivningar
Långtidssjukskrivningar definieras enligt Försäkringskassan som sjukskrivningar som 
varat längre än 2,5 år. Det finns många faktorer som påverkar hälsan i samband med 
långtidssjukskrivning. Det handlar om mänskligt lidande, men det påverkar även fort-
satta möjligheter till sysselsättning och förvärvsinkomst. Den som är sjukskriven en 
längre tid har också sämre möjligheter att bli sysselsatt igen på arbetsmarknaden4.

1 Försäkringskassan, 2017b
2 Försäkringskassan, 2017c
3 Försäkringskassan 2018 
4 Försäkringskassan, 2017a, s. 1

Aktivitets- och sjukersättning  i Uddevalla 2017
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Tot

Källa: SCB

Andel (%) av alla i resp. ålder

Kommunen

8
12

4

13
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6
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11
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5

Riket

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag 
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Kapitel 4

Boende och 
närmiljö

Boendeförhållande och närmiljö är centrala delar i männis-
kors liv. I kapitlet presenteras faktorer som påverkar dessa 
miljöer och i förlängningen även människors hälsa. 
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4. Boende och närmiljö

1 Boverket 2018
2 SCB 2018
3 SCB 2018
4 Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018

45

Boende
Bra bostäder och goda boendemiljöer påverkar en kommuns tillväxt och välfärd.1 
Planeringen för att utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska arbete 
och det är viktigt att ta hänsyn till människors hälsa vid om- eller nybyggnad av bo-
stadsområden. Under 2017 skedde färre ny/ombyggnationer i Uddevalla jämfört med 
2015 och 2016.2  När det gäller boendeformer i olika delar av kommunen (äganderätt, 
bostadsrätt, hyresrätt) finns detaljerad information i kapitel 7, uppdelad per välfärds-
område.

I Uddevalla fanns 25 643 hushåll år 2017, jämnt fördelat på hushåll med ensamståen-
de och sammanboende. De flesta hushållen (17 322) är utan barn. 7 667 av hushållen 
har barn i åldrarna 0-24 år.3 Uddevalla följer riket vad gäller siffran för hemmaboende 
ungdomar och unga vuxna, pojkar/unga män bor generellt hemma längre än flickor/
unga kvinnor. 81 % av barnen mellan 0-17 år lever med sammanboende föräldrar 
(gifta eller sambor), 4 % av barnen lever med ensamstående män och 14 % med 
ensamstående kvinnor. Siffrorna för barns boendeform i Uddevalla speglar siffrorna i 
riket. 
För ungdomar 19-25 år råder det obalans på bostadsmarknaden i Uddevalla kom-
mun med underskott på bostäder.4 Underskottet för bostäder för ungdomar beror på 
att lediga små bostäder är för dyra för ungdomar, det finns för få små lediga bostäder 
och att det finns generellt få lediga bostäder. Uddevalla kommuns insatser för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en egen bostad är nyproduktion av små bostäder 
med överkomliga hyror och generell satsning på bostadsbyggande som även gynnar 
ungdomar.

Totalt

Källa: SCB

 Hushållstyp Antal hushåll
Antal hushåll  i Uddevalla 2017

10 310
6 292

720

17 322

Ensamstående
Sammanboende
Övriga hushåll

Utan 
barn

Med barn 
0-24 år

Med barn 
0-25+ år

1 523
5 515

629

7 667

255
368

31

654

12 088
12 175

1 380

26 643Totalt
I kommunen saknar 0,13 procent av befolkningen uppgift om hushåll
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1 SCB, 2014
2 Boverket, 2006, s. 18–20
3 SCB, 2014; SCB 2012
4 SCB, 2018
5 Socialstyrelsen, 2017. Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär 
6 Socialstyrelsen, hämtat från hemsida 181123; https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
7 Statens folkhälsoinstitut, 2010b, s. 102–107; Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 12
8 SCB, Medborgarundersökningen 2017
9 Uddevalla Lupp 2016, ”Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken”,författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken, uppdragsgivare: Uddevalla kommun, 2017-04-13
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Trygghet
Trygghet bygger på människors egna upplevelser. Att känna sig otrygg påverkar 
människors hälsa negativt. Exempelvis kan otrygghet vara kopplat till platser där det 
sker eller upplevs ske många brott. Otrygghet kan också leda till isolering, vilket ger 
sämre förutsättningar för en god hälsa. Grupper som i mindre grad känner sig trygga 
är kvinnor, äldre, transpersoner, personer med funktionsnedsättning och personer med 
en lägre socioekonomisk status.7

Uddevallabornas trygghet fick värdet 48 på en skala från 0–100.8 Ett tal under 40 
bedöms som inte godkänt och 55 eller högre som att medborgarna är nöjda. Resultatet 
för Uddevalla är lägre än både genomsnittet för alla 133 kommuner som deltog i un-
dersökningen och för jämförbara kommuner befolkningsmässigt. Grupper som särskilt 
känner sig otrygga i kommunen är kvinnor och yngre (18–24 år).

Trångboddhet
Trångboddhet kan påverka hälsan negativt till exempel genom stress, ångest, och 
sömnsvårigheter. För att ett hushåll inte ska vara trångbott ska varje person ha ett eget 
rum. Kök och vardagsrum ingår därmed inte i definitionen. Vuxna i parrelation kan 
dock dela rum utan att det är trångbott. Ett hushåll med 2 vuxna och 2 barn räknas 
därmed inte som trångbott om boendet har 4 rum och kök.1 Barn som bor trångbott 
får ofta sämre möjligheter att göra läxor, vilket påverkar skolresultaten i hög utsträck-
ning.2 Grupper som i högre grad lever trångbott är utrikes födda (särskilt utomeuro-
peiskt födda), yngre människor, ensamstående (både med eller utan barn) och boende 
i flerbostadshus.3 I Uddevalla bor det i genomsnitt 1,8 personer per hushåll, vilket är 
något lägre än genomsnittet i riket och i Västra Götalands län som båda var 1,9 perso-
ner per hushåll år 2017.4

Hemlöshet
Socialstyrelsen har en bred definition av hemlöshet i sina kartläggningar med fyra 
situationer som personer kan befinna sig i för kortare eller längre tid; Akut hemlöhet, 
Institutionsvistelse och stödboende, Långsiktiga boendelösningar och Eget ordnat 
kortsiktigt boende.5 Dessa omfattar allt från personer i akut brist på tak över huvudet 
till mer långvariga boendeformer som inte kan jämställas med eget boende. Det finns 
flera olika faktorer som kan bidra till hemlöshet och exempel på dessa är missbruk, 
arbetslöshet och psykisk ohälsa. Missbruk och beroende är den enskilt viktigaste fak-
torn bland män medan att ha drabbats av våld i nära relation eller att inte godkännas 
på den ordinarie bostadsmarknaden är de viktigaste faktorerna bland kvinnor. De som 
drabbas av hemlöshet kan vara unga vuxna, föräldrar, personer som har ekonomiskt 
bistånd eller de som enbart saknar bostad. Det som är gemensamt är att de befinner 
sig i en osäker boendesituation. Enligt Socialstyrelsen var det totala antalet hemlösa i 
Uddevalla 224 personer år 2017.6

Majoriteten av ungdomarna i Uddevalla uppger att de alltid eller oftast känner sig 
trygga i hemmet, på skolan och i bostadsområdet. När det gäller upplevelsen av 
trygghet på stan och i kollektivtrafiken är däremot andelen lägre. Killar känner sig 
generellt mer trygga än tjejer. Det finns ett samband mellan upplevelsen av otrygghet 
och tidigare utsatthet för olika typer av kränkningar eller brott. Ungdomar som varit 
utsatta upplever sig i högre grad otrygga än de som inte utsatts tidigare. De områden 
i Uddevalla som ligger högst vad gäller upplevd otrygghet är Uddevalla Kust/Udde-
valla Västra (Herrestad, Sunningen), Uddevalla Östra (Äsperöd) och Uddevalla Östra 
Centrum. Ljungskile Tätort, Bokenäs och Hogstorp är de områden där lägst andel 
uppger sig känna sig otrygga.9
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Boendesegregation
Boendesegregation visar på skillnader mellan olika områden. Ett område kan exem-
pelvis skilja sig åt för att det finns en överrepresentation av höginkomsttagare och 
inrikes födda. Segregation innehåller etniska och inkomstbaserade aspekter.1 Bero-
ende på sammanhang kan segregationen ha både negativa och positiva hälsoeffekter. I 
områden där utbildningsnivå och inkomstnivå är låga har människor sämre möjlighe-
ter till en god hälsa. Den etniska segregationen har i sig inga negativa hälsoeffekter på 
människor.2

Regeringen har tagit fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segrega-
tion, den ska främja jämlika livschanser och uppväxt- och levnadsvillkor. Strategin 
syftar till att ange den långsiktiga inriktningen för regeringens arbete med att minska 
och motverka segregation under perioden 2018–2028. Tillväxtverket har fördelat ett 
långsiktigt miljardstöd till kommuner med områden med socioekonomiska utmaning-
ar. 2,2 miljarder kronor avsätts årligen 2020–2027 av regeringen. För 2018 har 425 
miljoner kronor avsatts och siffran för 2019 är 1,35 miljarder kronor. Statsbidraget ska 
kunna bidra till att stärka kommunernas eget långsiktiga arbete. Det handlar om ett 
arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora 
utmaningar, det gäller exempelvis lågt valdeltagande, låg utbildningsnivå och syssel-
sättningsgrad. Uddevalla är en av de 32 kommuner som kan ansöka om dessa medel 
och arbetet med dessa ansökningar har pågått under hösten 2018.3

Den del av boendesegregationen som gäller skillnader i bosättningsmönster för utrikes 
födda fortsätter att öka i Uddevalla kommun. Den största förklaringen är att Uddevalla 
tagit emot ett stort antal nyanlända. De får oftast sin första bostad i något av de områ-
den där det bor många personer med utländsk bakgrund, vilket ökar segregationen (se 
även strukturell arbetslöshet sid 22).
Det finns stora skillnader när det gäller vilka boendeformer som är vanligast i kom-
munens välfärdsområden (se kapitel 7). I åtta områden bor flest i äganderätter och i 
övriga fem områden är hyresrätter vanligast. Statistiken visar samband med område-
nas inkomstnivåer (se kap. 3 om förvärvsinkomst). I områden med en högre medelin-
komst bor människor i högre grad i äganderätter (t.ex. Forshälla, Uddevalla Kust och 
Bokenäs) och i områden med en lägre medelinkomst bor de i högre grad i hyresrätter 
(t.ex. Uddevalla Östra, Uddevalla Östra Centrum, Uddevalla Västra Centrum).

1 Forte, 2017, s. 3, 5; Socialstyrelsen, 2010, s. 220
2 Forte, 2017, s. 7
3 Regeringen, hämtat från hemsida 181123; www.regeringen.se/artiklar/2018/06/regeringens-langsiktiga-insatser-mot-segregation/



Tillgänglighet
Tillgänglighetsdatabasen – TD (som ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalands-
regionen) erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i 
vardagen. För närvarande finns 264 anläggningar i Uddevalla kommun med i databa-
sen (Ljungskile 19, Uddevalla 245).
Tillgänglighetsbarometern1 har för nionde året i rad granskat Sveriges tillgänglighets-
arbete i sin undersökning. Den visar att kommunerna behöver fortsätta arbetet för en 
ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.2 Åtta åtgärder rekommen-
deras, där vissa är enkla och inte så kostsamma; 1) Mätbara tillgänglighetsmål i sty-
rande dokument, 2) Utse person med rapporteringsansvar, 3) Påverka privata aktörer, 
4) Prioritera tillgänglighet i skolor, 5) Satsa på kompetensutveckling inom tillgänglig-
het, 6) Ge alla unga möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden, 7) Ställ krav på 
tillgänglighet, 8) Gör badplatser och idrottsanläggningar tillgängliga.
Uddevalla kommun kom på plats 70 av de 214 kommuner som rankats i undersök-
ningen 2018 (besvarat minst 12 av 19 frågor i undersökningen). Det är en försämring 
med fem placeringar jämfört med 65 föregående år.3 ”Värt att notera är att en kommun 
som har rankats högt, inte nödvändigtvis är en kommun som av personer med någon 
form av funktionsnedsättning upplevs som mer tillgänglig än en kommun som ran-
kats lägre, eller vice versa. Rankingen är dock en indikator på i vilken utsträckning en 
kommun använder sig av de olika styrmedel och verktyg som står till buds för att göra 
samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.”4
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Hälsa och boendemiljö
Några faktorer som påverkar hälsa och inomhusmiljön i boendet är buller, luft och 
ventilation, fuktproblem och värmebölja.5 En förenklad definition är att buller är ljud 
som påverkar oss människor negativt. Buller kan, utöver hörselskador, ge upphov till 
andra hälsorisker som sömnsvårigheter och nedsatt koncentrationsförmåga.6 Vad som 
upplevs som buller beror i hög grad på omständigheterna när det förekommer och 
skillnader mellan individers tålighet för buller. För höga ljudnivåer kan skada vår hör-
sel, men också buller på lägre nivå påverkar oss och kan få oss att känna stress, trött-
het eller allmän olust. Buller kommer t.ex. från trafik (väg, järnväg), industri (fläktar, 
skorstenar, panncentraler, kompressorer, transporter) och lägenheter (grannar).7

1 Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018
2 Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018, sid. 25
3 Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018, sid. 31-32
4 Tillgänglighetsbarometern, Humana 2018, sid. 27
5 Boverket, hämtat från hemsida 181120; https://www.boverket.se/sv/boende/halsa--inomhusmiljo-i-ditt-boende/ 
6 Naturvårdsverket, 2017
7 Uddevalla kommun, hämtat från hemsida 181120; https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/buller-och-luftkvalitet.html



1 Boverket, hämtat från hemsida 181120; https://www.boverket.se/sv/boende/halsa--inomhusmiljo-i-ditt-boende/
2 Naturvårdsverket, 2017,
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I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och 
miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av 
luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar 
som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Medborgarna utsätts för höga halter 
av luftföroreningar vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Vid stadsplanering är 
det därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor 
och vistas.1

Närmiljön kan påverka hälsan både positivt och negativt. I länet, och även riket i stort, 
är kvinnor mer påverkade av trötthet och huvudvärk relaterat till bostad och utomhus-
miljö än män. Kvinnor är mer påverkade än män både i bostaden och utomhusmiljön, 
det gäller både trötthet och huvudvärk2.

