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Livskvalitet här och nu
I figuren nedan visas hur länet presterar inom respektive temaområde inom livskvalitet
här och nu (varje stapel/område avser ett tema). Indexvärdena har beräknats om så att
länets värden för varje tema relateras till riket – den streckade linjen i figuren avser snittet
för riket (=100) för varje tema inom livskvalitet. Skalan i figuren går mellan 0-200, där
värdet 200 (den prickade linjen längst ut) innebär ett indexvärde dubbelt så högt som
rikets. Det saknas data för två temaområden, vilka är Tema 8 Balans arbete-fritid samt
Tema 12 Individuellt välbefinnande.
Figuren visar exempelvis att länet överlag presterar bättre jämfört med riket för
temaområdet Bostad medan länet presterar relativt sämre inom temat Miljökvalitet.
FIGUR 1 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET PER TEMA (STERCKAD LINJE AVSER RIKET).
STAPLAR ÖVER (UNDER) STRECKAD LINJE INNEBÄR BÄTTRE (SÄMRE) LIVSKVALITET JÄMFÖRT MED RIKET.
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Hållbarhet över tid
Figuren nedan visar länets negativa och positiva påverkan på hållbarheten över tid
uppdelat på de fyra olika framtidskapitalen. Även rikets värden finns med som jämförelse.
Överlag presterar länet bättre än riket för den positiva påverkan på det sociala kapitalet,
medan den negativa påverkan på naturkapitalet är sämre.
FIGUR 2 LÄNETS INDEXVÄRDEN I JÄMFÖRELSE MED RIKET UPPDELAT PÅ NEGATIV OCH POSITIV PÅVERKAN
PÅ FRAMTIDSKAPITALEN.
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Kommunresultat uppdelat på teman för livskvalitet
Temaområde 1 inom livskvalitet avser Medborgarengagemang och demokratisk
delaktighet. Inom temat finns två aspekter: Demokratiskt delaktighet och Engagemang i
samhället. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 2 inom livskvalitet avser Trygghet och säkerhet. Inom temat finns två
aspekter med data på: Olycks- och skaderisk och Utsatthet för brott (data saknas för
aspekten Samhälls-och naturkatastrofer). Totalt är det fyra indikatorer som ingår i
temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i
riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 3 inom livskvalitet avser Miljökvalitet. Inom temat finns en aspekt med data
på, vilket är Luft (data saknas för aspekterna Kemikalier, Buller och Lokal miljö). Det är en
indikator som ingår i temaområdet (Emissioner PM2., ton totalt). Höga indexvärden
motsvarar låga utsläppsnivåer. Länets värden avser ett genomsnitt av de ingående
kommunerna. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i
riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T3. MILJÖKVALITET
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Temaområde 4 inom livskvalitet avser Tillgänglighet till tjänster. Inom temat finns två
aspekter: Närhet till tjänster/service och Trängsel och köer till tjänster/service. Totalt är det
fyra indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden
inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och
högsta observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt
SKL:s kommungruppsindelning.
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Temaområde 5 inom livskvalitet avser Inkomst och förmögenhet. Inom temat finns en
aspekt, vilket är Levnadsstandard. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I
figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T5. INKOMST OCH FÖRMÖGENHET
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Temaområde 6 inom livskvalitet avser Arbete och löner. Inom temat finns fyra aspekter:
Integration, Löneklyftor, Matchning och Tillgång till arbete. Totalt är det fyra indikatorer
som ingår i temaområdet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört
med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade
värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
T6. ARBETE OCH LÖNER
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Temaområde 7 inom livskvalitet avser Bostad. Inom temat finns en aspekt, vilket avser
Trångboddhet. Det finns en indikator som ingår i temaområdet (Genomsnittlig bostadsyta
per person i hyresrätt). Höga värden avser lägre trångboddhet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T7. BOSTAD
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Temaområde 9 inom livskvalitet avser Hälsa. Inom temat finns två aspekter: Allmänt
hälsoläge och Sjukdomar. Totalt är det sex indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket.
Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T9. HÄLSA

