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Förord

Linköping är på rätt väg!

Linköping är på rätt väg. Vi kan se framtiden an med stor optimism. Vi har passerat 150 000 

invånare och nu är siktet tydligt inställt på 200 000 invånare. Vi har ett starkt och diffe

rentierat näringsliv, ett framgångsrikt universitet (LiU) och ett universitetssjukhus (US) i 

nationell toppklass. Det tillkommer nya jobb inom många olika samhällssektorer. Arbets

lösheten minskar i alla grupper och den minskar snabbare än i riket. Bostadsbyggandet 

börjar nu också skjuta ordentlig fart och inpendlingen till Linköping ökar. Det är tydligt att 

vi är på väg in i en spännande utveckling där tillväxten skjuter ytterligare fart.

Vi har en stark och välskött ekonomi som ger goda förutsättningar att investera för 

framtiden. Vi bygger ut skola, förskola och omsorgsverksamheter inom kommunen sam

tidigt	som	vi	också	satsar	på	kultur	och	idrott.	Vi	investerar	i	nya	och	befintliga	stadsdelar	

och i bra boendemiljöer. Vi bygger ut företagsparker och infrastruktur som möjliggör nya 

och	växande	företag	och	framtida	skatteintäkter.	Den	”gröna	profilen”	förstärks	genom	ett	

målmedvetet och långsiktigt arbete med sikte på koldioxidneutralitet. Spännande utveck

lingsplaner har arbetats fram för landsbygden och tätorterna i kommunen.

Det saknas naturligtvis inte utmaningar. Vi ska självklart ha en fortsatt generös politik 

för	flyktingmottagande,	och	detta	ställer	särskilda	krav	på	kommunen	(bostadsbyggande,	

skola, etc). Vi vet också att det råder fortsatta skillnader i socioekonomiska faktorer mellan 

olika stadsdelar. Här sker mycket för att stärka olika stadsdelar, men det behövs fortsatta 

insatser. Det behövs ett fortsatt arbete för ett starkt näringsliv, nya jobb och en bra skolut

bildning. Linköping är på rätt väg.

Hållbarhetsrapporten	är	ett	bland	flera	planeringsstöd	för	att	kunna	bidra	till	långsiktig	

och hållbar tillväxt. Självfallet måste olika nämnder och styrelser ta fram egna underlag 

för det fortsatta arbetet med att utveckla Linköping. Tillsammans kan vi medverka till att 

en riktigt bra kommun blir ännu bättre! 

Paul Lindvall

Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskonto

ret i uppdrag att ta fram en välfärdsrapport en gång 

per mandatperiod. Årets rapport, som från och med 

denna utgåva kallas Hållbarhetsrapport, har samma 

syfte som tidigare välfärdsrapporter1. Den ska ge ökad 

kunskap om tillstånd och utveckling i kommunen från 

tre olika perspektiv; ekologiskt, ekonomiskt och soci

alt. Den ska ge en samlad och övergripande bild och 

utgöra ett planeringsunderlag för kommunen.

Den samlade och övergripande bilden av Linköp

ings tillstånd och utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt perspektiv visar att:

•		 Generellt	är	den	hållbara	utvecklingen	god	–	men	

det saknas inte utmaningar.

•		 Förändringar,	 såväl	önskvärda	 som	 icke	önsk

värda, sker ofta i långsam takt och påverkas i stor 

utsträckning av utvecklingen i omvärlden.

•		 Befolkningsstrukturen	påverkas	i	hög	grad	av	att	

Linköping är en universitetsort. Den stora ande

len universitetsstuderande leder i sin tur till att 

jämförelser	med	riket	försvåras	vad	gäller	flera	

av de redovisade indikatorerna.

•		 Det	finns	tydliga	skillnader	bland	befolkningen	

utifrån till exempel var man bor, ålder, kön, födel

seregion och utbildningsnivå för olika områden. 

Det gäller bland annat förvärvsfrekvens, arbets

löshet, måluppfyllelse i skolan och ohälsotal.

Sett till tillstånd och utveckling i respektive dimension 

kan sammanfattningsvis sägas:

Om vi beaktar Linköpingsbornas miljö och klimat

påverkan på det globala systemet så kvarstår en hög 

belastning genom höga koldioxidutsläpp från såväl 

energi som transportsektorn.  Konsumtionsmönstren 

skapar miljöbelastning såväl lokalt som globalt. I ett 

lokalt perspektiv är den ekologiska utvecklingen god. 

I årets hållbarhetsrapport kan vi se att den positiva 

trend som presenterades i den förra rapporten gällande 

minskad körsträcka per Linköpingsregistrerad bil hål

ler i sig. Med anledning av utvecklandet av nya indika

torer för att följa utvecklingen för energiproduktion och 

energianvändning är mätserierna korta. 

Den	ekonomiska	utvecklingen	i	Linköping	är	i	flera	

avseenden god. Linköping kännetecknas av en växande 

befolkning och en ekonomiskt gynnsam åldersstruk

tur. Linköpingsbornas utbildningsnivå är hög och sti

gande. Den långsiktiga trenden visar att förvärvsfrek

vensen ökar samtidigt som arbetslösheten minskar. 

Förvärvsfrekvens och arbetslöshet varierar samtidigt 

tydligt bland befolkningen efter kön, ålder, födelsere

gion och efter bakgrundsvariabler som utbildningsni

vå.	För	såväl	förvärvsfrekvens	som	arbetslöshet	finns	

tydliga	geografiska	skillnader	inom	kommunen	mellan	

olika stadsdelar och tätorter.

Den socialt hållbara utvecklingen är även den på 

många	 sätt	 positiv.	 Generellt	 har	 Linköpingsborna	

goda livsvillkor, lever i bra livsmiljöer med goda lev

nadsvanor och har en god hälsoutveckling. Trots denna 

positiva utveckling står Linköpings kommun, i likhet 

med andra kommuner i Sverige, inför utmaningen att 

skillnader i livsvillkor och hälsa ökar mellan grupper i 

samhället.	Det	finns	tydliga	variationer	i	befolkningen	

när det gäller var man bor, kön, födelseregion och so

cioekonomiska faktorer som utbildnings och inkomst

nivå.

  1.  Linköpings välfärdsrapport är tidigare utgiven 2003, 2006 och 2009
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Inledning

Bakgrund till rapporten
I strävan mot en mer hållbar utveckling i Linköping 

har kommunstyrelsen gett kommunledningskontoret 

i uppdrag att en gång per mandatperiod redovisa till

ståndet i kommunen. Denna rapport, som från och med 

denna utgåva kallas Hållbarhetsrapport, har samma 

syfte som de tidigare välfärdsrapporterna. Arbetet med 

att ta fram rapporten har samordnats av kommunled

ningskontorets utvecklingsavdelning. I arbetet har för

valtningarna och de kommunala bolagen deltagit med 

underlag och analys. Hållbarhetsrapporten ska:

•	 ge	förtroendevalda,	anställda	och	kommun-

invånare ökad kunskap om tillstånd och ut

veckling i kommunen från tre olika perspektiv; 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt

•	 kunna	utgöra	ett	underlag	för	samtal	mellan	

förtroendevalda, anställda/verksamma och 

kommuninvånare i Linköping

•	 ge	en	samlad	och	övergripande	bild	för	de	

kommunala nämnderna och styrelserna för att 

styra, leda, planera och utveckla verksamheten 

mot ökad hållbarhet.

Rapporten ger ingen helhetsanalys på hållbar utveck

ling utan snarare beskriver den nuläget i kommunen 

för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Den be

skriver inte den kommunala verksamhetens insatser. 

En redovisning av vad kommunen gör för att utveckla 

verksamheten	i	en	hållbar	riktning	finns	att	läsa	i	res

pektive nämnds/styrelses verksamhetsrapport. 

Linköpings utveckling redogörs även för i de års

visa publikationerna Statistisk årsbok och OBSrap

port (omvärldsbevakning, bedömning och strategi). I 

publikationen	Statistisk	årsbok	finns	information	om	

Linköpings utveckling i tabellform.2 OBSrapporten 

ger en samlad, enhetlig och kortfattad bild av nuläget 

och	identifierar	trender	inom	viktiga	områden	för	kom

munen.

Vad betyder hållbar utveckling?
Visionen om hållbar utveckling, såväl ekologisk, ekono

misk och social, blev för den breda allmänheten känd 

i samband med den så kallade Bruntlandskommissio

nens rapport Vår gemensamma framtid 1987. Kom

missionen menade att hållbar utveckling är ”… utveck

ling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov.” Kommissionen var inte först med att be

tona behovet av att mer än tidigare väga in de långa 

tidsperspektiven i beslutsfattandet, och att tydligt 

argumentera att god ekonomisk och social utveckling 

går att kombinera med en omsorg om naturen och de 

ekologiska resurserna. Men det kommissionen lycka

des bättre än andra med var att få detta budskap att tas 

upp och få stöd på allra högsta politiska nivå.

Begreppet hållbar utveckling kan ges många inne

börder, inte minst på lokal nivå. Begreppet hållbar 

utveckling inbegriper ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter, som in sin tur ges olika betydelse. 

Ekologisk hållbarhet handlar i grunden om skyddet 

av miljön, en hållbar försörjning och en effektiv an

vändning av jordens resurser. Ekonomisk hållbarhet 

handlar om att hushålla med materiella och mänskliga 

resurser för dagens befolkning och för kommande ge

nerationer. Social hållbarhet beskrivs ofta handla om 

ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 

mänskliga behov uppfylls. Begreppet är komplext och 

klart är att det har skapat en utgångspunkt för en stän

digt pågående dialog och process för en positiv vision 

av världens utveckling. Hållbar utveckling är inte ett 

svar eller sluttillstånd, utan arbete, kompromisser och 

en vilja till förändring. Principiellt betyder hållbar ut

veckling att samhället behöver:

•	 förvalta	kapital	och	resurser	för	kommande	

 generationer

•	 bevara	och	utveckla	önskade	och	nödvändiga	

kvaliteter hos samhällets strukturer och system

•	 upprätthålla	robusthet	och	anpassnings-

förmåga.

  2. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar
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Inbördes relationer mellan 
hållbarhetsdimensionerna
Olika	försök	har	gjorts	för	att	med	figurer	beskriva	hur	

olika dimensioner av hållbar utveckling kan hänga 

ihop. Tre delvis överlappande cirklar eller en pyramid 

med den ekologiska dimensionen som bottenfunda

ment	är	två	populära	sådana	försök.	En	figur	kan	dock	

aldrig beskriva vad olika dimensioner innehåller eller 

hur relationerna mellan dimensioner ser ut. Framför 

allt kan de inte skildra om relationerna kännetecknas 

av	synergier	eller	av	konflikter.	Beslut	och	prioritering

ar i en enskild kommun måste därför grundas på en 

väl genomförd analys och fattas i relation till nationella 

och internationella målsättningar och skyldigheter, i 

relation till att alla tre dimensionerna alltid beaktas. 

Figur 1. Två modeller för hållbar utveckling  

Samband mellan ekonomisk och ekologisk dimensi

on handlar om hur de ekonomiska värdena påverkar 

miljön, men också omvänt om miljön som ekonomisk 

resurs. Förhållandet mellan ekologisk och social di

mension handlar dels om miljöns påverkan på befolk

ningens hälsa, dels om hur människans beteenden på

verkar miljön. Relationen mellan ekonomisk och social 

dimension handlar om hur människans resurser gör 

ekonomisk tillväxt möjlig och hur ekonomisk tillväxt 

är en förutsättning för en socialt hållbar utveckling i 

framtiden. Ekonomisk tillväxt ger utrymme för ökad 

välfärd men fördelningen av välståndet ger också på

verkan på samhället.

Hållbarhet i olika skalor 
och på olika nivåer
Det är komplext att få grepp om samhällsutvecklingen 

då förändringar i de tre dimensionerna uppkommer 

med varierande grad av fördröjning. Förändringar i 

den ekonomiska utvecklingen kan ofta ses snabbt, de 

sociala effekterna något senare medan förändringarna 

på	miljöområdet	oftast	sker	under	lång	tid,	ibland	flera	

generationer framåt. En svårighet med att värdera just 

den ekologiskt hållbara utvecklingen är att utifrån ett 

lokalt perspektiv ta ett ansvar både regionalt, nationellt 

och globalt. Det är en utmaning att närma sig ekologiskt 

hållbar utveckling utan att kommentera i vilken skala 

varje enskilt miljöproblem är verksamt. Frågor som rör 

markanvändningen är relevanta i en lokal skala, medan 

problem som utgår från utsläpp av klimatpåverkande 

gaser uppträder i den globala skalan. 

Däremellan	finns	till	exempel	kväve	och	fosforutsläpp	

till sjöar och vattendrag som ger upphov till problem i 

en lokal och regional skala.

Närhetsfaktorn är ännu en orsak till att det är svårt 

att skapa en hållbar utveckling. Människor har en viss 

tendens att vara mer engagerade ju närmare proble

met uppenbarar sig, det gäller närhet såväl i tid som 

geografiskt	 och	 emotionellt.	Men	 utvecklingen	 i	 ett	

lokalsamhälle är starkt bunden till händelser och pro

cesser i omvärlden. De övergripande principerna för en 

hållbar samhällutveckling är desamma på såväl global 

som lokal nivå. Detta betyder att en bedömning av håll

bar utveckling i en kommun måste göras med fokus på 

samspelet med omvärlden. Inte minst med tanke på 

Ekologisk hålllbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Hållbar utveckling? Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hålllbarhet
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globaliseringen är detta särskilt viktigt. Landsgräns

erna har i många fall spelat ut sin roll, vår konsumtion 

ger avtryck långt bortom Sverige, samtidigt som vårt 

näringsliv är mycket exportberoende. Arbetskrafts

invandring är till delar resultat av öppnare gränser och 

asylsökande	från	främst	nationella	konflikter.

Indikatorer mäter 
och anger tillstånd
En indikator är en mätbar företeelse som visar eller in

dikerar	tillståndet	i	ett	större	system.	Genom	att	följa	

en indikator över tid kan vi få en uppfattning av utveck

lingen på utvalda områden, om vi rör oss åt rätt håll. En 

sådan tidsserie kan skapa ett utgångsläge mot vilken 

förändringar kan mätas samt visa på behov av och iden

tifiera	möjligheter	till	åtgärder.	En	del	indikatorer	kan	

användas för att följa upp mål medan andra indikatorer 

kan ge en ökad förståelse om orsakssamband. Vad som 

är en bra indikator beror på hur den ska användas och 

vem den riktar sig till. De kriterier man vanligast lutar 

sig emot är att indikatorn ska skapa intresse, vara re

levant, enkel, tillförlitlig, känslig för förändringar och 

kunna upprepas. 

I denna rapport används ett antal indikatorer för 

att belysa om Linköping utvecklas i en hållbar riktning. 

Rapporten innehåller både indikatorer inom områden 

där kommunen har en betydande rådighet, till exempel 

behörighet till gymnasieskolan, och indikatorer inom 

sådana områden där kommunen har mer begränsad 

rådighet, exempelvis andel med eftergymnasial utbild

ning på högskola eller universitet. Tillsammans ger in

dikatorerna underlag både för kommunens egna beslut 

och insatser och för andra aktörer med möjligheter att 

påverka utvecklingen i Linköping.

Ett val av indikatorer innehåller alltid subjektiva 

värderingar och kan ge en bred men aldrig komplett 

bild av verkligheten. Rapportens indikatorer syftar till 

att ge en samlad och övergripande bild av hur Linkö

ping utvecklas inom olika områden. Respektive förvalt

ning besitter djupare kunskap och insikter inom sina 

respektive ansvarsområden. I rapporten prioriteras att 

redovisa långsiktiga tidsserier. Där kortare tidsserier 

används beror detta ofta på tidsseriebrott, till exempel 

till	följd	av	en	förändrad	definition,	eller	att	tidigare	

data saknas. I rapporten bryts statistik ofta ned utifrån 

olika bakgrundsvariabler till exempel kön, ålder, etni

citet eller utbildningsnivå. Dessa bakgrundsvariabler 

är betydelsefulla eftersom de kan visa på viktiga skill

nader mellan olika grupper i samhället.

I rapporten görs ofta jämförelser mot riksgenom

snittet. Detta eftersom riket ger ett relevant riktmärke 

som Linköpings utveckling kan relateras till. I be

gränsad omfattning görs även en del jämförelser mel

lan Linköpings kommun och landets idag tio befolk

ningsmässigt största kommuner, exklusive Stockholm, 

Göteborg	och	Malmö.	Interaktiv	statistik	för	Sveriges	

län	och	kommuner	finns	även	tillgänglig	i	Statistiska	

centralbyråns regionala Statistikatlas.3	 I	 flera	 av	 de	

ämnesspecifika	statistikdatabaser,	som	drivs	av	olika	

myndigheter	med	statistikansvar,	finns	dessutom	ofta	

goda möjligheter att själv jämföra statistik kommuner 

emellan.4 Regional statistik för Östergötland och länets 

kommuner	återfinns	bland	annat	i	den	regionala	Sta

tistikatlas som drivs av Regionförbundet Östsam, där 

statistik tas fram på en rad olika temaområden till ex

empel befolkning, utbildning och kommunikationer.5 

Inom	Linköping	som	geografiskt	område	finns	stora	

skillnader	inom	flera	områden.	I	Bilaga		finns	fullstän

diga tabeller med jämförelser mellan stadsdelarna/

tätorterna för vissa utvalda indikatorer. I Linköpings 

Statistikatlas, en interaktiv databas med visualisering 

av	statistik,	återfinns	ytterligare	statistik	för	hela	och	

delar	av	Linköpings	kommun	inom	flera	områden	så

som befolkning, arbete, bostäder, utbildning, ohälsa 

och	inkomster.	Här	finns	möjlighet	att	skapa	egna	ta

beller	och	diagram	anpassade	efter	specifika	önskemål,	

till exempel går det att studera hur socioekonomiska 

indikatorer varierar mellan olika stadsdelar och tätor

ter.	Här	finns	också	korta	analyser	av	statistiken	i	form	

av beskrivande text.6 Därtill publiceras årligen ett antal 

områdesbeskrivningar som består av statistik, text och 

kartor för Linköpings stadsdelar och tätorter.7 

3. SCB
4. T.ex. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet eller Jordbruksverket
5. Regionförbundet Östsam
6. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar
7. Samma som ovan
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Faktaruta med länkar till interaktiva databaser

Interaktiv statistik för Sveriges län och kommuner 

i SCS:s regionala Statistikatlas

SCB, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-

statistik-och-kartor/Statistikatlasen/    

Interaktiv statistik för Östergötland och länets 

kommuner i Östsams regionala Statistikatlas

http://ostsam.se/article.asp?id=140 

Interaktiv statistik för kommunen i Linköpings 

Statistikatlas

http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-

Linkoping/Linkoping-i-siffror/statistikatlas/

Årliga områdesbeskrivningar för Linköpings 

stads delar och tätorter

http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-

Linkoping/Linkoping-i-siffror/Omradesbeskrivningar/

I denna rapport utgörs data i huvudsak av Sveriges 

officiella	 statistik	 som	 produceras	 och	 redovisas	 av	

Statistiska centralbyrån, eller hos andra myndigheter 

med statistikansvar. Detta kompletteras med en del 

data från andra källor som till exempel arbetsförmed

lingen eller Landstinget i Östergötland. I begränsad ut

sträckning görs en del uttag från interna datasystem. 

Underlag till rapporten kommer även från enkätun

dersökningar. En undersökning är kommunens Livs

stilsundersökning bland unga som är genomförd 2005, 

2009 och 2013. En annan är Hälsa på lika villkor, en 

nationell folkhälsoundersökning som årligen genom

förs av Folkhälsomyndigheten.8 All statistik är i någon 

mån bearbetad av Linköpings kommun. 

Rapportens disposition
Ett sätt att hantera hållbarhetsperspektiv i planering 

och uppföljning är att gruppera utvecklingen i de tre 

breda fälten; ekologisk, ekonomisk och social utveck

ling. Det är också den indelning som används i denna 

rapport. Områden som rör till exempel luft, mark och 

vatten beskrivs samlat i det första kapitlet Ekologisk 

hållbarhet. I rapportens andra kapitel, Ekonomisk 

hållbarhet, beskrivs befolkningens sammansättning 

och dess utveckling. Vidare redovisas frågor som rör 

ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv. Det sista ka

pitlet, Social hållbarhet, innehåller en beskrivning av 

de sociala förhållandena i kommunen och av invånar

nas hälsa. 

8.	Resultat	och	figurer	i	rapporten	som	är	hämtade	från	kommunens	livsstilsundersökning	hänvisas	till	källan	”Livsstilsundersökning	
bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013, Linköpings kommun” och avser undersökningarna Enkät om ungas levnadsförhållanden 2005, 
Ung i Linköping 2009, Ung i Linköping 2013. Undersökningen genomförs i årskurs 5 och 8 samt i årskurs 2 i gymnasiet och utförs i samarbete 
med	Stockholms	universitet.	Resultat	och	figurer	i	rapporten	som	är	hämtade	från	den	nationella	folkhälsoundersökningen	Hälsa	på	lika	
villkor, hänvisas till källan ”Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten” och avser undersökningar som genomförts mellan 
2004 och 2011
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Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jor

dens resurser så att de räcker till alla, både idag och i 

framtiden. Samhället är beroende av livskraftiga eko

system och måste anpassas för att hindra allvarliga 

miljöhot som klimatförändringar, övergödning, sprid

ning av giftiga ämnen och utarmning av den biologiska 

mångfalden. 

Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner av 

hållbar utveckling som kan ges många innebörder. 

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa da

gens behov utan att äventyra kommande generatio

ners möjligheter att tillfredsställa sina behov. Princi

piellt betyder det att samhället behöver förvalta kapital 

och resurser för kommande generationer, behålla och 

utveckla robusthet och anpassningsförmåga. Hållbar 

utveckling är inte något slutmål utan en förändrings

process som förutsätter långsiktighet på alla nivåer och 

i alla sektorer av samhället.

Ett antal olika indikatorer har valts ut för att be

skriva om Linköping utvecklas i en ekologisk hållbar 

riktning. En del av de variabler som redovisas har med 

stor säkerhet inbördes samvariation men ger ändå en 

indikation	på	tillståndet	i	kommunen.	Genom	att	följa	

olika indikatorer över tid genereras tidsserier som kan 

bidra till att skapa ett utgångsläge som förändringar 

kan mätas mot. Det kan också användas för att visa på 

behov	av	och	identifiera	möjligheter	till	åtgärder	som	

skapar förutsättningar för ekologisk hållbar utveck

ling. Ekologiska indikatorer grupperas inom följande 

huvudområden: 

•	 Energi,	klimat	och	transporter

•	 Ekologisk	livsmiljö

•	 Produktion	och	konsumtion

•	 Biologisk	mångfald

Flera av indikatorerna som valts ut för att beskriva den 

ekologiska hållbarheten har även stor betydelse för so

cial och ekonomisk hållbarhet. Ekologiskt hållbar ut

veckling är ett villkor för långsiktigt liv på jorden. Det 

är omöjligt att uppnå hållbar utveckling, för dagens och 

kommande generationer, om de grundläggande ekolo

giska förutsättningarna saknas. Ekologisk utveckling 

är i sig avhängig en hållbar social och ekonomisk ut

veckling.
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Energi, klimat och transporter 

De globala klimatförändringarna utgör en av de tuf

faste utmaningarna för dagens samhälle. Utsläppen 

av koldioxid och övriga växthusgaser begränsas inte av 

vare	sig	geografiska	eller	administrativa	gränser.	För	

att hantera detta problem krävs insatser från lokal till 

global nivå. Ett förändrat klimat har såväl lokala som 

globala effekter. Den lokala nivån måste vara en del i 

att hantera och lösa denna globala utmaning. Åtgärder 

för att minska koldioxidutsläpp från energianvändning 

och transporter samt åtgärder för att mildra ett för

ändrat klimats effekter (till exempel översvämningar 

och stormar) är nödvändiga delar för en hållbar sam

hällsutveckling.

I FN:s internationella klimatpanels (IPCC) femte 

och senaste rapport, som är den hittills mest omfat

tande utvärderingen av resultaten från internationell 

forskning om jorden, slår klimatpanelen fast att:

•	 Det	är	ytterst	sannolikt	att	mänsklig	påverkan	

är den främsta orsaken till den observerade 

uppvärmningen sedan mitten av 1900talet. 

•	 Fortsatta	utsläpp	av	växthusgaser	kommer	att	

orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar 

 i alla delar av klimatsystemet. 

•	 För	att	begränsa	klimatförändringen	krävs	

omfattande och ihållande minskningar av 

koldioxidutsläpp 

•	 Uppvärmningen	av	klimatsystemet	är	otvety

dig och många av de observerade förändringar

na sedan 1950talet har inte förekommit under 

de senaste tiotals till tusentals åren. 

Kommunfullmäktige har beslutat att Linköping ska 

vara koldioxidneutralt 2025. Det har föranlett att 

kommunstyrelsen beslutat om vad som avses med 

koldioxid neutralitet, vilka avgränsningar som ska gör

as och fastställt indikatorer för att kunna följa utveck

lingen mot måluppfyllelse. I denna rapport redovisas 

energi och klimatindikatorerna enligt de fastställda 

beräkningsgrunderna. Basåret för beräkningarna är 

2009. Det innebär att för dessa indikatorer är tids

serierna korta.

Energi
Energiproduktion
Såväl produktion som användning av energi är miljöbe

lastande.	Genom	energieffektivisering	och	genom	för

nybar 9 energiproduktion minskar miljö och klimat

belastningen. De förnybara energikällorna ger mycket 

låga nettoutsläpp av koldioxid. I Linköping är kraft

värmeproduktionen delvis baserad på förbränning av 

avfall. En del av avfallet utgörs av plastförpackningar 

och kasserade plastprodukter som tillverkats av bland 

annat råolja och naturgas. Det innebär att en del av den 

el och fjärrvärme som produceras i Kraftvärmeverket 

och	i	Gärstadverket	är	av	fossilt	ursprung.	Utifrån	ett	

energisystemperspektiv så innebär avfallsförbränning, 

med både fossila och ickefossila avfallsfraktioner vid 

värme och elproduktion, reduktion av klimatpåver

kande utsläpp. I Figur 2 redovisas all klimat och re

surseffektiv el som producerats i Linköpings kommun 

samt den förnybara el som producerats av de kommu

nala bolagen utanför kommungränsen. En förutsätt

ning för att Linköping ska nå målet att vara koldiox

idneutralt 2025 är kraftfulla produktionsökningar av 

klimat och resurseffektiv el.10 

Figur 2. Klimat- och resurseffektiv elproduktion i Linköping 
och av de kommunala bolagen utanför kommungränsen. 
Källa: Tekniska verken, Lejonfastigheter, Stångåstaden, 
Akademiska hus och HSB

  9. Sol, vind, vatten, bio och geotermisk energi räknas som förnybara energislag
  10. Klimat och resurseffektiv elproduktion i Linköping avser, enligt Ks 2012 § 296, all förnybar elproduktion (inklusive avfallsbaserad 

elproduktion) som produceras i Linköpings kommun samt den förnybara elproduktionen som produceras av kommunägt bolag utanför Linkö
pings kommun
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Energianvändning
Energieffektivisering kan och måste ske i alla led – 

produktion, distribution och användning. Det omfat

tar teknik och systemförbättringar samt beteendeför

ändringar, det vill säga att vi alla blir mer ”energikloka”. 

Det kan exempelvis innebära att använda rätt energi

kvalitet för rätt ändamål. Då lågkvalitativ energi så

som spillvärme, istället för elenergi, används till upp

värmning av bostäder och lokaler, är det ett exempel på 

klimateffektivitet. Men det räcker inte med att enbart 

beakta koldioxidutsläppen vid val av energikälla. En 

lika viktig faktor är att energianvändningen ska vara 

resurseffektiv. Resurseffektivitet rörande energian

vändning mäts i använd mängd primärenergi.

Primärenergi	är	den	energi	 som	finns	 i	naturre

surser (såsom naturgas, solenergi, vind) och som inte, 

av människan, har omvandlats eller förädlats till nå

gon ny form av energi (exempelvis bensin, elektricitet 

och pellets). Primärenergi som begrepp används för 

att beskriva det totala energiresursbehov som krävs 

för att producera en viss mängd slutlig energi, det vill 

säga den energi som mäts i en elmätare. På vägen till 

slutanvändaren går en del energi förlorad genom till 

exempel utvinning, transport, omvandling och distri

bution. Vid produktion av fjärrvärme sker bland annat 

förluster vid utvinning och förädling av bränslet samt 

vid transporterna fram till fjärrvärmeproduktionsan

läggningen. Man brukar säga att det går åt energi för att 

producera energi. Primärenergibegreppet tar hänsyn 

till detta och tillför därför ett livscykelperspektiv på en

ergiresurser. Det beskriver hur mycket primära energi

resurser som krävts under hela livscykeln från källa till 

nyttighet. Primärenergianvändningen beräknas med 

hjälp	av	specifika	faktorer	för	respektive	energislag.	I	

Linköping är det transport och hushållsektorerna som 

använder mest primärenergi. 

 

Figur 3. Primärenergianvändningen per sektor i Linköping. 
Källa: SCB, industrins miljörapporter, miljöfaktaboken 2011 
och Tekniska verken

Elenergi har hög energikvalitet och hög primärener

gifaktor. Det innebär att minskad användning av el är 

både resurseffektivt och energismart i den meningen 

att inte använda högre energikvalitet än vad som krävs 

för respektive energianvändningsområde. Sveriges i 

genomsnitt slutliga elanvändning är cirka 14 000 kWh 

per invånare.11  Den betydligt lägre elanvändningen per 

invånare i Linköping kan förklaras av välutbyggd fjärr

värme och avsaknad av stora elintensiva industrier. 

Figur 4. Slutlig elanvändning per invånare i Linköping.12  

Källa: Tekniska verken Nät AB, EON och Vattenfall

  11. SCB och Energimyndigheten
  12. Inklusive elanvändning till energiproduktion och distributionsförluster
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Koldioxidutsläpp
Koldioxid är den växthusgas som har störst betydelse 

för de pågående klimatförändringarna. Människans 

aktiviteter är en betydelsefull faktor för ökande halt 

av koldioxid i atmosfären, främst genom förbränning 

av fossila bränslen. Klimatförändringarna kommer i 

Sverige att påverka den tekniska infrastrukturen, så

som vägar, järnvägar, bebyggelse och VAsystem. De 

areella näringarna kommer att påverkas, i vissa avse

enden positivt genom att exempelvis skogstillväxten 

ökar. Men det kan i sin tur leda till försämrad kvalitet 

på skogsråvaran. Den biologiska mångfalden påverkas 

både direkt genom förändrad temperatur och neder

börd och indirekt genom förändrad markanvändning. 

Även människors hälsa kommer att påverkas genom 

extrema värmeböljor som huvudsakligen drabbar 

äldre personer och personer med hjärt och lungsjuk

domar. Andra hälsorelaterade konsekvenser är längre 

vegetationsperioder som medför ökad förekomst av 

pollen och ökning av vektorburna sjukdomar 13 som 

exempelvis fästingburen smitta av TBE och borrelia. 

Globala och nationella koldioxidutsläpp
Under 2012 var de globala koldioxidutsläppen 2,2 pro

cent högre än året innan.14  Utsläppen av växthusgaser 

i Sverige minskar kontinuerligt om avgränsningen görs 

vid Sveriges nationsgräns. Utsläppen av växthusgaser i 

Sverige minskade med 5 procent mellan 2011 och 2012 

och uppgår nu till 57,8 miljoner ton koldioxidekvivalen

ter. Det är den lägsta noteringen sedan basåret 1990. 

Totalt har utsläppen minskat 20 procent sedan 1990 

enligt Naturvårdsverkets preliminära redovisning.15 

Om avgränsningen istället inkluderar de utsläpp som 

sker utanför rikets gräns till följd av svensk konsumtion 

har utsläppen ökat med 15 procent (enligt tillgängliga 

preliminära beräkningsmodeller) under perioden 1993 

till 2010.16 

Lokala koldioxidutsläpp
Linköping ska som tidigare nämnts vara koldioxidneu

tralt 2025, det innebär att inget nettotillskott av kol

dioxid tillförs atmosfären enligt den avgränsning, och 

med stöd av det kompensationsverktyg, som kommun

styrelsen beslutat.17 Enligt samma beslut i kommun

styrelsen ska elanvändningen i Linköping koldioxid

värderas. Varje slutanvänd kilowattimme beräknas 

generera 400 gram koldioxid.