Besvär av buller i Västra Götalands län, andel i %, 2015
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Kapitel 5

Levnadsvanor 
och fritid

I kapitlet presenteras levnadsvanor som på olika sätt på-
verkar hälsan. 

Hur människor lever sina liv är ett resultat av egna val 
men det är också sammankopplat med kunskap och olika 
förutsättningar, exempelvis ekonomiska. 
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5. Levnadsvanor och fritid
Självskattad hälsa
Självskattad hälsa handlar om hur individen själv bedömer sin hälsa. Den mäts ge-
nom att svara på frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” där det finns 5 
alternativ från ”mycket bra” till ”mycket dålig”1. Grupper som bedömer sin hälsa som 
lägre än övriga befolkningen är kvinnor, lågutbildade, äldre, homo- och bisexuella, 
transpersoner, utrikes födda, Finlandsfödda och personer med funktionsnedsättning2. 
Att män skattar sin hälsa högre än kvinnor kan till viss del bero på normer som bygger 
på att män inte förväntas uttrycka sina känslor (se avsnittet om psykisk ohälsa i detta 
kapitel). År 2016 skattade en relativt stor andel i Sverige (73 %) att de hade antingen 
en ”bra” eller ”mycket bra hälsa”3. 

I Uddevalla skattar både män och kvinnor i åldersgruppen 16-84 år sin hälsa högre än 
genomsnittet i riket. Bland tjejer i årskurs 8 är det 36 % som upplever sin hälsa som 
”mycket bra” medan motsvarande siffra för killar i samma årskurs är 55 %. I årskurs 
2 på gymnasiet är siffran för tjejer 15 % och 38 % bland killarna. Gymnasietjejer och 
ungdomar som har föräldrar med en sämre ekonomisk situation skattar sin hälsa lägre 
än övriga.

1 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 11; Folkhälsomyndigheten, 2017e
2 Folkhälsomyndigheten, 2017e; Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 54; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 14–15; Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 38; SOU 
2016:55, s. 76; Statens folkhälsoinstitut, 2010c, s. 9. Då Uddevalla kommun är förvaltningsområde för finska språket finns det i denna rapport med viss 
information som särskilt berör den sverigefinska minoriteten. 
Läs mer på https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/manskliga-rattigheter/nationella-minoriteter.html
3 Folkhälsomyndigheten, 2017e, 
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Självskattad hälsa 2016, Uddevalla, ungdomar
- Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur mår eller känner du dig?

Källa: Kolada / SCB

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, Uddevalla, andel i %, 2013-2016
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Källa: Enkätfabriken/LUPP





Kultur och hälsa
Det finns tydliga samband mellan kultur och hälsa som numera är ett eget forsknings-
område.1 Kulturbegreppet är omfattande men kan i dagligt tal handla om konst och krea-
tiva uttryck t.ex. bild, film, musik, dans, litteratur, arkitektur och skulptur. Kultur kan 
både när den utövas och avnjuts bidra till att främja och stärka det friska i människan. 
Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och bidra till ett djupare livsinnehåll och känsla 
av sammanhang. Det är en viktig friskfaktor i ett hälsofrämjande arbete som också kan 
ses som komplement till medicinsk vård. Det finns flera goda hälsoeffekter kopplade till 
ungas kulturutövande, bland annat positiv inverkan på skolresultat.2

I Uddevalla är invånarna mer nöjda med tillgång och utbud av kultur än genomsnittet i 
Sverige. I jämförelse med kommuner i samma storleksklass hamnar däremot Uddevalla 
lägre än genomsnittet. Kvinnor är generellt mer nöjda än män vad gäller kulturutbudet i 
Uddevalla och nöjdheten stiger i takt med ökad ålder.3

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Brister i relation till SRHR kan innebära allvarliga hälsorisker. Kvinnor är en grupp-
som särskilt kan drabbas av detta i form av nedsatt fysisk hälsa och/eller försämrade-
livsvillkor. 4 Unga flickor och transpersoner (16–29 år) är mer utsatta för exempelvis-
diskriminering i koppling till den egna sexualiteten. 5

Den reproduktiva hälsan fokuserar på möjligheter till att få barn, planera barnafödan-
de, få tillgång till goda tillvägagångssätt för familjeplanering och att ha tillgång till en 
god hälso- och sjukvård.6 I Uddevalla var antalet aborter under åren 2008-2012 lägre 
än i riket, detta gäller för alla åldersgrupper.

1 2014, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa, Kultur och hälsa - Ett vidgat perspektiv, Ola Sigurdson (red.)
2 MUCF 2011: När var hur om ungas kultur
3 SCB, Medborgarundersökningen 2016
4 RFSU, 2015,
5 Folkhälsomyndigheten, 2017g
6 Världshälsoorganisationen WHO, 2017b
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Aborter i Uddevalla efter ålder, andel i %, 2008-2012

Ålder
15-44

30-44

20-29

15-19

10 20 30

Kommunen

Riket

Per 100 Kv.

Källa: Socialstyrelsen (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata)



Fritid och fysisk aktivitet
En god fysisk hälsa ger bättre förutsättningar för en god hälsa generellt. Att vara fysiskt
inaktiv innebär en ökad risk för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ
2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Genom att hålla sig
fysisk aktiv genom hela livet ökar möjligheten att leva ett oberoende liv långt upp i
åldern.

För att se på en individs fysiska aktivitet kan begreppet stillasittande fritid användas.
Begreppet innefattar personer som motionerar mindre än 2 timmar i veckan. Grupper
som i högre grad är stillasittande är äldre kvinnor (65–84 år), lågutbildade, homo- och
bisexuella, transpersoner, Finlandsfödda män1 och personer med funktionsnedsättning2. 
I Uddevalla är siffran för stillasittande större än i länet och riket. Bland kvinnor är siff-
ran 15 i Uddevalla och 13 i riket, bland män är siffran 18 i Uddevalla och 15 i riket.
Fysisk aktivitet är även ett område som har pekats ut som extra viktigt för äldres hälsa.3

1 Då Uddevalla kommun är förvaltningsområde för finska språket finns det i denna rapport med viss information som särskilt berör den sverigefinska minoriteten. Läs mer på 
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/manskliga-rattigheter/nationella-minoriteter.html
2 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 57–58; Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 44; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 14; Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 13; Statens folkhälsoinstitut, 
2010c, s. 9.
3 Statens folkhälsoinstitut, 2010a, s. 7
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Fysisk aktivitet 2016, Uddevalla, ungdomar
- Hur ofta brukar du träna så att du blir anfådd eller svettas?

Källa: Enkätfabriken/LUPP





Ungdomars fritidsaktiviteter

Fritiden är en viktig del i ungas liv och tillgången till meningsfulla fritidssyssel-
sättningar har stor betydelse för ungdomars sociala utveckling, psykiska hälsa och 
informella lärande. Strukturerade fritidsaktiviteter har flera positiva effekter, exem-
pelvis social kompetens, bättre självförtroende och problemlösningsförmåga. De 
som deltar i fritidsaktiviteter har också fler kompisar än de som inte deltar.1 Valet av 
aktiviteter styrs delvis av könsnormer och föreställningar om vad tjejer och killar 
ska göra. Normerna innebär ofta begränsningar som hindrar unga från att utveckla 
sina egenskaper, färdigheter och sin personlighet. Forskning pekar på att fritiden 
spelar en stor roll när det gäller ungdomars identitetsskapande.2

Det finns tydliga könsskillnader vad gäller fritidsaktiviteter.3 Killar spelar data- eller 
tv-spel i större utsträckning än tjejer. Tjejer ägnar sig däremot i större utsträckning 
än killar åt aktiviteter som teater, musik, dans och foto. Regelbunden läsning ägnar 
sig tjejer åt i högre grad än killar. Dessa skillnader gäller både i Uddevalla och i 
riket. I Uddevalla tränar 82 % av högstadieungdomarna och 66 % av gymnasieung-
domarna en eller flera gånger i veckan. Det är en relativt stor andel som regelbundet 
spelar online, data- eller tv-spel. En stor andel vistas också regelbundet i naturen.

1 MUCF 2007: Ungdomar, fritid, hälsa
2 Länsstyrelsen Västerbotten 2015: Idrott och normer
3 Enkätfabriken/LUPP 2016  
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Fritidsaktiviteter i Uddevalla 2016, ungdomar, andel i %
- Hur ofta gör du följande saker på din fritid?*

Källa: Enkätfabriken / LUPP*Regelbunden aktivitet (en gång i veckan eller oftare)

totalt tjej kille
åk 2 

66
22
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43
53
5
54
6
2
1
1
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51

68
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17
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5
53
3
1
0
1
9
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43
5
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8
2
2
2
17
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totalt tjej kille
åk 8 
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53
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0
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42
5
57
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1
1
1
27
47
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26
28
59
48
4
55
14
0
1
0
24
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Tränar/idrottar
Spelar teater, gör musik eller dansar
Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande
Spelar online-, data- eller tv-spel
Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande
Besöker bibliotek
Är ute i naturen
Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande
Går på konsert
Går på teater, musikal eller dansuppvisning
Går på museum eller utställning
Går på match eller annat idrottsevenemang
Annat



Fetma och övervikt
Fetma och övervikt definieras utifrån måttet Body Mass Index (BMI). Måttet använ-
der en individs längd och vikt för att räkna ut ett värde och är åldersanpassat. För 
vuxna betyder ett BMI mellan 25 och 30 att en person är överviktig, medan ett högre 
tal än 30 betyder fetma. Människor med övervikt och fetma drabbas i högre grad av 
sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt1. Fetma och övervikt ökar i Sverige och un-
gefär varannan person kan räknas hamna inom kategorierna övervikt eller fetma2. Det 
finns inga märkbara skillnader mellan män och kvinnor vad gäller fetma, däremot är 
övervikt betydligt vanligare hos män. Lågutbildade och personer med funktionsned-
sättning är överrepresenterade bland människor med fetma3.  

Andelen med övervikt och fetma (BMI 25,0 eller högre) i Västra Götalands Län 
mellan åren 2013-2016 var 49 %, vilket är något lägre jämfört med riket (51 %)4. 
Det är dock viktigt att reflektera över att varannan person lider av övervikt och fetma 
eftersom det innebär ökad risk för flertalet sjukdomar. Det är också en av de främsta 
orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige.  

1 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 29, 60
2 Folkhälsomyndigheten, 2017a, s. 8
3 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 60–61; Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 44
4 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 2016
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Psykisk hälsa och ohälsa
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte varandras motsatser. Psykisk hälsa kan defi-
nieras som ”ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de 
egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det 
samhälle hon eller han lever i.” Psykisk ohälsa handlar om mindre allvarliga besvär 
såsom oro och nedstämdhet, men det kan också handla om mer allvarliga symtom som 
uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.1 
Enligt Folkhälsomyndigheten finns indikatorer som pekar på att den psykiska ohälsan 
ökar i Sverige, särskilt bland yngre och lågutbildade2. Forskningsstudier visar även att 
var fjärde person kommer att drabbas av psykisk ohälsa efter 65 års ålder. Övriga grup-
per där den psykiska ohälsan särskilt bör lyftas fram är personer med funktionsnedsätt-
ning, homo- och bisexuella, Finlandsfödda3 och kvinnor. 