100
80
60
40
20

Indexvärde

0980 Gotland

09 Gotlands län

00 Riket

0

Lägsta värdet i kommungruppen

Högsta värdet i kommungruppen

Temaområde 10 inom livskvalitet avser Utbildning och kompetens. Inom temat finns en
aspekt med data på, vilket är Formell utbildning (data saknas för aspekten Kompetens). Det
är en indikator som ingår i temaområdet (Högskoleutbildning). I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T10. UTBILDNING OCH KOMPETENS
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Temaområde 11 inom livskvalitet avser Sociala relationer. Inom temat finns en aspekt,
vilket är Utanförskap. Totalt är det två indikatorer som ingår i temaområdet. I figuren
nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket.
Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
T11. SOCIALA RELATIONER
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Kommunresultat uppdelat på framtidskapital
Indexet för hållbarheten över tid är uppdelat i fyra framtidskapital, vilka är Naturkapital,
Ekonomiskt kapital, Humankapital och Socialt kapital. De fyra framtidskapitalen är
uppdelat i positiv och negativ påverkan på framtidskapitalet. Totalt sett ingår det således
8 teman inom indexet för hållbarheten över tid.
Inom den positiva påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter, vilka är
Resursproduktivitet (där det för närvarande enbart finns ett värde för riket), Återbruk och
Skyddade naturresurser. Totalt är det fyra indikatorer som ingår i positiv påverkan på
naturkapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet
för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i
riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på Naturkapitalet finns tre aspekter med värden, vilka är
Påverkan på det levande, Påverkan på luft (lokalt och globalt) och Påverkan på marken
(indikatorer saknas för den fjärde aspekten Påverkan på vatten). Totalt är det 8
indikatorer som ingår i negativ påverkan på naturkapitalet. I figuren nedan visas
kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i
figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje kommuns
tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns fyra aspekter, vilka är
Forskningsinvesteringar, Investeringar i finansiella tillgångar, Investeringar i fysiska
tillgångar och Investeringar i miljö. Totalt är det sju indikatorer som ingår i den positiva
påverkan på det ekonomiska kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det Ekonomiska kapitalet finns två aspekter, vilka är
Värdeförstörelse och Skuldbörda. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den negativa
påverkan på det ekonomiska kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Investeringar i
hälsa och Investeringar i kunskap. Totalt är det 8 indikatorer som ingår i den positiva
påverkan på humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på Humankapitalet finns två aspekter, vilka är Förlorad
kunskap och kompetens och Hälsorisker. Totalt är det sex indikatorer som ingår i den
negativa påverkan på humankapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom
länet, jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den positiva påverkan på det Sociala kapitalet finns två aspekter, vilka är Möten och
medkänsla och Samhällsförtroende. Totalt är det tre indikatorer som ingår i den positiva
påverkan på det sociala kapitalet. I figuren nedan visas kommunernas värden inom länet,
jämfört med snittet för länet och riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta
observerade värdena i riket för varje kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s
kommungruppsindelning.
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Inom den negativa påverkan på det sociala kapitalet finns två aspekter med värden för,
vilka är Korruption och avtalsbrott och Kränkning (data saknas för aspekten Segregation).
Totalt är det fyra indikatorer som ingår i den negativa påverkan på det sociala kapitalet. I
figuren nedan visas kommunernas värden inom länet, jämfört med snittet för länet och
riket. Strecken i figuren avser de lägsta och högsta observerade värdena i riket för varje
kommuns tillhörande kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning.
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Relativa styrkor och svagheter
I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Livskvalitet här och nu som länet
rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska betraktas som länets
inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra länen. Sorteringen i tabellen är
fallande, vilket innebär att den högsta rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta
rankingen längst ner i tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka
indikatorer som ingår inom varje aspekt.
TOPP 5 ASPEKTER
Temaområde