Transport och hushållssektorn är de sektorer som 

står för de största koldioxidutsläppen. I transportsek

torn ingår även hushållens transporter. Utsläppen från 

hushållssektorn domineras av utsläpp från uppvärm

ning och elanvändning. 

Figur 5. Koldioxidutsläpp per sektor i Linköping. 
Källa: SCB, industrins miljörapporter, miljöfaktaboken 2011 
och Tekniska verken

Koldioxidutsläppen per Linköpingsbo är knappt åtta 

ton, inklusive koldioxidutsläpp från elanvändning (400 

gram/kilowattimme) men exklusive de utsläpp som 

uppkommer genom konsumtion av varor och tjänster 

som producerats utanför kommungränsen.

 

  13. Smitta som sprids, direkt eller indirekt, med insekter eller spindeldjur
		14.	Global	Carbon	Project,	GCP
  15. Preliminära data kommer att uppdateras till den ordinarie rapporteringen till EU och FN:s klimatkonvention under vinter/vår 2014
  16. Naturvårdsverket
  17. Protokoll Ks 2012 § 296
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Figur 6. Koldioxidutsläpp per invånare i Linköping.18  
Källa: SCB, industrins miljörapporter, miljöfaktaboken 2011 
och Tekniska verken

Transporter
Att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn 

är en stor utmaning såväl globalt, nationellt som lokalt. 

Transportsektorns energianvändning domineras av 

fossila bränslen. I Sverige stod inrikes transporter för 

33 procent av växthusgasutsläppen 2011. Om även utri

kes	sjöfart	och	flyg	inkluderas	står	transporterna	för	41	

procent av de svenska utsläppen.19  Transportsektorns 

slutliga energianvändning utgör ungefär 25 procent 

av landets totala energianvändning.20 I Linköping var 

motsvarande siffra 28 procent 2011.

Nationellt så minskade utsläppen av växthusga

ser	från	vägtrafiken	med	cirka	tre	procent	under	2012	

jämfört med föregående år. Sedan 2007 har utsläppen 

från vägtransportsektorn minskat, men trots detta är 

utsläppen två procent större än vad de var 1990. I Lin

köping	minskade	utsläppen	från	trafiken	med	cirka	tre	

procent	2011	jämfört	med	2010.	Trafikverket	anger	att	

de främsta orsakerna till minskade utsläpp från vägtra

fiken	är	energieffektivare	bilar,	ökad	andel	biobränsle	

och	minskat	trafikarbete.	Det	sistnämnda	beror	bland	

annat på kärvare konjunkturläge, men det är också no

terbart att andelen av befolkningen under 45 år som har 

körkort minskar sedan början av 1990talet.21 

Resvanor i Linköping
Under hösten 2011 genomförde kommunen en resvane

undersökning. Syftet var att öka kunskapen om dagens 

resmönster och få kunskap om långsiktiga förändring

ar. Resvaneundersökningar har genomförts med viss 

regelbundenhet sedan 1974. Enligt undersökningen 

2011 har antalet bilresor per person och vardagsdygn 

minskat successivt sedan 1990. Resandet med cykel/

moped ökade under 1980 och 90talen. Därefter mins

kade de enligt de efterkommande resvaneundersök

ningarna fram till 2011 års undersökning, som visar 

på en säkerställd ökning för mopedresorna men inte 

för cykelresorna.22 

Figur 7. Resor med bil, cykel/moped och kollektivt, varda-
gar i Linköping. Källa: Resvaneundersökning 2011. Linkö-
pings kommun

Antalet	kollektivtrafikresor	per	person	minskade	suc

cessivt mellan 1981 och 2008, men ökade igen till 2011. 

Det är männen som har ökat sitt antal kollektivresor 

mellan 2008 och 2011. Det innebär att männen för 

första gången, enligt de genomförda resvaneundersök

ningarna,	gör	fler	kollektivresor	än	kvinnorna.	Föränd

ringen från 2008 är statistiskt säkerställd, men skillna

den mellan könen i undersökningen som genomfördes 

2011 är inte det.23 

 

  18. Direkta koldioxidutsläpp och utsläpp som genererats av elanvändning inom den administrativa gränsen för Linköpings kommun
		19.	Trafikverket
  20. Energimyndigheten
		21.	Trafikverket
  22. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar, Reseundersökningen 2011
  23. Samma som ovan
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Figur  8. Kollektivtrafikresor i tätortstrafik i Linköping. Källa: 
Östgötatrafiken

Fordon i Linköping
För att nå fastställda nationella och lokala klimat och 

trafikmål	krävs	ytterligare	åtgärder	och	styrmedel.	Det	

finns	stor	potential	för	energieffektivisering	av	fordon,	

öka andelen förnybara fordonsbränslen och eldrivna 

fordon.	 Men	 det	 krävs	 också	 att	 personbilstrafiken	

minskar och att godstransporter på väg minskar. Trots 

ett ökat bilinnehav i Linköping och i Sverige, minskar 

körsträckan per bil. Andelen förnybart fordonsbränsle 

och andelen nyregistrerade miljöbilar ökar.

Det kan inte nog betonas att omställningstakten 

behöver öka om Linköping ska klara att bli koldioxid

neutralt	till	2025	och	Sveriges	fordonsflotta	ska	vara	

fossiloberoende 2030. En del i omställningen utgörs 

av att ITteknik och sociala medier skapar nya förut

sättningar för bilpooler, samåkningstjänster och bil

uthyrning.24 

I Linköping fanns 62 280 registrerade personbilar 

i slutet av 2012. Av dessa bilar var 10 170 stycken klas

sificerade	som	miljöbilar.		Huvuddelen	av	Linköpings	

fordonsflotta	utgörs	av	bensinfordon	men	dess	andel	

minskar successivt främst beroende på att andelen die

selfordon ökar.25

   

Figur 9. Fordon i trafik fördelat efter fordonsslag 
i Linköping. Källa: Trafikanalys
      

Figur 10. Personbilar fördelat på bränslemodeller 2012 i 
Linköping. Källa: Trafikanalys

Under 2012 nyregistrerades 4 947 personbilar i Linköp

ing och av dessa var cirka hälften miljöbilar. Det är 

noterbart att av miljöbilarna var endast 13,2 procent 

fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Reste

rande andel utgörs av fossilfordon som klassas som 

miljöfordon.
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Figur 11. Andel nyregistrerade miljöbilar.26  
Källa: Trafikanalys

Trafikarbetet	i	Sverige	och	i	Linköping	har	sedan	låg

konjunkturen 2008/2209 minskat för alla fordonsslag, 

förutom för lätta lastbilar. Detta trots att antalet fordon 

i	trafik	ökat.

Figur 12. Körsträcka per Linköpingsregistrerad bil.27 
Källa: SCB    

                                                                                   

Figur 13. Bilinnehav, antal bilar per tusen invånare.28  
Källa: SCB

Utveckling för antal bilar per 1 000 invånare i Linköp

ings stadsdelar och tätorter redogörs för i Bilaga.
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26.	Miljöbil	enligt	definitionen	Vägtrafikskattelagen	2006:22	11	a	§	lydelse	innan	2013-01-01,	förutom	bilar	som	drivs	på	förnybart	bränsle	
eller el ingår även bränslesnåla bensin och dieselfordon

27. Avser den sammanlagda körsträckan för samtliga bilar registrerade i Linköping. Data saknas för åren 2001–2004 och 2006–2007. 
De värdena är interpolerade

28. Data saknas för åren 1996–1997, 1999 och 2001–2002. Värdena för dessa år är interpolerade
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  29. Naturvårdsverket
  30. Partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer
  31. Arbets och miljömedicin, Lund, Rapport nr 1/2012
  32. Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/2013, IVL rapport 2126

Ekologisk livsmiljö

Luftkvalitet
Luftföroreningar är ett lokalt men också ett gräns

överskridande problem. Linköpings liksom Sveriges 

luftkvalitet påverkas av lokala utsläppskällor, men 

även från områden i övriga Europa. De föroreningar 

som har störst negativ påverkan på hälsa och miljö är 

flyktiga	organiska	kolväten	(VOC),	kvävedioxid	(NO
2
), 

ozon (O
3
) och partiklar. De största källorna är vägtra

fik,	arbetsmaskiner	och	förbränning	av	biobränslen,	

främst småskalig vedeldning. Utsläppen av många 

luftföroreningar har minskat under de senaste årtion

dena, främst på grund av skärpta avgaskrav på fordon. 

Minskningstakten för svaveldioxid, sot och bensen har 

dock avtagit eller varit oförändrad under de senaste 

åren. Forskning visar att luftföroreningar årligen orsa

kar drygt 3 000 för tidiga dödsfall i Sverige.29  I genom

snitt motsvarar det en förkortad förväntad livslängd på 

omkring sex månader för varje svensk. Exponeringen 

för luftföroreningar beräknas även årligen medföra att 

600 ungdomar växer upp med nedsatt lungfunktion 

och att 200 till 300 personer får lungcancer.

I samband med att miljöbalken trädde i kraft 1999 in

fördes bestämmelser om miljökvalitetsnormer (MKN). 

Miljökvalitetsnormerna	 baseras	 på	 EG-direktiv.	 En	

miljökvalitetsnorm anger föroreningsnivåer som män

niskor kan utsättas för utan fara för olägenheter av be

tydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med 

utan fara för påtagliga olägenheter. Till miljökvalitets

normerna	finns	övre	och	nedre	tröskelvärden	angivna.	

Om tröskelvärdena över respektive understiger MKN 

ska kommunerna genomföra fördjupade kontroller av 

miljötillståndet.	För	utomhusluft	finns	miljökvalitets

normer angivna för bland annat kvävedioxid, bensen, 

ozon och partiklar (PM
10

).30 

Sedan 1986 sker det kontinuerliga mätningar av 

luftkvaliteten i Linköping. Mätningar sker i form av 

bakgrundsmätningar. Det medför att mätplatserna 

inte	har	någon	direkt	påverkan	från	trafik	eller	andra	

utsläppskällor. Mätpunkten för kvävedioxid är belägen 

på Djurgårdsgatan, för bensen vid Stora torget och för 

partiklar vid Hamngatan. 

Kvävedioxid och bensen
Kvävemonooxid bildas genom reaktion mellan luftens 

syre och kväve. Denna reaktion kräver höga temperatu

rer, vilket åstadkoms vid förbränning i en motor. I luften 

reagerar kvävemonooxiden med syre och bildar kväve

dioxid. Merparten av kväveoxidutsläppen kommer från 

trafiken,	främst	person-	och	lastbilar.	I	svenska	studier	

har forskare observerat en ökad risk för utveckling av 

astma och lungcancer vid förhöjda årsmedelvärden av 

kväveoxider vid bostaden.31	Ur	 hälsosynpunkt	 finns	

det alltså starkt stöd för att minskning av emissioner 

som ger upphov till kvävedioxid skulle förbättra hälsan. 

Men denna effekt är troligen beroende av att minskat 

utsläpp från kvävedioxidkällan även ger reduktion av 

andra föroreningar. Kvävedioxid samvarierar framfö

rallt	med	ultrafina	partiklar,	vilket	skulle	kunna	vara	

den egentliga orsaken till sambanden vid låga nivåer 

mellan kvävedioxid och hälsoeffekter.

Miljömässiga effekter av kvävedioxid i utomhusluft 

är bland annat bidrag till övergödning, försurning och 

bildande av marknära ozon.

I Figur  14 ses den nedåtgående trenden för halten av 

kvävedioxid i den urbana luften, vilken är densamma 

i Linköping som i övriga svenska kommuner. Orsaken 

till detta är oklar, men en möjlig orsak kan vara ändrade 

väderförhållanden och en ökad andel nya dieselfordon 

i	 den	 samlade	 fordonsflottan.	 Modern	 dieselteknik	

i fordon genererar en högre andel kvävedioxid av de 

totala utsläppen av kväveoxider än vad gamla bensin 

och dieselfordon gör.32 Den uppåtgående noteringen för 

vinterhalvårsmedelvärdet för 2012/2013 beror troligen 

på att det under perioden genomfördes omfattande an

läggningsarbeten på Djurgårdsgatan. Det medförde en 

ökad mängd utsläpp från dieseldrivna arbetsfordon 

nära mätpunkten.

Lättflyktiga	organiska	kolväteföreningar	(VOC)	är	

en grupp kemiska föreningar där bland annat bensen 

ingår. Bensen förekommer som en allmän luftförore

ning i tätorter till följd av dess innehåll i bensin och 

utsläpp från förbränning. Bensen är en välkänd can
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cerframkallande substans som förekommer i bensin 

i halter upp till fem procent och som även nybildas i 

förbränningsprocesser.33 I tätorter kommer bensen 

framför allt från avdunstning från bensin och från bil

avgaser. Vedförbränning avger relativt höga halter av 

bensen. 

Bensen bidrar också till bildandet av marknära 

ozon. Höga ozonhalter påverkar människors hälsa 

bland annat genom irritation av ögon och slemhinnor 

och	de	 kan	medföra	 inflammation	 av	 luftvägarna.34  

Ozon skadar också växtlighet genom att bladens åld

rande påskyndas. Problemet orsakar årligen stora eko

nomiska förluster för såväl jord som skogsbruket.

I Figur 14 syns även mätningar vid Stora torget som 

visar att bensenhalten har sjunkit under lång tid. IVL, 

Svenska miljöinstitutet, som svarar för insamling och 

analys av luftkvalitetsmätningarna har i en tidigare 

studie redovisat att bensenhalten är dubbelt så hög i 

gaturummet jämfört med urban bakgrund. I studien 

anges också att förhållandet mellan årsmedelvärde och 

vinterhalvårsmedelvärde motsvarar en faktor 0,8. Det 

innebär att årsmedelvärdet för bensen i gaturummet 

är ca 1,3 µg/m3 luft. Den lågrisknivå som Institutet för 

miljömedicin angivit som långtidsmedelvärde, och 

som inte bör överskridas av hälsoskäl, är 1,3 µg/m3 luft.

Figur 14. Kvävedioxid och bensen, vinterhalvårsmedelvär-
den i urban bakgrund vid Djurgårdsgatan respektive  Stora 
torget. Källa: IVL 

Partiklar PM10

Små partiklar, PM
10

 (partiklar mindre än tio mikro

meter) bildas vid ofullständig förbränning av kol, olja, 

biobränslen och andra drivmedel/bränslen och kan 

spridas långt genom luftströmmar. Partikelmängden 

i luften beror på en stor mängd faktorer. En betydande 

del	av	partiklarna	kommer	från	vägtrafiken.	De	partik

larna har sitt ursprung i bland annat vägdamm (sand, 

vägbeläggnings, däck och bromsslitage) och avgas

partiklar. I tätorter är partiklar från lokala källor do

minerande, medan det på landsbygden främst handlar 

om långväga transporterade partiklar.

Partiklar påverkar människors hälsa negativt, med 

bland annat ökad förekomst av hjärt och kärlsjukdo

mar	och	andningsrelaterade	 sjukdomar.	Globalt	be

räknas mer än 800 000 människor dö i förtid som en 

konsekvens av partikelföroreningar i städer, 5 000 av 

dessa dödsfall sker i Sverige. I Europa beräknas medel

livslängden förkortas med nio månader på grund av 

partiklar som genererats av mänsklig aktivitet.35  Det är 

inte möjligt att ange en tröskelnivå där inga effekter av 

partikelexponering kan förekomma. Hälsoeffekter har 

påvisats i studier där 24timmars exponering för PM
10 

har skett i nivåer på 30–80 µg/m3 luft. Sambandet är 

  33. Karolinska Institutet
  34. Naturvårdsverket
  35. SMHI. Om luftfororeningar/Luftfororeningar/partiklar – 1.19671
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svagare för de lägre nivåerna, men det anses rimligt att 

anta att dessa exponeringsnivåer kan ge hälsoeffekter. 

Dessutom måste hänsyn tas till de grupper som är mest 

känsliga för partiklar, exempelvis astmatiker.36 

I Linköping är mätstationen för partiklar placerad 

på Hamngatans västra sida vid parkeringsgaraget Du

van. Mätutrustningens intag är cirka två meter över 

marknivån. Miljökvalitetsnormens tillåtna dygns

medelvärde, 50 µg/m3, överskreds 28 gånger under 

2012. Det tillåtna antalet gånger som värdet får över

skridas är 35. Det högsta dygnsmedelvärdet som upp

mättes under 2012 var 140 µg/m3.

De högsta partikelhalterna uppstår när snösmält

ning har skett och innan städningen av gatorna har ut

förts. Resultaten kan variera starkt från år till år. Det 

beror främst på att partikelkoncentrationen påverkas 

av väderförhållanden. En torr och nederbördsfattig 

vintersäsong genererar vanligen höga partikelnivåer 

medan en blöt och snörik vintersäsong ger lägre nivåer.

Figur 15. Antal dygn MKN (50 µg/m3) har överskridits vid 
mätningar på Hamngatan. Källa: Linköpings kommun, 
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
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Produktion och konsumtion

Avfallsmängder och återvinning

Avfall
Att minska mängden avfall och dess farlighet är en stor 

och viktig utmaning i arbetet med att öka samhällets 

resurseffektivitet och minska dess miljöpåverkan. Av

fallshanteringen i Sverige styrs ytterst av EU:s avfalls

direktiv som anger prioritetsordningen för hur avfall 

ska behandlas. Enligt direktivet ska avfall i första hand 

förebyggas. Är det inte möjligt ska avfallet i fallande 

prioritet återanvändas, materialåtervinnas, energiå

tervinnas och i sista hand ska avfallet deponeras eller 

förbrännas utan energiåtervinning. Det sistnämnda 

förekommer inte i Sverige.

I	Sverige	finns	det	ett	lagstiftat	producentansvar	

för åtta produktgrupper: förpackningar, däck, retur

papper, bilar, elektriska och elektroniska produkter, 

batterier, läkemedel samt för radioaktiva produkter. 

Dessutom	finns	det	 frivilliga	åtaganden,	 som	 liknar	

producentansvar, för kontorspapper och lantbruks

plast. Producentansvaret innebär att producenterna 

ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta pro

dukter. Det syftar till att styra producenterna att ut

veckla mer resurssnåla produkter som enkelt återvinns 

och inte innehåller miljöbelastande ämnen.

I Linköping har mängden insamlat hushållsavfall37  

per invånare varit tämligen lika under de senaste fem 

åren. Insamlad mängd är cirka 210 kg/person. Det in

samlade hushållsavfallet har två användningsområden 

i Linköping. Det ena är energiåtervinning, det vill säga 

avfallet förbränns och den återvunna energin används 

till el och fjärrvärmeproduktion samt till produktion 

av fjärrkyla. Det andra är att hushållens utsorterade 

matavfall används till biogasproduktion.

  37. Avfall som uppstår i hushåll och som läggs i säck eller kärl, exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och återvinning
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Figur 16. Mängd insamlat hushållsavfall (inklusive grovav-
fall) per invånare i Linköping. Källa: Tekniska verken

År 2012 infördes insamling av hushållens matavfall i 

hela kommunen. Hushållen källsorterar matavfallet i 

den	så	kallade	Gröna	påsen	som	sedan	slängs	bland	

övrigt hushållsavfall. I avfallsanläggningen sker optisk 

utsortering	av	den	Gröna	påsen.	I	de	uppföljningar	som	

hittills genomförts framkommer att 86 procent av hus

hållen	använder	den	Gröna	påsen	och	att	50	procent,	ca	

4 000 ton, av det tillgängliga matavfallet samlas in. Ur 

den insamlade mängden matavfall produceras 350 000 

Nm3 biogas vilket motsvarar 385 000 liter diesel, alter

nativt bensin. Dessutom erhålls biogödsel som återförs 

till åkermark och ersätter handelsgödsel. Mängden in

samlat hushållsavfall/person var 2011 cirka 15 procent 

lägre i Linköping jämfört med riksgenomsnittet.38  Det 

beror sannolikt på den viktbaserade avfallstaxan. 

Återvinning
Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas 

läggs på deponi, det vill säga det sista steget i prioritets

ordningen för avfallshanteringen. Deponering innebär 

resursslöseri och deponierna i sig utgör en miljöbelast

ning. Deponierna samlar stora mängder föroreningar 

och miljögifter på en begränsad yta.39  Med tiden läcker 

ämnena ut i den omgivande miljön. Vid deponering av 

organiskt	material	finns	risk	för	utsläpp	av	metangas	

som är starkt klimatpåverkande. Vissa typer av avfall 

måste dock även i framtiden deponeras. Det kan vara 

avfall som är förorenat med ämnen som vi vill få bort 

ur kretsloppet. Det är viktigt att deponering sker på 

ett säkert och kontrollerat sätt så att miljöpåverkan 

minimeras.

I Sverige har styrmedel i form av skatter, taxesätt

ning och aktiva åtgärder för att öka återvinningen lett 

till kraftigt minskade deponimängder. I riket har an

delen hushållsavfall som deponeras minskat från 35 

procent 1995 till en procent 2010.40 

I Linköping deponerades 2012 cirka 29 000 ton 

avfall vilket är en minskning med nästan 40 procent 

jämfört med 2005.41 Under de senaste fem åren har 

mängden deponerat avfall varit tämligen oförändrat. 

Huvuddelen, 16 800 ton, av det deponerade avfallet ut

görs av askor som är en rest av förbränning av avfall, kol 

och	träbränsle	i	kraftvärmeverket	och	Gärstadverket.	

Delar av förbränningsaskor och slagg som uppstår vid 

energiproduktionen används som konstruktionsmate

rial inom Tekniska verken. Cirka 6 900 ton av det de

ponerade avfallet utgörs huvudsakligen industri och 

byggavfall.

År 2012 var den totala mängden insamlat hus

hållsavfall till materialåtervinning 14 864 ton, varav 

tidningar utgjorde ungefär hälften av avfallet. Återvin

ningen av glas, plast och metallförpackningar ökar 

i Linköping. Samma utveckling ses även i hela riket.
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  38. Avfall Sverige, /Rapporter/U201218
  39. Naturvårdsverket
  40. Avfall Sverige, rapport D2013:01
  41. Tekniska verken
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Avloppsvatten
Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på 

något sätt är påverkat av samhället. Många av de ämnen 

som	finns	i	avloppsvattnet	förekommer	naturligt	i	mil

jön såsom exempelvis kväve, fosfor och organiskt mate

rial. Men när dessa ämnen förkommer i stora mängder 

belastar de miljön genom att bidra till övergödning och 

syrebrist. Övergödning innebär att tillväxten av alger 

och andra vattenväxter gynnas. Det skapar i sin tur 

obalans i vattenekosystemen, vilket bland annat har 

effekter på den biologiska mångfalden, på förutsätt

ningarna	för	fiskerinäringen,	för	bad-	och	friluftslivet.	

Länsstyrelsen	Östergötland	har	identifierat	övergöd

ningen som ett av länets största miljöproblem.

Reningsgraden i de svenska avloppsreningsverken 

är generellt god och förbättras successivt. Men det 

kvarstår dock att utsläppen från avloppssystemen är 

en betydande källa för övergödande ämnen och orga

nisk substans i hav, sjöar och vattendrag. Läckage från 

jordbruket är den största källan för utsläpp av såväl 

fosfor som kväve. Reningsverkens andel av utsläppen 

är drygt 20 procent för kväve och 15 procent för fosfor. 

Enskilda avlopp står för fyra procent av kväveutsläppen 

och för 15 procent av fosforutsläppen.43 

Reningsgraden för fosfor i de svenska kommunala 

reningsverken har under det senaste decenniet varit 

cirka 95 procent.44  I Linköping var motsvarande siffra 

97 procent 2012.45  För kväve är reningsgraden betyd

ligt	lägre.	Genomsnittlig	reningsgrad	i	hela	landet	var	

cirka 60 procent46 under 2010. Under de tre senaste 

åren har reningsgraden för kväve vid Nykvarnsverket 

varit cirka 77 procent.47 
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Figur 17. Insamlat källsorterat material från hushåll 
i Linköping.42 Källa: FTI, El kretsen, och Tekniska verken

Figur 18. Insamlat källsorterat material från hushåll 
i Linköp ing. Källa: FTI, El kretsen, och Tekniska verken

42.	Glasförpackningar	inkluderar	även	insamling	från	verksamheter		
43. Rening av avloppsvatten i Sverige, Naturvårdsverket
44. Samma som ovan
45. Miljörapport 2012, Nykvarnsverket, Linköping
46. Rening av avloppsvatten i Sverige, Naturvårdsverket
47. Miljörapport 2012, Nykvarnsverket, Linköping
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I	figur	19	syns	att	fosforutsläppen	från	Nykvarnsverket	

har minskat under de senaste åren. Samma utveckling 

gäller	för	kväveutsläpp	vilket	syns	i	figur	20.

 
Figur 19. Fosfor i utgående renat avloppsvatten, 
Nykvarnsverket. Källa: Tekniska verken

Figur 20. Kväve i utgående renat avloppsvatten, 
Nykvarnsverket. Källa: Tekniska verken

Avloppsslam
Avloppsslam bildas i reningsverken då avloppsvattnet 

renas. Det består av organiskt material och närings

ämnen som ur ett återvinningsperspektiv är mycket 

värdefullt att återföra till jordbruksmarken. Särskilt 

viktigt är att fosfor återförs till åkermarken. Fosfor är 

ett så kallat makronäringsämne som växterna behöver 

i större mängd för sin tillväxt. Cirka 25 procent48 av 

den	fosfor	som	finns	i	avloppsslammet	återförs	idag	till	

åkermark. 

Figur 21. Spritt avloppsslam på åkermark i Linköping. 
Källa: Tekniska verken

Det	finns	ett	problem	med	att	återföra	avloppsslammet	

till jordbruksmark då slammet också innehåller ämnen 

som tungmetaller, främst kadmium, svårnedbrytbara 

organiska ämnen, industrikemikalier och läkemedels

rester. Kadmium är en av de giftigaste tungmetallerna 

och tas lätt upp av stråsäd, särskilt vete. Kadmium 

stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i nju

rarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man 

får i sig mycket kadmium under en längre tid.49 

En	del	av	det	kadmium	som	finns	i	avloppsslam

met härrör från återcirkulation i fekalier och urin, en 

stor del är men en stor del är ett nytillskott från andra 

källor som samlats i avloppssystemet, till exempel från 

städning inomhus, konstnärsfärger, spillvatten från 

bilvårds anläggningar och dagvatten.50  

I Linköping har mängden kadmium och kvicksilver 

i avloppsslammet minskat sedan 2010.
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  48. Hållbar återföring av fosfor, Rapport 6580, Naturvårdsverket
  49. Livsmedelsverket
  50. Kemikalieinspektionen, 2011, Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull
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Figur 22. Kadmium och kvicksilver i avloppsslam, Ny-
kvarnsverket. Källa: Tekniska verken

Kort sagt kan det beskrivas som att hela samhällets 

användning av olika ämnen kan avläsas i slammet. 

Det är innehållet av tungmetaller och andra miljöbe

lastande ämnen som är grunden för diskussion om hur 

och i vilken omfattning som avloppsslam bör spridas 

på åkermark.

Miljöledningssystem i näringslivet 
En viktig part i samhällets samlade miljöarbete är nä

ringslivssektorn. Det har skett en förändring på synen 

inom näringslivet. Tidigare var i huvudsak lagstift

ningen utgångspunkt i miljöarbetet. Idag är att håll

barhetsarbetet i många företag en affärsmässig faktor.  

Miljöledningssystem är ett verktyg för att organi

sera och systematisera miljöarbetet i ett företag, en 

myndighet eller organisation. ISO 14001 och EMAS 

är internationella standarder för miljöledningssyste

mets	utformning	och	innehåll.	Grundkravet	för	mil

jöledningssystem är att företaget uppfyller gällande 

miljölagstiftning.	I	övrigt	finns	inte	några	specifika	ni

våkrav för till exempel utsläpp eller energiförbrukning. 

Standarderna kräver endast att företagsledningen ska 

fastställa årliga miljömål och att dessa ska höjas från 

år till år. Ambitionsnivån och förbättringstakten be

stäms alltså av företaget självt. Att ett företag har infört 

miljöledningssystem säger därför inte mycket om hur 

miljöanpassat företaget är. Det är bara en garanti för 

att företaget arbetar strukturerat med miljöfrågorna, 

något som ofta leder till en minskad miljöpåverkan.

I	Linköping	finns	cirka	5	450	aktiebolag	som	kan	

anses	vara	målgrupp	för	att	införa	certifierat	miljöled

ningssystem. År 2013 fanns 158 av Sveriges 5 952 mil

jöcertifierade	företag	i	Linköping.	Sannolikt	är	antalet	

miljöcertifierade	företag	större	både	i	riket	och	i	Lin

köping,	då	samtliga	ackrediterade	certifieringsföretag	

inte ingår i det statistiska underlaget.

Figur 23. Företag i Linköping som är certifierade enligt ISO 
14001:2004. Källa: Certifiering.nu
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Biologisk mångfald 

Biologisk	mångfald	kan	definieras	på	olika	sätt	och	det	

är ingen tydlig vetenskaplig term. Förenklat brukar 

biologisk mångfald delas in i tre nivåer av mångfald: 

ekosystem,	arter	och	genetisk	variation.	Det	är,	av	flera	

olika skäl, angeläget att bevara och utveckla alla nivåer 

inom den biologiska mångfalden, exempelvis för upp

rätthållande av ekosystem, materiella och ekonomiska 

motiv, kulturella, sociala och hälsomotiv.

Ansvarsarter
Begreppet ”ansvarsart” används inom naturvårdsbio

login för arter som har sin huvudsakliga utbredning 

inom ett begränsat område eller att artens population 

är koncentrerad till ett begränsat område. Linköpings 

kommun har utsett 12 ansvarsarter; läderbagge, dår

gräsfjäril,	kungsfiskare,	spetsnate,	fisken	asp,	ärtvick

er, bombmurkla, rödspov, trumgräshoppa, kalkgryn

snäcka, svarthakedopping och ekpricklav. Syftet med 

att utse kommunala ansvarsarter är att bevara några 

av våra mest sällsynta och hotade arter i kommunen.

En av de nya indikatorer som redovisas i denna rap

port är antalet häckande par svarthakedopping i Lin

köpings kommun. I Figur 24 syns under andra halvan 

av 2000talet en tydlig uppgång i svarthakedoppingens 

numerär i kommunen. Den beror på det omfattande 

våtmarksarbete	som	kommunen	genomfört	med	flera	

nyanlagda fågelsjöar och grunda våtmarker söder om 

Linköpings tätort. Svarthakedoppingen häckar helst 

i	fiskfria	vatten	och	koloniserar	gärna	nyanlagda	våt

marksmiljöer.	Våtmarkerna	åldras	snabbt	och	fiskpo

pulationen kan på några års sikt ha en sådan tillväxt att 

doppingen blir utkonkurrerad, vilket tydligt syns i det 

vikande antalet häckande par sedan toppåret 2010.51  

Ett rikt odlingslandskap
Dagens odlingslandskap är ett resultat av både his

torisk markanvändning och pågående förändringar 

inom jordbruksnäringen. Sveriges odlingslandskap, 

som utgör cirka åtta procent av Sveriges landyta, hy

ser den rikaste biologiska mångfalden. Mångfalden 

levererar olika typer av ekosystemtjänster som till ex

empel nedbrytning av organiskt material, omsättning 

av näringsämnen, pollinering, kontroll av skadegörare 

samt bindning av jord och vatten.52 Odlingslandskapet 

har formats av människors påverkan under mycket 

lång tid. De stora förändringarna av brukningsme

toder inom jordbruket och den nedläggning av små 

jordbruk som har skett under förra seklet medför att 

en stor del av de växter och djur som är knutna till väl

hävdade ängs och hagmarker är hotade. En viktig för

utsättning för att undanröja hoten mot den biologiska 

mångfalden på ängs och hagmark är att markerna 

hålls öppna med betesdjur. I Sverige har antalet nöt

kreatur minskat under en lång rad av år. Sedan 2000 

har antalet minskat med 11 procent jämfört med 2012.53  
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Figur 24. Häckande par svarthakedopping i Linköping. Källa: 
Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

 51. Inventeringen av svarthakedoppingen i de kommunala våtmarkerna sker med veckovisa besök under hela häckningssäsongen. Från 
övriga häckningsmiljöer hämtas uppgifterna från Svalan  

52. Naturvårdsverket, Rapport 6389, oktober 2010
53. Jordbruksverket
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EU:s jordbrukspolitik erbjuder ekonomisk ersättning 

för skötsel genom miljö och landsbygdsprogrammen. 

Ersättning ges både för löpande skötsel och för återska

pande av igenvuxna marker. Figur 25 visar att arealen 

betesmark med miljöstöd minskar i Linköping. Det är 

samma utveckling som sker både i länet och i hela riket. 