Undersökningar antyder att den psykiska ohälsan bland nyanlända och asylsökande är 
hög.4 Bland skolbarn är psykiska och somatiska besvär betydligt vanligare hos flickor 
än hos pojkar.5 När det gäller gruppen män kan det finnas ett stort mörkertal eftersom 
män mer sällan, på grund av maskulinitetsnormer, inte pratar om psykiska besvär i lika 
hög utsträckning som kvinnor.

I Uddevalla har 13 % av befolkningen nedsatt psykisk hälsa, i hela Västra Götalands 
län är siffran 14 % 6. Det finns stora skillnader i hälsa mellan tjejer och killar. Unga 
tjejer mår generellt sämre än unga killar och lider i högre grad av nedstämdhet och be-
svär relaterat till stress. I Uddevalla uppger 40 % av tjejerna på gymnasiet och 29 % av 
tjejerna på högstadiet att de regelbundet känner sig nedstämda eller deppiga.7 Motsva-
rande siffra för stress är 60 % för gymnasietjejerna och 46 % av högstadietjejerna. För 
tjejerna på gymnasiet har upplevelsen av stress flera gånger i veckan eller oftare ökat de 
senaste åren. Andelen som regelbundet upplever besvär med huvudvärk, ont i magen, 
sömnproblem har minskat något inom alla grupper.

1 Forte, 2015, s. 7, 
2 Folkhälsomyndigheten, 2017a, s. 8
3 Då Uddevalla kommun är förvaltningsområde för finska språket finns det i denna rapport med viss information som särskilt berör den sverigefinska 
minoriteten. Läs mer på https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/manskliga-rattigheter/nationella-minoriteter.html
4 Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 54; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 15; Statens folkhälsoinstitut, 2010c, s. 9; Röda korsets högskola, 2016, s. 6; 
Barnombudsmannen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 19
5 Folkhälsomyndigheten, 2017a, s. 12, 5 Mind, 2014, s. 4, 26
6 Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-ohalsa/ 
7 Enkätfabriken/LUPP
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Suicid

Antalet suicid (tidigare självmord) har i ett längre tidsperspektiv minskat i Sverige1. 
Det sker många fler försök än faktiska suicid. Gruppen som har suicidtankar beräknas 
vara ungefär 100 gånger så stor som antalet som fullbordar. Det innebär att det finns 
en relativt stor riskgrupp i samhället. År 2016 avled 1134 personer till följd av suicid 
i Sverige2 och för män i åldern 15-44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken. För 
kvinnor i samma ålder är det den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.3 Under de 
senaste 15 åren har antalet suicid i Sverige minskat med ca 20 % men den positiva 
trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I åldersgruppen 15-24 år har an-
talet suicid legat på samma nivå under en lång tid och är den vanligaste dödsorsaken i 
den åldersgruppen.

Män och äldre är grupper som är överrepresenterade i statistiken över fullbordade 
suicid4. Homo- och bisexuella har i betydligt högre grad suicidtankar och genomför 
fler försök än heterosexuella5. För transpersoner har ungefär 30 % genomfört ett sui-
cidförsök6. Det finns kopplingar mellan depression och suicid, majoriteten av de som 
fullbordar suicid har lidit av depression7. Suicid och suicidförsök går att förebygga 
och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa behöver stän-
digt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen 
upplevs vara att ta sitt liv. Det suicidpreventiva arbetet behöver ha både individ- och 
befolkningsperspektiv för att det ska vara effektivt. Exempel på suicidpreventivt 
arbete är att öppna upp för samtal kring suicid och därmed skapa möjlighet att undan-
röja tabun inom området samt att öka medvetenheten.

1 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 23–25
2 Socialstyrelsen, 2017. Suicid. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/suicid, https://www.folkhalsomyndigheten. 
se/psykisk-ohalsa/. 6; Barnombudsmannen, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 19
3 Socialstyrelsen. (2015). Statistikdatabas för dödsorsaker. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
4 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 23–25 
5 Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 15 
6 Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 13 
7 SPES, 2017
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1 Socialstyrelsen, Kunskapsguiden, hämtad från hemsidan 181203; http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Missbrukochberoende
2 Folkhälsomyndigheten, 2013 
3 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s.64; Folkhälsomyndigheten, 2017h 
4 Folkhälsomyndigheten, 2017h; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 14 
5 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 65 
6 Enkätfabriken, 2017, s. 51 
7 GBD 2015 Risk Factors Collaborators, 2016, s. 1701–1702 
8 Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 62; Folkhälsomyndigheten, 2016b, s. 44; Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 75 
9 Enkätfabriken/LUPP, 2017, s. 51
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Beroende och Missbruk
Konsumtion av droger, t.ex. alkohol och narkotika, kan leda till beroende eller miss-
bruk som i sin tur leder till psykiska och/eller fysiska skador. Beroendet och miss-
bruket medför ett behov av att inta allt större dos av drogen för att uppnå ruseffekt.1 I 
många fall lider individer av flera olika beroenden/missbruk samtidigt2. Därför är det 
viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte titta på varje målgrupp separat.

Alkohol
Alkohol är en faktor som bidrar till många sjukdomar. Riskkonsumtion kan användas 
för att visa på kopplingen till människors hälsa. Begreppet innebär alkoholkonsumtion 
som ökar risken för fysiska, sociala och psykiska skador3. Grupper som är överrepre-
senterade bland riskkonsumenterna av alkohol är homo- och bisexuella, yngre (16–29 
år) och män4. Det är betydligt fler män än kvinnor som drabbas av eller avlider på 
grund av alkoholrelaterade sjukdomar5.

I Uddevalla uppger 20 % av killarna i årskurs 2 på gymnasiet att de dricker starkare 
alkohol minst en gång i veckan6.

Rökning och snusning 
Rökning är den näst största riskfaktorn till förtida dödsfall i Sverige7. Rökning är van-
ligast i åldrarna 45–64 år och bland lågutbildade, personer med funktionsnedsättning 
och homo- och bisexuella män8.
Rökning bland ungdomar i årskurs 8 i Uddevalla är ovanligt, 2 % uppger att de röker 
regelbundet, motsvarande siffra för årskurs 2 på gymnasiet är 12 %.9 När det gäller 
snusning är siffrorna lägre, 0 % snusar regelbundet i årskurs 8 och 9 % i årskurs 2 på 
gymnasiet. Det finns skillnader mellan tjejer och killars rök- och snusvanor.

Källa: Enkätfabriken / LUPP

Användning av alkohol 2016, Uddevalla, ungdomar, andel i %

*Definieras som andelen som svarat en gång i veckan eller oftare

Källa: Enkätfabriken / LUPP*Definieras som andelen som svarat en gång i veckan eller oftare

Användning av cigaretter och snus 2016, Uddevalla, ungdomar, andel i %

- Hur ofta brukar du... dricka folköl?

Sällan eller aldrig
Någon eller några gånger i månaden
En gång i veckan
Flera gånger i veckan
I stort sett varje dag
Regelbundet intag*

dricka starköl, starkcider, alkoläsk, 
vin eller sprit?

totalt tjej kille
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2
0
0
0
0
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2
0
0
0
0

98
2
0
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0
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åk 8 
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3
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1
5
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8
1
0
0
1
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5
2
1
8

åk 2 
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3
1
0
0
1

95
3
1
1
0
1
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3
1
0
0
1

åk 8 
totalt tjej kille

51
36
9
3
1
13

53
41
5
1
0
6

50
31
14
4
2
20

åk 2 

- Hur ofta brukar du... röka cigaretter?

Sällan eller aldrig
Någon eller några gånger i månaden
En gång i veckan
Flera gånger i veckan
I stort sett varje dag
Regelbunden rökning/snusning*

snusa?

totalt tjej kille

96
2
1
1
0
2

94
3
2
1
0
3

98
1
1
1
0
2

åk 8 
totalt tjej kille

78
9
3
3
6
12

82
9
2
2
6
10

76
10
4
4
6
14

åk 2 
totalt tjej kille

99
0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

99
0
1
0
1
1

åk 8 
totalt tjej kille

86
4
1
1
7
9

96
2
1
1
0
2

77
6
2
2
14
18

åk 2 



1 Folkhälsomyndigheten, 2017i 
2 Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 13; Folkhälsomyndigheten, 2016a, s. 65–66 
3 Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 80
4 Enkätfabriken, 2017, s. 53
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Narkotika 
Användare av narkotika har bland annat större benägenhet att drabbas av olika sjuk-
domar. Yngre (15–34 år) och män är överrepresenterade bland de som får vård kopp-
lat till narkotikaanvändning1. Inom gruppen transpersoner används narkotika i större 
utsträckning än bland övriga befolkningen2, cannabisanvändning är vanligare bland 
homosexuella och framförallt bisexuella personer3. 
Av gymnasieungdomarna i Uddevalla har 9 % använt narkotika en eller flera gånger. 
Motsvarande andel bland högstadieungdomarna är 1 %. De vanligaste drogerna är 
marijuana (33 %) och hasch (18 %). Det vanligaste sättet de fått tag på narkotika är 
genom en person på orten (42 %).4 

100%

75%

50%

25%

0% Ja, flera 
gånger

3%0% 3%0%
Ja, ett flertal 

gånger

3%1%
Ja, en
gång

Nej

99%
92%åk 8 totalt

åk 2 totalt

Användning av narkotika 2016, Uddevalla, ungdomar
- Har du någon gång använt narkotika?

Amfetamin
Annan narkotika
Ecstasy/LSD
GHB
Hasch
Heroin
Kokain
Marijuana (cannabis)
Spice eller liknande rökmixer
Sömnmedel eller lugnande läkemedel
Vet inte

8
3
5
5

18
4
5

33
8
7
2

Användning av narkotika 2016, Uddevalla, ungdomar, andel i %

Vilken eller vilka typer av narkotika 
har du använt?

Från någon person här på orten
Från någon person på annan ort (annan kommun eller stad)
Beställer från internet
Annat sätt

42
33
5

20

Hur fick du/får du tag på narkotika?

Källa: Enkätfabriken/LUPP



Spel
Sedan 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting är ålagda att förebygga 
spelproblem. Personer med spelproblem har därmed samma rätt till hjälp och stöd 
som personer med alkohol- eller drogproblem. Folkhälsomyndigheten har tagit fram 
ett kunskapsstöd som bland annat beskriver hur det går att arbeta förebyggande mot 
spelproblem.1 

Folkhälsomyndigheten beräknar att ungefär 2 % av befolkningen som helhet har pro-
blem med sitt spelande och att cirka 0,4 % har allvarliga problem. Dessutom beräknas 
ungefär 4 % av befolkningen ha drabbats av någon negativ konsekvens av sitt spelan-
de och ligger i riskzonen för allvarliga spelproblem. Ungefär 171 000 personer, varav 
82 000 barn, lever tillsammans med någon som har spelproblem. Ungefär var femte 
person uppger att de har någon i sin nära omgivning som har spelproblem. 

Bland personer i åldersgruppen 20-49 år, med spelberoendediagnos, var dödligheten 
6,2 gånger större och dödligheten till följd av suicid 19,3 gånger större än för hela 
befolkningen i samma åldersgrupp. Den ökade dödligheten, som inte innebar suicid, 
var kopplad till bland annat hjärt- kärlsjukdomar.2

Spelproblem 
har samband med:

hälsomässiga problem som 
depression, ångest, 
riskkonsumtion av alkohol och 
användning av narkotika, 
sömnsvårigheter, självmords-
tankar och självmordsförsök...

...sociala problem 
som skilsmässor, 
problem på arbetet
våld och annan 
kriminalitet...

...ekonomiska 
problem som skuld-
sättning på grund 
av speluppgifter 
och svårigheter att 
betala räkningar.

De negativa 
konsekvenserna 
av spelproblem 
innebär problem 
för både individen 
och samhället i 
stort

Spelproblem och dess konsekvenser

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

62 1 Folkhälsomyndigheten, 2017 
2 www.spelforskning.se, ”Ökad dödlighet och självmord hos personer med spelberoende” 181120



Våld
Det finns flera olika former av våld till exempel psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, men det kan 
även handla om försummelse1. Att bli utsatt för våld har negativa konsekvenser för hälsan. Det 
kan bland annat medföra psykiska besvär, självskadebeteende och/eller ökad risk för beroende 
av exempelvis alkohol2. Män utövar mest våld men är också själva mest utsatta vad gäller fysiskt 
våld. Det finns kopplingar mellan våld och maskulinitet och risken att utöva våld är högre 
för de killar/män som har stereotypa uppfattningar kring könsroller3. Kvinnor utsätts i högre 
grad för sexuellt våld, våld i hemmet och på arbetsplatsen. De är också betydligt oftare än män 
bekanta sedan tidigare med våldsutövaren. Våldsformer som är särskilt viktiga att motarbeta 
är Mäns våld mot kvinnor, Våld i nära relationer, Sexuellt våld och trakasserier, Hatbrott (t.ex. 
rasistiskt eller homofobiskt våld) och Hedersrealterat våld4.

