
INTRODUKTION till hälsodiagrammen 2012 i olika stadsdelar i 

Helsingborg 
 

Hälsodiagrammen, s k spindeldiagram, visar resultatet från Skånes folkhälsoenkät 2012 för ett antal 

områden i Helsingborg. Som jämförelse finns även diagram från 2008 med.  

Undersökningen gjordes hösten 2012 och den skickades till ett urval av den vuxna befolkningen i 

åldern 18-80 år i Skåne. I undersökningen ställdes frågor om hälsa, levnadsvanor, sociala relationer 

och trygghet, arbete och miljö. Antalet frågor var några fler 2012 än 2008. Svarsfrekvensen var 50,6 

procent i Helsingborg jämfört med närmare 55 procent i Skåne som helhet.  

Undersökningen gjordes på ett sådant sätt både 2008 och 2012, att resultatet också går att 

presentera för ett antal stadsdelar (statistikområden)i Helsingborg. Diagrammen är presenterade på 

olika sätt 2008 och 2012, varför de inte går att jämföra rakt av.  

Vi vill därför uppmana läsaren att inte jämföra siffrorna direkt utan snarare notera tendenser i de 

olika stadsdelarna, det vill säga har det skett en förändring. Då det är en urvalsundersökning 

innehåller resultatet alltid en viss felmarginal, vilket innebär att ju större förändringen är desto 

säkrare är förändringen.  

 

Stadsdelar 2008 

Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, 

Ödåkra 

Stadsdelar 2012 

Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, 

Närlunda, Maria 
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Rökt hasch 

Dålig självskattad hälsa

Rökt vattenpipa senaste året

Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Adolfsberg
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Adolfsberg
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Dalhem
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Dalhem
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Rökt vattenpipa senaste året

Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Drottninghög
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Drottninghög
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Låg fysisk aktivitet

Rökt hasch 

Dålig självskattad hälsa

Rökt vattenpipa senaste året

Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Fredriksdal
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Rökt vattenpipa senaste året

Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Fredriksdal
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Mariastaden 
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Mariastaden
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Närlunda 
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Närlunda
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Rökt vattenpipa senaste året

Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Planteringen
Kvinnor
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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Daglig rökning

Målområden 1 och 2:
Delaktighet och inflytande 
i samhället, ekonomisk 
och social trygghet

Spänt arbete

   Hot om våld

  Otrygghet i 
bostadsområdet

Planteringen
Män
Källa: Folkhälsoenkät 2012

Absoluta skillnader
(i procentenheter gentemot 
Helsingborg totalt)

Buller från vägtrafik

Övervikt och fetma Målområde 4:
Ökad hälsa i
arbetslivet

Målområden 5:
Sunda och säkra 
miljöer

Målområden 9, 10 och 11:
Ökad fysisk aktivitet, goda 
matvanor, minskat bruk av 
tobak och alkohol

Hälsoutfall

Äter lite frukt 
och grönt

Svagt emotionellt stöd

Orolig för att förlora
arbetet

Utsatt för våld

Riskkonsumtion av alkohol (FHI)

Svagt praktiskt stöd

Lågt förtroende för
samhällsinstitutioner

Önskar byta yrke

Anser sig inte kunna påverka
den egna hälsoutvecklingen

Otillfredsställda 
tandvårdsbehov

Otillfredsställda
   vårdbehov

Långvarig sjukdom
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