Den främsta orsaken är att det har skett en skärpning 

i tolkningen av EUlagstiftningen rörande vilka områ

den som berättigar till miljöstöd.

Figur 25. Betesmark med miljöstöd i Linköping. 
Källa: Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Östergötland

Ekologisk produktion
Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturre

surser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition 

när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor. Den 

ekologiska produktionen utmärks av att skadegörare 

och ogräs i första hand bekämpas med olika förebyg

gande åtgärder och kemiska bekämpningsmedel inte 

används i produktionen. Växtnäringen tillförs huvud

sakligen	 från	 ekologiskt	 stallgödsel,	 kvävefixerande	

baljväxter och från restprodukter från livsmedelsför

ädling. Den ekologiska djurhållningen strävar också 

efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som 

möjligt. Växt och djurhållning ska vara i balans, så att 

djuren i första hand äter foder från den egna gården 

och att stallgödseln används för att ge näring åt åker

marken.54 

Ekologiskt lantbruk har positiv effekt på den ekolo

giska mångfalden i odlingslandskapet. Växter gynnas 

av ekologiskt lantbruk, särskilt av insektspollinerade, 

ettåriga och ovanliga arter.55 Andra organismgrupper 

som gynnas är vissa fågelarter, särskilt insektsätare. 

Vilda pollinerare såsom exempelvis humlor, gynnas av 

att	det	på	ekologiska	gårdar	ofta	finns	en	större	andel	

vallar och mer blommande arter. I Linköping har an

delen areal ekologisk odlad åkermark ökat sedan 2009.

Figur 26. Andel ekologiskt odlad åkermark 
i Linköping.56 Källa: Jordbruksverket

Skyddad natur
Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploa

tering eller andra ingrepp. Miljöbalken anger följande 

skäl till att bilda naturreservat:

•	 bevara	biologisk	mångfald

•	 vårda	och	bevara	värdefulla	naturmiljöer

•	 tillgodose	behov	av	områden	för	friluftslivet

•	 skydda,	återställa	eller	nyskapa	värdefulla		

  naturmiljöer

•	 skydda,	återställa	eller	nyskapa	livsmiljöer	

  för skyddsvärda arter.

Mindre mark eller vattenområden som utgör livsmiljö 

för hotade djur eller växtarter eller som annars är sär

skilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsom

råde. Inom biotopskyddsområden får det inte bedrivas 
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  54. Jordbruksverket
  55. SLU, EPOK, Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – i ett landskapsperspektiv
		56.	Avser	mark	som	är	totalt	omställd	eller	under	omställning	till	ekologiska	produktionsmetoder	enligt	EG	nr	834/2007
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verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada natur

miljön.	Det	finns	två	typer	av	biotopskydd.	Det	första	är	

ett generellt biotopskydd för vissa angivna livsmiljöer. 

Det andra är ett biotopskydd i enskilda fall där läns

styrelse, kommun eller skogsstyrelse får förklara ett 

avgränsat område som biotopskyddsområde. Det gene

rella biotopskyddet omfattar ett antal kulturpräglade 

naturtyper och landskapselement i odlingslandskapet. 

Dessa är alléer, pilevallar, åkerholmar, källor, odlings

rösen, stenmurar samt småvatten och våtmarker i jord

bruksmark, inklusive öppna diken och små naturliga 

bäckfåror.	I	Linköping	finns	för	närvarande	49	stycken	

(ibland	flera	beslut	på	samma	fastighet)	biotopskydds

områden utöver de generella biotopskydden.

I	Linköpings	kommun	finns	också	tre	djurskydds

områden i form av fågelskyddsområden. Kulturreser

vat liknar till stora delar naturreservat, men syftar till 

att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. I Lin

köpings	kommun	finns	ett	kulturreservat,	Öna,	belä

get nordväst om Ulrika. I Figur 27 framgår att andelen 

skyddad natur i Linköping är oförändrad de senaste 

fem åren.

Figur 27. Andel skyddad natur i Linköping, enligt miljöbal-
ken.57  Källa: SCB

  57. För år 2005 saknas uppgift om skyddad natur per kommun. Värdet är interpolerat
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FSC-certifierad skog
Skogen är en resurs ur många perspektiv. Skogen förser 

samhället med en lång rad ekosystemtjänster som luft 

och vattenrening, temperaturutjämning och produk

tion av många råvaror. Skogen är också mycket bety

delsefull	för	det	rörliga	friluftslivet	.	I	våra	skogar	finns	

både höga natur och kulturmiljövärden. Drygt hälften 

av Sveriges landareal är täckt av skog. I Linköping är 

motsvarande siffra 40 procent.

Skogscertifiering	enligt	FSC	är	grunden	i	ett	frivil

ligt, marknadsstyrt, system som syftar till att främja 

ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt 

livskraftigt bruk av världens skogar. Nationella regler 

gäller för FSC utifrån respektive lands förutsättningar. 

FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och 

växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra 

och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen 

samt urbefolkningars rättigheter. FSC innebär på så vis 

en slags kombinerad miljö och rättvisemärkning. Kra

ven	som	ska	uppfyllas	omfattar	de	allra	flesta	aspekter	

av skogsbruket och några viktiga exempel är att: 

•	 minst	fem	procent	av	skogen	ska	sparas	

 av naturvårdsskäl och inte utsättas för skogs 

 bruk

•	 lövträd	och	död	ved	ska	lämnas	kvar

•	 utdikning	av	sumpskogar	och	våtmarker	inte		

 ska genomföras

•	 främmande	trädarter	inte	får	planteras.

I	Figur	28	framgår	att	andelen	FSC-certifierad	skog	

ökar mer i Linköping än i riket.

Figur 28. FSC-certifierat skogsbruk. 
Källa: Lantmäteriet och Skogsstyrelsen 
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om att hus

hålla med materiella och mänskliga resurser för da

gens befolkning och för kommande generationer. 

Flera försök har gjorts att konkretisera innebörden av 

ekonomisk	hållbarhet,	men	någon	entydig	definition	

finns	inte.	Ibland	likställs	ekonomisk	hållbarhet	med	

ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbar så länge 

tillväxten ökar. Den ekonomiska dimensionen kan 

också ses som ekonomisk utveckling som inte medför 

negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala 

hållbarheten.

Ekonomisk hållbarhet är en av tre dimensioner 

av hållbar utveckling som kan ges många innebörder. 

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa da

gens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. Principiellt 

betyder det att samhället behöver förvalta kapital och 

resurser för kommande generationer, behålla och ut

veckla robusthet och anpassningsförmåga. Hållbar 

utveckling är inte något slutmål utan en förändrings

process som förutsätter långsiktighet på alla nivåer och 

i alla sektorer av samhället.

Ett antal olika indikatorer har valts ut för att be

skriva om samhället utvecklas i en ekonomiskt hållbar 

riktning. En del av de variabler som redovisas har med 

stor säkerhet inbördes samvariation men ger likväl en 

indikation	på	tillståndet	i	kommunen.	Genom	att	följa	

olika indikatorer över tid får vi en uppfattning av ut

vecklingen på utvalda områden. Sådana tidsserier kan 

bidra till att skapa ett utgångsläge mot vilken föränd

ringar	kan	mätas	och	visa	på	behov	av	och	identifiera	

möjligheter till åtgärder som skapar förutsättningar 

för ekonomiskt hållbar utveckling. Indikatorer inom 

den ekonomiska dimensionen grupperas inom följande 

huvudområden: 

•	 Befolkning

•	 Arbetsmarknad

•	 Utbildning

•	 Näringsliv

Flera av indikatorerna som valts ut för att beskriva 

huruvida Linköping utvecklas i en ekonomisk hållbar 

riktning har även stor betydelse för utvecklingen inom 

den sociala och ekologiska dimensionen. Ekonomisk 

tillväxt är en förutsättning för dagens välfärdssam

hälle och utgör en utgångspunkt för en socialt hållbar 

utveckling i framtiden. Ekonomisk tillväxt är i sig av

hängig en hållbar social och miljömässig utveckling. 

Förändringar i ekonomisk tillväxt ger ofta tydliga åter

verkningar i social och miljömässig utveckling. 
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Befolkning

Befolkningens storlek, sammansättning och dess ut

veckling har en grundläggande betydelse för den 

lång siktiga utvecklingen i Linköpings kommun. Den 

demografiska	beskrivningen	är	en	viktig	beståndsdel	i	

kommunal planering och en grundläggande faktor för 

olika bedömningar av kommunens framtida utveck

ling. Åldersstrukturen har exempelvis stor inverkan 

på den samhällsekonomiska utvecklingen samtidigt 

som den i stor utsträckning styr behov av utbildning, 

sjukvård	 och	 omsorg.	 Demografisk	 information	 an

vänds för att hitta mönster och för att se kopplingar 

mellan till exempel utbildning och hälsa. Information 

om befolkningen utgör en utgångspunkt för samtliga 

hållbarhetsdimensioner.58  

Befolkningsutveckling
Linköpings kommun är Sveriges femte största kom

mun. År 2013 passerade Linköping 150 000 invånare. 

Linköping kännetecknas av en växande befolkning och 

en ekonomiskt gynnsam åldersstruktur. Linköping har 

i stort sett alltid haft en befolkningstillväxt och de se

naste 20 åren har tillväxten varit i medeltal cirka 1 000 

personer per år. Vid några tillfällen har kommunen till

fälligt minskat sin befolkning, det skedde senast 1895, 

1928 och 1998. Den största årliga befolkningsökningen 

i absoluta tal, sedan kommunsammanslagningen 1971, 

inträffade 2009 då ökningen var drygt 2 800 perso

ner.59 

  58. SCB (2012) Sysselsättningen 2030: kan dagens försörjningsbörda bibehållas?, Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport 
om regional tillväxt och utveckling

  59. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Statistikinfo 2013:10
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Figur 29.  Befolkningsutvecklingen i Linköping. Källa: SCB

 

Linköpings befolkningstillväxt varierar relativt kraftigt 

år från år, vilket framgår av Figur 30. Figuren visar hur 

kommunens befolkningsökning fördelas på födelse

netto	(födda	minus	döda)	respektive	flyttningsnetto	

(inflyttade	minus	utflyttade).	Ett	betydande	 födelse-

överskott är kännetecknande för Linköpings kommun. 

Att kunna generera stora födelseöverskott är viktigt för 

en kommuns befolkningstillväxt både på kort och på 

lång	sikt.	Flyttningsnettot	har	under	flertalet	år	haft	

stor betydelse för kommunens befolkningsutveckling. 

Linköping har under de senaste decennierna levererat 

positiva	flyttningsnetton	alla	år	utom	1998,	vilket	var	

en	effekt	av	Garnisonens	nedläggning.60  
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  60. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Statistikinfo 2013:10

Figur 30. Befolkningsökning uppdelat på flytt- och födelsnetto för Linköping. Källa: SCB
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I	Figur	31	visas	hur	flyttströmmarna	ser	ut	för	Linköp-

ings kommun gentemot utlandet och gentemot reste

rande	kommuner	i	landet.	Det	syns	att	flyttningen	mel

lan Linköpings kommun och utlandet har haft särskilt 

stor	betydelse	för	flyttnettots	storlek	under	2000-talet.	

Inflyttning	från	utlandet	har	varit	särskilt	hög	under	

senare år. Utvecklingen återspeglas i att andelen utri

kes födda i befolkningen har ökat från cirka 11 procent 

till drygt 14 procent sedan 2006. Figur 32  visar antal 

Linköpingsbor med utländsk bakgrund efter region. 

Som synes är den dominerande regionen Asien, men 

med Europa som nästan lika stor ursprungsregion. 

Figur 31. Flyttnetto uppdelat på utrikes och inrikes flytt-
netto för Linköping. Källa: SCB

Figur 32. Invånare med utländsk bakgrund i Linköping efter 
världsdel. Källa: SCB

 

Befolkningsstruktur
Linköping har idag en ekonomiskt gynnsam ålders

struktur, vilket framgår av Figur 33. Befolkningspyra

miden visar kommunens befolkning, fördelat på ålder 

och kön. I förhållande till landet som helhet har Lin

köping	2012	färre	invånare	i	åldern	55–74	år	och	fler	

invånare i åldern 20–30 år, vilket bland annat beror 

på att Linköping är en universitetsort dit många unga 

flyttar	för	att	studera	vid	universitet.		Att	Linköping	är	

en	universitetsort	får	ett	tydligt	genomslag	på	flera	om

råden. Linköpings åldersstruktur innebär att många 

Linköpingsbor	befinner	sig	i	fertil	ålder	och	att	de	som	

är äldre än 80 år fortfarande är relativt få i förhållande 

till	folkmängden.	Effekten	av	detta	är	att	betydligt	fler	

föds	än	dör.	Det	finns	samtidigt	betydande	skillnader	

i befolkningsstruktur mellan kommunens stadsdelar 

och tätorter. Befolkning i kommunens stadsdelar och 

tätorter redogörs för i Bilaga.
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Figur 31. Flyttnetto uppdelat på utrikes och inrikes flyttnetto för Linköping. Källa: SCB
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Precis	 som	 flera	 andra	 kommuner	 i	 landet	 har	 Lin

köping emellertid en befolkning som blir allt äldre. 

Befolkningsstrukturen för Linköping 1992, 2012 och 

2032 kan ses i Figur 34. Det framgår att Linköping nu 

är i slutet av en period med ekonomiskt fördelaktig ål

dersstruktur. Figuren visar att antalet personer i ål

dersklasserna 0–19 år och åldersklasserna som är äldre 

än 65 år, det vill säga de som vanligtvis inte arbetar, 

kommer att vara större i kommunen i framtiden än idag. 

Gruppen	0–19	år	är	i	huvudsak	barn	och	ungdomar	i	

utbildning medan gruppen 65 år och äldre till övervä

gande del består av pensionärer.61 Antalet personer i 

yrkesverksam ålder, 20–64 år, väntas samtidigt inte 

öka i samma omfattning fram till 2030. Detta innebär 

att bilden förändras förhållandevis dramatiskt under 

de närmaste 20 åren när den del av befolkningen som 

är i yrkesverksam ålder inte ökar proportionellt mot 

övriga åldersklasser. 
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		61.	Detta	ger	inte	hela	bilden	eftersom	det	finns	många	i	åldrarna	20–65	år	som	inte	är	yrkesverksamma	samtidigt	som	det	finns	en	del	
människor under 20 år och över 65 år som arbetar och betalar skatt

Figur 34. Befolkningen i ettårsklasser för 1992, 2012 och prognosen för 2032 i Linköping. Källa: Linköpings kommun

Figur 33. Befolkningen i Linköping och riket efter kön och ålder, år 2012. Källa: SCB
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Försörjningskvot
Förändringar	i	demografi	får	stor	betydelse	för	ekono

min.	Ett	av	de	främsta	sambanden	mellan	demografi	

och ekonomisk utveckling är andelen av befolkningen 

som är i yrkesverksam ålder. Det är denna del av be

folkningen, vanligtvis 20–64 år, som i huvudsak ska 

försörja hela befolkningen. En av välfärdens grundför

utsättningar är att de som arbetar inte är för få i förhål

lande till den övriga befolkningen. På sikt ligger den 

ekonomiska	utmaningen	i	att	hantera	finansieringen	av	

välfärden	när	fler	blir	äldre	och	inte	arbetar.62  

Ett vanligt sätt att illustrera befolkningsutveck

lingens inverkan på ekonomin är med hjälp av den så 

kallade försörjningskvoten. Försörjningskvoten beräk

nas som summan av antal personer 0–19 år och antal 

personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 

20–64 år och därefter multiplicerat med 100. En låg 

försörjningskvot innebär ett gynnsamt läge eftersom 

det	då	är	fler	som	arbetar	än	som	inte	arbetar.63 

Försörjningskvoten har under en lång period varit 

relativt stabil. De senaste 40 åren har försörjningskvo

ten långsamt minskat och idag har Linköping en nivå 

på försörjningskvoten på drygt 66. Detta kan förenklat 

uttryckas	som	att	för	100	yrkesverksamma	finns	drygt	

66 unga och gamla som inte arbetar. Denna nivå väntas 

öka till drygt 77 personer 2030. Detta innebär att för 

100	personer	i	Linköping	som	arbetar	finns	77	unga	

och gamla som inte arbetar.64 Idag har vi en nivå på 

försörjningskvoten på drygt 70 i landet som helhet, en 

nivå som bedöms öka till över 90 år 2060.65  

  Bilden är inte unik för Linköping, men den ger en 

fingervisning	om	de	ekonomiska	utmaningar	som	följer	

på	den	demografiska	utvecklingen.	Utvecklingen	inne

bär att färre arbetar och betalar skatt samtidigt som 

efterfrågan på utbildning, sjukvård och äldreomsorg 

ökar	från	fler	unga	och	äldre.	För	de	flesta	kommuner	

innebär	utvecklingen	ökade	påfrestningar	för	finansie

ring av välfärdtjänster och service. De långsiktiga för

utsättningarna för Linköping är dock betydligt bättre 

än för många andra kommuner i landet.66  

Prognosen bygger på en trendframskrivning av 

nuvarande	 befolkning	 inklusive	 flyttströmmarna.67  

Flyttning	har	under	flertalet	år	haft	mycket	 stor	be

tydelse för Linköpings befolkningsutveckling. I Figur 

31	 visas	 hur	 flyttströmmarna	 ser	 ut	 för	 Linköpings	

kommun gentemot utlandet och gentemot resterande 

kommuner	 i	 landet.	Det	syns	att	flyttningen	mellan	

Linköpings kommun och utlandet har haft särskilt 

stor	betydelse	för	flyttnettots	storlek	under	2000-ta

let. En ökad invandring har under senare år motverkat 

utvecklingen av en ekonomiskt ogynnsam åldersstruk

tur och gett Linköping en lägre försörjningskvot.68 En 

fortsatt	inflyttning	och	minskad	utflyttning	av	unga	

människor till kommunen förbättrar försörjningskvo

ten för Linköpings del. Försörjningskvoten påverkas i 

hög utsträckning av tidpunkten för inträde och utträde 

på arbetsmarknaden. Att senarelägga tidpunkten för 

utträde från arbetsmarknaden för äldre, till exempel 

genom att höja pensionsåldern, skulle ge en förbättrad 

försörjningskvot för hela landet.69   
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  62. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling
Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland, SCB (2013) Statistisk årsbok 2013, 
Framtidskommissionen (2013) Försörjningskvoten i olika delar av Sverige: scenarier till år 2050 

  63. SCB (2013) Statistisk årsbok 2013, Framtidskommissionen (2013) Försörjningskvoten i olika delar av Sverige: scenarier till år 2050   
		64.	Detta	ger	inte	hela	bilden	eftersom	det	finns	många	i	åldrarna	20–65	år	som	inte	är	yrkesverksamma	samtidigt	som	det	finns	en	del	

människor under 20 år och över 65 år som arbetar och betalar skatt
  65. SCB (2013) Statistisk årsbok 2013, Framtidskommissionen (2013) Försörjningskvoten i olika delar av Sverige: scenarier till år 2050
  66. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling, SCB (2013) Statistisk årsbok 2013, 

Framtidskommissionen (2013) Försörjningskvoten i olika delar av Sverige: scenarier till år 2050, Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt 
utvecklingsprogram 2030 för Östergötland

  67. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013–2022
  68. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2011) Statistikinfo 2011:03
  69. SCB (2012) Sysselsättningen 2030: kan dagens försörjningsbörda bibehållas?, Framtidskommissionen (2013) Försörjningskvoten i 

olika delar av Sverige: scenarier till år 2050

Figur 35. Försörjningskvot för Linköping. 
Källa: Linköpings kommun, Statistik & Utredningar
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Arbetsmarknad

Förvärvsfrekvens
Arbete är av stor betydelse för både samhället och in

dividen. För kommunen betyder en hög förvärvsfrek

vens goda förutsättningar för skatteintäkter som kan 

finansiera	välfärdstjänster	och	annan	skattefinansie

rad verksamhet. För den enskilde individen betyder 

ett förvärvsarbete en inkomst och ekonomisk trygg

het. Ekonomiska resurser är betydelsefulla för indivi

den eftersom de kan omvandlas till andra resurser som 

ökar människors möjligheter att styra sina livsvillkor.70  

Linköpingsbornas ekonomi behandlas i kapitlet om so

cial hållbarhet.

Figur 36 visar förvärvsfrekvensen i Linköping och 

riket sedan inledningen av 2000talet. Förvärvsfrek

vens beskriver den andel av befolkningen som har ett 

arbete och beräknas ofta utifrån åldersklassen 20–64 

år.71 Förvärvsfrekvensen påverkas i hög uträckning av 

hur konjunkturen utvecklas men även av förändringar 

i befolkningens åldersstruktur. Under 2000talet har 

förvärvsfrekvensen i Linköping legat mellan cirka 70 

och 74 procent. Förvärvsfrekvensen ligger genomgåen

de cirka 2–5 procentenheter lägre i Linköping än i riket 

men följer den nationella trenden över tid.72	Det	finns	

flera	förklaringar	till	att	kommunen	befinner	sig	under	

  70. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling, Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt 
utvecklingsprogram	2030	för	Östergötland,	Göteborg	stad	(2009)	Göteborgssamhällets	utveckling,	Stockholm	stad	(2005)	Framtidsutred
ningen Stockholm stad: om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

  71. Förvärvsfrekvens beräknas ofta utifrån åldersklassen 20–64 år eller 16–64 år. EU använder åldersklassen 15–64 år
  72. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2012) Statistikinfo 2012:10
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riksgenomsnittet. Att Linköping är en universitetsort 

och att en hög andel av den arbetsföra befolkningen 

studerar i Linköping är en viktig orsak. Den tydliga 

skillnaden mellan Linköping och riket är obetydlig 

utan de typiska studentåldersklasserna.

Mellan 1997 och 2011 har andelen personer i arbets

för ålder som varken arbetar eller studerar i Linköping 

minskat från 18,3 procent till 15,9 procent. Andelen som 

varken arbetar eller studerar har under en lång tid varit 

lägre i Linköping än i riket. Även här följer Linköping 

rikstrenden, vilket framgår av Figur 37. Andelen som 

varken arbetar eller studerar ska inte förväxlas med 

arbetslöshet, vilket behandlas i nästa avsnitt, men ger 

en kompletterande bild av gruppen som inte arbetar.73   

Figur 36. Förvärvsfrekvens 20–64 år samt 25–64 år. 
Källa: SCB

Figur 37. Personer 20–64 år som varken förvärvsarbetar 
eller studerar. Källa: SCB 

Förvärvsfrekvensen varierar mellan kommunens 

stadsdelar och tätorter. Förvärvsfrekvensen i stadsde

larna Skäggetorp (43,7) och Berga (55,5) var 2011 be

tydligt lägre än förvärvsfrekvensen i kommunen som 

helhet (72,4). Utvecklingen visar att förvärvsfrekven

sen har minskat i Skäggetorp från 52,1 procent 2006 

till 43,7 procent 2011 samtidigt som den minskat från 

73,2 procent till 72,4 procent i kommunen som helhet.  

I Berga har förvärvsfrekvensen minskat från 58,5 pro

cent till 55,5 procent under samma tidsperiod. Utveck

lingen i kommunens stadsdelar och tätorter redogörs 

för i Bilaga.

Förvärvsfrekvensens utveckling för Linköping i re

lation till landets idag tio befolkningsmässigt största 

kommuner,	exklusive	Stockholm,	Göteborg	och	Malmö,	

redovisas i Figur 38. Förvärvsfrekvensen har sedan 

1997 ökat i samtliga kommuner.74  Den största ökningen 

har skett i Jönköping där förvärvsfrekvensen ökat med 

6,6 procentenheter och den minsta ökningen har skett i 

Linköping och Lund där förvärvsfrekvensen ökat med 

2,9 procentenheter. Samtidigt har åldersklasserna av 

studenter ökat under perioden, vilket kan förklara den 

svagare utvecklingen i Linköping, Uppsala och Lund.
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73. Täljaren består av antal personer i åldern 20–64 år som varken förvärvsarbetar eller är registrerade i någon skolform under höst
terminen. Nämnaren består av befolkningen ålder 20–64 år. Bland studerande ingår varken studerande i svenska för invandrare (SFI) eller 
kompletterande utbildning (KU)
74.	Före	1997	finns	inga	jämförbara	uppgifter	för	tidsserien
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Figur 38. Förvärvsfrekvens 20–64 år efter kommun. 
Källa: SCB

Även om skillnaden i förvärvsfrekvens mellan män 

och kvinnor är förhållandevis liten så har andelen 

arbetande män i Linköping genomgående varit högre 

än motsvarande andel kvinnor under en längre tid. År 

2011 ligger förvärvsfrekvensen på 73,7 procent för män 

och 71,0 procent för kvinnor. För både män och kvinnor 

är förvärvsfrekvensen lägre i Linköping än i riket, men 

även här får heltidsstuderande studenter ett tydligt 

genomslag. I lågkonjunktur minskar förvärvsfrekven

sen vanligtvis mer för män än för kvinnor. Detta beror 

främst på att kvinnor i högre utsträckning arbetar i of

fentlig sektor och i branscher som är mindre konjunk

turkänsliga än de som män arbetar i.

Figur 39. Förvärvsfrekvens 20–64 år efter kön. 
Källa: SCB 

Förvärvsfrekvens varierar med ålder, utbildningsnivå 

och födelseregion. Förvärvsfrekvensen är som högst 

bland dem som är i mitten av sitt arbetsliv och lägre 

för dem som är i inledningen eller slutet av arbetslivet. 

I	åldersklasserna	20–24	år	finns	många	heltidsstude

rande och runt 65 år går många i pension. Under de 

senaste åren har förvärvsfrekvensen ökat bland äldre 

och minskat bland yngre. Till exempel ökade förvärvs

frekvensen bland dem mellan 55–64 år med 8 procent

enheter under 2000talet samtidigt som den minskade 

bland dem mellan 25–34 år med 7 procentenheter. Att 

äldres och yngres deltagande på arbetsmarknaden för

ändrats över tid kan vara ett tecken på att unga studerar 

allt	längre	och	att	allt	fler	arbetar	fram	till	pensions-

åldern och därefter.75 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

Jönköping 
Borås 
Västerås 
Örebro 
Umeå 
Norrköping 
Uppsala 
Linköping 
Helsingborg 
Lund 

Procent 

60 

65 

70 

75 

80 

85 
Procent 

Linköping män Linköping kvinnor 
Riket män Riket kvinnor 

  75. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling

Figur 38. Förvärvsfrekvens 20–64 år efter kommun. Källa: SCB
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Figur 40. Förvärvsfrekvens 20–64 år i Linköping efter ålder. 
Källa: SCB 

Personer med förgymnasial utbildning har genom

gående lägre förvärvsfrekvens än personer med gym

nasial eller eftergymnasial utbildning. Drygt 51 pro

cent av dem med förgymnasial utbildning hade ett 

arbete 2011. Bland dem med eftergymnasial och gym

nasial utbildning var motsvarande andel 74 respektive 

78 procent. Även om de med förgymnasial utbildning 

är betydligt färre till antalet än dem med högre utbild

ning, år 2011 hade cirka 10 procent av befolkningen i 

arbetsför ålder 20–64 år en förgymnasial utbildning, 

så bekräftas bilden att utbildning är en viktig resurs på 

arbetsmarknaden. 

Figur 41. Förvärvsfrekvens 20–64 år i Linköping efter 
utbildningsnivå. Källa: SCB

Det	finns	även	betydande	skillnader	i	förvärvsfrekvens	

mellan utrikes födda och svenskfödda. Utrikes födda 

är en heterogen grupp, men totalt sett har gruppen haft 

betydligt lägre förvärvsfrekvenser än svenskfödda un

der de senaste 15 åren. Personer födda utanför Europa 

har särskilt svårt att nå en genomsnittlig förvärvs

frekvens som ligger över 50 procent. Samtidigt rör sig 

förvärvsfrekvensen bland Sverigefödda mellan 70 till 

80 procent.

Figur 42. Förvärvsfrekvens 20–64 år i Linköping efter 
födelseregion. Källa: SCB

Ju längre vistelsetid i landet efter invandring desto hö

gre är förvärvsfrekvensen bland utrikes födda. Samti

digt dröjer det mer än 10 år innan förvärvsfrekvensen 

för utrikes födda är högre än 50 procent, vilket framgår 

av Figur 43. Bland utrikes födda varierar förvärvsfre

kvensen tydligt utifrån skäl till invandring. Förvärvs

frekvensen är lägre bland skyddsbehövande och deras 

anhöriga än bland övriga utrikes födda invandrare. 

Eftersom utrikes födda utgör en allt större andel av be

folkningen i arbetsför ålder i Linköping är det viktigt att 

de lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Integration 

av utrikes födda på arbetsmarknaden lyfts ofta fram 

som en förutsättning för att kunna bibehålla en hög 

förvärvsfrekvens	och	möjliggöra	finansiering	av	fram

tidens välfärd.76 
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  76. Arbetsförmedlingen (2013) Sveriges framtida befolkning: ett regionalt perspektiv
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Figur 43. Förvärvsfrekvens bland utrikes födda 20–64 år 
i Linköping efter vistelsetid i Sverige. Källa: SCB 

Arbetslöshet
Ett högt deltagande på arbetsmarknaden är viktigt för 

att Linköping ska gå i riktning mot ett hållbart sam

hälle. För samhället innebär varje person som inte 

kommer ut i arbetslivet kostnader i form av bristande 

skatteintäkter. Om arbetslösheten blir långvarig till

kommer olika utgifter förknippande med arbetslöshet, 

till exempel försörjningsstöd. Ett arbete är givetvis 

även betydelsefullt för den enskilde individens livs

kvalitet då arbetslöshet ofta medför sämre ekonomiska 

förutsättningar och sämre hälsa.77 Arbetslöshet i rela

tion till den enskilde individen behandlas i kapitlet om 

social hållbarhet.

Figur 44 visar hur arbetslösheten, som andel av 

befolkningen 20–64 år, har utvecklats över tid.78 Ar

betslöshetsutvecklingen	speglar	på	flera	sätt	förvärvs

frekvensens utveckling, fast omvänt. Andelen öppet 

arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i 

Linköping följer genomgående trenden i riket. År 2012 

var andelen arbetslösa i Linköping 7,8 procent, vilket 

var en minskning jämfört med 1997 då andelen var 13,8 

procent. 
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  77. Bergh, Nilsson och Waldenström (2012). Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till samband mellan inkomst, ojämlikhet 
och hälsa. Stockholm: Institutet för näringslivsforskning

  78. Baseras på arbetsmarknadsstatistik från SCB. I SCB:s databas ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen. Statistik från Arbetsförmedlingen redovisas månadsvis medan statistik från SCB redovisas årsvis Statistik från SCB 
kan	brytas	ned	på	flera	bakgrundsvariabler,	vilket	inte	är	möjligt	med	statistik	från	Arbetsförmedlingen	SCB	och	Arbetsförmedlingen	har	två	
olika	definitioner	av	arbetslöshet.	Båda	definitionerna	kan	beräknas	som	andel	av	befolkningen	men	SCB	använder	åldersklassen	20–64	år	
medan	Arbetsförmedlingen	istället	använder	åldersklassen	16–64	år.	Här	redovisas	arbetslöshet	enligt	SCB:s	definition
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Arbetslösheten varierar mellan kommunens stadsde

lar och tätorter. Arbetslösheten för personer 18–64 

år i stadsdelarna Skäggetorp (18,0), Berga (13,8) och 

Johannelund (9,8) var 2012 betydligt högre än arbets

lösheten i kommunen som helhet (6,4). Utvecklingen 

visar att arbetslösheten har ökat i Skäggetorp från 10,7 

procent 2007 till 18,0 procent 2012 samtidigt som den 

ökat från 4,7 procent till 6,4 procent i kommunen som 

helhet.  I Berga har arbetslösheten ökat från 8,1 procent 

till 13,8 procent under samma tidsperiod. I Johanne

lund har arbetslösheten ökat från 7,3 procent till 9,8 

procent.79  Utvecklingen i kommunens stadsdelar och 

tätorter redogörs för i Bilaga.80 

Figur 44. Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd 20–64 år. Källa: SCB

Arbetslöshetsutvecklingen i Linköping i relation till 

jämförbara kommuner, redovisas i Figur 45. Under 

2000talet har arbetslösheten varierat förhållandevis 

kraftigt	i	flera	av	kommunerna,	men	överlag	minskat.	

Den största procentuella minskningen sedan 1997 har 

skett i Örebro där arbetslösheten minskat med 9,1 pro

centenheter. Linköping och Norrköping står för den 

lägsta procentuella minskningen under perioden, en 

minskning av arbetslösheten med 6,0 respektive 6,1 

procentenheter. 