För att minska mänskligt lidande och undvika stora kostnader för samhället, behöver arbetet 
med våldsprevention utvecklas lokalt. Det kan t.ex. handla om genus och normkritiskt förhåll-
ningssätt där olika stereotyper ifrågasätts. Det våld som utövas, i de flesta fall av män, är inte 
biologiskt betingat utan går att ändra på genom att öka medvetenheten kring jämställdhet och 
normer i samhället.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes cirka 290 000 brott mot person under 2017. Det är 
en ökning med 5 % (+12 500 brott) jämfört med 2016. Av dessa anmälningar var 84 200 miss-
handelsbrott, 7 370 våldtäkter och 11 000 brott om sexuellt ofredande.

I Uddevalla anmäldes totalt 6 781 brott under 2017. Av dessa var 599 våldsbrott, 468 misshan-
del, 97 sexualbrott och 866 Hot-, kränknings- och frihetsbrott. Samtliga av dessa brottstyper 
ligger på en högre nivå än 2011.

Uddevalla
Kommun 2017

Antal anmälda brott, 2011, 2017

Källa: Brottsförebyggande rådet /BRÅ)

2011

468
390

36
571

6 466

599
468

97
866

6 781

Våldsbrott
Misshandel ink. grov
Sexualbrott
Hot-, kränknings- & frihetsbrott
Totalt antal brott

1 Världshälsoorganisationen WHO, 2002
2 Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, 2014, Våld och hälsa: En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa. Uppsala: Uppsala universitet. s. 73
3 SOU 2014:6, s. 243-244, 248
4 SOU 2014:6, s. 249–257
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Kapitel 6

Kontroll, 
inflytande 
och tillit

Detta kapitel tar upp områden som har stor betydelse 
både för den enskilda individen och för samhället i stort.

En hög grad av tillit är ett mått på ett välfungerande 
samhälle och på att individen känner sig tillfreds med de 
egna livsvillkoren.

64



Tillit
Tillit är sammankopplat med hälsan på flera sätt. Det är exempelvis mer troligt att en 
individ med hög tillit deltar i olika sociala sammanhang, vilket ger positiva hälsoef-
fekter2. Framförallt är tillit en viktig indikator för hälsa mer generellt. Samhällen där 
tilliten är hög har starkare demokratiska institutioner, större ekonomisk tillväxt och 
mindre kriminalitet. Liknande mönster syns även för enskilda individer då personer 
med hög tillit exempelvis i högre grad är tillfredsställda med sina liv3. En högre grad 
av jämlikhet har även framkommit som en viktig komponent i samhällen med högre 
tillit4.
Uddevallabornas förtroende för kommunens politiker och högre tjänstepersoner fick 
värdet 41 på en skala från 0–100 5. Ett tal under 40 bedöms som inte godkänt och 55 
eller högre som att medborgarna är nöjda. Resultatet för Uddevalla är lägre än både 
genomsnittet för alla 133 kommuner som deltog i undersökningen och för de av dessa 
som är ungefär lika stora befolkningsmässigt. Det finns åldersskillnader vad gäller 
upplevt förtroende bland invånarna, de äldre har betydligt större förtroende än vad de 
yngre har. 

6. Kontroll, inflytande och tillit

2 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 22
3 Rothstein & Uslaner, 2005, s. 41–42
4 Rothstein & Uslaner, 2005; Gustavsson & Jordahl, 2008, 
5 SCB, Medborgarundersökningen 2016
6 Östgötakommissionen för jämlik hälsa, 2014, s. 23
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Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättning-
arna för folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssitua-
tionen har ett starkt samband med ohälsa. En upplevd hopplöshet i tillvaron påverkar 
den mentala hälsan negativt och ökar risken för sjukdomar och för att dö i förtid6.
Att människor har inflytande över det egna livet och samhället är centralt för att inte 
känna maktlöshet och utanförskap7. Forskning har särskilt visat positiva hälsoeffekter 
för barn som får inflytande över livsvillkor och närmiljön8. När det gäller politiskt in-
flytande finns betydande skillnader mellan hög- och lågutbildade. Högutbildade både 
försöker påverka och upplever att de kan påverka i högre grad än lågutbildade9.
Att vara socialt delaktig har flera positiva hälsoeffekter. Den som är socialt delaktig 
står bättre rustad mot utmaningar i livet, har i högre grad en god fysisk hälsa och 
resurser i form av exempelvis materiellt och socialt stöd10. Forskning har visat att brist 
på social delaktighet, precis som rökning och riskkonsumtion av alkohol, är en cen-
tral faktor för dödsrisk11. Social isolering bidrar till att människor känner sig mindre 
trygga, har lågt emotionellt stöd och till mer ohälsosamma levnadsvanor12.
Uddevalla kommunfullmäktige har antagit ett systematiskt arbetssätt med medborgar-
dialog. Det innebär i korthet att kommunen ska informera och lyssna på medborgarnas 
synpunkter och föra dialog med befolkningen. När det gäller möjligheter att påverka 
den lokala politiken gav Uddevallaborna värdet 37 på en skala från 0-100.13 Det är ett 
något lägre värde än för jämförbara kommuner. 55 eller högre bedöms som att med-
borgarna är nöjda, medan ett tal under 40 inte är godkänt. Kvinnor upplever att de kan 
påverka i högre grad än män, liksom äldre (65–84 år) upplever större möjligheter att 
påverka än vad yngre (18–24 år) gör.

Att ha kontroll över sitt liv, tilltro till sin egen förmåga, tillit till andra, inflytande, 
gemenskap och delaktighet i samhället är centrala områden för att uppnå en jämlik 
hälsa. Det finns tydliga kopplingar mellan dessa faktorer och individer och gruppers 
hälsoutveckling. Skillnader i kontroll, inflytande och delaktighet mellan olika grupper 
i Sverige är påtagliga. Personer med lägre socioekonomisk position upplever generellt 
att de har sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av 
samhället i stort. De upplever också mindre gemenskap och delaktighet i samhället.1

7 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 21
8 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 21–22
9 SOU 2016:5, s. 76–77 
10 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 21; Eriksson, 2012, s. 333
11 Holt-Lunstad, Smith, Layton, 2010, s. 20, 
12 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 21 
13 SCB, Medborgarundersökningen 2016

1 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2017:47. 
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa.
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Valdeltagande
Valdeltagande kan användas för att synliggöra människors makt och känsla av delak-
tighet. Att delta i allmänna val anses vara den mest jämlika deltagandeformen. Grup-
per med lågt valdeltagande skattar sin hälsa lägre än andra1. Trots att valdeltagandet 
är högt i Sverige finns stora skillnader mellan olika grupper, vilket i stor utsträckning 
kan förklaras genom socioekonomiska faktorer2. Utbildnings- och inkomstnivåerna 
skiljer sig mellan olika områden (se kapitel 4 om boendesegregation). Detta kan i sin 
tur bidra till skillnader i valdeltagande.
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 för Uddevalla kommun som helhet var 86,88 % 
vilket är något lägre än riket (87,18%), men något högre än länsdelen Västra Gö-
talands län Norra (86,83%).3 Valdeltagandet i Uddevalla har ökat de senaste valen, 
år 2014 (85,70 %) och år 2010 (84,71 %). När det gäller deltagande i kommunvalet 
ligger Uddevalla på 84,76 % vilket är något högre än riket (84,12 %) och hela länet 
Västra Götalands län (84,20 %). Valdeltagandet i Uddevalla har ökat de senaste valen, 
år 2014 (83,76 %) och år 2010 (82,12 %). 

1 Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 20
2 SOU 2016:5, s. 29
3 Valmyndigheten 2018

Tabellen nedan visar valdeltagandet i Uddevalla kommun 9 september 2018. Obser-
vera att dessa områden är valdistrikt och inte välfärdsområden som används för övrigt 
i denna rapport. De distrikt som har högst valdeltagande i riksdagsvalet är Herrestad-
Utby-Lanesund 92,14 %, Ljungskile-Hälle-Skafteröd 92,00 % och Forshälla Väst 
91,74 %. De valdistrikt som har lägst deltagande är Bäve-Norra Dalaberg 69,99 %, 
Bäve Norra Hovhult 70,60 % och Bäve-Skogslyckan 72,96 %. Totalt har de flesta 
valdistrikt ökat när det gäller val till riksdagen, 25 har ökat och 7 har minskat.

Källa: Valmyndigheten

Uddevalla Kommun

Deltagande i val till riksdagen 2014-2018, Uddevalla, andel i %

År 2018

92,14
92,00
91,74
90,80
90,78
90,65
90,58
89,98
89,87
89,80
89,77
89,10
88,82
88,81
88,64
88,60

89,97
91,63
91,08
84,42
90,08
88,83
87,74
88,60
89,20
87,18
89,75
90,00
88,69
88,29
89,53
87,86

Herrestad-Utby-Lanesund
Ljungskile-Hälle-Skafteröd
Forshälla väst
Resteröd-Forshälla öst
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen
Högås-Sundsandvik
Bokenäs-Dragsmark
Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet
Ljungskile-Berg-Simmersröd
Bäve-Boxhult-Södra Hovult
Bäve-Helenedal
Bäve-Fasseröd
Lane-Ryr
Bäve-Kurveröd
Lyckorna-Grinneröd

86,88
Valdistrikt

År 2014
83,76

År 2018 År 2014

Skredsvik-Hogstorp
Uddevalla söder
Bäve-Hedegärde-Vännerberg
Uddevalla-Walkersborg-Bohusgården
Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället
Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg
Uddevalla-Hönseberget-Margeregärde
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken
Uddevalla-Håljuteberget
Uddevalla centrum väst
Bäve-Unneröd-Ramneröd
Bäve-Karlsruhe-Elseberg
Uddevalla-Östeberget-Tureborg
Bäve-Skogslyckan
Bäve-Norra Hovult
Bäve-Norra Dalaberg

Valdistrikt
88,40
86,38
84,88
84,64
84,54
83,35
83,15
82,65
82,17
80,87
80,33
79,37
74,85
72,96
70,60
69,99

87,65
86,05
84,26
82,63
84,70
83,88
82,54
79,90
81,77
79,88
78,24
83,12
73,57
74,31
67,62
70,06

86,88 83,76
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De distrikt som har högst valdeltagande i valet till Kommunfullmäktige är Forshälla 
Väst 91,06 %, Ljungskile-Hälle-Skafteröd 91,2 % och Herrestad-Utby-Lanesund 
90,63 %. De valdistrikt som har lägst deltagande är Bäve-Norra Dalaberg 67,14 %, 
Uddevalla-Österberget-Tureborg 69,31 % och Bäve-Skogslyckan 69, 81 %. 
I de tre distrikt med lägst valdeltagande, har dessutom valdeltagandet gått ned sedan 
förra valet år 2014.

Källa: Valmyndigheten

Uddevalla Kommun

Deltagande i val till kommunfullmäktige 2018, Uddevalla, andel i %

År 2018

91,06
91,02
90,63
89,74
89,31
89,29
89,21
89,02
88,70
88,67
88,55
88,44
88,42
87,94
87,64
86,95

89,80
91,09
83,46
87,71
88,21
85,60
88,55
86,96
89,34
88,10
87,52
86,46
88,62
80,84
87,08
89,03

Forhälla väst
Ljungskile-Hälle-Skafteröd
Herrestad-Utby-Lanesund
Uddevalla-Kappelle-Timanstorpet
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen
Högås-Sundanvik
Bäve-Fasseröd
Bokenäs-Dragsmark
Bäve-Boxhult-Södra Hovult
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd
Lyckorna-Grinneröd
Ljungskile-Berg-Simmersröd
Bäve-Kurveröd
Resteröd-Forshälla öst
Skredsvik-Hogstorp
Bäve-Helenedal

86,88
Valdistrikt

År 2014
83,76

År 2018 År 2014

Lane-Ryr 
Uddevalla söder
Bäve-Bleket-Södra Dalaberg-Vindfället
Bäve-Hedergärde-Vännerberg
Uddevalla-Welkersborg-Bohusgården
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken
Uddevalla-Höngseberget-Margeretegärde
Uddevalla-Håljuteberget
Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg
Bäve-Karlsruhe-Elseberg
Uddevalla centrum väst
Bäve-Unneröd-Ramneröd
Bäve Norra Hovult
Bäve Skogslyckan
Uddevalla-Österberget-Tureborg
Bäve-Norra Dalaberg

Valdistrikt
86,83
85,16
83,86
83,23
82,76
81,91
81,74
80,51
80,21
79,55
79,43
77,93
70,30
69,81
69,31
67,14

86,90
83,95
84,00
83,02
81,35
81,28
81,14
78,53
79,26
81,10
78,15
77,59
65,78
71,58
69,69
67,35

86,88 83,76



Kapitel 7

Uddevalla 
kommuns
välfärdsområden
i siffror

Som tidigare nämnts har Uddevalla delats 
in i geografiska områden (illusteras på kar-
tan till höger) som är sammanhålla utifrån 
välfärdsfaktorer.
På kommande sidor beskrivs vart och ett 
av dessa 13 områden kopplat till statistik.
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Utbildningsnivå Sysselsättning Inkomst Boendeformer

För att ge en snabb överblick finns siffror i marginalen på varje område. Pilarnas riktning 
anger om siffran är högre, samma eller lägre jämfört med genomsnittet i Uddevalla kom-
mun. 
I andra sammanhang, t.ex. i befolkningsprognosen för Uddevalla kommun, är kommunen 
geografiskt indelad i ett antal nyckelkodsområden (NYKO). Det är en kodifiering som ger 
möjlighet att ta fram statistik för mindre områden inom kommunen. Koderna finns med i 
beskrivningen av varje välfärdsområde, t.ex. Berg Västra 0064.
Statistiken, som är hämtad från SCB, beskrivs för varje område, men finns också sam-
manställd i tabeller (sid 96-101). Siffrorna är i de flesta fall från 2016, men befolkning 
och inrikes/utrikes födda är från 2017.