Aspekt

T4. TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER

TRÄNGSEL OCH KÖER TILL TJÄNSTER/SERVICE

T6. ARBETE OCH LÖNER

LÖNEKLYFTOR

T1. MEDBORGARENGEMANG OCH DEMOKRATISK DELAKTIGHET

ENGAGEMANG I CIVILSAMHÄLLET

T7. BOSTAD

TRÅNGBODDHET

T1. MEDBORGARENGEMANG OCH DEMOKRATISK DELAKTIGHET

DEMOKRATISK DELAKTIGHET

BOTTEN 5 ASPEKTER
Temaområde

Aspekt

T2. TRYGGHET OCH SÄKERHET

OLYCKS- OCH SKADERISK

T9. HÄLSA

ALLMÄNT HÄLSOLÄGE

T4. TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER

NÄRHET TILL TJÄNSTER/SERVICE

T6. ARBETE OCH LÖNER

MATCHNING

T3. MILJÖKVALITET

LUFT
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I tabellen nedan visas de 5 aspekter inom indexet för Hållbarheten över tid som länet
rankas högst och lägst inom jämfört med samtliga län. Detta ska betraktas som länets
inbördes styrkor och svagheter i relation till de andra länen. Sorteringen i tabellen är
fallande, vilket innebär att den högsta rankingen visas högst upp i tabellen och den lägsta
rankingen längst ner i tabellen. I slutet av denna bilaga finns en tabell som beskriver vilka
indikatorer som ingår inom varje aspekt.
TOPP 5 ASPEKTER
Framtidskapital

Aspekt

F3. HUMANKAPITAL+

INVESTERINGAR I KUNSKAP

F4. SOCIALT KAPITAL+

MÖTEN OCH MEDKÄNSLA

F1. NATURKAPITAL+

ÅTERBRUK

F1. NATURKAPITAL+

SKYDDADE NATURRESURSER

F2. EKONOMISKT KAPITAL-

VÄRDEFÖRSTÖRELSE

BOTTEN 5 ASPEKTER
Framtidskapital

Aspekt

F1. NATURKAPITAL-

PÅVERKAN PÅ MARKEN

F3. HUMANKAPITAL-

HÄLSORISKER

F2. EKONOMISKT KAPITAL+

INVESTERINGAR I FYSISKA TILLGÅNGAR

F1. NATURKAPITAL-

PÅVERKAN PÅ DET LEVANDE

F2. EKONOMISKT KAPITAL+

FORSKNINGSINVESTERINGAR
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Indikatorlista
Tema Aspekt
Indikator
T1. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet

Enhet

Källa

Demokratisk
delaktighet

Andel som röstat i senaste
kommunvalet

Andel

Kolada

Engagemang i
civilsamhället

Antal ledartillfällen som får LOK-stöd

Antal per 10 000
invånare

Kolada

Antal personer med skador som
kräver slutenvård

Antal per 100 000
invånare

Socialstyrelsen

Antal trafikolyckor

Antal per 10 000
invånare

MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap)

Utsatthet för egendomsbrott

Andel

BRÅ (Nationella
trygghetsundersökningen)

Utsatthet för våldsbrott (misshandel,
hot och personrån)

Andel

BRÅ (Nationella
trygghetsundersökningen)

ton/år

RUS/miljömålsdatabasen

Tillgång till bredband med mer än
100Mbit/s

Andel av hushållen

PTS

Tillgång till dagligvarubutik (kortare
än 2 km till närmaste)

Andel av
befolkningen

PIPOS

Tillgång till grundskola (kortare än 2
km till närmaste)

Andel av
befolkningen

PIPOS

Patienter som får träffa läkare inom 7
dagar

Andel

SKL (Väntetider i vården)