Arbetslösheten för män har legat över kvinnornas 

nivå under en längre tid. År 2012 var arbetslösheten 

bland män 8,4 procent och bland kvinnor 7,2 procent i 

Linköping, vilket var en minskning jämfört med 1997 

då arbetslösheten bland män var 14,6 procent och 

bland kvinnor 12,8 procent.
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Figur 45. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 20–64 år efter kommun. Källa: SCB. 

  79. Arbetssökande 18–64 år utan arbete samt i program med aktivitetsstöd som % av befolkningen, 03–31 respektive år. På grund av 
definitionsändring	finns	inga	jämförbara	uppgifter	före	2007

  80. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Statistikinfo 2013:06
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Figur 46. Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd efter kön, 20–64 år. Källa: SCB

Precis som förvärvsfrekvensen så varierar arbetslöshet 

med ålder, utbildningsnivå och födelseregion. Arbets

lösheten är lägre i de äldre åldersklasserna och högre 

i de yngre. Arbetslösheten bland ungdomar 20–24 år 

är betydligt högre än den totala arbetslösheten. Ande

len arbetslösa i åldern 20–24 år var 11,7 procent 2012, 

vilket kan jämföras med 7,8 procent bland Linköpings

borna totalt vid samma tidpunkt. Unga människor är 

särskilt känsliga för förändringar i konjunkturen, vil

ket framgår av Figur 47.81  Arbetslösheten bland unga 

har varierat förhållandevis kraftigt under 2000talet 

samtidigt som arbetslösheten bland äldre varit mer sta

bil. Arbetslösheten bland 20–24 åringar har varierat 

mellan 10 och 18 procent under tidsperioden medan 

arbetslösheten bland exempelvis 45–54 åringar har 

varierat mellan 5 och 8 procent.

Figur 47. Öppet arbetslösa och sökande i program efter 
ålder, 20–64 år i Linköping. Källa: SCB

Arbetslösheten är idag högre bland dem med förgym

nasial utbildning än bland dem med gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. Under första hälften av 

2000talet låg arbetslösheten bland de med förgym

nasial och gymnasial utbildning på ungefär samma 

nivå. Sedan 2004 har arbetslösheten bland dem med 

förgymnasial utbildning ökat samtidigt som den mins

kat bland de med gymnasial utbildning. År 2012 var ar

betslösheten bland Linköpingsbor med förgymnasial 

utbildning 17,2 procent, vilket är betydligt högre än ar

betslösheten hos dem med gymnasial eller eftergymna

sial utbildning där arbetslösheten låg på 10,1 respektive 

4,3 procent. Bilden bekräftar även att Linköpingsbor 

med lägre utbildning är betydligt mer sårbara för ett 

förändrat konjunkturläge, vilket åter understryker vik

ten av utbildning.
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Figur 48. Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd efter utbildningsnivå, 20–64 år i Linköping. 
Källa: SCB

Det	 finns	 tydliga	 skillnader	 i	 arbetslöshet	 mellan	

svenskfödda och utrikes födda, särskilt för personer 

födda utanför Europa. Även om arbetslösheten bland 

personer födda utanför Europa har minskat under 

2000talet så är den fortfarande betydligt högre än 

motsvande andel för svenskfödda. År 2012 var arbets

lösheten 18,1 procent för personer födda utanför Eu

ropa, att jämföra med 6,1 procent bland personer födda 

i Sverige.

 

Figur 49. Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd efter födelseregion, 20–64 år i Linköping. 
Källa: SCB

Pendling 
Arbetspendling uppstår när en förvärvsarbetande har 

sitt arbetsställe i en annan kommun än där denne har 

sin	bostad	och	är	folkbokförd.	Pendling	har	flera	kon

sekvenser	för	både	samhället	och	individen.	Genom	

att	fler	människor	har	möjlighet	att	pendla	för	arbete	

och	boende	växer	den	lokala	arbetsmarknaden.	Goda	

möjligheter till pendling innebär att det lokala närings

livets efterfrågan på arbetskraft lättare kan mötas, vil

ket	bidrar	till	en	starkare	lokal	arbetsmarknad.	Genom	

pendling	kan	individen	få	fler	alternativ	till	boende	och	

arbete. Möjligheter till pendling ökar individens möj

ligheter att kombinera boendemiljö med arbete utifrån 

egna preferenser.82 

För Linköpings del visar utvecklingen att både in

pendling till Linköping och utpendling från Linköping 

successivt ökar. Under 1980talet uppgick nettopend

lingen till cirka 3 500 personer, under 1990talet till 

cirka 4 000 personer och efter sekelskiftet till cirka 

6 000 personer. År 2011 uppgick nettopendlingen till 

cirka 6 600 personer. Sammantaget pendlade över 

17 000 personer in till Linköping för att arbeta 2011 

och mer än 10 000 pendlade ut från Linköping för att 

arbeta i annan kommun.83	Geografiska	och	demogra
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  82. Boverket (2005) Är regionförstoring hållbar?, SKL (2008) Pendlare utan gränser: en studie om pendling och regionförstoring, Tillväxt
analys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling, Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt utvecklings
program 2030 för Östergötland

  83. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Statistikinfo 2013:13
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fiska	förutsättningar,	utformning	av	infrastruktur	och	

kommunikationer, transportkostnader, lönenivåer och 

boendepriser, utbud och efterfrågan på arbetskraft och 

konjunkturen tillhör de många faktorer som ofta anses 

påverka arbetspendlingens omfattning.84  

Figur 50. In- och utpendling för Linköpings kommun. 
Källa: SCB85 

Utbildning
Utbildning bidrar långsiktig till utveckling för både den 

enskilda individen och för samhället i stort. Forskning 

visar	att	det	finns	tydliga	samband	mellan	en	högutbil

dad befolkning och ekonomisk tillväxt och utveckling. 

En högutbildad befolkning leder statistiskt sett till hö

gre inkomster, vilket ger en ökning av skatteunderla

get. Utbildning är en viktig resurs på arbetsmarknaden, 

men dessutom en viktig faktor för individens person

liga utveckling och deltagande i samhällslivet i stort.86  

Sambandet mellan utbildning och hälsa belyses i kapit

let om social hållbarhet. 

Eftersom högre utbildning får en allt större bety

delse på arbetsmarknaden, efterfrågan på högutbildad 

arbetskraft ökar, är andelen av befolkningen med ef

tergymnasial utbildning särskilt intressant i relation 

till ekonomisk utveckling. Samtidigt är efterfrågan 

på arbetskraft inte lika i alla kommuner. Ur ett eko

nomiskt perspektiv är det viktigt att befolkningen har 

en utbildningsnivå som svarar mot det lokala närings

livets behov.87  

Utbildningsnivå
Linköpingsbornas utbildningsnivå är hög och stigande. 

Utvecklingen visar att allt färre Linköpingsbor har en 

förgymnasial	eller	gymnasial	utbildning	och	allt	fler	

  84. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling, SKL (2008) Pendlare utan gränser: en 
studie om pendling och regionförstoring  
		85.	Före	år	1990	finns	femårsdata.	Pendlingen	för	åren	1981–1984	samt	1986–1989	är	interpolerade
  86. Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland
  87. Regionförbundet Östsam (2012) Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland, Tillväxtanalys (2013) Regional tillväxt 2013: en 

rapport om regional tillväxt och utveckling
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en eftergymnasial utbildning. Som universitetsort är 

det naturligt att utbildningsnivån i Linköping är för

hållandevis	hög	eftersom	många	flyttar	till	kommunen	

just för att studera vid universitet. Linköping har idag 

betydligt högre utbildningsnivå än riksgenomsnittet. 

Nära hälften av den arbetsföra befolkningen har efter

gymnasial utbildning, att jämföra med drygt 38 pro

cent i riket som helhet. Detta tyder på att kommunen 

överlag har ett gott utgångsläge vad avser tillgång till 

högutbildad arbetskraft.

Personer som saknar högre utbildning är ofta sär

skilt utsatta på arbetsmarknaden och löper större risk 

att drabbas av arbetslöshet. Högutbildade har en högre 

förvärvsfrekvens och en lägre arbetslöshet än lågutbil

dade.88 För Linköpings del har andelen med förgym

nasial utbildning minskat under 2000talet från 14,4 

procent till 10,0 procent. Detta beror på att äldre med 

låg utbildning över tid fasas ut från arbetslivet som 

pensionärer samtidigt som gymnasieutbildning idag i 

praktiken är obligatorisk.

Utbildningsnivån varierar givetvis i befolkningen 

utifrån ålder men även utifrån kön. Kvinnor har till ex

empel högre utbildningsnivå än män, men skillnaderna 

mellan könen är inte lika stora i Linköping som i riket. 

I Linköping har 48,6 procent av männen och 51,4 pro

cent av kvinnorna en eftergymnasial utbildning 2012. 

Detta står i relation till riket där 33,5 procent av män

nen och 42,8 procent av kvinnorna har eftergymnasial 

utbildning samma år.

Figur 51. Utbildningsnivå bland befolkningen 20–64 år 
i Linköping. Källa: SCB

Högskolebehörighet 
Andelen ungdomar som lämnar gymnasiet med hög

skolebehörighet indikerar ett framtida tillstånd av 

högutbildade. Eftersom de yrkesinriktade gymnasie

programmen inte generellt ger högskolebehörighet kan 

en hög andel med högskolebehörighet också visa en låg 

andel elever på yrkesprogrammen, vilket i sin tur kan 

peka på problem för kommunen att av egen kraft för

sörja näringslivet med kompetens.

Figur 52 visar att andelen elever som erhållit hög

skolebehörighet av dem som erhållit slutbetyg ligger 

tämligen konstant runt 89 procent med viss variation 

över åren. Figuren visar också att som högst 78 pro

cent av eleverna har slutbetyg från gymnasieskolan 

efter fyra år. Detta innebär i praktiken att var fjärde 

elev inte klarar gymnasiet under denna tid. Trenden 

är svagt ökande för andelen elever med slutbetyg, men 

detta bör ställas i relation till minskande årskullar.

Figur 52. Elever med högskolebehörighet respektive elever 
med slutbetyg från Linköpings gymnasieskolor. Källa: SCB
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  88. WSP (2013) Sårbara kommuner 2013: ranking av kommunernas sårbarhet ur ett näringslivsperspektiv
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Näringsliv
Näringslivet lyfts ofta fram som en viktig drivkraft för 

tillväxt. Näringslivet förändras genom att nya företag 

skapas	och	läggs	ned	och	genom	att	befintliga	företag	

växer, vilket leder till ekonomisk utveckling och nya 

arbetstillfällen. Ett växande näringsliv som skapar ar

betstillfällen ger ett ökande skatteunderlag som kan 

finansiera	välfärdtjänster	och	service.89 

Näringslivsstruktur 
Näringslivsstrukturen beskriver hur fördelningen 

av förvärvsarbetande i Linköping ser ut mellan olika 

branscher och sektorer. Fördelningen visar därmed 

vilka branscher som, sett till arbetstillfällen, har stor 

betydelse för Linköping. Ett varierat näringsliv kän

netecknas	av	att	det	finns	ett	stort	antal	företag	och	

arbetstillfällen	inom	flera	olika	branscher.	Eftersom	

olika branscher är olika konjunkturkänsliga är det van

ligtvis positivt med ett varierat näringsliv. Det mins

kar	sårbarheten	för	nedgångar	 i	specifika	branscher	

eller företag och bidrar till att motverka effekterna av 

konjunkturförändringar. En bred näringsstruktur ger 

dessutom förbättrade möjligheter för människor med 

olika	kompetenser	att	finna	ett	lämpligt	arbete	på	den	

lokala arbetsmarknaden.90 

Figur 53 visar hur antalet sysselsatta är fördelade 

mellan privat och offentlig sektor i Linköping och hur 

strukturen har utvecklats över tid. Fördelningen av 

sysselsatta mellan sektorer liknar i stort fördelningen i 

riket.91	Bilden	visar	att	av	de	sysselsatta	finns	idag	drygt	

två tredjedelar i privat sektor och ungefär en tredjedel i 

offentlig sektor. I sammanhanget bör det påpekas att en 

del företag i privat sektor, till exempel inom utbildning 

och	omsorg,	är	finansierad	av	skattemedel.	Den	ökning	

av sysselsatta som skett i kommunen mellan 2004 och 

2011 har främst skett i privat sektor.

  89. Tillväxtanalys (2013)  Regional tillväxt 2013: en rapport om regional tillväxt och utveckling
		90.	Tillväxtanalys	(2013)		Regional	tillväxt	2013:	en	rapport	om	regional	tillväxt	och	utveckling,	Göteborg	stad	(2009)	Göteborgssamhäl

lets utveckling, Stockholm stad (2005) Framtidsutredningen Stockholm stad: om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt, Regionförbun
det Östsam (2012) Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland

  91. Ekonomifakta (2013)
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Figur 53. Förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping 
efter sektor. Källa: SCB92  

I Figur 54 visas en fördelning av de sysselsatta inom 

kommunens tio största näringsgrenar. Linköpings nä

ringslivsstruktur kännetecknas av ett betydande an

tal sysselsatta inom tillverkningsindustrin, där Saab 

AB utgör det dominerande företaget, och inom handel 

och företagstjänster. I kommunen arbetar många även 

inom vård och omsorg och utbildning. Näringslivs

strukturen antyder sammantaget att kommunen inte 

är	alltför	beroende	av	en	specifik	näringsgren,	vilket	

pekar mot en högre motståndskraft emot framtida kon

junktursvängningar.

Sett över tid växer näringslivet i både arbetstillfäl

len	och	arbetsställen.	Det	finns	samtidigt	betydande	

branschvariationer. Utbildning, företagstjänster, ho

tell och restaurang samt byggverksamhet tillhör de 

branscher som vuxit mellan 2008 och 2011 sett till 

arbetstillfällen. Tillverkningsindustrin är en av de 

branscher som under perioden minskat, drygt 600 ar

betstillfällen har gått förlorade. Förhållandet mellan 

tillverkning, handel och tjänster har dock förändrats 

förhållandevis lite de senaste åren.

Figur 55 visar näringsgrenarnas betydelse för Lin

köping i relation till riket. Index 100 innebär att kom

munen har lika stor andel av sin arbetskraft sysselsatt 

inom näringsgrenen som riket i helhet. I relation till 

riket har Linköping en stor andel av sin arbetskraft 

sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Figuren visar 

även kommunens styrka inom IT, där Linköping har 

betydligt	fler	sysselsatta	i	relation	till	riket.	Detsamma	

gäller tekniska konsulter.93 

Figur 54. Förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping 
efter de tio största näringsgrenarna. Källa SCB

Figur 55. Näringsgrenar i Linköping med minst 500 
förvärvsarbetande och ett index över 100. Källa: SCB

  92. Till privata arbetsgivare hör här aktiebolag och övriga företag som inte är offentligt ägda. Till offentliga arbetsgivare hör statlig förvalt
ning och affärsverk, kommunal förvaltning, landsting och övriga offentliga institutioner samt statligt och kommunalt ägda företag och övriga 
organisationer

  93. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2013) Statistikinfo 2013:13
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Sedan	länge	finns	en	tydlig	könssegregering	på	arbets

marknaden där vissa branscher och yrken domineras 

av antingen män eller kvinnor. Även i Linköping arbe

tar kvinnor och män i stor utsträckning i olika närings

grenar. Inom utbildning och vård och omsorg arbetar 

betydligt	fler	kvinnor	än	män	medan	det	inom	tillverk

ningsindustri och byggverksamhet arbetar betydligt 

fler	män	än	kvinnor.	Ur	ett	kortare	tidsperspektiv	har	

det inte skett några stora förändringar.  

Figur 56. Förvärvsarbetande i Linköping 2011 efter kön och 
de tio största näringsgrenarna. Källa SCB 

Arbetsställen
Utvecklingen av arbetsställen ger en kompletterande 

bild av näringslivet i kommunen över tid. Ett arbets

ställe	är	vad	som	i	dagligt	tal	kallas	en	arbetsplats.	Ge

nom att följa utvecklingen av arbetsställen ges en al

ternativ bild av förändring mot att följa antalet företag 

som startas eller som läggs ned. Detta eftersom många 

företag som statistiskt sett är nystartade eller nedlagda 

snarare har en förändrad organisation.94  Figur 57 visar 

att den långsiktiga trenden är att antalet arbetsställen i 

kommunen	ökar,	det	vill	säga	nyetablerade	plus	inflyt

tade	arbetsställen	är	större	än	nedlagda	plus	utflyttade	

arbetstillfällen.

Företagsstrukturen i Linköping kännetecknas 

i hög utsträckning av mikroföretag med färre än tio 

anställda och av småföretag med under 50 anställda, 

vilket framgår av Figur  58.95 Fördelningen av anställda 

efter arbetsställets storlek i Figur 59 visar samtidigt 

att majoriteten av de anställda i kommunen arbetar i 

medelstora eller stora företag.
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Figur 57. Förändring av arbetsställen i Linköping. Källa: SCB

		94.	Ett	aktivt	företag	har	alltid	minst	ett	arbetsställe.	Om	företaget	bedriver	verksamhet	på	olika	adresser	har	de	flera	arbetsställen.	Ett	
arbetsställe är således inte att förväxla med ett företag
		95.	Enligt	europeiska	kommissionens	definition	av	företagsstorleksklasser
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Figur 58. Arbetsställen i Linköping efter arbetsställets 
storlek. Källa: SCB97

Flera stora företag är positivt för en kommun men gör 

även kommunen sårbar för nedläggningar eller ned

dragningar	 inom	specifika	 företag.96 Linköpings två 

största privata arbetsgivare är idag Saab AB och Erics

son AB. Detta visar samtidigt inte hela bilden eftersom 

stora företag ofta, genom att attrahera andra företag 

inom samma eller en liknande bransch, genererar be

tydligt	fler	arbetstillfällen	än	antalet	anställda	i	företa

get.	Vid	sidan	av	dessa	finns	i	kommunen	ett	stort	antal	

offentliga arbetsgivare, vilket framgår av Figur 60.

Den långsiktiga trenden är att antalet arbetsstäl

len ökar i alla storleksklasser. I absoluta tal är det de 

minsta arbetsställena, de med 1 4 anställda, som ökar 

mest under perioden. Att större företag ibland knop

par av verksamhet som separata företag kan emellertid 

påverka utfallet. I de fallen skapas nya arbetsställen 

men utan en motsvarande ökning av antalet anställda.  

 

Figur 59. Anställda i Linköping efter arbetsställets storlek. 
Källa: SCB98   

Figur 60. Linköpings tio största arbetsgivare 2011 sett till 
anställda. Källa: SCB99 
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  96. WSP (2013) Sårbara kommuner 2013: ranking av kommunernas sårbarhet ur ett näringslivsperspektiv
		97.	Här	avses	antal	anställda	från	SCB:s	Företagsregister.	Denna	ingår	ej	i	den	officiella	statistiken.	Den	officiella	statistiken	över	antal	
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  98. Samma som ovan
  99. Linköpings kommun redovisas inklusive verksamhet i bolagsform
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Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om hur människor skaffar sig 

tillräckliga kunskaper och resurser för att skapa håll

bara levnadsförhållanden och få grundläggande behov 

tillfredsställda. Dessa behov är nära förknippade med 

människors rättigheter, livsvillkor och hälsa.

Begreppet hållbar utveckling kan ges många inne

börder. Hållbar utveckling handlar om att tillfreds

ställa dagens behov utan att äventyra kommande ge

nerationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Principiellt betyder det att samhället behöver förvalta 

kapital och resurser för kommande generationer, beva

ra och utveckla önskade och nödvändiga kvaliteter hos 

samhällets strukturer och system, samt upprätthålla 

robusthet och anpassningsförmåga. 

Olika indikatorer har valts ut för att beskriva om 

Linköping utvecklas i en social hållbar riktning. En del 

av de variabler som redovisas har med stor säkerhet in

bördes samvariation men ger ändå en indikation på till

ståndet	i	kommunen.	Genom	att	följa	olika	indikatorer	

över tid får vi ett utgångsläge som kan användas till att 

mäta	förändring,	och	visa	på	behov	av	och	identifiera	

möjligheter till åtgärder. Det kan skapa förutsättning

ar för socialt hållbar utveckling. Indikatorer för social 

hållbarhet grupperas inom följande huvudområden:

•	 Livsvillkor

•	 Sociala	livsmiljöer	och	levnadsvanor

•	 Hälsa/ohälsa

Flera av indikatorerna som valts ut för att beskriva den 

sociala hållbarheten har även stor betydelse för ekolo

gisk och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet är en 

förutsättning för dagens välfärdssamhälle och utgör en 

utgångspunkt för hållbar utveckling i framtiden. Social 

hållbarhet är i sig avhängigt på en ekonomisk tillväxt 

och miljömässig utveckling. Förändringar i den sociala 

hållbarheten ger ofta tydliga återverkningar i ekono

misk och miljömässig utveckling.
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Livsvillkor i Linköping

Delaktighet och inflytande i samhället
Delaktighet	och	inflytande	i	samhället	är	några	av	de	

mest grundläggande förutsättningarna för en levande 

demokrati och en god hälsa för invånarna. Det är många 

olika	faktorer	som	påverkar	delaktighet	och	inflytande.	

Att som kommuninvånare ha tillgång till arbete, en sys

selsättning eller utbildning är några exempel. Men det 

handlar även om samhörighet mellan människor och 

om gemenskap och tillit till både andra människor och 

till samhället i stort. Att kunna påverka och att vara 

delaktig i beslut som rör ens livsvillkor är också en 

viktig faktor. Om individer eller grupper upplever att 

de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utveck

lingen av samhället så kan man känna sig maktlös. I 

ett demokratiskt samhälle ska alla människor ha lika 

värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha 

inflytande.	Rätten	till	delaktighet	och	inflytande	gäller	

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt

ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.100 

Valdeltagande
Att delta i de allmänna valen är ett sätt att kunna säga 

sin mening och påverka samhällsutvecklingen. För

ändringen i Linköpings valdeltagande i riksdagsvalet 

följer i stort förändringen i riket. Samma sak gäller för 

valdeltagande i kommunfullmäktigevalet. Figur 61 vi

sar förändringen över åren 1973 till 2010, där valdelta

gandet ligger relativt konstant under perioden.

 

Figur 61. Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet. 
Källa: SCB

Valdeltagandet	varierar	mellan	geografiska	områden	i	

Linköping. I valet till kommunfullmäktige 2010 hade 

Ekängen högst deltagande med 90,7 procent. Lägst 

deltagande hade Skäggetorp med 69,6. Utvecklingen 

av valdeltagandet i kommunens stadsdelar och tätorter 

redogörs för i Bilaga.

Barn och ungas delaktighet 
och möjligheter att påverka
Under de senaste två decennierna har samhällets 

vuxna i högre grad börjat erkänna barn och unga som 

självständiga individer med egna behov, åsikter och in

tressen. Barn och unga har rätt att vara delaktiga och 

att	ha	inflytande	över	sitt	liv	enligt	flera	styrdokument,	

exempelvis FN:s konvention om barnets rättigheter, 

skollagen och läroplanen. Att vara delaktig och ha in

flytande	betyder	mycket	för	individens	utveckling.	Det	

ger större självförtroende och en känsla av att man som 

människa är värd något, har en åsikt att tillföra och att 

det	går	att	förändra.	Skolan	är	en	av	flera	betydelse

fulla platser där barn och ungdomar lär sig att inhämta 

fakta och lyssna på andras argument genom att delta i 
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  100. Diskrimineringslagstiftningen
  101. Linköpings kommun, Statistik & Utredningar (2010). Statistikinfo 2010:12
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demokratiska arbetsformer. Det är till nytta såväl för 

individen som för samhället eftersom det innebär livs

kompetens och en levande demokrati.102 

I Sverige uppger nära hälften av alla svenska 16–25 

åringar att möjligheterna att föra fram idéer till besluts

fattare	i	kommunen	är	små	eller	obefintliga.	Skillnader	

mellan olika grupper är små, exempelvis om man är 

flicka	eller	pojke,	var	man	är	född,	vilken	utbildnings

nivå föräldrarna (vårdnadshavarna) har och om man 

har en funktionsnedsättning eller inte.103 

Av eleverna i årskurs 8 och 2 i gymnasiet som del

tagit i kommunens livsstilsundersökning, Ung i Linkö

ping 2013, svarar 65 procent att de inte vet vart de ska 

vända sig om de vill påverka något i kommunen. Jäm

fört med 2009 års undersökning har andelen minskat 

något. I båda årskurserna syns könsskillnader. Flickor 

anger i större utsträckning (73 procent) än pojkar (60 

procent) att de inte vet vart de ska vända sig om de vill 

påverka något i kommunen. Samtidigt är andelen poj

kar som inte vill vara med och påverka större än ande

len	flickor,	25	jämfört	med	14	procent.

Skolverkets senaste nationella attitydundersökning 

från 2009 framkom att ungefär hälften av svenska elev

er i årskurs 7 och 9 och gymnasiet ansåg att de får vara 

med och bestämma om vad de ska lära sig, och andelen 

har ökat sedan 1993. Däremot är andelen elever som 

upplever att de faktiskt kan påverka lägre. Att elever 

anser sig ha möjlighet att påverka stöds också i den in

ternationella studien ICCS som genomfördes 2009.104 

I Linköpings livsstilsundersökning, Ung i Linkö

ping 2013, mäter elevernas vilja och möjlighet att vara 

med och bestämma i skolan. Undersökningen 2013 vi

sar att index  105 för viljan att vara med och bestämma 

i skolan har ökat i alla tre skolår vid jämförelse med 

2009 och 2005 års undersökningar. Den största ök

ningen	har	skett	i	skolår	5	där	index	för	flickor	har	ökat	

från 60 till 70 mellan 2005 och 2013 och index för poj

kar har ökat från 62 till 69.  Samma positiva utveckling 

ses vad beträffar möjligheten att påverka. Där har den 

största ökningen skett bland eleverna i skolår 2 gym

nasiet där framförallt pojkar markant har ökat i index, 

från	29	till	48.	En	skillnad	mellan	pojkar	och	flickor	i	

alla	tre	skolår	2013	är	att	flickor	i	större	utsträckning	

vill vara med och bestämma i skolan medan pojkarna 

i större utsträckning upplever att de får vara med och 

bestämma	i	skolan.	Det	finns	ett	glapp	mellan	viljan	

och möjligheten att påverka, men glappet har minskat. 

		102.	Barnombudsmannen,	faktablad	om	barn	och	ungas	rätt	till	inflytande	i	kommuner	och	landsting
  103. Ungdomsstyrelsens skrifter (2013:2). Ung idag 2013, En beskrivning av ungdomars villkor
  104. Samma som ovan
  105. Frågan redovisas med index istället för procent för att på ett överskådligt sätt beskriva i vilken omfattning ungdomarna instämmer 

mer eller mindre med ett påstående. Om samtliga instämmer helt och hållet erhålls index 100, medan 0 anger att ingen instämmer med påstå
endet. Index 75 innebär att gruppen till övervägande del instämmer med påståendet
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Figur 62. Hur mycket vill respektive får elever vara med att bestämma i skolan. Källa: Livsstilsundersökning bland 
unga i Linköping 2005, 2009 och 2013, Linköpings kommun
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Sociala relationer
Sociala relationer och social trygghet är viktigt både 

för individen och för samhället. Att ha någon att vända 

sig till är ett tecken på trygghet och gemenskap och 

ger beredskap för, och förmåga att klara, svårigheter. 

Forskning	har	visat	att	det	finns	två	nyckelfaktorer	för	

effektiva relationer och stöd mellan individerna i ett 

socialt system: tillit mellan individer, och mellan indi

vider och deras offentliga institutioner samt mångfald, 

det vill säga faktorer som innebär motståndskraft/resi

liens mot livets prövningar.106 

Tillit och stöd bland vuxna
Den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

2011 visar att 73 procent av Linköpingsborna som är 

16–84 år i allmänhet tycker att de kan lita på andra 

människor, vilket inte skiljer sig i jämförelse med ri

ket. Andelen har minskat något för kvinnor i jämförelse 

med 2009 och 2006. År 2011 anger kvinnor i större 

utsträckning än män att de kan lita på andra. Äldre i 

åldersgruppen 65–84 år anger i större utsträckning (80 

procent) än personer i åldersgrupperna 30–64 år (78 

procent) att man kan lita på andra. Minst tillit anger 

gruppen 16–29 år (61 procent), och andelen har dess

utom minskat från 71 procent 2006.

Figur 63. Linköpingsbornas upplevelse av att man i allmän-
het kan lita på andra människor. Källa: Nationell folkhälso-
undersökning, Folkhälsomyndigheten

 

De	allra	flesta	Linköpingsbor	kan	alltid,	eller	för	det	

mesta, få hjälp om de har praktiska problem eller är 

sjuka, vilket är jämförbart med riket i genomsnitt. 

Det skiljer sig dock något mellan kvinnor och män, då 

kvinnor i högre utsträckning än män anger att de alltid 

kan få hjälp (72 procent jämfört med 65 procent). De 

allra	flesta	har	också	någon	att	dela	sina	innersta	tan

kar med och att anförtro sig åt. Även här skiljer det sig 

mellan kvinnor och män, där kvinnor i högre utsträck

ning än män anger att de har någon att anförtro sig åt 

(94 procent jämfört med 84 procent). Dessutom ökar 

skillnaden	i	jämförelse	med	tidigare	år.	Det	finns	inga	

nämnvärda skillnader mellan åldersgrupperna 16–29, 

30–64 och 65–84 år.107 

Figur 64. Linköpingsbornas upplevelse av att de alltid eller 
för det mesta kan få hjälp om de har praktiska problem 
eller är sjuka. Källa: Nationell folkhälsoundersökning, 
Folkhälsomyndigheten
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106. Robèrt KH, Osika W och Missimer M. 2013. Att planera för social hållbarhet på ett systematiskt sätt. Socialmedicinsk tidskrift, 
nr 2 vol 90  

107. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
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Förtroende för samhällets institutioner
Ytterligare en betydelsefull faktor för medborgarnas 

tillit är det förtroende man har till samhällets institu

tioner. Av Linköpingsborna, 16–84 år, har 59 procent 

mycket eller ganska stort förtroende för skolan. Mot

svarande siffra för 2009 var 61 procent och för 2006 

var det 55 procent. 27 procent har mycket eller ganska 

stort förtroende för socialtjänsten, och förtroendet är 

relativ konstant i jämförelse med 2006 och 2009 års 

undersökningar. 35 procent av Linköpingsborna har 

mycket eller ganska stort förtroende för kommunens 

politiker. Det är en ökning från 30 procent 2009 och 

25 procent 2006. 32 procent har inte särskilt stort el

ler inget förtroende alls och kvinnor anger i större ut

sträckning än män att de inte har någon uppfattning (31 

procent jämfört med 22 procent 2011).108 

Figur 65. Linköpingsbornas förtroende för skolan, social-
tjänsten och politiker i kommunen. Källa: Nationell folkhäl-
soundersökning, Folkhälsomyndigheten 

Tillit och stöd bland barn och unga
Barn i årskurs 5 vänder sig i första hand till sina för

äldrar när de oroar sig för något. Flickorna vänder sig 

också till sina kompisar. Det visar kommunens livs

stilsundersökning, Ung i Linköping 2013. Ungdomarna 

i årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet vänder sig i högre 

grad till kompisar och syskon. Framför allt vänder sig 

flickor	i	större	utsträckning	än	pojkar	till	sina	kompi

sar, 89 procent jämfört med 63 procent. Det är van

ligare att eleverna i årskurs 5 än eleverna i årskurs 8 

och årskurs 2 gymnasiet vänder sig till professionella, 

och då framför allt till skolpersonal. Enligt enkäten så 

är det eleverna i gymnasiet som minst ofta efterfrågar 

professionell hjälp. 19 procent av pojkarna och 10 pro

cent	av	flickorna	i	gymnasiet	uppger	att	de	inte	brukar	

prata med någon om de är bekymrade eller oroar sig 

för något. Jämfört med 2009 års undersökning är det 

en	ökning	för	pojkarna	och	en	minskning	för	flickorna.	

Figur 66. Skolår 5 – Vem barn och unga vänder sig till när 
de är bekymrade eller är oroliga. Källa: Livsstilsundersök-
ning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linkö-
pings kommun

Figur 67. Skolår 8 – Vem barn och unga vänder sig till när 
de är bekymrade eller är oroliga. Källa: Livsstilsundersök-
ning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linkö-
pings kommun
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  108. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
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Figur 68. Skolår 2 gymnasiet – Vem barn och unga vänder 
sig till när de är bekymrade eller är oroliga. Källa: Livsstils-
undersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. 
Linköpings kommun 

Känslan av att duga som man är minskar ju äldre man 

blir,	framför	allt	bland	flickor.	Mest	nöjda	med	sig	själva	

är	pojkar	och	flickor	i	årskurs	5	och	minst	nöjda	med	sig	

själva	är	flickor	i	årskurs	8	och	årskurs	2	på	gymnasiet.	