Välfärdsindelning Uddevalla kommun

7. Uddevalla kommuns välfärdsområden i siffror 

Utgångspunkter för välfärdsindelningen är fyra faktorer:
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Välfärdsområdet Bokenäs är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs kusten 
vid Gullmarn, Koljö fjord, Borgilefjorden och Havstensfjorden. Det gränsar till välfärdsområ-
dena Hogstorp och Uddevalla Kust samt till kommunerna Orust och Lysekil. 

I Bokenäs bor 3824 personer vilket motsvarar nästan 7 % av kommunens invånare. Det bor fler 
män än kvinnor i området, 1991 är män och 1833 kvinnor. I Bokenäs är de flesta inrikes födda. 
7 % (251 personer) är utrikes födda vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Något fler män 
än kvinnor i området är utrikes födda, 129 män (6 %) och 122 kvinnor (7 %). 1 % (55 personer) 
är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 26 är män (1 %) och 29 kvinnor (2 %), 
vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (275 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utri-
kes född förälder, varav 140 män (7 %) och 135 kvinnor (7 %). 85 % av invånarna i Bokenäs 
(3243 personer) är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är högre än genomsnit-
tet i kommunen. Av dessa är fler män än kvinnor, 1696 män (85 %) och 1547 kvinnor (84 %).

I Bokenäs har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå eller högre. 10 % 
(200 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet i kommunen, varav 
fler är män än kvinnor, 125 män (12 %) och 75 kvinnor (7 %). 55 % (1109 personer) har gym-
nasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 623 män (61 %) 
och 486 kvinnor (48 %). 35 % (703 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. forskarutbild-
ning) vilket motsvarar genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 259 män (25 
%) och 444 kvinnor (44 %).

Bokenäs

3824 invånare

Inrikes födda 85%
Utrikes födda   7%

Förgymnasial 
utbildning

10%
Eftergymnasial 
utbildning

35%
Gymnasial 
utbildning

55%

I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Berg Västra 0064, Berg Östra 0065, Bokenäs Västra 0066 
och Bokenäs Östra 0067

Samma som
Lägre än

Högre än

Jämfört med genomsnittet 
i Uddevalla kommun
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Förvärvs- 
arbetande

85%
Ekonomiskt 
bistånd

0%
Arbetslöshet

0%
Studier

2%
Medel-
inkomst

266 991 kr
Äganderätt

94%
Hyresrätt

4%

Andelen förvärvsarbetande (85 %) är högre än genomsnittet i kommunen, män (85 %) och 
kvinnor (86 %). I Bokenäs uppbär 0 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Arbetslösheten i 
Bokenäs är lägre än genomsnittet i kommunen, 10 av totalt 174 arbetslösa i kommunen bor i 
området. I Bokenäs är andelen vuxna som studerar lägre än genomsnittet i kommunen. Andelen 
kvinnor och män som studerar är lika stor (2 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år 
är lägre än genomsnittet och högre för män än kvinnor, 15 män (13 %) och 12 kvinnor (11 %). 
I åldersgruppen 25-39 år studerar 10 personer (2 %).

Medelinkomsten i Bokenäs är 266 991 kr vilket är högre än genomsnittet i Uddevalla kom-
mun. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 299 447 kr och kvinnor 
232 882 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i Bokenäs 286 079 kr vilket också är 
högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst 
än kvinnor, män 20-64 år tjänar 321 401 kr och kvinnor 250 513 kr. Bland äldre (från 65 år) är 
medelinkomsten i Bokenäs 224 294 kr vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Män har 
också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 253 510 
kr och kvinnor 190 499 kr.

I Bokenäs äger de flesta sin bostad. 94 % (3547 personer) bor i äganderätt vilket är en högre an-
del än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor i äganderätt, 1854 män (94 
%) och 1693 kvinnor (94 %). 4 % (136 personer) bor i hyresrätt vilket är lägre än genomsnittet i 
kommunen. Fler kvinnor än män i området bor i hyresrätt, 62 män (3 %) och 74 kvinnor (4 %).
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Välfärdsområdet Forshälla är en landsbygd som ligger längst söderut i Uddevalla kommun där 
det gränsar till välfärdsområdena Ljungskile Tätort, Uddevalla Kust och Lane Ryr. Det gränsar 
också till kommunerna Orust, Stenungsund och Lilla Edet. 

I Forshälla bor 2360 personer, vilket motsvarar drygt 4 % av kommunens invånare och därmed 
det minsta välfärdsområdet. Det bor fler män än kvinnor i området, 1235 är män och 1125 kvin-
nor. I Forshälla är de flesta inrikes födda. 8 % (181 personer) är utrikes födda vilket är lägre än 
genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området är utrikes födda, 102 män (8 %) och 
79 kvinnor (7 %). 2 % (36 personer) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 
16 är män (1 %) och 20 kvinnor (2 %), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (159 personer) är 
inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 73 män (6 %) och 86 kvinnor 
(8 %). 84 % av invånarna i Forshälla (1984 personer) är inrikes födda med två inrikes födda 
föräldrar, vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler män än kvinnor, 1044 
män (85 %) och 940 kvinnor (84 %).

I Forshälla har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå eller högre. 12 % 
(160 personer) har förgymnasial utbildning vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen, 
varav fler är män än kvinnor, 99 män (14 %) och 61 kvinnor (9 %). 52 % (719 personer) har 
gymnasial utbildning vilket är något högre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 425 
män (59 %) och 294 kvinnor (45 %). 34 % (461 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. 
forskarutbildning) vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor 
än män, 172 män (24 %) och 289 kvinnor (44 %). 
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I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Forshälla 0054 och Ljungskile glesbygd 0051
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Andelen förvärvsarbetande (82 %) är högre än genomsnittet i kommunen och jämnt fördelad 
mellan män (83 %) och kvinnor (81 %). I Forshälla uppbär 1 % ekonomiskt bistånd (socialbi-
drag), vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Uppgift om arbetslösheten i Forshälla är 
för låg för att presenteras i det statistiska materialet. I Forshälla motsvarar andelen vuxna som 
studerar genomsnittet i kommunen. Andelen kvinnor och män som studerar är lika stor (3 %). 
Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är högre än genomsnittet och något högre för 
kvinnor (19 %) än män (18 %). I åldersgruppen 25-39 år är det något fler kvinnor än män som 
studerar, 5 män (3 %) och 6 kvinnor (3 %).

Medelinkomsten i Forshälla är 256 525 kr vilket är något högre än genomsnittet i Uddevalla 
kommun. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 284 930 kr och kvin-
nor 225 086 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i Forshälla 272 564 kr vilket 
också är något högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre 
medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 297 796 kr och kvinnor 244 858 kr. Bland äldre 
(från 65 år) är medelinkomsten i Forshälla 209 270 kr vilket är något högre än genomsnittet i 
kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och 
äldre tjänar 247 584 kr och kvinnor 165 860 kr.

I Forshälla äger de flesta sin bostad. 92 % (2185 personer) bor i äganderätt vilket är en högre 
andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor i äganderätt, 1136 män 
(92 %) och 1049 kvinnor (93 %). 4 % (97 personer) bor i hyresrätt vilket är lägre än genomsnit-
tet i kommunen. Fler kvinnor än män i området bor i hyresrätt, 44 män (4 %) och 53 kvinnor 
(5 %).
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Välfärdsområdet Hogstorp är en landsbygd som ligger längst norrut i Uddevalla kommun, del-
vis längs kusten vid Saltkällefjorden och Gullmarn. Det gränsar till välfärdsområdena Bokenäs, 
Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra, Uddevalla Östra 
och Lane Ryr. Det gränsar också till kommunerna Lysekil, Munkedal och Färgelanda. 

I Hogstorp bor 2383 personer, vilket motsvarar drygt 4 % av kommunens invånare och är där-
med det näst minsta välfärdsområdet. Det bor fler män än kvinnor i området, 1248 är män och 
1135 kvinnor. I Hogstorp är de flesta inrikes födda. 8 % (196 personer) är utrikes födda vilket 
är lägre än genomsnittet i kommunen. Något fler kvinnor än män i området är utrikes födda, 
92 män (7 %) och 104 kvinnor (9 %). 3 % (66 personer) är inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar, varav 40 är män (3 %) och 26 kvinnor (2 %), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % 
(168 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 86 män (7 %) 
och 82 kvinnor (7 %). 82 % av invånarna i Hogstorp (1953 personer) är inrikes födda med två 
inrikes födda föräldrar, vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler män än 
kvinnor, 1030 män (83 %) och 923 kvinnor (81 %).

I Hogstorp har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå eller högre. 12 % 
(156 personer) har förgymnasial utbildning vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen, 
varav fler är män än kvinnor, 113 män (17 %) och 43 kvinnor (7 %). 57 % (742 personer) har 
gymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 419 män (61 
%) och 323 kvinnor (52 %). 30 % (393 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. forskar-
utbildning) vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 146 
män (21 %) och 247 kvinnor (40 %).

Hogstorp

2383 invånare

Inrikes födda 82%
Utrikes födda   8%

Förgymnasial 
utbildning

12%
Eftergymnasial 
utbildning

30%
Gymnasial 
utbildning

57%Samma som
Lägre än

Högre än

Jämfört med genomsnittet 
i Uddevalla kommun

74

I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Herrestads glesbygd 0061 (delvis), Hogstorp 0062 och Skredsvik 0063
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Andelen förvärvsarbetande (86 %) är högre än genomsnittet i kommunen och jämnt fördelad 
mellan män och kvinnor. I Hogstorp uppbär 1 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket är 
lägre än genomsnittet i kommunen. Uppgift om arbetslösheten i Hogstorp är för låg för att 
presenteras i det statistiska materialet. I Hogstorp är andelen vuxna som studerar lägre än ge-
nomsnittet i kommunen. Andelen kvinnor och män som studerar är lika stor (2 %). Andelen 
studerande i åldersgruppen 18-24 år är högre än genomsnittet och något högre för kvinnor (17 
%) än män (16 %).

Medelinkomsten i Hogstorp är 260 578 kr vilket är högre än genomsnittet i Uddevalla kom-
mun. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 289 597 kr och kvinnor 
228 399 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i Hogstorp 278 831 kr vilket också är 
högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst 
än kvinnor, män 20-64 år tjänar 312 561 kr och kvinnor 241 620 kr. Bland äldre (från 65 år) är 
medelinkomsten i Hogstorp 198 102 kr vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Män har 
också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 211 835 
kr och kvinnor 182 605 kr.

I Hogstorp äger de flesta sin bostad. 97 % (2274 personer) bor i äganderätt vilket är den högsta 
andelen i kommunen. Något fler kvinnor (98 %) än män (97 %) i området bor i äganderätt. 1 % 
(25 personer) bor i hyresrätt vilket är den lägsta andelen i kommunen, lika andel för män som 
för kvinnor (1 %).
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Välfärdsområdet Lane Ryr är en landsbygd som ligger på östra sidan av Uddevalla kommun 
där det gränsar till kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Färgelanda. Det gränsar till väl-
färdsområdena Forshälla, Uddevalla Södra, Uddevalla Östra och Hogstorp.

I Lane Ryr bor 2709 personer, vilket motsvarar nästan 5 % av kommunens invånare. Det bor 
fler män än kvinnor i området, 1417 är män och 1292 kvinnor. I Lane Ryr är de flesta inrikes 
födda. 6 % (152 personer) är utrikes födda vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Fler 
män än kvinnor i området är utrikes födda, 86 män (6 %) och 66 kvinnor (5 %). 1 % (29 perso-
ner) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 12 är män (1 %) och 17 kvinnor (1 
%), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (183 personer) är inrikes födda med en inrikes och en 
utrikes född förälder, varav 105 män (7 %) och 78 kvinnor (6 %). 87 % av invånarna i Lane Ryr 
(2345 personer) är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är den högsta andelen i 
kommunen och högre än genomsnittet. Andelen kvinnor (88 %) är högre än män (86 %).