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Nettoinkomst

Andel
Median

Folkhälsomyndigheten
SCB

Integration

Sysselsättningsgrad, födda utanför
Europa

Andel sysselsatta,
20-64 år

SCB

Löneklyftor

Kvinnors andel av lönesumman
(arbetskommun)

Andel

SCB

Matchning

Andel av arbetskraften som arbetar i
yrke som motsvarar deras kompetens Andel
(Matchningsgrad)

Tillgång till arbete

Arbetslöshet

Andel av
arbetskraften

SCB genom Tillväxtverket

Genomsnittlig bostadsyta per person
i hyresrätt (flerbostadshus)

Kvadratmeter

SCB

T2. Trygghet och säkerhet

Olycks- och skaderisk

Utsatthet för brott

Samhälls- och
naturkatastrofer
T3. Miljökvalitet
Luft
Kemikalier
Buller
Lokal miljö
T4: Tillgänglighet till tjänster

Närhet till
tjänster/service

Saknas indikatorer

Emissioner av PM2.5
Saknas indikatorer
Saknas indikatorer
Saknas indikatorer

Tillgång till bibliotek (saknas
indikatorer)
Trängsel och köer till
tjänster/service
T5: Inkomst och förmögenhet
Levnadsstandard
T6: Arbete och löner

SCB genom Tillväxtverket

T7: Bostad
Trångboddhet
T8: Balans arbete-fritid
Arbetet påverkar livet
utanför

Långa arbetstider (saknas
indikatorer)

Livet utanför påverkar
arbetet

Närstående med sjukdom (saknas
indikatorer)
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Tema Aspekt
T9. Hälsa

Allmänt hälsoläge

Sjukdomar

Indikator

Enhet

Källa

Återstående förväntad medellivslängd
År
vid födsel, kvinnor

Folkhälsomyndigheten

Återstående förväntad medellivslängd
År
vid födsel, män

Folkhälsomyndigheten

Andel med dålig tandhälsa

Andel
(självrapporterat)

Folkhälsomyndigheten

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Andel

Folkhälsomyndigheten

Cancer

Åldersstandardiserat
per 100k

Socialstyrelsen

Hjärtinfarkter

Åldersstandardiserat
per 100k

Socialstyrelsen

T10. Utbildning och kompetens
Kompetens

Genomsnittlig arbetserfarenhet 30-39
år (saknas indikatorer)

Formell utbildning

Högskoleutbildning

Andel av
befolkningen, 30-39
år

SCB

Lågt socialt deltagande

Andel

Folkhälsomyndigheten

Unga som varken arbetar eller
studerar 16-24 år (UVAS)

Andel

UVAS (Temagruppen Unga i
arbetslivet)

Emissioner av Arsenik (As), ton/år
Emissioner av Arsenik (As)
Emissioner av Kadmium (Cd)
Emissioner av Nickel (Ni)
Emissioner av Benso(a)pyren
Emissioner av Kolmonoxid (CO)
Emissioner av Kväveoxider (NOx)

ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen
RUS/miljömålsdatabasen

Emissioner av PM10 (partiklar <10
mikrom.)

ton/år

RUS/miljömålsdatabasen

Bruten ballast (mark)

ton per capita

SGU (Sveriges geologiska
undersökning)

Resursproduktivitet
Tillvarataget avfall
Skyddad landareal

PPS/kg
Andel
Andel av landareal

Eurostat
Kolada
SCB

Skyddad sötvattensareal

Andel av
sötvattensareal

SCB

T11. Sociala relationer
Utanförskap
T12: Individuellt välbefinnande

Upplevd livskvalitet

I vilken utsträckning är du överlag
nöjd med ditt liv (boende, arbete,
fritid, familj och vänner)? (saknas
indikatorer)

Känsla av lycka

I vilken utsträckning upplever du (just
nu) en känsla av lycka? (saknas
indikatorer)

Mål och mening med
livet

I vilken utsträckning upplever du att
ditt liv har mål och mening? (saknas
indikatorer)