Det	är	stor	skillnad	mellan	pojkar	och	flickor	i	årskurs	2	

på	gymnasiet	där	17	procent	av	flickorna,	jämfört	med	

40 procent av pojkarna, instämmer helt i att de duger 

som de är. Vid en jämförelse mellan undersöknings

åren	2005,	2009	och	2013	har	andelen	flickor	som	an-

ger att de duger som de är minskat något i alla årskurser 

medan andelen pojkar varit relativt konstant.109 

Figur 69. Skolår 5 – Flickor och pojkar som känner att de 
duger som de är. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

Figur 70. Skolår 8 – Flickor och pojkar som känner att de 
duger som de är. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 
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Figur 71. Skolår 2 gymnasiet – Flickor och pojkar som kän-
ner att de duger som de är. Källa: Livsstilsundersökning 
bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings 
kommun

 

Ekonomiska förutsättningar
Att känna ekonomisk trygghet är en av de mest grund

läggande förutsättningarna för att ha en god hälsa. 

Dessa förutsättningar ges främst genom att delta i 

arbetslivet. Att vara arbetslös innebär det motsatta. 

Inte bara för att man får försämrade ekonomiska för

utsättningar utan för att känslan av att vara behövd 

och	att	finnas	i	ett	meningsfullt	sammanhang	påver

kar den enskildes hälsa. Studier visar samband mellan 

arbetslöshet och ökad dödlighet, psykisk ohälsa och 

missbruk av alkohol och droger. Ju längre arbetslöshet 

desto större risk för negativa hälsoeffekter. Samban

det går många gånger i båda riktningarna. Arbetslös

het medför exempelvis en ökad risk för missbruk, men 

missbruk innebär också ökad risk att bli eller förbi ar

betslös.110 Indikatorn arbetslöshet och de ekonomiska 

aspekterna för hållbarhet för beskrivs i kapitlet om 

ekonomisk hållbarhet.

Inkomster
Ekonomiska resurser ger människor ökade möjligheter 

att styra sina liv. Det är inte bara inkomsten som är 

betydelsefull, utan också förmögenhet, social position 

och utbildning. Stora inkomstskillnader i befolkningen 
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  110. Janlert U (2012). Arbetslöshet och hälsa, en kunskapsöversikt



64

försämrar hälsan. En förklaring är att stora inkomst

skillnader leder till mindre social sammanhållning, 

vilket försämrar hälsan hos alla, oberoende av inkomst 

eller social position.111 

Den genomsnittliga disponibla inkomsten112 för 

hushållen i Linköpings kommun ökade med 27 procent 

i	löpande	priser	mellan	2005	och	2011.	Rensat	för	infla

tion uppgick ökningen till 14 procent för den nämnda 

perioden.	Stora	variationer	finns	mellan	dem	med	hög	

eller låg disponibel inkomst.113  Ökningen av den dispo

nibla inkomsten har varit högre för de hushåll som har 

mycket hög disponibel inkomst än för dem med låg eller 

medelhög disponibel inkomst. I löpande priser ökade 

den disponibla inkomsten med 33 procent mellan 2005 

och 2011 för dem med en mycket hög nivå på den dispo

nibla inkomsten medan motsvarande ökning för dem 

med mycket låg disponibel inkomst uppgick till endast 

17	procent.	Gapet	mellan	dem	som	har	mycket	höga	och	

mycket låga disponibla inkomster ökade med ungefär 

100 tkr mellan 2005 och 2011. Från en skillnad på 257 

tkr 2005 till en skillnad på 358 tkr 2011.114

Figur 72. Olika inkomstnivåers utveckling 2005–2011 
i Linköping. Källa: SCB

En orsak till att den disponibla inkomsten har ökat 

snabbare för dem med höga inkomster än för dem 

med låga inkomster är att den disponibla inkomsten 

under den redovisade perioden har ökat mer för sam

manboende än för ensamstående hushåll. År 2005 var 

skillnaden i disponibel inkomst 234 tkr mellan sam

manboende och ensamstående hushåll. Sex år senare 

hade denna skillnad ökat till 323 tkr mellan de båda 

grupperna.  Inkomstutvecklingen har också varit be

tydligt bättre för hushåll med barn i åldern 0–17 år än 

för de hushåll som saknar barn i den åldern. År 2011 

var den disponibla inkomsten 275 tkr högre för hushåll 

med hemmaboende barn än för hushåll utan hemma

boende barn. Sex år tidigare uppgick denna skillnad 

till 205 tkr.115 

Figur 73. Disponibel inkomst (median) efter hushållstyp 
i Linköping. Källa: SCB

Den disponibla inkomsten har ökat i Linköpings alla 

stadsdelar och tätorter mellan 2005 och 2011, men 

variationen är stor. Störst ökning ses i Vimanshäll 

och Berg, med 46 respektive 43 procent. I Skäggetorp 

ökade den disponibla inkomsten med 10 procent under 

samma period.116 Utvecklingen av den disponibla in

komsten i kommunens stadsdelar och tätorter redogörs 

för i Bilaga.
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  111. Bergh, Nilsson och Waldenström, (2012). Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till samband mellan inkomst, ojämlikhet 
och hälsa. Stockholm: Institutet för näringslivsforskning

  112. Disponibel inkomst är det belopp som man kan använda till konsumtion och sparande . Den beräknas som summan av de skatteplik
tiga inkomsterna som löner och bidrag, och skattefria bidrag, minus skatt och övriga negativa transfereringar 

  113. Relativ inkomstfördelning med fem inkomstklasser med 20 procent av kommunens hushåll i varje grupp. Klassgräns vid 2:a, 4:e, 6:e 
och 8:e decilen

  114. Statistik & Utredning (2013). Statistikinfo 2013:07
  115. Linköpings kommun, Statistik & Utredning (2013). Statistikinfo 2013:07 
  116. Samma som ovan
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När Linköpingsborna själva får bedöma sin ekonomi 

i den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

2011,	visar	det	sig	att	de	flesta	(85	procent)	inte	haft	

några svårigheter att klara löpande utgifter för till ex

empel mat, hyra eller räkningar. Andelen som anger att 

de	vid	flera	tillfällen	haft	svårigheter	med	sin	ekonomi	

är 7 procent vilket kan jämföras med 9 procent 2009 

och 8 procent 2005. Kvinnor uppger i större utsträck

ning än män att de har svårigheter med sina löpande 

utgifter. Den upplevda ekonomin följer i stort mönstret 

i inkomstskillnader då ensamstående med barn, perso

ner med låg utbildningsnivå och personer utrikes födda 

vid	flertalet	tillfällen	haft	problem	att	betala	sina	räk

ningar	under	det	senaste	året.	Generellt	sett	upplever	

yngre en sämre ekonomi än äldre.117 

Ekonomiskt bistånd
De	flesta	som	har	behov	av	ekonomiskt	bistånd	kan	

inte försörja sig på grund av sjukdom eller arbetslös

het. Ekonomiskt bistånd ska ge skälig levnadsnivå 

och det preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. 

Ekonomiskt bistånd ska prövas individuellt och ta 

hänsyn	till	omständigheterna	i	det	specifika	fallet.	Att	

vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörj

ning innebär därför inte bara att leva i en ekonomiskt 

påfrestande situation. Det bidrar dessutom ofta till en 

känsla av otrygghet och osjälvständighet, eftersom det 

ständigt prövas om man uppfyller kriterierna för att be

viljas bistånd. På sikt kan det minska självförtroendet 

och förmågan att leva ett självständigt liv, i samverkan 

med andra, vilket har stor betydelse för ett samhälles 

sammanhållning och stabilitet. 

I Figur 74 visas antal personer som fått ekonomiskt 

bistånd i Linköpings kommun mellan 2005 och 2011. 

Det	är	något	färre	som	fick	ekonomiskt	bistånd	2011	

jämfört	med	2010.	Det	finns	ingen	nämnvärd	skillnad	

mellan män och kvinnor, men i jämförelse mellan olika 

geografiska	områden	finns	stora	variationer.	Utveck

lingen av ekonomiskt bistånd i kommunens stadsdelar 

och tätorter redogörs för i Bilaga.

Figur 74. Personer i Linköping i åldern 18–64 år som någon 
gång under respektive år erhållit ekonomiskt bistånd. 
Källa: SCB

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
Antal barn som lever i ekonomisk utsatthet har visat sig 

vara ett mått på ett samhälles ekonomiska utsatthet. 

Det används nationellt och internationellt och mäter 

relativ ekonomisk utsatthet. Det innebär att den visar 

hur stor andel av barnen som lever i de familjer som 

har	de	lägsta	inkomsterna,	definierat	som	en	inkomst	

lägre än 60 procent av medianinkomsten i hela befolk

ningen. Det innebär att de barnen inte har samma möj

ligheter	som	de	flesta	barn	i	Sverige	har.118 

		117.	Lindell	C	med	flera.	(2006),	Östgötens	hälsa,	Rapport	2007:3	Pengarna	och	livet.	Landstinget	i	Östergötland
  118. Barnombudsmannen, En god levnadsstandard, statistik om barn och unga, max 18
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Utvecklingen sedan 1991 visar att andelen barn i eko

nomiskt utsatta familjer har ökat från 9 till 19 procent 

2010 i riket. I Linköping har ökningen varit från 7 till 

19	 procent	 under	 samma	 tidsperiod.	Det	 finns	 inga	

nämnvärda	skillnader	mellan	pojkar	och	flickor.	Dä

remot	finns	stora	skillnader	mellan	barn	som	lever	med	

ensamstående förälder, 41 procent jämfört med 12 pro

cent som lever med båda sina ursprungsföräldrar. 

Figur 75. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 
Källa: Barnombudsmannen (MAX18) från Inkomst- och 
taxeringsregistret (IoT), SCB

Av alla barn i Linköping med utländsk bakgrund levde 

58 procent i ekonomisk utsatthet, jämfört med 9 pro

cent av barnen med svensk bakgrund.119 

 

Figur 76. Barn med svensk eller utländsk bakgrund som 
lever i ekonomiskt utsatta familjer. Källa: Barnombudsman-
nen (MAX18) från Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), 
SCB

I jämförelse med likvärdiga kommuner har Umeå lägst 

andel barn i ekonomiskt utsatta familjer (13 procent), 

följt av Jönköping och Lund. Därefter kommer Linkö

ping (19 procent) tillsammans med Västerås och Borås. 

Högst andel har Eskilstuna (27 procent), följt av Hel

singborg, Örebro och Norrköping.

Stora	variationer	finns	också	mellan	geografiska	

områden i Linköping. Redovisning för utvecklingen i 

kommunens	stadsdelar	och	tätorter	finns	i	Bilaga.
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119.	Barnombudsmannen,	En	god	levnadsstandard,	statistik	om	barn	och	unga,	max	18.	Utrikes	bakgrund	definieras	som	barn	som	själva	
är födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar         
     120. Increasing absolute mortality disparities by education in Finland, Norway and Sweden 1971–2000, publiceras i Journal Epidemiologi
cal comunity and Health 2012
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Utbildning i grundskolan
Det	finns	ett	starkt	samband	mellan	utbildningsnivå	

och hälsa. Ju högre utbildningsnivå man har desto bätt

re	är	hälsan.	Men	det	är	fler	mekanismer	som	påverkar,	

såsom lägre hälsorisker i arbetslivet, högre inkomster 

och mindre ekonomisk utsatthet och stress. Viktigt att 

tänka på är att sambandet kan vara det omvända, det 

vill säga att individer som har en god hälsa har större 

benägenhet att utbilda sig.120 En god utbildning innebär 

inte bara att den underlättar för individer att styra sina 

liv i mer allmän mening, utan den är också en viktig re

surs på arbetsmarknaden. Hög utbildningsnivå bland 

kommuninvånarna har också betydelse för den ekono

miska tillväxten och utvecklingen i kommunen. Mer att 

läsa om utbildningsnivå och behörighet till universitet 

och	högskola	finns	i	kapitlet	om	ekonomisk	hållbarhet.

Grundläggande färdigheter 
i svenska och matematik i årskurs 3
Att kunna läsa, skriva och räkna är av grundläggande 

betydelse för att aktivt kunna ta del i samhällslivet och 

i demokratiska processer. I kursplanerna för ämnena 

matematik,	svenska/svenska	som	andraspråk	finns	na

tionellt satta kravnivåer. Dessa innebär att eleverna ska 

ha	tillgodogjort	sig	färdigheter	och	förmågor	inom	flera	

områden inom respektive ämne.

Figur 77. Elever som nått målen i åk 3, kommunala skolor i 
Linköping. Källa: Linköpings kommun, Utbildningskontoret
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De elever som inte uppnår kravnivåerna kan grovt in

delas i två kategorier; de med utomnordisk bakgrund 

och är sent anlända till Sverige samt elever som har 

olika typer av funktionsnedsättningar. En annan fak

tor som påverkar elevernas resultat är föräldrarnas 

utbildningsbakgrund.

Behörighet till gymnasieskolan
Behörighetskraven till nationellt gymnasieprogram 

har skärpts sedan 2011. Tidigare räckte det att ha god

känt i tre ämnen; matematik, engelska och svenska 

eller svenska som andraspråk för att vara behörig att 

komma in på alla nationella program.121 

Tabell 1 visar andelen elever som är behöriga till yr

kes eller högskoleförberedande program. För de hög

skoleförberedande programmen är andelen något lägre 

än de yrkesförberedande. Det är små förändringar mel

lan åren och det som påverkar avvikelsen mest är hur 

många	nyanlända	elever	som	finns	i	årskurs	nio	och	

som har kommit till Sverige under den senare delen av 

grundskolan. En annan faktor som påverkar elevernas 

resultat är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Behö

righeten i Linköping är ungefär som riket i stort.

Figur 78 visar att år 2011 och 2012 fanns det skill

nader	mellan	flickor	och	pojkar	i	alla	behörighetskate

gorier.	En	större	andel	flickor	än	pojkar	var	behöriga	

(flickornas	andel	har	varit	mellan	2,3	och	6	procent

enheter större än pojkarnas). År 2013 har skillnaderna 

mellan könen försvunnit nästan helt. Flickornas andel 

har minskat samtidigt som pojkarnas andel har ökat 

och nu ligger de på så gott som samma nivå.
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Figur 78. Behörighet till gymnasieskolan, samtliga skolor i Linköping. Källa: SIRIS, Skolverket

Tabell 1. Behörighet till gymnasieskolan. Källa: SIRIS, Skolverket
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Linköpingsbornas livsmiljöer och levnadsvanor

Livsmiljöer är olika fysiska och psykosociala miljöer 

där vi arbetar, bor och tillbringar vår fritid. De kan 

fungera som stödjande miljöer för att skapa trygghet 

och minska riskerna för olycksfall och våld. Livsmil

jöerna kan också formas så att de exempelvis främjar 

fysisk aktivitet och goda matvanor. Täthet och service

utbud i bostadsområdet gör att vi rör på oss mer, vilket 

gäller både män och kvinnor, alla åldrar och oavsett 

inkomst.122 

Vardagen genom livet
Vardagen	förändras	för	oss	under	livet.	För	de	flesta	

vuxna utgör arbetet en stor del av livet. Ett bra arbetsliv 

med balans mellan arbetstid och fritid och väl fung

erande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade 

ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa. När Lin

köpingsborna själva får bedöma sin arbetssituation vi

sar	det	sig	att	de	allra	flesta	trivs	med	sina	arbetsuppgif

ter.123  Deltagandet i arbets och samhällslivet förlängs 

idag i och med att äldre personer är friskare och lever 

längre.	Men	inom	gruppen	äldre	finns	givetvis	stora	

skillnader och vardagslivet förändras av naturliga skäl 

i takt med att man blir äldre.

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i för

skola och skola. Skolan är landets största arbetsplats 

och omfattas av arbetsmiljölagen som gäller för både 

elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, 

från och med förskoleklass. Den gäller även för elever 

på universitet, högskolor och annan yrkesinriktad ut

bildning. Arbetsmiljön kan gälla både den fysiska mil

jön, med exempelvis buller och den psykosociala miljön 

med mobbning och kränkning som exempel. I kom

munens livsstilsundersökning, Ung i Linköping 2013, 

visar det sig att sammantaget 63 procent av alla elever 

trivs bra eller mycket bra i skolan. Bäst trivs eleverna i 

årskurs 5 och sämst i årskurs 8, och i årskurs 2 i gym

nasiet	anger	pojkarna	i	större	utsträckning	än	flickorna	

att de tycker dåligt eller mycket dåligt om att gå i skolan 

(12 procent jämfört med 7 procent). 

 

Figur 79. Trivsel i skolan. Källa: Livsstilsundersökning 
bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings 
kommun

Buller i skolan
Det	finns	olika	sätt	att	mäta	buller.	En	mätning	som	

genomförts är i en regional barnmiljöhälsoundersök

ning 2013. Den visar att 42 procent av alla 12åringar 

i	Linköping	känner	sig	störda	av	buller	i	skolan	flera	

gånger i veckan, och det är skolmatsalen som är den 

dominerande bullerkällan.124 

0 20 40 60 80 100 

2009 

2013 

2009 

2013 

2009 

2013 

2009 

2013 

Fl
ic

ko
r 

P
oj

ka
r 

Fl
ic

ko
r 

P
oj

ka
r 

S
ko

lå
r 8

 
S

ko
lå

r 2
 - 

gy
m

na
si

et
 

Procent 
Mycket bra 
Bra 
Varken bra eller dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 

  122. Erikssons U. (2013). Neighborhood environment and physical activity. Vol 2013:1 Lunds universitet
  123. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten  
  124. Landstinget i Östergötland, Arbets och miljömedicin. Regional barnmiljöhälsorapport 2013
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Ogiltig frånvaro från skolan
I årskurs 8 uppger 77 procent av eleverna att de aldrig 

har skolkat 2013, vilket är i princip samma andel som 

vid 2009 års undersökning (76 procent). Andelen som 

brukar vara borta från skolan utan att vara sjuk eller 

ha annan giltig frånvaro ökar dock från årskurs 8 till 

årskurs 2 på gymnasiet, då 54 procent anger att de har 

skolkat. Skolfrånvaro har visat sig vara en betydande 

indikator när det gäller utvecklingen av avvikande be

teende som bryter mot sociala normer eller kriminali

tet.125 5 procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de är 

borta från skolan minst 2 dagar i månaden. Motsva

rande andel bland gymnasieeleverna är 10 procent.126 

I de kommunala skolorna i Linköping går cirka 

3 200 elever i årskurs 7–9. Av dessa hade cirka 110 en 

dokumenterad frånvaro över 40 procent. Av de 110 elev

erna hade 33 elever ogiltig frånvaro 2012.

Mobbning
Mobbning kan ta sig olika utryck, allt från återkom

mande tråkningar och social utfrysning till fysiskt 

våld. Mobbningen kan ske mellan barn och mellan 

vuxna och barn. I skolverkets nationella undersökning 

om attityder i skolan 2009 angav omkring 4 procent 

av de svenska eleverna i årskurs 7 till 9 och i årskurs 1 

till 3 i gymnasiet att de mobbats eller trakasserats av 

andra elever. Andelen har varit relativt konstant sedan 

1993.127 

I kommunens livsstilsundersökning, Ung i Linkö

ping 2013 svarar mellan 90 till 93 procent av eleverna 

i årskurs 5, 8 och årskurs 2 i gymnasiet att de inte bli

vit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret. 

Flickor i årskurs 5 och årskurs 8 anger i större utsträck

ning än pojkar att de blivit mobbade eller utfrysta. Mot

satt gäller i årskurs 2 i gymnasiet där pojkar anger i 

något	större	utsträckning	än	flickor	anger	att	de	blivit	

mobbade eller utfrysta. I jämförelse mellan undersök

ningarna 2009 och 2013 har en ökning skett i alla års

kurser, utom bland pojkar i årskurs 5. De vanligaste 

platserna eller situationerna där eleverna uppger att 

de blivit mobbade eller utfrysta är genom olika sociala 

medier, följt av klassrummet, skolans raster och genom 

mobiltelefonen.

 
Figur 80. Flickor och pojkar som blivit mobbade eller 
utfrysta under det senaste halvåret. Källa: Livsstilsun-
dersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. 
Linköpings kommun

Boendemiljön
Boendemiljön är betydelsefull för den sociala hållbar

heten. Boendemiljön handlar, utöver bostäder, om när

het till kommunikationer, grönområden, mötesplatser 

och serviceutbud.128 Det behövs en bostadsmarknad 

med tillgång till bostäder av olika storlek och upplå

telseform.	Om	det	inte	finns	tillräckligt	med	bostäder	

leder det till bostadsbrist. Det innebär minskade möj

ligheter för invånarna att göra bostadskarriär, det vill 

säga att ha en möjlighet att välja relevant bostad inom 

kommunen. Det leder också till osäkerhet för boen

desituationen, trångboddhet och ytterst hemlöshet, 

särskilt för de grupper i samhället som är ekonomiskt 

resurssvaga.

Hemlöshet
Att ha ett hem är en förutsättning för att kunna forma 

sin övriga tillvaro och planera för framtiden. Det kan 

handla om att kunna ha ett arbete och ha ett socialt 

nätverk. Om man är hemlös förknippas det ofta med 

sociala, psykiska eller fysiska problem hos den hemlöse 

själv. Men svårigheter att göra inträde på bostadsmark

naden kan även handla om bostadsbrist och fastighets

ägarnas formella krav och sätt att fördela lägenheter.129  
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  125. Brottsförebyggande rådet – indikatorer på trygghet
  126. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun  
  127.  Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2013
  128. Bostadsområdet, en hälsofrämjande arena, FHI 2010:18
  129. Boverket 2010. Trösklar på bostadsmarknaden
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Därför	definieras	hemlöshet	som	olika	situationer	som	

en	person	kan	befinna	sig	i	med	olika	grad	av	bristande	

förankring på bostadsmarknaden. Socialstyrelsen har 

identifierat	fyra	sådana	situationer.130 

   130. Socialstyrelsen (2012). Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär
   131. Kartläggningarna 2005 och 2011 är inte är helt jämförbara, på grund av de förändringar av hemlöshetsbegreppet som gjorts mellan 

undersökningarna

Akut hemlöshet – situation 1
”En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour) 
eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Även hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i 

denna situation.”

Institutionsvistelse och kategoriboende – situation 2
”En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom social-
tjänsten, landstinget eller hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem (hem för vård eller boende) 
eller SiSinstitution (anpassad tvångsvård eller sluten ungdomsvård bedriven av Statens institutions-
styrelse), och ska skrivas ut inom tre månader, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför 
utskrivning eller utflyttning. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men 

som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.”

Långsiktiga boendelösningar – situation 3
”En person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex. försökslägenhet, träningslägenhet, 
socialt/ kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till en bostad på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 

förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler.”

Eget ordnat kortsiktigt boende – situation 4
”En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos vänner, bekanta, familj eller släktingar eller har ett 
tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra 
privatpersoner. Personen ska ha varit i kontakt med socialtjänst eller annan stödgivande verksamhet av 
detta skäl.”

Generellt	 sett	har	hemlösheten	 i	 landet	ökat	mellan	

2005 och 2011, vilket delvis beror på ett förändrat 

hemlöshetsbegrepp.131  I förhållande till befolknings

utvecklingen har hemlösheten i Linköping ökat sedan 

2005, från 18 till 33 hemlösa per 10 000 invånare. I 

jämförelse med riket ligger Linköping något lägre i ge

nomsnitt. I jämförelse med likvärdiga kommuner har 

Västerås, Umeå och Lund lägst antal hemlösa, följt av 

Linköping. Därefter kommer Norrköping, Borås, Jön

köping, Eskilstuna och Örebro. Högst andel har Hel

singborg (68 per 10 000 invånare).

 

Figur 81. Hemlösa efter kommun. 
Källa: Socialstyrelsen
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Under en mätvecka 2011 inrapporterades 490132 perso

ner som hemlösa eller utestängda från den ordinarie 

bostadsmarknaden i Linköpings kommun enligt föl

jande situationer:133 

•	 76	personer	var	akut	hemlösa	(situation	1).

•	 51	personer	vistades	på	institutioner,	anstalter	

och i kategoriboenden (situation 2).

•	 214	personer	bodde	i	träningslägenheter,	

 försökslägenheter, bostäder med socialt  

kontrakt och liknande (situation 3).

•	 109	personer	hade	ett	kortvarigt	boende	hos	

vänner, familj, bekanta (situation 4).

Fler män än kvinnor är hemlösa och utrikes födda är 

överrepresenterade bland dem som räknas som hem

lösa. Ett betydande antal personer som räknas som 

hemslösa är ungdomar under 26 år.134  

Buller i bostaden och bostadsområdet
Över två miljoner svenskar utsätts varje dag för vägtra

fikbuller	i	sin	boendemiljö.	Också	i	bostaden	kan	man	

utsättas för olika ej önskvärda ljud. Buller kan skapa 

stress och irritation. Vissa studier visar också att lång

varig exponering för buller hos vuxna ökar risken för 

högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar och stroke 

hos äldre.135  136	Det	finns	olika	sätt	att	mäta	buller.	En	

mätning som genomförts är i en regional barnmiljö

hälsoundersökning 2013. Den visar att det som barn 

upplever som mest bullerstörande i bostaden är ljud 

från	andra	barn.	Bullret	hemma	utgörs	också	av	trafik

buller,	där	vägtrafiken	utgör	den	största	andelen.	I	Lin

köping uppger 15 procent av 12åringarna i Linköping 

att	buller	medför	störningseffekt	flera	gånger	i	veckan.	

Motsvarande andel för riket är 13 procent. Cirka 4 pro

cent av 12åringarna uppger att de störs vid insomnade 

och/eller under sömn, vilket är samma andel som riket. 

Barn till föräldrar med låg utbildning anger i större ut

sträckning än barn till föräldrar med hög utbildning 

att de blir störda av buller i hemmet (15 jämfört med 6 

procent). Barn som har båda föräldrarna födda i annat 

land än Sverige anger i större utsträckning än barn med 

båda föräldrarna födda i Sverige att de blir störda av 

buller i hemmet (21 jämfört med 8 procent).137 

Närservice
Närhet till bra vardagsservice är viktigt för att kunna 

leva oberoende långt upp i åren, för alla som inte kan 

eller vill köra bil eller har råd med bil. Att exempelvis 

kunna handla mat, åka till vänner med mera är en av 

de viktigaste resurserna för en god hälsa.138

Under 10årsperioden mellan 2001 och 2011 har an

talet livsmedelsbutiker i Sverige minskat med nästan 

20 procent. I den utvecklingen har Linköping klarat 

sig relativt bra med en minskning på drygt 10 procent. 

Detta kan jämföras med cirka 16 procent för jämför

bara kommuner som Helsingborg, Jönköping, Lund, 

Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Ser 

man på tillgängligheten, vilket är viktigt främst för 

äldre och dem som saknar bil, så har drygt 40 procent 

av dem som bor i tätort en livsmedelsbutik inom 300 

  132. 40 personer rapporteras som annat eller bortfall
		133.	Uppgifter	saknas	gällande	boendesituationen	för	t.ex.	papperslösa	flyktingar	och	för	EU	medborgare	som	saknar	förankring	i	Sverige,	

varför det verkliga antalet personer kan vara högre
  134. Socialstyrelsen (2012). Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär. Socialstyrelsen (2005) 

Heml4shet i Sverige 2005 – omfattning och karaktär
	135.	Ndrepepa	A,	Twardella	D.	Relationship	between	noise	annoyance	from	road	traffic	noise	and	cardiovascular	diseases:	a	meta-analysis.	

Noise Health. 2011;13(52):251259
		136.	Sørensen	M,	Hvidberg	M,	Andersen	ZJ,	Nordsborg	RB,	Lillelund	KG,	Jakobsen	J,	et	al.	Road	traffic	noise	and	stroke:	a	prospective	

cohort study. Eur Heart J. 2011;32 (6):737744
  137. Landstinget i Östergötland, Arbets och miljömedicin. Regional barnmiljöhälsorapport 2013
  138. Undersökning av tillgänglighet till livsmedelsbutiker i olika kommuner och hur den har utvecklats mellan år 2001, 2006 och 2011. 

SCB	på	uppdrag	av	Boverket,	Folkhälsoinstitutet,	Länsstyrelsernas	samverkansorgan	RUS,	Sveriges	kommuner	och	landsting,	Trafikanalys	
och	Trafikverket
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meter, vilket ligger nära genomsnittet i Sverige. Men 

tillgängligheten har successivt minskat mellan 2001 

och	2011,	såväl	i	Sverige	som	i	de	flesta	kommuner.

I Linköping har det inte förekommit några butiks

nedläggningar mellan 2006 och 2011. Så utifrån den 

befolkningstillväxt och bostadsbyggnation som skett 

under samma tidsperiod har andelen tätortsbor med 

god tillgänglighet i stället ökat svagt med 1 procent. 

Utvecklingen har i princip varit densamma inom till

gänglighetsgränsen 600 meter, där tillgängligheten 

först minskade med 1,5 procent mellan 2001 och 2006, 

för att öka mellan 2006 och 2011. Under hela perioden 

minskade däremot andelen tätortsbor som har närma

re än 1 500 meter till en livsmedelsbutik med obetydliga 

1,4 procent. I Sverige var motsvarande siffra 2,4 pro

cent. I Linköping har alla tillgång till livsmedelsbutik 

inom 10 000 m radie.139 

Figur 82. Befolkning i tätort med tillgång till livsmedels-
butik. Källa: SCB
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  139. Undersökning av tillgänglighet till livsmedelsbutiker i olika kommuner och hur den har utvecklats mellan år 2001, 2006 och 2011. 
SCB	på	uppdrag	av	Boverket,	Folkhälsoinstitutet,	Länsstyrelsernas	samverkansorgan	RUS,	Sveriges	kommuner	och	landsting,	Trafikanalys	
och	Trafikverket



74

Trygghet
En trygg närmiljö är viktig för alla; i hemmet, skolan 

och på arbetsplatsen, men också på platser man till

bringar sin fritid på, både i det privata och i det offentli

ga rummet. Att vara rädd för att bli utsatt för olika typer 

av brott minskar påtagligt känslan av trygghet,140 men 

trygghet kan också handla om andra saker än rädsla 

för	att	råka	ut	 för	brott.	Tryggheten	 i	 trafiken,	både	

som	 fotgängare,	 cyklist,	 bil-	 eller	 kollektivtrafikant	

kan påverka upplevd trygghet eller faktiskt säkerhet. 

Stora	trafikförändringar,	nya	hastighetsbestämmelser,	

ändrade gång eller cykelvägar eller bussturer kan få 

såväl positiva som negativa följder. Rädslan för att bli 

utsatt för olika typer av brott skiljer sig åt. Kvinnor, 

äldre och socioekonomiskt utsatta grupper upplever i 

högre grad rädsla för bli överfallna, rånade eller på an

nat sätt ofredade.141 

Vuxnas upplevelse av trygghet
I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 

ställs frågan om det händer att man avstår från att gå 

ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller 

på annat sätt ofredad. I Linköping minskar andelen 

invånare som anger att de ibland avstår från att gå ut 

ensam från 23 procent 2006 till 20 procent 2011. Det 

är stor skillnad mellan kvinnor och män då 30 procent 

av kvinnorna uppger att de ibland avstår från att gå ut 

ensamma jämfört med 9 procent av männen.

Det är i princip bara kvinnor som anger att de ofta 

avstår från att gå ut ensamma, och andelen har ökat 

från 4 procent 2006 till 9 procent 2011. Åldersgruppen 

65–84 år anger något större utsträckning (29 procent) 

än personer i åldersgruppen 16–29 år (27 procent) att 

de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av 

rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt 

ofredade. I åldersgruppen 30–64 år är motsvarande 

andel 20 procent. Skillnaden av upplevd trygghet mel

lan åldersgruppen 65–84 år och befolkningen totalt har 

minskat vid jämförelse mellan 2006 och 2011.

Barns upplevelse av trygghet
De	allra	flesta	barn	och	ungdomar	känner	sig	alltid	eller	

ofta trygga i sitt bostadsområde på dagen (mellan 98 

och 100 procent) och i sitt hem (mellan 98 och 99 pro

cent). Upplevelsen av trygghet på dagen och i hemmet 

skiljer	sig	inte	åt	mellan	pojkar	och	flickor,	och	har	varit	

konstant i jämförelse med tidigare års undersökningar 

2005	och	2009.	De	flesta	barn	och	ungdomar	känner	

sig också trygga i sitt eget bostadsområde på kväl

len, men de bland vuxna etablerade skillnaderna syns 

redan	bland	ungdomarna,	mellan	flickor	och	pojkar.	