I Lane Ryr har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå eller högre. 11 % 
(181 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet i kommunen, varav 
fler är män än kvinnor, 116 män (14 %) och 65 kvinnor (9 %). 62 % (981 personer) har gymna-
sial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 585 män (70 %) 
och 396 kvinnor (54 %). 25 % (402 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. forskarutbild-
ning) vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 129 män (15 
%) och 273 kvinnor (37 %).
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Andelen förvärvsarbetande (88 %) är den högsta i kommunen och jämnt fördelad mellan män 
(89 %) och kvinnor (87 %). I Lane Ryr uppbär 0 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Uppgift 
om arbetslösheten i Lane Ryr är för låg för att presenteras i det statistiska materialet. I Lane 
Ryr är andelen vuxna som studerar lägre än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor 
studerar, 22 män (3 %) och 17 kvinnor (2 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är 
högre än genomsnittet och högre för män än kvinnor, 19 män (19 %) och 10 kvinnor (12 %). I 
åldersgruppen 25-39 år studerar 8 personer (2 %). 

Medelinkomsten i Lane Ryr är 254 092 kr vilket är något högre än genomsnittet i kommunen. 
Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 279 344 kr och kvinnor 224 892 
kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i Lane Ryr 270 113 kr vilket också är något 
högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst 
än kvinnor, män 20-64 år tjänar 293 310 kr och kvinnor 243 606 kr. Bland äldre (från 65 år) är 
medelinkomsten i Lane Ryr 197 950 kr vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Män har 
också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 231 598 
kr och kvinnor 157 375 kr.

I Lane Ryr äger de flesta sin bostad. 95 % (2531 personer) bor i äganderätt vilket är den näst 
högsta andelen i kommunen och högre än genomsnittet. Samma andel kvinnor som män bor i 
äganderätt (95 %). 3 % (89 personer) bor i hyresrätt vilket är den näst lägsta andelen i kommu-
nen. Fler kvinnor än män i området bor i hyresrätt, 42 män (3 %) och 47 kvinnor (4 %).
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Välfärdsområdet Ljungskile Tätort är ett samhälle i södra delen av Uddevalla kommun i Ljung-
skileviken. Det är omgärdat av välfärdsområdena Forshälla och Uddevalla Kust.

I Ljungskile Tätort har de flesta i åldersgruppen 20-64 år eftergymnasial utbildningsnivå. 7 % 
(133 personer) har förgymnasial utbildning vilket är den lägsta andelen i kommunen och lägre 
än genomsnittet. Av dessa är fler män än kvinnor, 82 män (9 %) och 51 kvinnor (5 %). 37 % 
(690 personer) har gymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet, varav fler är män än 
kvinnor, 385 män (42 %) och 305 kvinnor (32 %). 55 % (1045 personer) har eftergymnasial 
utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är den högsta andelen i kommunen. Av dessa är fler 
kvinnor än män, 448 män (49 %) och 597 kvinnor (62 %). 
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I Ljungskile Tätort bor 3947 personer, vilket motsvarar 7 % av kommunens invånare. Det 
bor fler kvinnor än män i området, 2024 är kvinnor och 1923 män. I Ljungskile Tätort är de 
flesta inrikes födda. 8 % (303 personer) är utrikes födda vilket är lägre än genomsnittet i kom-
munen. Fler kvinnor än män i området är utrikes födda, 137 män (7 %) och 166 kvinnor (8 
%). 2 % (61 personer) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 33 är män (2 
%) och 28 kvinnor (1 %), vilket är lägre än genomsnittet. 8 % (314 personer) är inrikes födda 
med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 154 män (8 %) och 160 kvinnor (8 %). 83 
% av invånarna i Ljungskile (3269 personer) är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, 
vilket är högre än genomsnittet i kommunen, lika för män och för kvinnor (83 %).
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Medelinkomsten i Ljungskile Tätort är 285 487 vilket är den näst högsta i kommunen och högre 
än genomsnittet. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 334 567 kr och 
kvinnor 241 011 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i Ljungskile Tätort 307 610 kr 
vilket också är högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre 
medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 353 098 kr och kvinnor 264 148 kr. Bland äldre 
(från 65 år) är medelinkomsten i Ljungskile Tätort 242 802 kr vilket är högre än genomsnittet i 
kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och 
äldre tjänar 295 735 kr och kvinnor 199 511 kr.

I Ljungskile Tätort äger de flesta sin bostad. 72 % (2815 personer) bor i äganderätt vilket är en 
högre andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor i äganderätt, 1423 
män (75 %) och 1392 kvinnor (70 %). 4 % (155 personer) av invånarna bor i bostadsrätt vilket 
är en lägre andel än genomsnittet, samma andel kvinnor som män (4 %). 22 % av invånarna 
(861 personer) bor i hyresrätt vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Fler kvinnor än män 
i området bor i hyresrätt, 373 män (20 %) och 488 kvinnor (24 %).

uppg. saknas.
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Andelen förvärvsarbetande (82 %) är högre än genomsnittet i kommunen och ganska jämnt 
fördelad mellan män (84 %) och kvinnor (80 %). I Ljungskile Tätort uppbär 1 % ekonomiskt 
bistånd (socialbidrag), vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Uppgift om arbetslösheten 
i Ljungskile Tätort är för låg för att presenteras i det statistiska materialet. I Ljungskile Tätort är 
andelen vuxna som studerar högre än genomsnittet i kommunen. Fler kvinnor än män studerar, 
32 män (3 %) och 40 kvinnor (4 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är högre än 
genomsnittet och något högre för kvinnor (19 %) än män (17 %). I åldersgruppen 25-39 år stu-
derar något fler kvinnor än män, 6 män (2 %) och 11 kvinnor (4 %). I Ljungskile Tätort studerar 
också 6 kvinnor (1 %) i åldersgruppen 40-64 år.



Välfärdsområdet Uddevalla Kust är en landsbygd i västra delen av Uddevalla kommun längs 
kusten vid Brunnefjälls kile och Havstensfjorden. Det gränsar till välfärdsområdena Forshälla 
och Ljungskile Tätort samt till Orust kommun. 

I området Uddevalla Kust bor 3973 personer, vilket motsvarar drygt 7 % av kommunens in-
vånare. Det bor fler män än kvinnor i området, 2031 är män och 1942 kvinnor. I området 
Uddevalla Kust är de flesta inrikes födda. 7 % (276 personer) är utrikes födda vilket är lägre 
än genomsnittet i kommunen. Andelen kvinnor och män i området som är utrikes födda är lika 
stor (7 %). 2 % (73 personer) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, samma andel 
kvinnor som män (2 %), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (283 personer) är inrikes födda 
med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 136 män (7 %) och 147 kvinnor (8 %). 84 % 
av invånarna i området Uddevalla Kust (3341 personer) är inrikes födda med två inrikes födda 
föräldrar, vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler män än kvinnor, 1726 
män (85 %) och 1615 kvinnor (83 %).

I området Uddevalla Kust har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 
eller högre. 8 % (176 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet i 
kommunen, varav fler är män än kvinnor, 119 män (11 %) och 57 kvinnor (5 %). 43 % (934 
personer) har gymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 
526 män (49 %) och 408 kvinnor (38 %). 47 % (1013 personer) har eftergymnasial utbildning 
(inkl. forskarutbildning) vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor 
än män, 416 män (39 %) och 597 kvinnor (56 %).
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Andelen förvärvsarbetande (84 %) är högre än genomsnittet i kommunen och jämnt fördelad 
mellan män (85 %) och kvinnor (84 %). I området Uddevalla Kust uppbär 1 % ekonomiskt 
bistånd (socialbidrag), vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Uppgift om arbetslösheten 
i området Uddevalla Kust är för låg för att presenteras i det statistiska materialet. I området 
Uddevalla Kust är andelen vuxna som studerar lägre än genomsnittet i kommunen. Andelen 
män och kvinnor som studerar är lika stor (2 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år 
är högre än genomsnittet och högre för män än kvinnor, 23 män (20 %) och 14 kvinnor (12 %). 
I åldersgruppen 25-39 år är det 13 personer (2 %) i området som studerar.

Medelinkomsten i området Uddevalla Kust är 313 895 kr vilket är den högsta i kommunen. Män 
i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 362 471 kr och kvinnor 264 182 kr. I 
åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla Kust 334 329 kr vilket också är 
den högsta i kommunen och högre än genomsnittet. Män har också i denna åldersgrupp högre 
medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 382 805 kr och kvinnor 285 582 kr. Bland äldre 
(från 65 år) är medelinkomsten i området Uddevalla Kust 251 222 kr vilket är högre än genom-
snittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 
65 år och äldre tjänar 302 249 kr och kvinnor 196 107 kr.

I området Uddevalla Kust äger de flesta sin bostad. 95 % av invånarna (3647 personer) bor i 
äganderätt vilket är den näst högsta andelen i kommunen och högre än genomsnittet, samma 
andel för män som för kvinnor (95 %). 3 % av invånarna (118 personer) bor i hyresrätt vilket 
är den näst lägsta andelen i kommunen och lägre än genomsnittet, samma andel för män som 
för kvinnor (3 %).

uppg. saknas.
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Välfärdsområdet Uddevalla Nordöstra ligger inne i staden och gränsar till välfärdsområdena 
Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla Västra, Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra 
Centrum och Uddevalla Östra. 

I området Uddevalla Nordöstra bor 4145 personer, vilket motsvarar drygt 7 % av kommunens 
invånare. Det bor fler män än kvinnor i området, 2098 är män och 2047 kvinnor. I området 
Uddevalla Nordöstra är de flesta inrikes födda. 15 % (621 personer) är utrikes födda vilket är 
något lägre än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området är utrikes födda, 337 
män (16 %) och 284 kvinnor (14 %). 4 % (158 personer) är inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar, varav 76 är män (4 %) och 82 kvinnor (4 %), vilket är något lägre än genomsnittet.  
8 % (331 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 154 män 
(7 %) och 177 kvinnor (9 %). 73 % av invånarna i området Uddevalla Nordöstra (3035 perso-
ner) är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är något högre än genomsnittet i 
kommunen, samma andel för kvinnor som för män (73 %).

I området Uddevalla Nordöstra har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 
eller högre. 11 % (297 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet i 
kommunen, varav fler är män än kvinnor, 166 män (13 %) och 131 kvinnor (10 %). 53 % (1390 
personer) har gymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är män än kvin-
nor, 769 män (58 %) och 621 kvinnor (48 %). 34 % (904 personer) har eftergymnasial utbild-
ning (inkl. forskarutbildning) vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler 
kvinnor än män, 372 män (28 %) och 532 kvinnor (41 %). 
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Andelen förvärvsarbetande (76 %) är lägre än genomsnittet i kommunen och jämnt fördelad 
mellan män (77 %) och kvinnor (76 %). I området Uddevalla Nordöstra uppbär 3 % ekono-
miskt bistånd (socialbidrag), vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten 
i Uddevalla Nordöstra ligger på samma nivå procentuellt som genomsnittet i kommunen (1%), 
17 av totalt 174 arbetslösa i kommunen bor i området. I Uddevalla Nordöstra motsvarar an-
delen vuxna som studerar genomsnittet i kommunen (3 %). Fler kvinnor än män studerar, 38 
män (3 %) och 56 kvinnor (4 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är något lägre 
än genomsnittet och något lägre för män än kvinnor, 26 män (11 %) och 29 kvinnor (13 %). 
I åldersgruppen 25-39 år studerar fler kvinnor än män, 11 män (2 %) och 21 kvinnor (5 %). I 
Uddevalla Nordöstra studerar också 6 kvinnor (1 %) i åldersgruppen 40-64 år. 

Medelinkomsten i området Uddevalla Nordöstra är 234 493 kr vilket är något lägre än genom-
snittet i kommunen. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 255 183 
kr och kvinnor 213 737 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla 
Nordöstra 242 776 kr vilket också är något lägre än genomsnittet i kommunen. Män har också i 
denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 261 738 kr och kvinnor 
223 405 kr. Bland äldre (från 65 år) är medelinkomsten i området Uddevalla Nordöstra 193 958 
vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelin-
komst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 221 313 kr och kvinnor 168 850 kr. 

I området Uddevalla Nordöstra äger de flesta sin bostad men det är nästan lika vanligt att hyra. 
47 % av invånarna (1969 personer) bor i äganderätt vilket är en något lägre andel än genom-
snittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor i äganderätt, 1002 män (48 %) och 967 
kvinnor (47 %). 7 % av invånarna (303 personer) bor i bostadsrätt vilket är en lägre andel än 
genomsnittet. Nästan lika många män som kvinnor i området bor i bostadsrätt, 152 män (7 %) 
och 151 kvinnor (7 %). 43 % av invånarna (1792 personer) bor i hyresrätt vilket är högre än 
genomsnittet i kommunen. Nästan lika många män som kvinnor i området bor i hyresrätt, 897 
män (43 %) och 895 kvinnor (43 %).