F1. NaturkapitalPåverkan på det
levande

Påverkan på luft
(lokalt och globalt)

Påverkan på marken
Påverkan på vatten
F1. Naturkapital+
Resursanvändning
Återbruk
Skyddade
naturresurser

Saknas indikatorer
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Tema Aspekt
F2. Ekonomiskt kapital-

Värdeförstörelse

Skuldbörda

Indikator

Enhet

Källa

Resultaträkning kommun

kr/invånare, löpande
priser

SCB

Rivningar av lägenheter i
flerbostadshus, medelvärde 20002016

Antal/capita

SCB

Samlad skuldkvot för bolån

Medelvärde skuldkvot
SCB/Riksbanken
hushåll

FoU-utgifter företag

kr/inv

SCB

FoU-utgifter universitet, stat,
landsting

kr/inv

SCB

Kapitalinkomst 30-64 år

kr/inv

SCB

Pensionssparande 20-64 år, kr/inv (ej
kr/inv
privat)

SCB

F2. Ekonomiskt kapital+
Forskningsinvesteringar
Investeringar i
finansiella tillgångar

Investeringar i fysiska Bygginvesteringar
tillgångar
Fasta bruttoinvesteringar
Investeringar i miljö
Industrins miljöskyddsinvesteringar
F3. Humankapital-

Förlorad kunskap och
kompetens

kr/inv
kr/inv
kr/inv

SCB
SCB
SCB

Arbetsskador

Antal per 100 000
sysselsatta

Arbetsmiljöverket

Självmord (åldersstandardiserat)

Per 100 000 invånare Socialstyrelsen
(åldersstandardiserat) (dödsorsaksstatistik)

Utan arbete mer än 12 månader

Andel av
befolkningen, 16-64
år

Arbetsförmedlingen

Utan arbete mer än 24 månader

Andel av
befolkningen, 16-64
år

Arbetsförmedlingen

Riskkonsumenter av alkohol
Röker dagligen

Andel
Andel

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Fallolyckor (invånare 65+ vårdade)

Antal per 100 000 inv.
Folkhälsomyndigheten
(åldersstandardiserat)

Fysisk aktivitet minst 30 min/dag
MPR-vaccinerade barn 3 år

Andel
Andel

Folkhälsomyndigheten
Kolada

Äter rekommenderat intag av frukt
och grönt

Andel

Folkhälsomyndigheten

Antal personer som besökte
familjerådgivningen för samtal

Antal per 1000
invånare, 18-69 år

Socialstyrelsen

Barn som går i förskola

Andel

Skolverket

Avslutat gymnasieskola

Andel av
SCV
befolkningen 19-24 år

Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan

Barn per årsarbetare

Kolada

Lärare i SFI med pedagogisk
högskoleexamen

Andel

Kolada

Hälsorisker

F3. Humankapital+

Investeringar i hälsa

Investeringar i
kunskap
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Tema Aspekt
F4. Socialt kapitalKorruption och
avtalsbrott

Kränkning

Segregation
F4. Socialt kapital+

Indikator

Enhet

Källa

Ekonomisk brottslighet, anmälda brott

Antal per 100 000
invånare

BRÅ

Hot-, kränknings- och frihetsbrott,
anmälda brott

Antal per 100 000
invånare

BRÅ

Politiker utsatta för hot, våld,
trakasserier, skadegörelse och stöld

Andel

BRÅ

Sexualbrott, anmälda brott

Antal per 100 000
invånare

BRÅ

Saknas indikatorer

Möten och medkänsla

Mötesplatser, tillgång till bibliotek

Kostnader och
investeringar,
kr/invånare

SCB

Antal grupper

SCB

Samhällsförtroende

Medborgardelaktighet, antal grupper
som nås (unga, äldre, utländsk
bakgrund, nationella minoriteter,
funktionsnedsättning)
Social hållbarhet i företag (SME som
arbetar med social hållbarhet)

Andel

Tillväxtverket
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