Störst	skillnad	mellan	flickor	och	pojkar	är	det	i	årskurs	

2 i gymnasiet där 92 procent av pojkarna jämfört med 

48	procent	av	flickorna	känner	sig	trygga.	Andelen	barn	

och ungdomar som oftast eller alltid känner sig trygga 

i bostadsområdena på kvällen har ökat något mellan 

2009 och 2013.142 

  140. Brottsförebyggande rådet. Rapport 2013:1. NTU 2012, om utsatthet, trygghet och förtroende
  141.  Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
  142. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun  
  143. Brottsförebyggande rådet. Rapport 2013:1. NTU 2012, om utsatthet, trygghet och förtroende
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Figur 83.  Skolår 5 –  Upplevd trygghet i bostadsområdet 
på kvällen. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköp ing 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun

Figur 84.  Skolår 8 – Upplevd trygghet i bostadsområdet på 
kvällen. Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linkö-
ping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun

Figur 85. Skolår 2 gymnasiet – Upplevd trygghet i bostads-
området på kvällen. Källa: Livsstilsundersökning bland 
unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kom-
mun

Variationen av barns upplevelse av trygghet på kväl

len i bostadsområdet är stor. Redovisning för utveck

lingen i kommunens stadsdelar och tätorter redogörs 

för i Bilaga.

Brottslighet
Rädsla för att bli utsatt för brott påverkar människors 

känsla av trygghet. Studier visar dock att trygghet är 

mycket svagt kopplad till utsatthet för faktiska händel

ser. Faktisk brottslighet påverkar samhällets sårbar

het genom den rädsla och osäkerhet liksom de fysiska, 

psykiska och ekonomiska skador som orsakas av den 

faktiska brottsligheten. Även samhällets förmåga att 

fungera påverkas negativt av att ett antal människor 

inte följer överenskomna normer och lagar. Statistik 

över polisanmälda brott är inte detsamma som faktisk 

brottslighet. Benägenheten att polisanmäla brott är 

olika för olika typer av brott och kan förändras över 

tid. Lagstiftningen avgör vad som är brottsligt beteende 

och även det förändras över tid. Det är därför svårt att 

jämföra brottsligheten över en längre tidsperiod. Större 

förändringar i den faktiska brottsligheten brukar dock 

erfarenhetsmässigt märkas i antal anmälda brott.143 
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Anmälda brott
När det gäller statistik över anmälda brott är det svårt 

att säga hur stora mörkertalen är. Enligt Brottsföre

byggande rådet uppger mer än hälften av dem som        

utsatts för brott att de inte anmält händelsen till po

lisen. Anmälda brott per 100 000 invånare 2012 var     

14 734 i riket. I Linköping var antalet anmälda brott 

per 100 000 invånare 13 379 samma år. I Linköping 

kan en minskning av antal brott ses sedan 2007 och i 

riket sedan 2009.

Figur 86. Anmälda brott. Källa: Brottsförebyggande rådet

Vid jämförelse mellan likvärdiga kommuner visar att 

Linköping, tillsammans med Borås, Jönköping och 

Umeå, tillhör de kommuner med lägst antal anmälda 

brott per 100 000 invånare. Därefter kommer Lund, 

Norrköping, Västerås och Örebro. Flest antal brott per 

100 000 invånare har Helsingborg.
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Figur 87. Anmälda brott efter kommun. Källa: Brottsförebyggande rådet
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Ungdomsbrottslighet
Brottsligheten i Sverige har totalt sett minskat mellan 

1990 och 2000talen bland ungdomar i 15års åldern. 

Utvecklingen av andel unga som begått olika typer av 

brott uppvisar stora likheter med de andra nordiska 

länderna. Minskningen hänger framför allt ihop med 

att allt färre unga begår stöldrelaterade brott. Resultat 

visar också på oförändrade eller minskande nivåer av 

andra typer av brott, till exempel skadegörelse, våld 

och narkotika. Statistiken över lagförda brott  bland144 

15–17åringar ger ungefär samma bild, där antalet 

lagförda och stöldrelaterade brott mer än halverats i 

förhållande till 1995. När det gäller våld pekar dock 

statistiken över misstänkta för misshandel på en ök

ning sedan slutet av 1990talet bland ungdomar 15–20 

år. Brottsligheten är ojämnt fördelad och en mindre 

andel unga svarar för en betydande del av den totala 

ungdomsbrottsligheten. De som begår många brott har 

relativt ofta problem både i skolan och hemma. De um

gås ofta med andra ungdomar som begår brott och de 

har en tillåtande attityd till att begå brott.145 

Statistiken över lagförda ungdomar är något lägre i 

Linköping jämfört med riket. År 2010 var 29 ungdomar 

per 1 000 invånare lagförda. Mönstret har förändrats 

mellan 1980 och 2010. Sett till hela perioden var lag

föringarna	av	unga	i	åldrarna	15–17	år	som	flest	vid	

mitten	och	slutet	av	1990-talet.	Det	är	fler	pojkar	än	

flickor	som	blir	lagförda	för	brott.

I relation till jämförbara kommuner tillhör Linkö

ping, tillsammans med Lund och Jönköping, de kom

muner med lägst antal anmälda brott per 1000 invå

nare.
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  144. Lagförda brott innebär att man konstateras vara skyldig genom fällande dom i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläg
gande eller meddelad åtalsunderlåtelse

  145. Brottsförebyggande rådet. Rapport 2012:13. Brottsutvecklingen i Sverige år 2008–2011

Figur 88. Antal ungdomar (15–17 år) lagförda per brott. 
Källa: Brottsförebyggande rådet 

Figur 89. Antal ungdomar (15–17 år) lagförda per brott 
efter kön och år. Källa: Brottsförebyggande rådet
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Kultur och fritid
Kulturutövande och kulturkonsumtion har stor be

tydelse för människor. Det stärker bland annat indi

videns kulturella kompetens och gynnar folkhälsan. 

Sambanden mellan kultur och hälsa är ett relativt nytt 

och expanderande forskningsfält. Inom hjärnforsk

ningen visar till exempel en rad studier att kulturak

tiviteter som dans och körsång har en positiv effekt på 

hälsan. I takt med ny kunskap växer nya arbetsmetoder 

fram, framför allt inom sjukvård och äldreomsorg.146  

Eftersom kultur och fritid kan vara många olika saker 

är det svårt att mäta konsumtion. De indikatorer som 

används i rapporten är besöks och utlåningsstatistik 

på biblioteket, deltagande i studieförbund, bidrags

berättigade medlemmar 7–20 år och barn och ungas 

deltagande i föreningar. Det innebär att de redovisade 

indikatorerna ger en mycket begränsad bild av invånar

nas kulturutövande och kulturkonsumtion.

Bibliotek
Bibliotekets roll har ändrats från att vara en traditionell 

folkbildare till att i allt större utsträckning inordnas i 

den formella utbildningssfären och få en betydande roll 

som kulturinstitution. Biblioteket erbjuder olika typer 

av medier och kultur i form av, konserter, utställningar 

och diverse debatter om aktuella ämnen. Biblioteket 

har en viktig funktion som mötesplats i allmänhetens 

vardag och för att stärka individen till att bli en aktiv 

samhällsmedborgare och att skapa mening, samman

hang och trygghet för invånaren på det lokala planet.147 

Antal besökare på kommunens bibliotek har mins

kat mellan 2009 och 2012. I jämförelse mellan 2010 

och 2011 har besöksstatistiken minskat med 4 procent. 

Minskningen är relativt jämt fördelad mellan biblio

teken. Däremot har antalet lån ökat med 26 000 lån 

under 2012, vilket motsvarar en procentuell ökning om 

3 procent.148 Den stora ökningen av antal aktiviteter 

beror på att bokbussens visningar och aktiviteter har 

tillkommit i statistiken.

  146. Kulturrådet
  147. Hansson, J. (2005). Det lokala folkbiblioteket. Förändringar under hundra år. Linköping: Mimer
  148. Kommunernas gemensamma webbserver är registrerad på Linköpings stadsbibliotek, vilket innebär att även andra kommuners om

lån registreras på Stadsbiblioteket. Under 2012 uppgick andra kommuners omlån till 40 000. Dessa omlån har räknats bort i redovisad tabell, 
varför tabellen även visar bibliotekets faktiska ökning under 2012
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Studieförbund
Under 2010 minskade Linköpings kommun anslaget 

till studieorganisationerna med 22 procent. Det mins

kade anslaget har medfört att andelen deltagare mins

kat något. Antal studietimmar har ökat markant under 

perioden 2009 till 2012, medan antal studiecirklar och 

cirkeldeltagare minskat under motsvarande period.

Föreningsstöd
Andelen bidragsberättigade medlemmar 7–20 år har 

varierat något mellan 2009 och 2012. För 2012 åter

finns	emellertid	den	lägsta	andelen	under	den	senast	

redovisade perioden enligt tabell 4. Antal deltagar

tillfällen ligger under 2012 på motsvarande nivå som 

under	2009.	Fördelningen	mellan	flickor	och	pojkar	

för bidragsberättigade medlemmar är proportionellt 

på samma nivå som befolkningsstrukturen i ålders

gruppen	7–20	år,	det	vill	säga	48	procent	flickor	och	52	

procent pojkar. I jämförelse med 2011 har dock andelen 

flickor	ökat	med	2	procent	2012.	Däremot	är	skillnaden	

mellan	flickor	och	pojkar	avseende	deltagartillfällen	

större,	41	procent	för	flickor	och	59	procent	för	pojkar.

Barn och ungas deltagande i föreningar
I kommunens livsstilsundersökning, Ung i Linköping 

2013 anger mellan 45 och 73 procent att de är med i nå

gon förening. Elever i årskurs 5 är den grupp där störst 

andel (73 procent) är aktiva i föreningslivet. Andelen 

minskar därefter ju äldre barnen och ungdomarna blir 

(cirka 45 procent i gymnasiet). I 2013 års undersökning 

finns	inte	några	nämnvärda	skillnader	mellan	pojkar	

och	flickor	kvar,	vilket	det	i	viss	utsträckning	fanns	i	

tidigare års undersökningar. Jämförelser mellan 2005, 

2009	och	2013	visar	att	andelen	flickor	i	årskurs	5	och	

8	som	är	med	i	en	förening	ökar,	medan	andelen	flickor	

i årskurs 2 i gymnasiet minskar.

 

Tabell 2. Besök och utlån på bibliotek. Källa: Linköpings kommun, Kultur- och fritidskontoret

Bibliotek 
2009 2010 2011 2012

 

Antal besök/år. 944 605 945 754 895 524 861 664 –4

Antal utlån/år. 1 019 536 956 591 942 883 968 522 3

Förändr. % 
2011–2012

Studieförbund 
2009 2010 2011 2012

 

Studiecirklar 944 605 945 754 895 524 861 664 22

Cirkeldeltagare 1 019 536 956 591 942 883 968 522 11

Studietimmar 137 628 138 353 128 888 168 470 31

Förändr. % 
2011–2012

Tabell 3. Studiecirklar, cirkeldeltagare och studietimmar i Linköping. 
Källa: Linköpings kommun, Kultur- och fritidskontoret

Tabell 4. Föreningsstöd. Källa: Linköpings kommun, Kultur- och fritidskontoret

Förändr. % 
2011–2012Föreningsstöd  

2009 2010 2011 2012
 

Antal bidragsberättigade 
medlemmar 7–20 år 24 000 23 500 24 700 22 350 –10

Antal deltagartillfällen 
för 7–20 år 795 000 764 200 763 200 790 200 4
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Levnadsvanor
Människors levnadsvanor har betydelse för deras 

hälsa och folkhälsan i stort. Det handlar exempelvis 

om fysisk aktivitet, matvanor, tobaks och alkoholva

nor, men också narkotikamissbruk. Levnadsvanorna 

grundläggs i barndomen och påverkas till stor del av de 

förutsättningar som livsmiljön erbjuder, såväl samhäl

lets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella 

förhållanden. Personer med dålig ekonomi, kort utbild

ning	eller	bristande	inflytande	över	sin	livssituation	har	

mindre möjligheter än andra att förändra sina levnads

vanor i positiv riktning. När det gäller levnadsvanor 

kan samhällsplaneringen bidra till att skapa förutsätt

ningar för människor att göra hälsosamma val.149 

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på 

människors hälsa och på folkhälsan i stort. Inaktivitet, 

det vill säga otillräcklig fysisk aktivitet, är en av de tio 

största riskfaktorerna för både för tidig död och sjuk

domar.150	Fysisk	aktivitet	definieras	som	all	typ	av	rö

relse som ger ökad energiomsättning, och många av de 

fysiska hälsoeffekterna uppnås redan av 30 minuters 

rörelse per dag. Detta gäller framför allt påverkan på 

riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdomar. Rekommen

dationen för vuxna är aktivitet som utförs dagligen i 

30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt 

minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Re

kommendationen för barn är 60 minuter fysisk akti

vitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård 

aktivitet.151 

Cirka 65 procent av Linköpingsborna uppger att de 

är fysiskt aktiva 30 min per dag. Kvinnor uppger i något 

högre utsträckning än män att de är fysiskt aktiva (66 

procent jämfört med 63 procent). I jämförelsen mellan 

Linköping och riket är andelen fysiskt aktiva män något 

mindre och andelen fysiskt aktiva kvinnor något större. 

Jämförelser mellan 2004 och 2011, visar att andelen 

fysiskt aktiva har varit relativt konstant. Andelen äldre 

(65–84 år) är fysiskt aktiva i något lägre utsträckning 

än befolkningen totalt, men andelen äldre som är fy

siskt aktiva har ökat något mellan 2006 och 2011. Då 

inaktivitet har konstaterats som en farlig hälsorisk är 

det viktigt att påpeka att det är över en tredjedel av 

de vuxna invånarna som inte uppfyller rekommenda

tionerna att vara fysiskt aktiv minst en halvtimme om 

dagen.152 

  

  149. Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2012:03 Levandsvanor, lägesrapport 2011
  150. EkblomBak, E., Ekblom, B., & Hellénius, M.L. (2010). Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet. Läkartidningen, 

107(9)
  151. Folkhälsomyndigheten
  152. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
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Figur 90. Fysiskt aktiva (30 min/dag) män. Källa: Nationell 
folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten

Figur 91. Fysiskt aktiva (30 min/dag) kvinnor. Källa: Natio-
nell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten

Barn och ungdomar rekommenderas som tidigare 

nämnts att röra på sig mer än vuxna, minst en timme 

om dagen. I kommunens livsstilsundersökning, Ung i 

Linköping 2013, mäts barnens fysiska aktivitet med 

hur ofta de brukar träna och bli andfådda eller svettiga 

på sin fritid. Undersökningen visar att andelen elever 

som tränar 2 till 3 gånger i veckan eller oftare har ökat 

från 65 till 74 procent mellan 2009 och 2013. Störst 

andel	fysiskt	aktiva	elever	finns	i	årskurs	5	och	minskar	

därefter ju äldre barnen och ungdomarna blir. Mellan 

2009 och 2013 års undersökningar minskar andelen 

som anger att de inte tränar alls, från 20 till 13 pro

cent. Med tanke på inaktivitet och dess koppling till 

hälsorisker bör det ändå poängteras att mellan 9 och 

17 procent av barnen och ungdomarna aldrig tränar. 

Observeras bör att frågan är ställd om de tränar så att 

de blir andfådda eller svettiga. Svaren säger då inget 

om i fall barnen och ungdomarna rör på sig eller leker i 

sin vardag så att de uppfyller rekommendationerna att 

vara fysiskt aktiv minst en timme om dagen.

Figur 92. Skolår 5 – Hur ofta brukar du träna så att du blir 
andfådd eller svettas på din fritid? Källa: Livsstilsundersök-
ning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings 
kommun

Figur 93. Skolår 8 – Hur ofta brukar du träna så att du blir 
andfådd eller svettas på din fritid? Källa: Livsstilsundersök-
ning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings 
kommun
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Figur 94. Skolår 2 gymnasiet– Hur ofta brukar du träna så 
att du blir andfådd eller svettas på din fritid? Källa: Livs-
stilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 
2013. Linköpings kommun

Matvanor
Maten har en avgörande betydelse för hälsan, speciellt 

i kombination med framförallt fysisk aktivitet. Män

niskor i Sverige har generellt bra matvanor, men det 

finns	skillnader	för	ålder,	kön,	social	och	ekonomisk	

situation och var man bor. Ohälsosamma matvanor 

är vanligare bland grupper med låg utbildning och låg 

inkomst. Fetma följer ett tydligt socialt mönster där 

människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. 

Detta bidrar till ojämlikhet i hälsa.153

Ett sätt att mäta vuxnas matvanor är genom att se 

hur man följer den nationella rekommendationen att 

äta frukt och grönt minst fem gånger om dagen. I Lin

köping äter en tredjedel grönsaker och rotfrukter 2 till 

3 gånger per dag. Skillnaden mellan män och kvinnor 

är stor, 41 procent för kvinnor och 22 procent för män. 

Av Linköpingsborna äter även en tredjedel frukt och 

bär 2 till 3 gånger om dagen, vilket är en ökning från 23 

procent 2009. Samma skillnader mellan män och kvin

nor	finns	även	för	hur	ofta	man	äter	frukt	och	bär.	Här	

kan konstateras att två tredjedelar av invånarna inte 

följer den nationella rekommendationen att äta frukt 

och grönt minst fem gånger om dagen.154  

Goda	matvanor	för	barn	gäller	bland	annat	val	av	

mat och mattider. Det innebär exempelvis att maten 

och drycken är näringsriktig och att måltiderna är re

gelbundna. I studien Skolbarns hälsovanor i Sverige 

konstateras att svenska barn som äter grönsaker enligt 

rekommendation har ökat från 49 procent 2001/2002 

till 59 procent 2009/2010.155	Det	är	en	större	andel	flick

or än pojkar som äter grönsaker minst 5 till 6 gånger i 

veckan. När det gäller barn som äter frukt enligt rekom

mendation har ingen direkt förändring visat sig under 

samma tidsperiod.

I Linköpings livsstilsundersökning, Ung i Linkö

ping 2013, undersöks hur vanligt det är att barn och 

unga hoppar över frukost och lunch. Av eleverna i års

kurs 5 hoppar 73 procent sällan över frukosten. An

delen elever sjunker sedan i årskurs 8, då 55 procent 

sällan hoppar över frukost och i årskurs 2 i gymnasiet 

hoppar 45 procent av eleverna sällan över frukost. 

Jämfört med 2009 års undersökning är förändringen 

obetydlig.

Andelen elever som inte äter frukost dagligen eller 

flera	gånger	i	veckan	är	störst	i	årskurs	2	på	gymna
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  153. Livsmedelsverket (2012). Riksmaten, vuxna 2010–11. Livsmedels och näringsintag bland vuxna i Sverige
  154. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
  155. Statens folkhälsoinstitut (2011). Rapport 2011:27. Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10, grundrapport



83

siet	och	flickor	hoppar	i	högre	utsträckning	än	pojkar	

över frukosten, förutom i årskurs 2 i gymnasiet. Vid 

jämförelser mellan 2005, 2009 och 2013 har andelen 

som	hoppar	över	frukosten	varje	dag	eller	flera	gånger	

i	veckan	minskat,	förutom	bland	flickor	i	årskurs	5	och	

pojkar i årskurs 2 i gymnasiet.156 

Figur 95. Elever som hoppat över frukosten varje dag eller 
flera gånger i veckan. Källa: Livsstilsundersökning bland 
unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kom-
mun

De	allra	flesta	elever	äter	lunch	varje	dag	och	det	är	

vanligare att elever hoppar över frukost jämfört med 

lunch. Exempelvis hoppar cirka 10 procent av pojkar

na i årskurs 2 i gymnasiet över lunch jämfört med 40 

procent som hoppar över frukost. Det är fortfarande 

flickor	som	i	högre	utsträckning	än	pojkar	hoppar	över	

lunchen. Vid jämförelser mellan 2005, 2009 och 2013 

har	andelen	som	hoppar	över	lunch	varje	dag	eller	flera	

gånger i veckan minskat något i årskurs 8 och 2 i gym

nasiet, och ökat marginellt i årskurs 5.157 

Amning
Amning har många viktiga fördelar för spädbarnet 

jämfört med modersmjölkersättning. Det är bra näring 

och ger ett gott skydd mot infektioner. Därför rekom

menderar WHO att medlemsländer främjar amning i 

sex månader och svensk målsättning är att 60 procent 

av alla barn ska ammas helt vid sex månaders ålder.158

Figur 96 visar att amningen har en nedåtgående 

trend mellan 2004 och 2010. Trenden syns både i Lin

köping och i riket, men andelen i Linköping ligger på 

en något högre nivå jämfört med riket.

Figur 96. Amning helt eller delvis vid 6 månader. Källa: FHI
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  156. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
  157.  Samma som ovan
		158.	Hörnell	A,	med	flera.	Läkartidningen	nr	8	2013	volym	110.	Amning	och	tillvänjning	till	fast	föda	för	friska	fullgångna	barn
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Amningsfrekvensen ser dock olika ut inom Linköping. 

Vid en jämförelse mellan olika barnavårdscentraler i 

Linköping syns en skillnad mellan 55 och 75 procent 

som ammade (hel eller delammade) vid 6 månaders 

ålder.158 

Figur 97. Amning helt eller delvis vid 6 månader; barn födda 
år 2011. Källa: Landstinget i Östergötland

Tobak
All rökning är förenad med hälsorisker och därför är 

det viktigt att arbeta för ett minskat tobaksbruk. Rök

ning är den enskilda faktorn som står för den största 

andelen av sjukdomsbördan, och den orsakar varje år 

människors för tidiga död.159

Det	finns	påtagliga	skillnader	i	tobaksvanor	mellan	

personer i olika socioekonomiska grupper. Rökning är 

vanligast i åldersgruppen 45–64 år och betydlig van

ligare bland låginkomsttagare och personer med kort 

utbildning. En minskning av andelen dagligrökare i be

folkningen har skett sedan 2004, både bland män och 

bland kvinnor, men där är kvinnor står för den större 

delen.161 

Andelen dagligrökare (16–84 år) i Linköping ligger 

i genomsnitt under riket i stort. Kvinnor röker i lägre 

utsträckning än män och dessutom kan en svag ökning 

ses när det gäller Linköpingsmännens rökning.162 

  159. Landstinget i Östergötland, 2013
  160. Regeringens proposition 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken
  161.  Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
  162. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
  163. Landstinget i Östergötland, 2013
  164. Samma som ovan
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Rökning under graviditeten medför inte bara risker för 

mamman utan är dessutom riskfyllt för fostret. Ande

len rökande gravida har stadigt minskat sedan början 

av 1980talet. Andelen rökande blivande mödrar i Lin

köping var cirka 5 procent 2013, vilket är en lägre andel 

än riket (6,7 procent).163 

Figur 100. Rökande blivande mödrar. Källa: Landstinget 
i Östergötland

Tobaksrök är fortsatt skadligt när barnet är fött. På Lin

köpings barnavårdscentraler registreras föräldrarnas 

rökvanor vid 0–4 veckors ålder och 8 månaders ålder. 

Det är stor skillnad på andel barn som utsätts för 

passiv  rökning beroende på vilken barnavårdscentral 

man tillhör, där lägst andel är 3 och högst andel är 30 

procent. Andelen rökande pappor är större jämfört 

med mammor.164 
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Figur 99. Dagligrökare efter kön. Källa: Nationell folkhälso-
undersökning, Folkhälsomyndigheten

Figur 98. Dagligrökare. Källa: Nationell folkhälsoundersök-
ning, Folkhälsomyndigheten
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Det är också stor skillnad på andel barn som utsätts för 

passiv rökning beroende på föräldrarnas utbildnings

nivå och om de är eller inte är födda i Sverige. Barn till 

föräldrar i Linköping med låg utbildning anger i större 

utsträckning än barn till föräldrar med hög utbild

ning att någon hemma röker, 18 procent respektive 4 

procent. Barn till föräldrar där ingen är född i Sverige 

anger i större utsträckning än barn till föräldrar där 

båda är födda i Sverige att någon hemma röker, 18 pro

cent respektive 7 procent.165 

Undersökningar	visar	att	de	flesta	personer	som	

röker i vuxen ålder började röka före 20 års ålder. Det 

är därför viktigt att försöka påverka ungdomar att inte 

börja röka. Mellan 2000 och 2011 har andelen svenska 

elever i årskurs 9 som röker dagligen sjunkit. Det gäl

ler inte elever i årskurs 2 på gymnasiet, där andelen 

dagligrökare har ökat bland pojkar och är oförändrad 

bland	flickor.166 

I Linköpings kan man se en positiv utveckling. 79 

procent av eleverna i årskurs 8 uppger att de inte röker. 

Jämfört med 2009 är det en ökning från 67 procent. 

I årskurs 2 i gymnasiet uppger 40 procent att de inte 

röker och vid en jämförelse med undersökningen 2009 

har andelen ökat från 34 procent.167 

Figur 102. Elever som aldrig har rökt. Källa: Livsstilsunder-
sökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. 
Linköpings kommun 

Bland elever i årskurs 8 uppger 3 procent att de röker 

nästan varje dag eller dagligen, vilket är en liten minsk

ning jämfört med undersökningen 2009. Bland elev

erna i årskurs 2 i gymnasiet uppger 9 procent att de 

röker nästan varje dag eller dagligen. Vid jämförelse 

med 2009 har även andelen bland gymnasieeleverna 

minskat men marginellt från 10 procent, och det är 

flickorna	som	står	för	minskningen.168 

Figur 103. Elever som röker nästan varje dag eller varje 
dag. Källa: Livsstilsunder sökning bland unga i Linköping 
2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

78,5 78,7 

41,2 39,2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Skolår 8 Skolår 2 - gymnasiet 

Procent 

2005 2009 2013 

2,4 3,2 

9,5 9,8 

0 

4 

8 

12 

16 

20 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Skolår 8 Skolår 2 - gymnasiet 

Procent 

2005 2009 2013 

  165. Landstinget i Östergötland, Arbets och miljömedicin. Regional barnmiljöhälsorapport 2013
  166. Statens folkhälsoinstitut (2013). Rapport 2013:02. Barn och unga 2013, utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genom

förda åtgärder
  167. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
  168. Samma som ovan
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Alkohol
Det	finns	samband	mellan	olika	hälsorisker	och	alko

holkonsumtion, varför det är betydelsefullt att verka 

för minskade medicinska och sociala skador orsakade 

av alkohol.169  Sett över längre tid så har totalkonsum

tionen av alkohol ökat i Sverige. Under de senaste åren 

har dock konsumtionsutvecklingen gradvis sjunkit och 

beräknas vara den lägsta på tio år. Unga män i åldern 

16–29 år är den grupp som har störst alkoholkonsum

tion. Runt 700 000 svenskar bedöms ha en riskabel 

alkoholkonsumtion och runt 300 000 har ett beroende. 

Bland föräldrar med hemmavarande barn under 18 år 

beräknas omkring 60 000 mammor och 115 000 pap

por ha en riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion.170 

En majoritet av Linköpingsborna (16–84 år) anger 

att de inte har några riskabla alkoholvanor.171 Andelen 

män som anger att de har riskabla alkoholvanor är 16 

procent och för kvinnor är motsvarande andel 9 pro

cent. Linköping ligger strax under genomsnittet jäm

fört med riket.172  

 

Figur 104. Alkoholvanor efter kön i Linköping. 5-års medel-
värden. Källa: Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälso-
myndigheten

 169. Regeringens proposition 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken
  170. SOU 2011:6. Delbetänkande av Missbruksutredningen. Missbruket, Kunskapen, Vården
  171. En riskabel alkoholkonsumtion betyder att man dricker på ett sätt som ökar risken för akut eller kronisk fysisk och psykisk ohälsa. En 

definition	på	riskabel	alkoholkonsumtion	som	ofta	används	i	Sverige	är	14	eller	9	standardglas	eller	mer	per	vecka	för	män	respektive	kvinnor,	
där	ett	standardglas	motsvarar	33	cl	starköl,	12	cl	vin	eller	4	cl	starksprit,	eller	fler	än	4	(män)	respektive	3	(kvinnor)	standardglas	vid	ett	och	
samma konsumtionstillfälle (Statens folkhälsoinstitut, 2011:09)

  172. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
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Under 2009–2011173 avled i genomsnitt 2 153 personer 

per år (528 kvinnor och 1 625 män) med en alkohol

relaterad diagnos som dödsorsak. Den alkoholrelate

rade dödligheten i Linköping är 3,2 män per 10 000 

invånare och 0,7 kvinnor per 10 000 invånare. Det 

är en svag minskning bland männen och oförändrat 

bland kvinnorna. Linköping ligger strax under riket i 

genomsnitt.

Bland jämförbara kommuner är det Jönköping 

(0,4) som har lägst alkoholrelaterad dödlighet bland 

kvinnor, följt av Linköping tillsammans med Norrkö

ping och Umeå. Därefter kommer Lund, Västerås, Öre

bro och Borås. Högst alkoholrelaterad dödlighet bland 

kvinnor har Helsingborg tillsammans med Eskilstuna 

(1.1). För männen är motsvarande siffror lägst i Lund 

(2,5) följt av Örebro och Jönköping. Därefter kommer 

Umeå, Norrköping, och sedan Linköping tillsammans 

med Västerås. Högst alkoholrelaterad dödlighet bland 

män har Helsingborg (4,5) följt av Borås.

Figur 105. Antal döda på grund av diagnos enligt alkohol-
index efter kön. 5-års medelvärden. Källa: Folkhälsomyn-
digheten 

Trenden bland ungdomar i Sverige visar fortsatt mins

kad alkoholkonsumtion och fortsatt minskat berus

ningsdrickande. Även andelen som helt avstår från att 

konsumera alkohol ökar.174 

Av eleverna i årskurs 8 uppger 74 procent att de inte 

dricker alkohol och motsvarande andel elever i gymna

siet är 25 procent. Jämfört med undersökningen 2009 

är det en ökad andel i båda årskurserna. År 2005 låg 

andelen på samma nivå som 2013. Samtidigt har ande

len ungdomar i årskurs 2 i gymnasiet som uppger att de 

dricker två gånger i veckan eller mer under de senaste 4 

veckorna fördubblats mellan 2009 och 2013. 9 procent 

av eleverna i årskurs 2 i gymnasiet och 2 procent av 

eleverna i årskurs 8 uppger att de dricker två gånger i 

veckan eller mer under de senaste 4 veckorna. I årskurs 

8 syns inga nämnvärda skillnader mellan pojkar och 

flickor,	men	i	årskurs	2	i	gymnasiet	anger	13	procent	

av	pojkarna,	jämfört	med	5	procent	av	flickorna,	att	de	

dricker	fler	än	10	gånger	de	senaste	4	veckorna.175 

Figur 106. Hur många gånger under de senaste 4 veckorna 
har du druckit (mer än bara smakat) alkoholhaltiga dryck-
er? Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 
2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun

Av eleverna i årskurs 8 anger 40 procent att de har 

druckit så mycket alkohol så att de blivit berusade 

minst någon gång. Vid en jämförelse med 2009 är det 

en ökning från 22 procent. I årskurs 2 i gymnasiet anger 

80 procent att de har druckit så mycket alkohol så att 

de blivit berusade minst någon gång. Det är ingen för

ändring jämfört med 2009. I årskurs 8 anger 33 pro

cent	av	pojkarna	jämfört	med	47	procent	av	flickorna	

att de druckit så mycket alkohol så att de blivit beru

sade	minst	någon	gång.	Att	flickor	i	större	utsträckning	

har blivit berusade minst någon gång gäller även för 

årskurs	2	i	gymnasiet.	Skillnaden	mellan	flickor	och	

pojkar	är	dock	mycket	mindre;	82	procent	för	flickorna	

och 79 procent för pojkarna.
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 173. Medelvärden över år 2007–2011 
174. Statens folkhälsoinstitut (2013). Rapport 2013:02. Barn och unga 2013, utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda 

åtgärder
175. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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Figur 107. Hur ofta händer det att du känner dig berusad 
när du dricker alkohol? Källa: Livsstilsundersökning bland 
unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kom-
mun

Narkotika
Narkotikabruk medför kraftigt ökade risker för skador, 

både medicinskt och socialt, och är dessutom olagligt. 