1%
Hyresrätt

43%
Äganderätt

47%
Bostadsrätt

7%

83



Välfärdsområdet Uddevalla Norra ligger inne i staden och gränsar till välfärdsområdena Hogs-
torp, Uddevalla Västra och Uddevalla Nordöstra. 

I området Uddevalla Norra har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 
eller högre. 25 % (815 personer) har förgymnasial utbildning vilket är den högsta andelen i 
kommunen, samma andel för män som för kvinnor (25 %). Av dessa är fler kvinnor än män, 
406 män (25 %) och 409 kvinnor (25 %). 26 % (847 personer) har gymnasial utbildning vilket 
är lägre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 788 män (48 %) och 679 kvinnor (42 
%). 45 % (1467 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är 
lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 386 män (24 %) och 461 
kvinnor (29 %).
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I området Uddevalla Norra bor 6443 personer, vilket motsvarar nära 12 % av kommunens 
invånare. Det bor något fler män än kvinnor i området, 3237 män och 3206 kvinnor. I om-
rådet Uddevalla Norra är de flesta utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes 
födda föräldrar. 40 % (2568 personer) är utrikes födda vilket är den högsta andelen i kom-
munen och högre än genomsnittet. Fler män än kvinnor i området är utrikes födda, 1323 män 
(41 %) och 1245 kvinnor (39 %). 14 % (907 personer) är inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar, samma andel för män som för kvinnor (14 %), vilket är högre än genomsnittet.7 % 
(458 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, samma andel för 
män som för kvinnor (7 %). 39 % av invånarna i området Uddevalla Norra (2510 personer) 
är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är lägst andel i kommunen och lägre 
än genomsnittet. Av dessa är fler kvinnor än män, 1224 män (38 %) och 1286 kvinnor (40 
%).
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Andelen förvärvsarbetande (61 %) är den lägsta i kommunen, män 62 % och kvinnor 59 
%. I området Uddevalla Norra uppbär 12 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket är 
högre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Norra ligger på samma 
nivå procentuellt som genomsnittet i kommunen (1 %), men det finns några skillnader 
att lyfta. 41 av totalt 174 arbetslösa i kommunen bor i området, 19 av totalt 69 kvinnor, 
och 22 av 105 män. I Uddevalla Norra är andelen vuxna som studerar högre än genomsnit-
tet i kommunen. Fler män än kvinnor studerar, 80 män (5 %) och 61 kvinnor (4 %). Andelen 
studerande i åldersgruppen 18-24 år är betydligt högre än genomsnittet och högre för män än 
kvinnor, 61 män (20 %) och 45 kvinnor (16 %). I åldersgruppen 25-39 år studerar något fler 
kvinnor än män, 14 män (2 %) och 15 kvinnor (3 %). I Uddevalla Norra studerar också 5 män 
(1 %) i åldersgruppen 40-64 år.

Medelinkomsten i området Uddevalla Norra är 197 340 kr vilket är den lägsta i kommunen. 
Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 212 991 kr och kvinnor 182 097 
kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla Norra 200 434 kr vilket 
också är den lägsta i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än 
kvinnor, män 20-64 år tjänar 212 171 kr och kvinnor 188 507 kr. Bland äldre (från 65 år) är 
medelinkomsten i området Uddevalla Norra 189 009 kr vilket är lägre än genomsnittet i kom-
munen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och 
äldre tjänar 215 387 kr och kvinnor 166 097 kr.

I området Uddevalla Norra är det lika vanligt att hyra sin bostad som att äga den. 25 % av in-
vånarna (1608 personer) bor i äganderätt vilket är en lägre andel än genomsnittet i kommunen. 
Fler män än kvinnor i området bor i äganderätt, 822 män (25 %) och 786 kvinnor (24 %).  25 
% av invånarna (1611 personer) bor i bostadsrätt vilket är en högre andel än genomsnittet. Fler 
kvinnor än män i området bor i bostadsrätt, 777 män (24 %) och 834 kvinnor (26 %). 50 % av 
invånarna (3207 personer) bor i hyresrätt vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Något 
fler män än kvinnor i området bor i hyresrätt, 1618 män (50 %) och 1589 kvinnor (49 %).



Välfärdsområdet Uddevalla Södra ligger både inne i staden och strax utanför längs Byfjor-
dens inre kust. Det gränsar till välfärdsområdena Lane Ryr, Uddevalla Kust, Uddevalla Västra, 
Uddevalla Västra Centrum, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Östra. 

I området Uddevalla Södra bor 5268 personer, vilket motsvarar drygt 9 % av kommunens invå-
nare. Det bor fler kvinnor än män i området, 2726 är kvinnor och 2542 män. I området Udde-
valla Södra är de flesta inrikes födda. 13 % (660 personer) är utrikes födda vilket är lägre än 
genomsnittet i kommunen. Fler kvinnor än män i området är utrikes födda, 299 män (12 %) och 
361 kvinnor (13 %). 4 % (202 personer) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 
103 är män (4 %) och 99 kvinnor (4 %), vilket är lägre än genomsnittet. 8 % (413 personer) är 
inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 207 män (8 %) och 206 kvin-
nor (8 %). 76 % av invånarna i området Uddevalla Södra (3993 personer) är inrikes födda med 
två inrikes födda föräldrar, vilket är högre än genomsnittet i kommunen, samma andel för män 
som för kvinnor (76 %) 

I området Uddevalla Södra har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 
eller högre. 10 % (317 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet 
i kommunen, varav fler är män än kvinnor, 170 män (11 %) och 147 kvinnor (10 %). 53 % 
(1614 personer) har gymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är män än 
kvinnor, 891 män (59 %) och 723 kvinnor (47 %). 35 % (1072 personer) har eftergymnasial 
utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket motsvarar genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler 
kvinnor än män, 432 män (29 %) och 640 kvinnor (42 %). 
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Andelen förvärvsarbetande (80 %) är något högre än genomsnittet i kommunen, män 81 % och 
kvinnor 79 %. I området Uddevalla Södra uppbär 2 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket 
är lägre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Södra är mindre än 1 %, vil-
ket är lägre än genomsnittet i kommunen. 10 av totalt 174 arbetslösa i kommunen bor i området. 
I Uddevalla Södra motsvarar andelen vuxna som studerar genomsnittet i kommunen (3 %), lika 
andel män som kvinnor. Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är lägre än genomsnittet 
och något högre för män än kvinnor, 29 män (12 %) och 27 kvinnor (10 %). I åldersgruppen 
25-39 år studerar fler kvinnor än män, 15 män (3 %) och 23 kvinnor (5 %). 

Medelinkomsten i området Uddevalla Södra är 262 354 kr vilket är högre än genomsnittet i 
kommunen. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 319 534 kr och 
kvinnor 211 183 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla Södra 
287 308 kr vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp 
högre medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 342 655 kr och kvinnor 232 759 kr. Bland 
äldre (från 65 år) är medelinkomsten i området Uddevalla Södra 200 397 kr vilket är något lägre 
än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvin-
nor, män 65 år och äldre tjänar 250 445 kr och kvinnor 165 267 kr.

I området Uddevalla Södra äger de flesta sin bostad. 28 % av invånarna (1443 personer) bor i 
äganderätt vilket är en lägre andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området 
bor i äganderätt, 729 män (30 %) och 714 kvinnor (27 %). 31 % av invånarna (1591 personer) 
bor i bostadsrätt vilket är den högsta andelen i kommunen, samma andel för män som för kvin-
nor (31 %). 39 % av invånarna (2015 personer) bor i hyresrätt vilket är något högre än genom-
snittet i kommunen. Fler kvinnor än män i området bor i hyresrätt, 924 män (38 %) och 1091 
kvinnor (41 %).
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Välfärdsområdet Uddevalla Västra ligger i stadens ytterområden delvis längs Byfjordens inre 
kust. Det gränsar till välfärdsområdena Uddevalla Kust, Hogstorp, Uddevalla Norra, Uddevalla 
Västra Centrum, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra. 

I området Uddevalla Västra bor 6071 personer, vilket motsvarar nästan 11 % av kommunens 
invånare. Det bor fler kvinnor än män i området, 3079 är kvinnor och 2992 män.  I området 
Uddevalla Västra är de flesta inrikes födda. 8 % (486 personer) är utrikes födda vilket är lägre 
än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området är utrikes födda, 259 män (9 %) 
och 227 kvinnor (7 %). 3 % (211 personer) är inrikes födda med två utrikes föräldrar,
varav 100 är män (3 %) och 111 kvinnor (4 %), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (441 per-
soner) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 220 män (7 %) och 
221 kvinnor (7 %). 81 % av invånarna i området Uddevalla Västra (4933 personer) är inrikes 
födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Av dessa 
är fler kvinnor än män, 2413 män (81 %) och 2520 kvinnor (82 %).
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I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Boxhult 0024, Fasseröd 0026, Herrestads tätort 0060 och Kurveröd 0028

I området Uddevalla Västra har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbild-
ningsnivå eller högre. 8 % (251 personer) har förgymnasial utbildning vilket är lägre 
än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler män än kvinnor, 160 män (10 %) och 91 
kvinnor (5 %). 50 % (1641 personer) har gymnasial utbildning vilket är något lägre än 
genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 899 män (56 %) och 742 kvinnor (44 %). 41 
% (1338 personer) har eftergymnasial utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är högre 
än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 522 män (32 %) och 816 
kvinnor (49 %).

©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun



Medel-
inkomst

Förvärvs- 
arbetande

87%
Ekonomiskt 
bistånd

 0-1%
Arbetslöshet Studier

4% 271 683 kr

Andelen förvärvsarbetande (87 %) ligger bland de högsta i kommunen och är högre bland 
män (88 %) än kvinnor (86 %). I området Uddevalla Västra uppbär mindre än 1 % ekono-
miskt bistånd (socialbidrag), vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i 
Uddevalla Västra är under 1 %, vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. I Uddevalla Västra 
är andelen vuxna som studerar lägre än genomsnittet i kommunen. Andelen kvinnor och män 
som studerar är lika stor (2 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är lägre än genom-
snittet och högre för män än kvinnor, 29 män (13 %) och 24 kvinnor (11 %). I åldersgruppen 
25-39 år studerar 19 personer (2 %) i området.

Medelinkomsten i området Uddevalla Västra är 271 683 kr vilket är högre än genomsnittet i 
kommunen. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 308 439 kr och 
kvinnor 237 250 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla Västra 
291 885 kr vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp 
högre medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 327 948 kr och kvinnor 257 011 kr. Bland 
äldre (från 65 år) är medelinkomsten i området Uddevalla Västra 211 389 kr vilket är högre än 
genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, 
män 65 år och äldre tjänar 246 210 kr och kvinnor 181 726 kr.

I området Uddevalla Västra äger de flesta sin bostad. 73 % av invånarna (4443 personer) bor 
i äganderätt vilket är en högre andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i om-
rådet bor i äganderätt, 2256 män (75 %) och 2187 kvinnor (71 %). 15 % av invånarna (899 
personer) bor i bostadsrätt vilket är något högre än genomsnittet. Fler kvinnor än män i området
bor i bostadsrätt, 414 män (14 %) och 485 kvinnor (16 %). 12 % av invånarna (736 personer) 
bor i hyresrätt vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Fler kvinnor än män i området bor i 
hyresrätt, 328 män (11 %) och 408 kvinnor (13 %).
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Välfärdsområdet Uddevalla Västra Centrum ligger inne i staden och gränsar till välfärdsom-
rådena Uddevalla Södra, Uddevalla Västra, Uddevalla Norra, Uddevalla Nordöstra och Udde-
valla Östra Centrum. 

I området Uddevalla Västra Centrum bor 4400 personer, vilket motsvarar nästan 8 % av kom-
munens invånare. Det bor fler kvinnor än män i området, 2258 är kvinnor och 2142 män. I 
området Uddevalla Västra Centrum är de flesta inrikes födda. 24 % (1065 personer) är utrikes 
födda vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området är utrikes 
födda, 538 män (25 %) och 527 kvinnor (23 %). 7 % (321 personer) är inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar, samma andel män som kvinnor (7 %), vilket är högre än genomsnittet. 
7 % (295 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 151 män 
(7 %) och 144 kvinnor (6 %). 62 % av invånarna i området Uddevalla Västra Centrum (2719 
personer) är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, vilket är lägre än genomsnittet i 
kommunen. Av dessa är fler kvinnor än män, 1293 män (60 %) och 1426 kvinnor (63 %).

I området Uddevalla Västra Centrum har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbild-
ningsnivå eller högre. 16 % (385 personer) har förgymnasial utbildning vilket är högre än ge-
nomsnittet i kommunen, varav fler är män än kvinnor, 220 män (18 %) och 165 kvinnor (14 %). 
55 % (1328 personer) har gymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler är 
män än kvinnor, 728 män (58 %) och 600 kvinnor (52 %). 27 % (642 personer) har eftergymna-
sial utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa 
är fler kvinnor än män, 274 män (22 %) och 368 kvinnor (32 %).
   

Uddevalla Västra Centrum

4400 invånare

Inrikes födda 62%
Utrikes födda 24%

Förgymnasial 
utbildning

16%
Eftergymnasial 
utbildning

27%
Gymnasial 
utbildning

55%Samma som
Lägre än

Högre än

Jämfört med genomsnittet 
i Uddevalla kommun

90

I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Skogslyckan 0022, Underås 0020, 
Unneröd 0023 och Västra Ramneröd 0021
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Andelen förvärvsarbetande (70 %) är lägre än genomsnittet i kommunen, män 70 % och kvin-
nor 69 %. I området Uddevalla Västra Centrum uppbär 6 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag), 
vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Västra Centrum ligger 
på samma nivå procentuellt som genomsnittet i kommunen (1 %). 27 av totalt 174 arbetslösa i 
kommunen bor i området, samma andel män som kvinnor (1 %). I Uddevalla Västra Centrum 
motsvarar andelen vuxna som studerar genomsnittet i kommunen (3 %). Något fler kvinnor än 
män studerar, 41 män (3 %) och 43 kvinnor (4 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år 
motsvarar genomsnittet och är något lägre för män (12 %) än för kvinnor (14 %). I åldersgrup-
pen 25-39 år studerar samma andel män som kvinnor (2 %).

Medelinkomst i området Uddevalla Västra Centrum är 203 108 kr vilket är den näst lägsta i 
kommunen och lägre än genomsnittet. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män 
tjänar 220 454 kr och kvinnor 187 267 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i om-
rådet Uddevalla Västra Centrum 215 839 kr vilket också är den näst lägsta i kommunen. Män 
har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 226 648 kr 
och kvinnor 204 152 kr. Bland äldre (från 65 år) är medelinkomsten i området Uddevalla Västra 
Centrum 175 737 kr vilket är den lägsta i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre 
medelinkomst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 202 561 kr och kvinnor 158 830 kr. 

I området Uddevalla Västra Centrum hyr de flesta sin bostad. 19 % av invånarna (804 personer) 
bor i äganderätt vilket är en lägre andel än genomsnittet i kommunen. Något fler män än kvin-
nor i området bor i äganderätt, 404 män (19 %) och 400 kvinnor (18 %). 13 % av invånarna 
(553 personer) bor i bostadsrätt vilket är något lägre än genomsnittet. Fler kvinnor än män i 
området bor i bostadsrätt, 254 män (12 %) och 299 kvinnor (13 %). 68 % av invånarna (2935 
personer) bor i hyresrätt vilket är högre än genomsnittet i kommunen, samma andel för män 
som för kvinnor (68 %).
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Välfärdsområdet Uddevalla Östra ligger inne i staden och gränsar till välfärdsområdena Udde-
valla Södra, Hogstorp, Lane Ryr, Uddevalla Östra Centrum och Uddevalla Nordöstra. 

I området Uddevalla Östra bor 4601 personer, vilket motsvarar drygt 8 % av kommunens invå-
nare. Det bor något fler män än kvinnor i området, 2308 är män och 2293 kvinnor. I området 
Uddevalla Östra är de flesta inrikes födda. 27 % (1225 personer) är utrikes födda vilket är en 
högre andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området är utrikes födda, 643 
män (28 %) och 582 kvinnor (25 %). 6 % (274 personer) är inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar, samma andel män som kvinnor (6 %), vilket är något högre än genomsnittet. 7 % 
(331 personer) är inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, samma andel män 
som kvinnor. 60 % av invånarna i området Uddevalla Östra (2771 personer) är inrikes födda 
med två inrikes födda föräldrar, vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler 
kvinnor än män, 1353 män (59 %) och 1418 kvinnor (62 %). 

I området Uddevalla Östra har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbildningsnivå 
eller högre. 16 % (435 personer) har förgymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet i 
kommunen, varav fler är män än kvinnor, 244 män (17 %) och 191 kvinnor (15 %). 50 % (1340 
personer) har gymnasial utbildning vilket är lägre än genomsnittet, varav fler är män än kvinnor, 
750 män (54 %) och 590 kvinnor (46 %). 32 % (852 personer) har eftergymnasial utbildning 
(inkl. forskarutbildning) vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler kvinnor 
än män, 373 män (27 %) och 479 kvinnor (37 %). 
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I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Barkhögarne 0013, Hönsebergshagen 0012, Tureborg 0014, Östrabo-
Stenbacken 0011 och Äsperöd 0015
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Andelen förvärvsarbetande (70 %) är lägre än genomsnittet i kommunen, fler män (71 %) än 
kvinnor (68 %). I området Uddevalla Östra uppbär 8 % ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vil-
ket är högre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Östra ligger på samma 
nivå procentuellt som genomsnittet i kommunen (1 %). 23 av totalt 174 arbetslösa i kommunen 
bor i området. I Uddevalla Östra är andelen vuxna som studerar högre än genomsnittet i kom-
munen. Betydligt fler kvinnor än män studerar, 47 män (3 %) och 69 kvinnor (5 %). Andelen 
studerande i åldersgruppen 18-24 år motsvarar genomsnittet och är något högre för kvinnor än 
för män, 34 män (13 %) och 35 kvinnor (14 %). I åldersgruppen 25-39 år studerar fler kvinnor 
än män, 12 män (2 %) och 28 kvinnor (6 %). I Uddevalla Östra studerar också 6 kvinnor (1 %) 
i åldersgruppen 40-64 år.

Medelinkomst i området Uddevalla Östra är 219 853 kr vilket är lägre än genomsnittet i kom-
munen. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 242 588 kr och kvinnor 
197 713 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla Östra 229 087 kr 
vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelin-
komst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 249 398 kr och kvinnor 207 144 kr. Bland äldre (från 65 
år) är medelinkomsten i området Uddevalla Östra 190 710 kr vilket är lägre än genomsnittet i 
kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 65 år och 
äldre tjänar 215 463 kr och kvinnor 173 402 kr.

I området Uddevalla Östra hyr de flesta sin bostad. 19 % av invånarna (845 personer) bor i 
äganderätt vilket är en lägre andel än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området 
bor i äganderätt, 440 män (19 %) och 405 kvinnor (18 %). 31 % av invånarna (1392 personer) 
bor i bostadsrätt vilket är den högsta andelen i kommunen. Fler kvinnor än män i området bor 
i bostadsrätt, 652 män (29 %) och 740 kvinnor (33 %). 50 % av invånarna (2255 personer) bor 
i hyresrätt vilket är högre än genomsnittet i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor i 
hyresrätt, 1161 män (51 %) och 1094 kvinnor (48 %).
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Välfärdsområdet Uddevalla Östra Centrum ligger inne i staden och gränsar till välfärdsområ-
dena Uddevalla Östra, Uddevalla Södra och Uddevalla Nordöstra. 

I området Uddevalla Östra Centrum bor 5576 personer, vilket motsvarar 10 % av kommunens 
invånare. Det bor fler kvinnor än män i området, 2936 är kvinnor och 2640 män. I området 
Uddevalla Östra Centrum är de flesta inrikes födda. 17 % (932 personer) är utrikes födda vilket 
är något högre än genomsnittet i kommunen. En något högre andel i området är män (17 %) 
än kvinnor (16 %). 4 % (245 personer) är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, varav 
125 är män (5 %) och 120 kvinnor (4 %), vilket är lägre än genomsnittet. 7 % (409 personer) är 
inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder, varav 213 män (8 %) och 196 kvinnor 
(7 %). 72 % av invånarna i området Uddevalla Östra Centrum (3990 personer) är inrikes födda 
med två inrikes födda föräldrar, vilket motsvarar genomsnittet i kommunen. Av dessa är fler 
kvinnor än män, 1852 män (70 %) och 2138 kvinnor (73 %).

I området Uddevalla Östra Centrum har de flesta i åldersgruppen 20-64 år gymnasial utbild-
ningsnivå eller högre. 12 % (371 personer) har förgymnasial utbildning vilket är något lägre än 
genomsnittet i kommunen, varav fler är män än kvinnor, 208 män (13 %) och 163 kvinnor (10 
%). 54 % (1710 personer) har gymnasial utbildning vilket är högre än genomsnittet, varav fler 
är män än kvinnor, 923 män (58 %) och 787 kvinnor (50 %). 33 % (1043 personer) har efter-
gymnasial utbildning (inkl. forskarutbildning) vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Av 
dessa är fler kvinnor än män, 443 män (28 %) och 600 kvinnor (38 %).
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I området ingår nyckelkodsområdena (NYKO) Centrala staden 0002, Karlsberg 0010, Söder 0003
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Andelen förvärvsarbetande (77 %) ligger strax under genomsnittet i kommunen, män 75 % 
och kvinnor 78 %. I området Uddevalla Östra Centrum uppbär 3 % ekonomiskt bistånd (soci-
albidrag), vilket är något lägre än genomsnittet i kommunen. Arbetslösheten i Uddevalla Östra 
Centrum är under 1 %, vilket är lägre än genomsnittet i kommunen, de flesta arbetslösa i om-
rådet är män i åldrarna 25-64 år. I Uddevalla Östra Centrum motsvarar andelen vuxna som 
studerar genomsnittet i kommunen (3 %). Fler kvinnor än män studerar, 52 män (3 %) och 59 
kvinnor (4 %). Andelen studerande i åldersgruppen 18-24 år är lägre än genomsnittet och något 
högre för män än kvinnor, 31 män (10 %) och 30 kvinnor (8 %). I åldersgruppen 25-39 år stu-
derar fler kvinnor än män, 21 män (3 %) och 27 kvinnor (5 %).

Medelinkomsten i området Uddevalla Östra Centrum är 227 100 kr vilket är lägre än genom-
snittet i kommunen. Män i området har högre medelinkomst än kvinnor, män tjänar 245 160 
kr och kvinnor 210 952 kr. I åldersgruppen 20-64 år är medelinkomsten i området Uddevalla 
Östra Centrum 237 496 kr vilket är lägre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna 
åldersgrupp högre medelinkomst än kvinnor, män 20-64 år tjänar 250 148 kr och kvinnor 224 
595 kr. Bland äldre (från 65 år) är medelinkomsten i Uddevalla Östra Centrum 205 650 kr vilket 
är något lägre än genomsnittet i kommunen. Män har också i denna åldersgrupp högre medelin-
komst än kvinnor, män 65 år och äldre tjänar 232 309 kr och kvinnor 187 557 kr.

I området Uddevalla Östra Centrum hyr de flesta sin bostad. 9 % av invånarna (513 personer) 
bor i äganderätt vilket är en den lägsta andelen i kommunen. Fler män än kvinnor i området bor 
i äganderätt, 263 män (10 %) och 250 kvinnor (9 %). 26 % av invånarna (1453 personer) bor i 
bostadsrätt vilket är den näst högsta andelen i kommunen. Fler kvinnor än män i området bor i 
bostadsrätt, 633 män (24 %) och 820 kvinnor (28 %). 63 % av invånarna (3486 personer) bor i 
hyresrätt vilket är den högsta andelen i kommunen och högre än genomsnittet. Andelen män i 
området som bor i hyresrätt är högre än för kvinnor, män 65 % och kvinnor 62 %.
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Tabeller - Välfärdsområden i siffror
Källa: SCB
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Många insatser som påverkar befolkningens hälsa 
ingår i det primärkommunala ansvaret. Hur kom-
munen väljer att arbeta med miljö och natur, 
bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och 
avlopp har stor betydelse för folkhälsan i Uddeval-
la, likaså möjligheter till utbildning, fritid, arbete och 
umgänge med nära och kära. 

Folkhälsoarbetet i Uddevalla utgår därför från verk-
samheternas grunduppdrag och hur detta skapar 
förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. 
Verksamheternas ordinarie arbete ska bidra till att 
långsiktigt skapa förutsättningar för alla i Uddevalla 
att göra hälsosamma val i livet. 

Välfärdsredovisningen har tagits fram av  
Tillväxtavdelningen som är en del av Uddevalla 
kommuns kommunledningskontor. 

Vill du veta mer om Uddevalla kommuns   
folkhälsoarbete? 

Besök då vår hemsida www.uddevalla.se/folkhälsa

Trevlig läsning!

Tillväxtavdelningen

Foton: Uddevalla kommuns bildbank, shutterstock, pixabay, perpixel.se

För individen är en god hälsa 
en förutsättning för att klara av 
vardagen och leva ett gott liv

En god folkhälsa har stor  
betydelse för samhällets  

utveckling och ekonomiska 
tillväxt
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