Alltså är det av betydelse att arbeta för ett samhälle 

fritt från narkotika.176 Sverige har ett lågt narkotika

missbruk jämfört med andra länder inom EU. Upp

skattningsvis har 29 500 personer ett tungt narkotika

missbruk i Sverige, det vill säga injicerar eller dagligen 

konsumerar narkotika.177 När det gäller bruk av narko

tika är cannabis det i särklass vanligaste preparatet. 

För personer i åldern 16–24 år har andelen som någon 

gång i livet använt cannabis inte förändrats nämnvärt 

mellan 2004 och 2011.178 

10 procent av invånarna (16–84 år) i Linköping 

anger att de använt cannabis någon gång i livet, vilket 

ligger något under genomsnittet i riket. Män anger i 

större utsträckning än kvinnor att de använt cannabis, 

13 procent jämfört med 6 procent.179 

 

Figur 108. Användning av cannabis. 5-års medelvärden. 
Källa: Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndig-
heten

I kommunens livsstilsundersökning, Ung i Linköping 

2013, uppger 95 procent bland eleverna i årskurs 8 att 

de	aldrig	använt	cannabis.	Det	finns	ingen	skillnad	vid	

jämförelse med undersökningen 2009. En minskning 

ses däremot när det gäller andel elever som uppger att 

de testat någon gång, från 4 till 2 procent. Av eleverna 

i årskurs 8 uppger 3 procent att de använder cannabis 

då och då alternativt regelbundet, jämfört med 2 pro

cent 2009. Av eleverna i årskurs 2 i gymnasiet uppger 

84 procent att de aldrig använt cannabis, jämfört med 

85	procent	2009.	7	procent	bland	flickorna	och	15	pro

cent bland pojkarna uppger att de testat någon gång. 

Det	kan	jämföras	med	6	procent	bland	flickorna	och	

16 procent bland pojkarna 2009. Av gymnasieeleverna 

uppger 4 procent att de använder cannabis då och då 

och 1 procent regelbundet. Vid en jämförelse med 2009 

års undersökning är det en liten ökning från 3 procent 

som uppger att de använder cannabis då och då. Ande

len som anger att de använder cannabis regelbundet 

är densamma.
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  176. Regeringens proposition 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken
  177. SOU 2011:6. Delbetänkande av Missbruksutredningen. Missbruket, Kunskapen, Vården
  178. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
  179. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten
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Figur 109. Har du någonsin använt cannabis (hasch eller 
marijuana)? Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Lin-
köping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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Linköpingsbornas hälsa

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir bättre och 

bättre, så även i Linköpings kommun. Det är en positiv 

utveckling som tyder på att många av de satsningar som 

gjorts inom välfärden har varit framgångsrika. Trots 

denna utveckling står Linköpings kommun, i likhet 

med Sverige och övriga nordiska grannländer, inför 

utmaningen att skillnader i hälsa ökar mellan grupper 

i samhället när det gäller exempelvis kön och socioeko

nomiska faktorer.

Äldre lever allt längre och får allt bättre hälsa. An

delen äldre som uppfattar sitt allmänna hälsotillstånd 

som gott har ökat och äldre personer verkar må bättre 

psykiskt än vad yngre gör. Besvär med ängslan och oro 

samt sömnbesvär är dock vanligt förekommande bland 

de äldre, liksom depression.180 

När det gäller barns och ungas hälsa och sociala 

förhållanden är de goda i Sverige, även jämfört med 

andra välfärdsländer. Detta gäller speciellt yngre skol

barn och spädbarn, där exempelvis barnadödligheten 

är bland de absolut lägsta i världen. Samma goda hälso

utveckling ses inte bland de lite äldre svenska barnen. 

Symtom	på	ett	nedsatt	psykiskt	välbefinnande	(ledsen

het, sömnsvårigheter, huvudvärk med mera) är vanli

gare bland svenska 15åringar än i andra länder. Risken 

att avlida i åldersspannet 15–29 år har varit oförändrad 

de sista 15 åren, när dödligheten har minskat i alla an

dra åldrar.181 

Medellivslängd
Medellivslängden i Sverige har ökat under mer än ett 

sekel. År 2011 var medellivslängden 83,7 år för kvinnor 

och 79,8 år för män. De senaste decennierna har skill

naderna i medellivslängd minskat mellan könen medan 

medellivslängden mellan personer med kort och lång 

utbildning har ökat över tiden.182 

I Linköping har medellivslängden ökat sedan 1991, 

och kvinnor lever längre än män. För män har medel

livslängden ökat från 77,4 år till 80,9 och för kvinnor 

från 82 till 84,2 år.

  180. Sveriges Kommuner och Landsting, (2013). Äldres hälsa och 
livsvillkor, omvärldsbevakning. SKL, 2013

  181. Socialstyrelsen (2013). Barns och ungas hälsa, vård och 
omsorg

  182. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
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Figur 110. Medellivslängd vid födelsen efter kön. 5-års 
medelvärden. Källa: Folkhälsomyndigheten 

Dödlighet  i skador och förgiftningar
Fram till slutet 1990talet har antalet dödsfall till följd 

av skador minskat något för både män och kvinnor, och 

därefter har antalet legat på relativt oförändrad nivå. 

Generellt	sett	är	dödlighet	på	grund	av	skador	och	för

giftningar högre för män än för kvinnor.183  I åldern 

1–14 år är skador och cancer de vanligaste dödsorsa

kerna och i åldern 15–29 år skador och självmord.184 

Dödligheten i skador och förgiftningar är något 

lägre för män i Linköping jämfört med riket. För män

nen är dödligheten förhållandevis oförändrad mellan 

2000 och 2011. Däremot har dödligheten i skador och 

förgiftningar minskat för kvinnor i Linköping under 

samma period, och ligger i jämförelse med riket på 

unge fär samma nivå. 

Bland jämförbara kommuner har Jönköping minst 

antal döda (2,6 per 10 000 kvinnor), följt av Linköping, 

Umeå, Västerås och Norrköping. Därefter kommer 

Lund, Örebro, Borås och Helsingborg. Flest antal döda 

per 10 000 kvinnor har Eskilstuna (4 per 10 000 kvin

nor). När det gäller motsvarande siffror för män har 

Örebro minst antal döda (5,4 per 10 000 män), följt 

av Linköping, Jönköping, Lund och Helsingborg. Där

efter kommer Umeå, Borås, Eskilstuna och Västerås. 

Flest antal döda per 10 000 män har Norrköping 

(6,9 per  10 000 män).

Allmänt hälsotillstånd 
– Självskattad hälsa
Självskattad hälsa är ett mått på befolkningens hälsa, 

där individen själv bedömer sitt allmänna hälsotill

stånd. Sedan 2004 har den självskattade hälsan hos 

Linköpingsborna (16–84 år) förbättrats något. 2011 

anger 74 procent att de mår bra eller mycket bra. I Lin

köping skattar invånarna sin hälsa något bättre jäm

fört med riket i stort. Män rapporterar i något större 

utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket 

bra hälsotillstånd. Yngre i åldersgruppen 16–29 skattar 

i högre utsträckning än äldre i åldersgruppen 65–84 

år sin hälsa som bra eller mycket bra, 88 jämfört med 

57 procent. Skillnaderna mellan åldersgrupperna har 

varit	konstant	sedan	2006.	Det	finns	samband	mellan	

självskattad hälsa och livsvillkor, exempelvis utbild

nings och inkomstnivå, där människor med sämre 

livsvillkor bedömer sin hälsa som mindre bra.185 
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  183. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
  184. Statens folkhälsoinstitut (2013). Rapport 2013:02. Barn och unga 2013, utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genom

förda åtgärder
  185. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013 samt Östgötakommissionen för folkhälsa 2013

Figur 111. Dödlighet i skador och förgiftningar.
Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Figur 112. Andel med bra hälsa. Nationell folkhälsounder-
sökning, Folkhälsomyndigheten

87 procent av eleverna skattar sin allmänna hälsa som 

bra och ganska bra. Vid en jämförelse med 2009 års 

undersökning är det en liten minskning från 89 pro

cent. Andelen som skattar sin hälsa som bra eller gan

ska bra sjunker ju äldre barnen och ungdomarna blir. 

92 procent av eleverna i årskurs 5 mår bra eller ganska 

bra jämfört med 87 procent av eleverna i årskurs 8 och 

82 procent av eleverna i årskurs 2 i gymnasiet. Samma 

mönster kan ses i undersökningen 2009. Pojkar skattar 

i	högre	utsträckning	än	flickor	sin	hälsa	som	bra	eller	

ganska bra och störst skillnad är det i årskurs 8.186 

6 procent av alla elever skattar sin hälsa som dålig 

eller ganska dålig. Jämfört med 2009 är det en ökning 

från 2 procent. Andelen som bedömer sin hälsa som då

lig	eller	mycket	dålig	ökar	med	åldern	och	flickor	anger	

i större utsträckning än pojkar att de har en dålig eller 

mycket dålig hälsa, förutom pojkarna i årskurs 2 i gym

nasiet. Andelen ökar i alla årskurser vid en jämförelse 

mellan	2013	och	2009,	förutom	bland	flickor	i	årskurs	

2 i gymnasiet där andelen är densamma.187

Det	finns	geografiska	variationer	för	barn	och	ungas	

självskattade hälsa. Redovisning av barn och ungas 

självskattade hälsa i kommunens stadsdelar och tät

orter	finns	i	Bilaga.	

Figur 113. Hur tycker du att din hälsa är? Källa: Livsstils-
undersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. 
Linköpings kommun

Ohälsotal
Ohälsotal är ett mått som ger en uppfattning om den 

totala ohälsan bland Linköpingsborna som är i ar

betsför ålder. Ohälsotalet har minskat både i riket och 

i Linköping de senaste åren.188 Männen i Linköping 

har ett lägre 22,8 genomsnitt jämfört med riket 29,2, 

medan kvinnorna i Linköping har ett högre genom

snitt. Kvinnors ohälsotal i Linköping har minskat mer 

än männens, men kvinnor har fortfarande betydligt 

högre ohälsotal jämfört med män, 28 jämfört med 17,6 

i Linköping. 

72 74 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
Procent 

Linköping Riket 

0 20 40 60 80 100 

Pojkar 

Flickor 

Pojkar 

Flickor 

Pojkar 

Flickor 

S
ko

lå
r 2

 - 
gy

m
na

si
et

 
S

ko
lå

r 8
 

S
ko

lå
r 5

 

Procent 
Bra 
Ganska bra 
Varken bra eller dålig 
Ganska dålig 
Dålig 

  186. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
  187.  Samma som ovan
  188. Ohälsotal är summan av dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och da

gar med arbetsskadepenning dividerat med befolkningen 1664 år (SCB). Ohälsotal är därmed ett mått som påverkas av rådande regelsystem 
i Sverige
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Figur 114. Ohälsotal efter kön. Källa: Folkhälsomyndigheten

Ohälsotalet skiljer sig också mycket åt om man jämför 

olika utbildningsnivåer. Lågutbildade har högre ohäl

sotal (63) jämfört med dem som har en högre utbild

ning (gymnasial utbildning 27 och eftergymnasial 9). 

Figur 115. Ohälsotal efter utbildningsnivå i Linköping. 
Källa: SCB

Det	finns	också	stora	variationer	av	ohälsotal	mellan	

olika	geografiska	områden	i	Linköping.189 Utvecklingen 

för ohälsotal i kommunens stadsdelar och tätorter re

dogörs för i Bilaga.

Psykisk hälsa – Psykiskt välbefinnande

Vuxnas psykiska välbefinnande
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället då 

allt	fler	människor	har	besvär	med	ängslan,	oro,	ång

est och sömnbesvär. Psykisk ohälsa omfattar allt från 

psykisk sjukdom, psykiska störningar till att uppleva 

psykiskt	välbefinnande	i	olika	hög	grad.	Psykiskt	väl

befinnande	är	ett	mått	som	fångar	besvär	av	huvud

värk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress och 

sömnbesvär.	De	flesta	Linköpingsbor	anger	att	de	har	

ett	psykiskt	välbefinnande	(83	procent)	och	under	åren	

2004 till 2011 har andelen som anger nedsatt psykiskt 

välbefinnande	varit	oförändrad	och	i	princip	likvärdig	

med riket. Kvinnor anger i större utsträckning än män 

att	de	har	nedsatt	psykiskt	välbefinnande.	Äldre	i	ål

dersgruppen 65–84 år anger i större utsträckning än 

personer i åldergrupperna 16–29 år och 30–64 år att 

de	har	psykiskt	välbefinnande	(89/78/84	procent)	Det	

syns ingen nämnvärd skillnad mellan 2006, 2009 och 

2011.190		Det	finns	samband	mellan	psykisk	ohälsa	och	

livsvillkor, exempelvis utbildnings och inkomstnivå, 

där människor med sämre livsvillkor bedömer sin psy

kiska hälsa som mindre bra.191 

Figur 116. Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande. 
Källa: Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndig-
heten
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Figur 117. Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande efter 
kön. Källa: Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälso-
myndigheten

Barn och ungas psykiska välbefinnande
I Sverige har den självrapporterade psykiska ohälsan 

bland	unga	ökat	sedan	början	av	1990-talet	och	allt	fler	

vårdas på sjukhus för självskadebeteende, självmords

försök, ångest och depressioner.192 Denna utveckling 

gäller inte bara den självrapporterade psykiska ohälsan 

utan även vård på sjukhus för depression och ångest

tillstånd.193	Det	finns	dock	tecken	på	att	den	psykiska	

ohälsan och självskadebeteenden har börjat minska.194 

I kommunens livsstilsundersökning bland barn och 

unga uppger nära två tredjedelar att de har besvär av 

huvudvärk och sömnsvårigheter någon gång i måna

den eller oftare (64 procent huvudvärk och 63 procent 

sömnproblem). Hälften av dem som besvarat enkäten 

uppger att de har ont i magen någon gång i månaden 

eller oftare. Av eleverna i årskurs 5 anger 25 procent att 

de har huvudvärk en gång i veckan eller oftare. Besvär 

med huvudvärk ökar därefter med stigande ålder, då 35 

procent av eleverna i årskurs 8 och 38 procent av elev

erna i årskurs 2 i gymnasiet anger att de har huvudvärk 

en gång i veckan eller oftare. Vid en jämförelse med 

2009 års undersökning, är andelen med besvär av hu

vudvärk konstant i alla årskurser. Däremot har andelen 

elever som har besvär av huvudvärk varje dag minskat 

vid en jämförelse mellan 2013 och 2009, förutom bland 

flickor	i	årskurs	8.	Det	finns	en	skillnad	mellan	pojkar	

och	flickor	i	alla	årskurser,	då	flickor	i	större	utsträck

ning än pojkar uppger att de har huvudvärk en gång i 

veckan eller oftare.195  

Figur 118. Skolår 5 – Besvär av huvudvärk det senaste halv-
året. Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 
2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 
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192. Statens folkhälsoinstitut (2013). Rapport 2013:02. Barn och unga 2013, utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda 
åtgärder

193. Ungdomsstyrelsen, Ung idag 2013
194. Statens folkhälsoinstitut (2013). Rapport 2013:02. Barn och unga 2013, utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda 

åtgärder
195. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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Figur 119. Skolår 8 – Besvär av huvudvärk det senaste halv-
året. Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 
2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

Figur 120. Skolår 2 gymnasiet – Besvär av huvudvärk det 
senaste halvåret. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

Av eleverna i årskurs 5 anger 32 procent att de har svårt 

att somna en gång i veckan eller oftare. Svårigheter 

med att somna ökar därefter med stigande ålder, då 

39 procent av eleverna i årskurs 8 och 42 procent av 

eleverna i årskurs 2 i gymnasiet anger att de har svårt 

att somna en gång i veckan eller oftare. Vid en jämfö

relse med 2009 års undersökning, har andelen som har 

svårt att somna i årskurs 5 minskat och varit konstant i 

årskurs	8	och	2	i	gymnasiet.	Det	finns	skillnader	mellan	

vad	pojkar	och	flickor	uppger	kring	att	de	har	svårt	att	

somna i alla årskurser. Flickor uppger i högre utsträck

ning än pojkar att det har svårt att somna en gång i 

veckan eller oftare.196 

Figur 121. Skolår 5 – Besvär med att somna det senaste halv-
året? Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 
2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

Figur 122. Skolår 8 – Besvär med att somna det senaste 
halvåret? Källa: Livsstilsundersökning bland unga i Linkö-
ping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 

Figur 123. Skolår 2 gymnasiet – Besvär med att somna det 
senaste halvåret. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun 
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196. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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Av eleverna i årskurs 5 anger 18 procent att de har ont i 

magen en gång i veckan eller oftare. 17 procent av elev

erna i årskurs 8 och 22 procent av eleverna i årskurs 2 i 

gymnasiet anger att de har ont i magen en gång i veckan 

eller oftare. Vid en jämförelse med 2009 års undersök

ning ses en mycket svag ökning av andelen med besvär 

av	magont	i	alla	årskurser.	Det	finns	en	skillnad	mel

lan	pojkar	och	flickor	i	alla	årskurser,	då	flickor	i	större	

utsträckning än pojkar uppger att de har ont i magen en 

gång i veckan eller oftare. Störst är skillnaden i årskurs 

2 i gymnasiet (30 procent jämfört med 15 procent).197 

Figur 124. Skolår 5 – Besvär med magont det senaste halv-
året. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun

Figur 125. Skolår 8 – Besvär med magont det senaste halv-
året. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun

Figur 126. Skolår 2 gymnasiet – Besvär med magont det 
senaste halvåret. Källa: Livsstilsundersökning bland unga 
i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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197. Livsstilsundersökning bland unga i Linköping 2005, 2009 och 2013. Linköpings kommun
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Självmord
I Sverige har självmordstalet minskat sedan 1980talet 

fram till 2011, förutom i åldersgruppen 15–24 år, där 

självmord blivit något vanligare. När det gäller indi

katorn	för	självmord	finns	jämförande	data	inom	EU	

sedan 2000. Sverige ligger över EUgenomsnittet. Un

der 2010 tog 2,5 tjejer och 10,5 killar (15–24 år) av 100 

000 sitt liv i Europa, jämfört med 5,1 tjejer och 13,6 

killar per 100 000 i Sverige. Under 2012 ökade själv

mordstalet	i	Sverige,	vilket	huvudsakligen	beror	på	fler	

självmord bland män mellan 45–64 år (50 självmord), 

och män över 65 år (63 självmord). Självmord är van

ligare bland äldre än bland yngre och bland män än 

kvinnor.198  199 I förvärvsarbetande ålder är självmord 

vanligast i gruppen med förgymnasial utbildning och 

mest ovanligt bland dem med eftergymnasial utbild

ning. Bland dem som begår självmord är personer med 

olika psykiska sjukdomar och personer med missbru

karproblematik överrepresenterade.200   201   

En dominerande förklaring till den ökade risken för 

självmord bland män är det maskulina förhållningssät

tet. Män verkar ha svårare att tolka och uttrycka sina 

känslor och förefaller också ha svårare att söka hjälp. 

Det är möjligt att kvinnors benägenhet att reagera och 

uttrycka sig känslomässigt förklarar den ökade risken 

för psykisk ohälsa bland kvinnor, samtidigt som det 

också verkar skydda kvinnor från den allvarligaste for

men av psykiska problem, nämligen självmord.202 

I Linköping har antal självmord per 10 000 invåna

re minskat sedan 2000. Självmord är vanligare bland 

män än kvinnor även i Linköping. För männen är det 

vanligast i åldersgruppen 45–64 år och för kvinnor i 

åldersgruppen 65 år eller äldre. Linköping ligger under 

riket i genomsnitt. 

Bland jämförbara kommuner är det Linköping till

sammans med Norrköping som har lägst antal själv

mord bland kvinnor. Därefter kommer Umeå, Örebro 

och Eskilstuna. Högst antal självmord bland kvinnor 

har Borås, följt av Helsingborg och Lund. För männen 

är motsvarande siffror lägst i Umeå följt av Linköping 

tillsammans med Helsingborg. Därefter kommer Es

kilstuna, Örebro och Borås. Högst antal självmord 

bland män har Lund tillsammans med Norrköping.

Figur 127. Självmord efter kön. Källa: Folkhälsomyndigheten 

Figur 128. Självmord efter kön och ålder (2007–2011) i 
Linköping. Källa: Folkhälsomyndigheten 

Övervikt
Fetma och övervikt leder till en rad hälsoproblem med 

ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar, typ 2diabetes, 

stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancer

former. Fetma utvecklas genom en kombination av arv, 

miljöfaktorer och levnadsvanor, där matvanor och fy

sisk aktivitet är centralt. På kort tid har det skett en stor 

förändring i att människor rör på sig mindre samtidigt 

som	matvanorna	ändrats	och	det	finns	ett	större	utbud	
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  198. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
  199. Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret
  200. Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige. årsrapport 2013
  201. Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret
		202.	Modig	C,	Bremberg	S,	med	flera	(2012).	Psykisk	Hälsa	nr	4	2012.	Tema	genus,	att	lära	av	vanvården
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av energirika produkter.  Övervikt och fetma har därför 

blivit vanligare under de två senaste decennierna, och 

störst	ökning	finns	hos	personer	under	50	år.203 

Likaväl som övervikt och fetma kan vara ett hot 

mot hälsa är motsatsen, undervikt också ohälsosamt. 

Undervikt är en kroppsvikt som ligger under ett hälso

samt BMI.204 Undervikt kan bero på sjukdom eller att 

personen intar för lite föda som exempelvis vid anorexia 

nervosa.

I Linköping har andelen överviktiga ökat mellan 

2004 och 2011. Andelen med fetma är relativt oföränd

rad under samma tidsperiod, likaså andelen under

viktiga. Nivån på undervikt, normalvikt, övervikt och 

fetma har för Linköping legat nära nivån för riket under 

perioden.205

Figur 129. Över-, under- och normalvikt i Linköping. Källa: 
Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten

Tandhälsa
En frisk mun och friska tänder är av betydelse för in

dividens	livskvalitet	och	välbefinnande.	En	försämrad	

tandhälsa indikerar en generell negativ hälsoutveck

ling. I Sverige har tandhälsan blivit bättre under de 

senaste 25 åren. Troligtvis beror det på att en allmän 

tandvårdsförsäkring har införts. Trots att tandhälsan 

som	 helhet	 förbättrats	 finns	 fortfarande	 betydande	

socioekonomiska skillnader kvar. Därför är det viktigt 

att följa tandvårdskonsumtionen och eventuella för

ändringar av tandhälsan.

Tandhälsa bland vuxna
De	flesta	har	en	bra	tandhälsa	i	Sverige.	Det	finns	inga	

nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor eller 

mellan	olika	åldersgrupper.	Däremot	finns	vissa	socio

ekonomiska skillnader.

I	Linköping	har	de	flesta	en	bra	tandhälsa,	men	an

delen män med dålig tandhälsa har ökat något mellan 

åren 2004 och 2011, från 8 till 10 procent. För kvinnor 

har andelen med dålig tandhälsa varit konstant med 

7 procent. Andelen med bra tandhälsa i Linköping är 

något högre jämfört med riket, både för män och för 

kvinnor.206 

Figur 130. Dålig tandhälsa efter kön. Nationell folkhälso-
undersökning, Folkhälsomyndigheten

Även	om	behov	uppstår	så	finns	en	andel	av	befolkning

en som av olika skäl avstår från att gå till tandläkaren. 

Andelen Linköpingsbor som varit i behov av tandvård, 

men avstått, är 13 procent 2008/2011, vilket är en li

ten ökning jämfört med 2004/2007 då andelen var 10 

procent.207 
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203. Norberg M, och Danielsson M. (2012). Overweight, cardio
vascular diseases and diabetes: Health in Sweden: The National 
Public Health Report 2012. Chapter 7. Scandinavian Journal of 
Public Health, 40 (suppl. 9), 135163

204. BMI (Body Mass Index) är vikt (i kg) dividerat med längd 
(m2) i kvadrat, och som ofta används som metod att följa utveck
lingen av framförallt övervikt och fetma på befolkningsnivå

205. Nationell folkhälsoundersökning, Folkhälsomyndigheten 
       206. Samma som ovan

207.  Samma som ovan
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Figur 131. Uteblivna besök till tandläkare de senaste två 
åren trots behov. Källa: Nationell folkhälsoundersökning, 
Folkhälsomyndigheten

Tandhälsa bland barn
Karies är den vanligaste sjukdomen under barn och 

ungdomsperioden och drabbar nästan alla barn i ålder 

2–11 år i hela världen. Barndomskaries kan kopplas 

till ökad risk att utveckla karies senare i livet och till 

försämrad hälsa och livskvalitet. I Sverige är tandhäl

san i stort god, då nära 95 procent av alla 3åringar är 

kariesfria.	Det	finns	ett	samband	mellan	barns	och	för

äldrars tandhälsa. Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, 

desto mer ökar risken för att barnen ska få karies. För

äldrarnas sociala förhållanden har också betydelse för 

barn och unga när det gäller att få karies. Exempelvis 

är det vanligare med karies bland barn till invandrade 

föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa, 

föräldrar som får ekonomiskt bistånd och föräldrar 

med grundskoleutbildning.208 

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Linköping är 

mycket god och tandhälsoutveckling i Linköping följer 

i stort samma utveckling som i riket. I Linköping var 

andelen kariesfria 3åringar 94 procent 2012, och har 

inte förändrats särskilt mycket sedan 2001. Vid 6 års 

ålder är andelen kariesfria barn 76 procent. Fram till 

2010 ökade andelen kariesfria 6åringar för att sedan 

öka något fram till 2012.209 
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 208. Socialstyrelsen (2013). Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga, underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och 
omsorg 

209. Landstinget i Östergötland, Folkhälsocentrum (2013). Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2012



101

Figur 132. Kariesfria barn och ungdomar i Linköping. 
Källa: Landstinget i Östergötland, Folkhälsocentrum

Tandvården har i uppdrag att träffa och undersöka alla 

barns munhälsa. Täckningsprocent är andelen barn i 

en åldersgrupp som undersökts och fått registrering 

av tandhälsodata. En låg täckningsprocent kan bero 

på att barnen inte kommit till tandvården. Linköpings 

täckningsprocent är 85 procent för treåringar och 89 

procent för 6åringar, vilket kan jämföras med 85 res

pektive 88 procent i Östergötland.210 

Även	om	tandhälsan	i	stort	är	god	i	Linköping	finns	

stora skillnader när det gäller socioekonomi. Lands

tinget i Östergötland genomför kontinuerlig uppfölj

ning av socioekonomi211 och tandhälsa hos barn och 

ungdomar i Östergötland. Uppföljningen visar ett 

starkt samband med socioekonomiska förhållanden 

och tandhälsa hos barn och ungdomar. Ju lägre dispo

nibel inkomst desto sämre tandhälsa.212 

Figur 133. Kariesfria 6-åringar i Linköping efter socio-
ekonomi.213 Källa: Landstinget i Östergötland, Folkhälso-
centrum
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210. Landstinget i Östergötland, Folkhälsocentrum (2013). Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2012
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Bilinnehav 

  Tabell 1. Antal bilar per 1 000 invånare 

Stadsdel/tätort 2007 2011 

Berga 289 257 

Ekholmen 379 381 

Ekkällan 269 266 

Garnisonen 383 379 

Gottfridsberg 317 318 

Hackefors 414 409 

Hejdegården 325 322 

Hjulsbro 388 393 

Innerstaden 287 281 

Johannelund 375 365 

Jägarvallen 482 482 

Lambohov 281 297 

Ramshäll 293 294 

Ryd 171 145 

Skäggetorp 231 206 

Tallboda 403 400 

Tannefors 328 331 

Ullstämma 368 371 

Vasastaden 287 288 

Vidingsjö 401 417 

Vimanshäll 374 367 

Västra Valla 0 24 

Östra Valla 243 246 

Övriga stadsdelar 480 394 

   Askeby 484 477 

Bankekind 444 467 

Berg 423 427 

Bestorp 452 458 

Brokind 383 446 

Ekängen 395 363 

Gistad 479 521 

Linghem 406 395 

Ljungsbro 429 443 

Malmslätt 420 445 

Nykil 414 401 

Rappestad 545 558 

Sjögestad 528 552 

Skeda udde 447 440 

Slaka 388 437 

Sturefors 439 456 

Ulrika 430 443 

Vikingstad 451 441 

Västerlösa 537 540 

   Landsbygd 470 470 

   Å församlingen skrivna 124 85 

   Hela kommunen 348 344 
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Figur 1. Antal bilar per 1 000 invånare. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Utrikes födda 
Tabell 2. Utrikes födda (procent) och personer med utländsk bakgrund (procent) 

 
     Utrikes födda   

 
    Utländsk bakgrund   

Stadsdel/tätort 2006 2012 Antal 2012   2006 2012 Antal 2012 

Berga 25,0 33,8 2 196 
 

30,5 42,0 2 732 

Ekholmen 7,0 10,2 652 
 

8,8 13,1 837 

Ekkällan 14,6 13,8 219 
 

18,4 17,3 275 

Garnisonen 5,6 8,7 138 
 

6,6 10,6 169 

Gottfridsberg 9,5 12,2 989 
 

11,7 15,3 1 247 

Hackefors 4,5 5,1 83 
 

5,4 6,4 105 

Hejdegården 10,5 11,5 232 
 

12,8 14,2 286 

Hjulsbro 5,9 6,2 303 
 

7,5 7,7 378 

Innerstaden 9,6 11,7 1 291 
 

11,7 14,6 1 601 

Johannelund 11,0 13,6 689 
 

13,3 16,2 819 

Jägarvallen 10,0 12,4 46 
 

12,6 15,6 58 

Lambohov 19,1 21,5 1 767 
 

27,3 30,5 2 502 

Ramshäll 11,1 14,3 213 
 

13,0 17,6 263 

Ryd 25,4 33,5 2 957 
 

32,0 42,2 3 725 

Skäggetorp 31,7 45,7 4 311 
 

41,5 60,1 5 672 

Tallboda 7,2 9,1 300 
 

9,8 13,5 443 

Tannefors 8,5 11,6 523 
 

10,6 13,9 628 

Ullstämma 6,9 7,9 129 
 

10,6 11,2 183 

Vasastaden 9,3 11,6 646 
 

11,4 14,1 783 

Vidingsjö 5,3 6,5 273 
 

7,5 8,7 366 

Vimanshäll 6,1 7,0 251 
 

7,2 8,6 307 

Västra Valla 0,0 13,9 52 
 

0,0 20,0 75 

Östra Valla 8,8 10,2 557 
 

11,4 13,6 744 

Övriga stadsdelar 7,5 13,5 22 
 

9,4 14,1 23 

        Askeby 5,0 5,1 26 
 

6,3 6,9 35 

Bankekind 3,6 4,0 17 
 

3,6 4,5 19 

Berg 3,1 4,0 53 
 

3,5 5,3 70 

Bestorp 2,4 4,5 22 
 

2,6 4,7 23 

Brokind 3,7 5,5 27 
 

4,6 6,2 30 

Ekängen 5,0 6,5 145 
 

6,6 9,0 200 

Gistad 4,2 4,1 11 
 

6,3 6,6 18 

Linghem 3,1 4,1 117 
 

3,9 5,1 147 

Ljungsbro 4,5 5,7 381 
 

5,6 6,9 458 

Malmslätt 3,9 5,9 304 
 

5,1 8,0 416 

Nykil 4,4 5,2 17 
 

4,4 6,2 20 

Rappestad 2,4 0,9 .. 
 

2,8 1,3 .. 

Sjögestad 6,0 9,3 25 
 

7,5 10,8 29 

Skeda udde 2,8 3,8 12 
 

4,7 6,0 19 

Slaka 4,3 5,0 29 
 

5,8 7,0 40 

Sturefors 3,3 3,1 68 
 

4,3 4,1 89 

Ulrika 1,5 3,0 6 
 

1,5 3,5 7 

Vikingstad 3,5 3,9 83 
 

4,4 4,7 101 

Västerlösa 2,5 3,8 7 
 

3,0 5,4 10 

        Landsbygd 3,2 4,1 643 
 

3,9 5,1 786 

        Å församlingen skrivna 42,2 49,1 105 
 

47,4 56,5 121 

        Hela kommunen 10,7 14,1 20 939 
 

13,6 18,1 26 862 

 
Antalsuppgifter lägre än fem redovisas inte. Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är: 
utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 
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Figur 2. Andel utrikes födda personer. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Folkmängd 
Tabell 3. Folkmängd 2012-12-31 med procentuell åldersfördelning 

Stadsdel/tätort 0-5 6-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80-w Totalt Män Kvinnor 

Berga 9,5 10,8 3,9 11,6 26,8 19,0 11,4 7,0 6 506 3 251 3 255 

Ekholmen 6,2 9,8 3,3 6,1 20,3 24,0 20,8 9,5 6 395 3 085 3 310 

Ekkällan 6,2 6,9 2,4 15,0 31,5 17,1 12,6 8,3 1 590 755 835 

Garnisonen 7,6 6,1 2,4 8,7 32,6 26,6 12,3 3,5 1 595 793 802 

Gottfridsberg 4,6 5,9 2,5 16,5 31,1 21,7 11,3 6,3 8 127 4 104 4 023 

Hackefors 7,3 18,7 3,7 4,5 21,7 23,1 17,4 3,7 1 633 819 814 

Hejdegården 4,0 4,5 2,3 16,4 32,9 24,2 10,8 5,0 2 018 1 013 1 005 

Hjulsbro 7,4 14,4 4,2 5,7 19,6 24,3 17,5 6,9 4 882 2 372 2 510 

Innerstaden 3,1 3,2 2,3 14,1 30,7 23,5 14,6 8,4 10 991 5 332 5 659 

Johannelund 4,5 6,2 2,6 11,9 26,4 23,0 16,2 9,2 5 069 2 557 2 512 

Jägarvallen 8,1 14,0 3,8 3,8 24,5 33,3 8,6 4,0 372 195 177 

Lambohov 10,4 14,4 4,2 10,1 30,5 21,7 6,8 1,9 8 208 4 273 3 935 

Ramshäll 5,2 7,1 2,7 13,5 23,6 25,4 14,3 8,2 1 494 692 802 

Ryd 5,8 7,4 2,2 32,1 33,0 11,1 6,3 2,0 8 824 5 171 3 653 

Skäggetorp 9,4 12,6 4,6 12,6 26,0 20,7 10,2 3,9 9 441 4 792 4 649 

Tallboda 12,0 14,5 4,1 5,3 30,5 22,3 8,3 3,0 3 283 1 661 1 622 

Tannefors 4,5 6,0 2,4 15,3 32,4 22,4 11,1 6,1 4 510 2 320 2 190 

Ullstämma 11,3 12,6 4,3 6,0 28,0 25,5 7,4 4,8 1 641 821 820 

Vasastaden 3,3 2,2 1,8 18,5 36,2 20,1 11,4 6,4 5 550 2 761 2 789 

Vidingsjö 7,3 11,9 3,6 5,4 21,7 26,1 18,3 5,7 4 227 2 039 2 188 

Vimanshäll 7,0 12,2 4,5 7,2 23,1 28,9 11,2 5,8 3 563 1 781 1 782 

Västra Valla 0,3 0,0 0,0 80,8 18,7 0,3 0,0 0,0 375 225 150 

Östra Valla 6,5 8,1 2,5 20,4 32,4 17,9 7,6 4,6 5 464 2 760 2 704 

Övriga stadsdelar 4,9 7,4 2,5 9,8 33,1 27,6 9,2 5,5 163 78 85 

            Askeby 11,8 18,5 2,6 4,5 26,3 21,0 11,6 3,7 509 254 255 

Bankekind 10,6 18,2 4,3 3,8 27,0 18,0 13,9 4,3 423 216 207 

Berg 10,6 14,2 4,8 3,9 25,3 22,9 12,1 6,0 1 327 657 670 

Bestorp 7,6 13,2 4,1 6,6 22,3 26,6 12,8 6,8 485 236 249 

Brokind 9,2 13,8 4,5 6,6 23,4 28,3 11,3 2,9 487 243 244 

Ekängen 16,4 23,6 3,1 2,7 35,5 15,0 3,3 0,4 2 223 1 168 1 055 

Gistad 7,7 10,3 4,4 8,1 18,8 32,5 12,9 5,2 271 134 137 

Linghem 11,7 16,0 4,7 4,0 27,7 19,3 13,4 3,3 2 858 1 431 1 427 

Ljungsbro 8,1 13,8 4,5 6,7 23,6 25,7 13,6 4,1 6 673 3 312 3 361 

Malmslätt 6,3 14,2 4,9 6,4 21,6 28,4 13,9 4,3 5 183 2 558 2 625 

Nykil 4,9 17,3 5,9 4,9 21,0 25,6 12,0 8,3 324 157 167 

Rappestad 8,9 10,2 3,6 8,0 19,6 32,4 13,8 3,6 225 118 107 

Sjögestad 8,2 16,0 4,8 3,7 29,0 22,3 13,8 2,2 269 152 117 

Skeda udde 11,7 14,6 3,8 3,5 33,0 14,6 17,5 1,3 315 152 163 

Slaka 8,0 20,5 4,2 5,0 24,7 26,8 7,7 3,1 575 301 274 

Sturefors 9,1 16,0 3,8 4,1 23,5 25,5 14,0 3,8 2 188 1 071 1 117 

Ulrika 4,5 9,6 3,0 7,1 20,7 25,8 18,7 10,6 198 108 90 

Vikingstad 8,5 13,8 3,8 6,0 24,0 23,6 14,4 5,9 2 135 1 046 1 089 

Västerlösa 8,1 15,1 7,5 5,4 26,3 30,6 5,9 1,1 186 98 88 

            Landsbygd 8,2 12,3 4,3 5,9 24,5 30,5 11,7 2,5 15 532 8 017 7 515 

            Å församlingen 
skrivna 4,2 4,2 4,7 8,9 47,2 25,2 4,7 0,9 214 152 62 

            Hela kommunen 7,2 10,4 3,5 11,5 27,4 22,9 12,0 5,0 148521 75231 73290 
 

Övriga stadsdelar avser Kallerstad, Mjärdevi och Tornby som har färre än 150 invånare. 
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Figur 3. Folkmängd 2012-12-31 i stadsdelar och tätorter 

 Stadsdelar eller tätorter med färre än 400 invånare redovisas inte i Figur 3. 

 

Figur 4. Andel personer i åldern 6-15 år. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Förvärvsfrekvens 
Tabell 4. Förvärvsfrekvens (procent) för personer i åldern 20-64 år 

Stadsdel/tätort 2006 2011 

Berga 58,5 55,5 

Ekholmen 77,5 77,6 

Ekkällan 68,6 68,6 

Garnisonen 89,3 88,9 

Gottfridsberg 69,9 71,3 

Hackefors 85,9 88,2 

Hejdegården 73,0 75,1 

Hjulsbro 85,0 84,7 

Innerstaden 75,0 74,7 

Johannelund 72,9 71,5 

Jägarvallen 85,0 87,1 

Lambohov 69,1 70,8 

Ramshäll 70,2 70,3 

Ryd 39,0 34,2 

Skäggetorp 52,1 43,7 

Tallboda 85,5 88,0 

Tannefors 75,9 75,0 

Ullstämma 84,5 85,7 

Vasastaden 73,8 74,7 

Vidingsjö 84,0 83,8 

Vimanshäll 84,2 83,6 

Västra Valla 25,0 18,3 

Östra Valla 62,8 66,1 

Övriga stadsdelar 82,2 80,0 

   Askeby 86,5 86,4 

Bankekind 87,3 93,5 

Berg 85,8 90,2 

Bestorp 84,9 81,9 

Brokind 86,1 88,9 

Ekängen 91,0 92,3 

Gistad 80,6 81,2 

Linghem 84,9 87,7 

Ljungsbro 84,9 84,5 

Malmslätt 85,9 86,4 

Nykil 91,3 88,4 

Rappestad 86,5 92,5 

Sjögestad 86,9 87,9 

Skeda udde 87,8 88,7 

Slaka 86,8 89,5 

Sturefors 86,2 89,9 

Ulrika 63,3 70,9 

Vikingstad 85,4 87,5 

Västerlösa 84,0 86,0 

   Landsbygd 85,3 85,7 

   Å församlingen skrivna 10,6 10,9 

   Hela kommunen 73,2 72,4 

 
Redovisade uppgifter i tabell 4 avser förvärvsfrekvens som andel av befolkningen som har ett arbete, och beräknas 
ofta utifrån åldersklassen 20-64 år. 
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Figur 5. Förvärvsfrekvens (procent) för personer 20-64 år. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Arbetslöshet 
Tabell 5. Arbetslöshet (procent) i mars för personer i åldern 18-64 år 

Stadsdel/tätort 2007 2012 2013 
 Antal 

2012 
Antal 
2013 

Berga 8,1 13,8 13,9  517 531 

Ekholmen 4,6 7,2 6,0  237 197 

Ekkällan 5,7 8,5 6,6  89 68 

Garnisonen 2,7 2,5 2,5  25 28 

Gottfridsberg 4,0 5,3 5,4  295 309 

Hackefors 1,7 3,0 3,4  25 28 

Hejdegården 5,3 5,5 5,4  84 82 

Hjulsbro 2,9 3,9 3,4  100 85 

Innerstaden 4,1 5,0 4,8  379 364 

Johannelund 7,3 9,8 8,8  315 277 

Jägarvallen 1,3 2,6 3,0  6 7 

Lambohov 5,5 7,4 7,6  383 395 

Ramshäll 5,2 7,9 7,5  76 71 

Ryd 5,1 6,1 7,0  422 478 

Skäggetorp 10,7 18,0 17,5  1 013 1 008 

Tallboda 3,8 4,1 3,9  81 76 

Tannefors 6,0 7,6 7,4  242 237 

Ullstämma 3,5 3,7 3,8  33 38 

Vasastaden 3,9 5,4 4,9  222 206 

Vidingsjö 4,1 5,3 4,3  123 98 

Vimanshäll 3,1 5,1 3,9  109 85 

Västra Valla 0,0 0,8 1,1  .. .. 

Östra Valla 2,0 3,0 3,1  117 121 

Övriga stadsdelar 3,6 4,2 4,3  5 5 

       Askeby 2,5 4,3 3,8  12 10 

Bankekind 1,9 0,9 2,4  .. 5 

Berg 2,8 2,2 2,8  15 20 

Bestorp 5,0 7,8 5,8  22 16 

Brokind 2,9 4,4 3,4  13 10 

Ekängen 2,5 1,7 1,9  20 23 

Gistad 4,3 3,7 3,0  6 5 

Linghem 3,1 3,7 3,5  55 53 

Ljungsbro 4,3 5,8 5,7  221 219 

Malmslätt 3,6 5,6 5,1  169 152 

Nykil 1,2 4,6 3,9  8 7 

Rappestad 1,4 4,5 0,7  6 .. 

Sjögestad 5,4 3,4 7,8  5 12 

Skeda udde 1,4 0,6 3,0  .. 5 

Slaka 1,5 3,0 1,5  10 5 

Sturefors 3,2 3,1 2,9  37 35 

Ulrika 3,9 4,6 5,6  5 6 

Vikingstad 4,0 3,8 3,6  45 42 

Västerlösa 0,8 4,1 2,5  5 .. 

  
 

 
  

 Landsbygd 3,6 4,0 4,0  388 392 

  
 

 
  

 Å församlingen skrivna 5,3 5,9 4,0  11 7 

  
 

 
  

 Hela kommunen 4,7 6,4 6,2  5 957 5 826 
Antalsuppgifter lägre än fem redovisas inte. Redovisade uppgifter i tabell 5 avser öppen arbetslöshet samt personer 
i program med aktivitetsstöd.  
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Figur 6. Andel personer 18-64 år i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd i mars. Källa: Statistiska 
Centralbyrån (SCB) 
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Valdeltagande 
Tabell 6. Valdeltagande (procent) till Kommunfullmäktige 

Stadsdel/tätort 2006 2010 

Berga 78,0 77,2 

Ekholmen 82,2 82,5 

Ekkällan 78,9 80,3 

Garnisonen 75,7 89,4 

Gottfridsberg 82,8 83,8 

Hackefors 87,0 88,9 

Hejdegården 76,7 76,4 

Hjulsbro 89,5 89,3 

Innerstaden 79,8 81,9 

Johannelund 79,0 80,1 

Jägarvallen 84,2 83,8 

Lambohov 79,0 82,2 

Ramshäll 75,7 80,4 

Ryd 74,2 73,5 

Skäggetorp 66,9 69,6 

Tallboda 83,1 84,7 

Tannefors 76,5 77,2 

Ullstämma 86,2 87,2 

Vasastaden 78,9 79,9 

Vidingsjö 87,9 88,7 

Vimanshäll 86,6 88,5 

Västra Valla 85,3 83,8 

Östra Valla 82,8 84,8 

Övriga stadsdelar 67,0 68,5 

   Askeby 85,2 87,0 

Bankekind 87,0 88,4 

Berg 86,1 88,6 

Bestorp 86,5 85,9 

Brokind 86,5 85,9 

Ekängen 85,5 90,7 

Gistad 90,8 90,1 

Linghem 85,6 87,1 

Ljungsbro 85,5 85,9 

Malmslätt 87,5 87,5 

Nykil 82,0 83,7 

Rappestad 81,3 87,0 

Sjögestad 82,2 88,6 

Skeda udde 87,8 89,0 

Slaka 84,2 83,8 

Sturefors 88,1 89,2 

Ulrika 75,9 79,6 

Vikingstad 85,7 87,3 

Västerlösa 86,2 90,1 

   Landsbygd 85,5 86,6 

   Å församlingen skrivna - - 

   Hela kommunen 82,6 84,0 
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Figur 7. Valdeltagande (procent) till Kommunfullmäktige. Källa: Valmyndigheten. Bearbetning: Statistik & Utredningar, 
Linköpings kommun 
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Disponibel inkomst 
Tabell 7. Disponibel inkomst för familjer 20 år eller äldre, tusentals kronor 

Stadsdel/tätort 2006 2011 

Berga 175,2 203,9 

Ekholmen 214,0 254,0 

Ekkällan 171,4 188,3 

Garnisonen 357,0 328,7 

Gottfridsberg 165,7 208,5 

Hackefors 392,0 469,8 

Hejdegården 172,7 217,5 

Hjulsbro 337,3 427,5 

Innerstaden 182,7 225,7 

Johannelund 176,6 207,0 

Jägarvallen 329,0 432,7 

Lambohov 230,0 291,1 

Ramshäll 175,8 217,7 

Ryd 110,2 125,6 

Skäggetorp 163,4 174,2 

Tallboda 316,5 406,1 

Tannefors 169,3 209,2 

Ullstämma 319,5 374,5 

Vasastaden 164,7 209,7 

Vidingsjö 287,2 332,7 

Vimanshäll 269,8 360,8 

Västra Valla 81,8 110,1 

Östra Valla 149,1 195,4 

Övriga stadsdelar 225,2 234,9 

   Askeby 339,1 450,2 

Bankekind 329,9 419,6 

Berg 335,6 454,1 

Bestorp 256,3 325,8 

Brokind 376,4 486,3 

Ekängen 476,9 595,9 

Gistad 284,0 373,4 

Linghem 358,7 428,9 

Ljungsbro 290,3 345,0 

Malmslätt 316,6 379,7 

Nykil 304,3 317,6 

Rappestad 368,7 415,4 

Sjögestad 285,4 363,2 

Skeda udde 347,3 436,7 

Slaka 416,9 546,6 

Sturefors 357,1 440,8 

Ulrika 180,4 198,9 

Vikingstad 296,2 364,3 

Västerlösa 379,5 482,2 

   Landsbygd 284,2 358,9 

   Å församlingen skrivna 87,9 89,4 

   Hela kommunen 201,2 244,8 
 

Redovisade uppgifter i tabell 7 avser disponibel inkomst som det belopp man kan använda till konsumtion och 
sparande. Den beräknas som summan av de skattepliktiga inkomsterna som löner och bidrag, och skattefria bidrag 
(t.ex. bostads- och barnbidrag), minus skatt och övriga negativa transfereringar (t.ex. återbetalning av studielån).  
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Figur 8. Disponibel inkomst för familjer 20 år eller äldre, tusentals kronor. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Ekonomiskt bistånd 
Tabell 8. Personer i åldern 18 år eller äldre (procent) som uppburit ekonomiskt bistånd någon gång under året 

Stadsdel/tätort 2006 2011 Antal 2011 

Berga 11,0 14,4 491 

Ekholmen 2,1 2,5 110 

Ekkällan 4,3 3,7 62 

Garnisonen 0,2 0,3 .. 

Gottfridsberg 2,1 2,3 139 

Hackefors 0,7 0,6 8 

Hejdegården 5,8 4,3 103 

Hjulsbro 1,0 1,1 37 

Innerstaden 2,0 1,8 194 

Johannelund 4,8 4,8 209 

Jägarvallen 0,3 0,7 .. 

Lambohov 5,4 5,1 281 

Ramshäll 5,2 6,3 62 

Ryd 6,9 6,4 466 

Skäggetorp 16,8 20,6 1 060 

Tallboda 1,1 0,9 21 

Tannefors 4,6 4,7 180 

Ullstämma 1,0 0,6 9 

Vasastaden 3,2 2,8 158 

Vidingsjö 1,0 0,8 32 

Vimanshäll 1,1 1,4 28 

Västra Valla 0,0 1,1 .. 

Östra Valla 1,4 1,0 58 

Övriga stadsdelar 0,7 0,7 .. 

    Askeby 0,6 0,3 .. 

Bankekind 1,0 0,3 .. 

Berg 0,7 0,2 6 

Bestorp 0,6 2,7 .. 

Brokind 0,0 0,0 .. 

Ekängen 0,1 0,1 .. 

Gistad 0,0 0,5 .. 

Linghem 0,6 0,4 11 

Ljungsbro 1,5 2,0 70 

Malmslätt 0,5 0,6 19 

Nykil 0,5 1,3 .. 

Rappestad 0,5 0,0 .. 

Sjögestad 1,6 1,5 .. 

Skeda udde 0,6 0,9 .. 

Slaka 0,5 0,5 .. 

Sturefors 0,3 0,2 .. 

Ulrika 0,6 4,4 .. 

Vikingstad 0,4 0,7 6 

Västerlösa 0,0 0,0 .. 

    Landsbygd 0,7 0,7 78 

    Å församlingen skrivna 20,0 20,9 44 

    Hela kommunen 3,6 4,0 3 966 

 
Antalsuppgifter lägre än fem redovisas inte. Redovisade uppgifter i tabell 8 avser ekonomiskt bistånd som ska ge 
skälig levnadsnivå och det preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. 
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Figur 9. Andel personer 18 år eller äldre som uppburit ekonomiska bistånd någon gång under året. Källa Statistiska 
Centralbyrån (SCB) 
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Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
Tabell 9. Barn 0-17 år i ekonomiskt utsatta familjer (uttryckt som andel familjer med en disponibel inkomst som är lägre 
än 60 procent av medianen för den disponibla inkomsten i kommunen) 

Stadsdel/tätort 2006 2011 Antal 2011 

Berga 5,7 6,8 53 

Ekholmen 0,5 2,0 13 

Ekkällan 4,5 2,7 .. 

Garnisonen 0,0 1,2 .. 

Gottfridsberg 1,6 3,4 22 

Hackefors 1,7 0,4 .. 

Hejdegården 3,8 5,0 7 

Hjulsbro 0,9 0,8 5 

Innerstaden 3,2 5,0 29 

Johannelund 2,5 8,6 37 

Jägarvallen 3,6 0,0 .. 

Lambohov 1,8 3,1 38 

Ramshäll 2,3 4,2 5 

Ryd 5,6 7,9 47 

Skäggetorp 4,6 9,8 106 

Tallboda 0,7 2,2 12 

Tannefors 4,4 5,0 16 

Ullstämma 1,2 2,3 5 

Vasastaden 1,5 7,3 19 

Vidingsjö 0,9 0,7 .. 

Vimanshäll 1,1 1,7 8 

Västra Valla 0,0 0,0 .. 

Östra Valla 2,1 3,1 15 

Övriga stadsdelar 0,0 5,9 .. 

    Askeby 0,0 2,4 .. 

Bankekind 0,0 0,0 .. 

Berg 1,6 0,5 .. 

Bestorp 0,0 3,0 .. 

Brokind 0,0 1,4 .. 

Ekängen 0,4 0,2 .. 

Gistad 0,0 3,6 .. 

Linghem 0,8 0,5 .. 

Ljungsbro 0,6 2,1 20 

Malmslätt 0,4 1,0 7 

Nykil 0,0 0,0 .. 

Rappestad 0,0 0,0 .. 

Sjögestad 0,0 2,5 .. 

Skeda udde 2,6 0,0 .. 

Slaka 0,0 0,0 .. 

Sturefors 0,3 1,2 .. 

Ulrika 0,0 - .. 

Vikingstad 0,4 1,4 .. 

Västerlösa 3,0 0,0 .. 

    Landsbygd 1,0 2,2 45 

    Å församlingen skrivna 20,0 58,3 7 

    Hela kommunen 1,8 3,4 550 
Antalsuppgifter lägre än fem redovisas inte. Procentuppgiften avser andel av familjer med barn. Det har inte varit 
möjligt att göra beräkningar för stadsdelar utifrån begreppet konsumtionsenhet som används för att kunna jämföra 
hushåll med olika storlek och sammansättning. 
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Figur 10. Andel familjer med barn i ålder 0-17 år av samtliga barnfamiljer som har en ekonomiskt utsatt situation 
(uttryckt som andel familjer med en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen för den disponibla 
inkomsten i kommunen). Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Barns upplevda trygghet 
Upplevd trygghet i sitt bostadsområde på kvällen (procent) för elever i årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på 
gymnasiet våren 2013. 
Tabell 10 Känner du dig trygg utomhus i ditt bostadsområde på kvällen? 

Stadsdel/tätort Ja, alltid Ofta Ibland Aldrig Antal 2013 

Berga 42,3 33,1 19,0 5,6 142 

Ekholmen 46,5 42,1 7,0 4,4 114 

Ekkällan 60,7 35,7 3,6 0,0 28 

Garnisonen .. .. .. .. .. 

Gottfridsberg 65,1 23,9 11,0 0,0 109 

Hackefors 65,9 31,7 2,4 0,0 41 

Hejdegården 50,0 30,0 20,0 0,0 20 

Hjulsbro 62,1 29,7 6,9 1,4 145 

Innerstaden 44,2 37,5 16,7 1,7 120 

Johannelund 56,1 31,8 11,4 0,8 132 

Jägarvallen 90,0 10,0 0,0 0,0 10 

Lambohov 45,9 35,0 16,4 2,7 220 

Ramshäll 40,0 46,7 13,3 0,0 15 

Ryd 50,8 31,3 15,6 2,3 128 

Skäggetorp 48,0 21,7 20,7 9,6 198 

Tallboda 57,0 36,6 6,5 0,0 93 

Tannefors 49,2 44,4 6,3 0,0 63 

Ullstämma 88,4 7,0 4,7 0,0 43 

Vasastaden 24,1 62,1 13,8 0,0 29 

Vidingsjö 61,6 29,0 8,0 1,4 138 

Vimanshäll 51,5 33,3 15,2 0,0 33 

Västra Valla 72,0 20,0 4,0 4,0 25 

Östra Valla 61,3 32,3 6,5 0,0 93 

Övriga stadsdelar .. .. .. .. .. 

      Askeby 66,7 19,4 13,9 0,0 36 

Bankekind 81,6 18,4 0,0 0,0 38 

Berg 56,0 32,0 10,0 2,0 50 

Bestorp 68,2 18,2 13,6 0,0 22 

Brokind 75,8 15,2 9,1 0,0 33 

Ekängen 55,4 35,9 7,6 1,1 92 

Gistad 50,0 45,0 0,0 5,0 20 

Linghem 61,4 30,7 7,1 0,8 127 

Ljungsbro 58,0 32,7 8,8 0,5 205 

Malmslätt 53,1 36,7 8,2 1,9 207 

Nykil 69,4 26,5 0,0 4,1 49 

Rappestad 86,7 13,3 0,0 0,0 15 

Sjögestad 77,8 16,7 0,0 5,6 18 

Skeda udde 72,3 19,1 6,4 2,1 47 

Slaka 66,7 30,8 0,0 2,6 39 

Sturefors 75,0 18,5 4,3 2,2 92 

Ulrika .. .. .. .. .. 

Vikingstad 49,3 41,1 8,2 1,4 73 

Västerlösa 72,2 27,8 0,0 0,0 18 

      Landsbygd - - - - - 

      Å församlingen skrivna - - - - - 

      Hela kommunen 56,7 31,0 10,2 2,2 3 158 
 Antalsuppgifter lägre än tio samt andelar beräknade på färre än tio redovisas inte. Boende på landsbygden 
samredovisas med närmaste tätort. 
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Figur 11. Andel av elever i årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som alltid eller ofta känner sig trygga i sitt 
bostadsområde på kvällen våren 2013. Källa: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun, Livsstilsenkät 2013 

Procentnivån som redovisas i Figur 11 för svarsalternativet ”ofta” är den summerade nivån för ”alltid” och 
”ofta”. Uppgifterna för respektive stadsdel/tätort baseras på en summering av svaren för eleverna i årskurs 5, 
årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. 
 

 

Figur 12 Känner du dig trygg utomhus i ditt bostadsområde på kvällen efter årskurs 2013. Källa: Statistik & Utredningar, 
Linköpings kommun, Livsstilsenkät 2013 
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Barns upplevda hälsa 
Upplevd hälsa (procent) för elever i årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet våren 2013. 
Tabell 11 Hur tycker du din hälsa är? 

Stadsdel/tätort Bra 
Ganska 

bra 

Varken 
bra eller 

dålig 
Ganska 

dålig Dålig Antal 2013 

Berga 53,1 29,7 13,8 0,7 2,8 145 

Ekholmen 60,0 31,3 6,1 0,9 1,7 115 

Ekkällan 50,0 39,3 10,7 0,0 0,0 28 

Garnisonen .. .. .. .. .. .. 

Gottfridsberg 52,3 32,1 11,0 2,8 1,8 109 

Hackefors 54,8 33,3 9,5 2,4 0,0 42 

Hejdegården 60,0 30,0 10,0 0,0 0,0 20 

Hjulsbro 62,1 27,6 9,0 1,4 0,0 145 

Innerstaden 52,1 30,6 10,7 4,1 2,5 121 

Johannelund 64,4 25,0 7,6 2,3 0,8 132 

Jägarvallen 70,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10 

Lambohov 58,8 29,9 8,6 1,4 1,4 221 

Ramshäll 60,0 26,7 0,0 6,7 6,7 15 

Ryd 58,1 23,3 13,2 3,1 2,3 129 

Skäggetorp 59,7 26,4 10,9 1,0 2,0 201 

Tallboda 63,8 25,5 9,6 1,1 0,0 94 

Tannefors 60,9 23,4 12,5 3,1 0,0 64 

Ullstämma 62,8 20,9 11,6 4,7 0,0 43 

Vasastaden 34,5 58,6 6,9 0,0 0,0 29 

Vidingsjö 66,2 25,9 4,3 3,6 0,0 139 

Vimanshäll 48,5 33,3 12,1 3,0 3,0 33 

Västra Valla 60,0 28,0 8,0 4,0 0,0 25 

Östra Valla 55,3 25,5 13,8 4,3 1,1 94 

Övriga stadsdelar .. .. .. .. .. .. 

       Askeby 61,1 27,8 8,3 0,0 2,8 36 

Bankekind 69,2 25,6 5,1 0,0 0,0 39 

Berg 64,0 30,0 4,0 2,0 0,0 50 

Bestorp 50,0 40,9 4,5 4,5 0,0 22 

Brokind 60,6 27,3 0,0 12,1 0,0 33 

Ekängen 65,2 28,3 4,3 2,2 0,0 92 

Gistad 65,0 25,0 10,0 0,0 0,0 20 

Linghem 54,3 34,6 7,9 2,4 0,8 127 

Ljungsbro 53,7 29,3 12,7 3,4 1,0 205 

Malmslätt 48,1 38,1 11,0 2,4 0,5 210 

Nykil 51,0 34,7 14,3 0,0 0,0 49 

Rappestad 53,3 33,3 13,3 0,0 0,0 15 

Sjögestad 55,6 22,2 16,7 0,0 5,6 18 

Skeda udde 57,4 25,5 17,0 0,0 0,0 47 

Slaka 53,8 23,1 20,5 0,0 2,6 39 

Sturefors 63,4 24,7 6,5 4,3 1,1 93 

Ulrika .. .. .. .. .. .. 

Vikingstad 46,6 41,1 5,5 5,5 1,4 73 

Västerlösa 55,6 27,8 5,6 11,1 0,0 18 

       Landsbygd - - - - 
 

- 

       Å församlingen skrivna - - - - 
 

- 

       Hela kommunen 57,3 29,5 9,6 2,4 1,2 3 178 

 Antalsuppgifter lägre än tio samt andelar beräknade på färre än tio redovisas inte. Boende på landsbygden 
samredovisas med närmaste tätort. 
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Figur 13. Andel av elever i årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tycker att de har bra eller ganska bra hälsa 
våren 2013. Källa: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun, Livsstilsenkät 2013 

Procentnivån som redovisas i Figur 13 för svarsalternativet ”ganska bra” är den summerade nivån för ”bra” 
och ”ganska bra”. Uppgifterna för respektive stadsdel/tätort baseras på en summering av svaren för eleverna i 
årskurs 5, årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. 

 

Figur 14. Hur tycker du din hälsa är efter årskurs 2013. Källa: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun, Livsstilsenkät 
2013 
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Ohälsotal 
Tabell 12. Ohälsotal efter kön för personer i åldern 20-64 år 

Stadsdel/tätort 2006 2012   Kvinnor 2012 Män 2012 

Berga 39,8 25,1 
 

27,0 23,2 

Ekholmen 51,3 34,3 
 

44,7 23,8 

Ekkällan 39,3 24,7 
 

21,6 27,7 

Garnisonen 24,7 9,7 
 

12,3 7,0 

Gottfridsberg 27,2 19,0 
 

23,4 15,1 

Hackefors 28,0 19,9 
 

20,0 19,7 

Hejdegården 26,4 16,5 
 

18,4 14,7 

Hjulsbro 28,9 20,3 
 

27,5 12,9 

Innerstaden 24,2 18,4 
 

21,0 15,9 

Johannelund 39,2 24,5 
 

33,0 17,5 

Jägarvallen 29,2 18,0 
 

22,2 14,0 

Lambohov 37,5 24,4 
 

31,5 17,8 

Ramshäll 33,1 26,4 
 

30,8 21,9 

Ryd 22,3 14,0 
 

18,4 11,2 

Skäggetorp 62,8 38,9 
 

45,6 32,7 

Tallboda 32,3 20,1 
 

29,0 11,3 

Tannefors 28,7 21,8 
 

26,2 18,0 

Ullstämma 31,0 26,3 
 

30,7 21,7 

Vasastaden 24,6 19,6 
 

22,5 16,9 

Vidingsjö 34,5 24,5 
 

31,8 16,9 

Vimanshäll 22,5 13,3 
 

17,9 8,7 

Västra Valla 2,5 2,0 
 

5,2 0,0 

Östra Valla 18,6 13,6 
 

17,5 10,1 

Övriga stadsdelar 42,4 15,4 
 

18,0 12,8 

      Askeby 35,4 24,4 
 

26,3 22,5 

Bankekind 21,4 11,9 
 

17,0 7,1 

Berg 29,9 10,9 
 

14,7 7,1 

Bestorp 28,9 16,8 
 

19,1 14,7 

Brokind 31,8 13,5 
 

23,1 3,0 

Ekängen 19,2 9,4 
 

11,7 7,0 

Gistad 45,7 36,0 
 

53,2 16,7 

Linghem 30,8 20,3 
 

24,2 16,3 

Ljungsbro 34,2 21,4 
 

27,9 14,9 

Malmslätt 33,7 19,9 
 

27,6 12,3 

Nykil 30,6 14,0 
 

20,7 7,4 

Rappestad 12,5 12,7 
 

22,0 4,1 

Sjögestad 29,5 20,6 
 

23,7 18,0 

Skeda udde 34,6 13,8 
 

22,2 5,2 

Slaka 16,5 11,8 
 

17,5 6,5 

Sturefors 30,2 20,3 
 

30,0 10,5 

Ulrika 93,5 100,9 
 

113,1 90,7 

Vikingstad 29,9 17,0 
 

24,6 9,4 

Västerlösa 51,0 32,9 
 

37,5 28,2 

      Landsbygd 33,7 21,5 
 

27,1 16,2 

      Å församlingen skrivna 73,6 91,1 
 

118,8 82,0 

      Hela kommunen 32,6 21,4 
 

26,7 16,5 
Observera att redovisningen ovan inte avser 16-64 år utan i stället visar ohälsotalet för åldersgruppen 20-64 år. 
Redovisade uppgifter i tabell 12 avser ohälsotal som är summan av dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets- 
och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning dividerat med 
befolkningen. Ohälsotalet är därmed ett mått som påverkas av rådande regelsystem i Sverige.  
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Figur 15. Ohälsotal för personer i åldern 20-64 år 2012. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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