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HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

 
  Rikets/
  Länets
  genomsnitt Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda               
1. Andel (%) barn som finns 
i ekonomiskt utsatta 
hushåll, 2010 (länet)   10,1 10,2  8,0 12,5 12,6 12,9 9,1                   
2. Andel (%) elever i skolår 9
som skolkar en gång i månaden
 eller oftare, 2011 (länet)  7,3 1,8 5,0 5,9 5,3 7,5  7,6               
3. Andel (%) behöriga till 
gymnasiet, 2010/2011 (riket)  87,7 88,2 92,0 86,1 80,0 83,0 86,3                         
4. Ohälsotal (antal dagar) 
kvinnor, juli 2012 (länet)  32,9 37,9 40,1 34,7 33,7 39,0 34,7               
5. Ohälsotal (antal dagar) 
män, juli 2012 (länet)  22,2 24,5 24,1 25,4 23,4 25,6 22,1                
6. Våldsbrott, antal per 
100 000 inv, 2011 (länet)  900 1015 787 1025 857 1 115 650                
7. Tonårsaborter (-19 år), 
antal per 1 000 kvinnor, 
2011 (länet)  13,4 16,9 12,3 9,5 10,1 18,3 9,1               
8. Andel (%) 4-åringar 
med övervikt och fetma, 
2009-2011 (länet)  14,1 20,5 12,7 11,8 14,3 13,6 18,1                   
9. Andel (%) vuxna som är 
fysiskt aktiva minst 30 min
 per dag, 2008-2011 (länet)  66,0 64,0 64,0 59,0 63,0 69,0 67,0                   
10. Andel (%) elever i skolår 9
 som äter frukost varje vardag,
2011 (länet)  66,1 78,4 79,9 67,0 70,7 65,0 67,1          
11. Andel (%) elever i skolår 9
som intensivkon-sumerar 
alkohol några gånger per år
eller oftare, 2011 (länet)  17,2 7,1 20,3 24,8 22,9 12,2 14,9                   
12. Andel (%) vuxna med 
riskbruk av alkohol, 
2008-2011 (länet)  8 8 11 11 8 13 10            
13. Andel (%) elever i skolår 9 
som röker, 2011 (länet)  13,3 9,1 6,3 24,0 9,4 9,5 7,4                 
14. Andel (%) rökare bland 
gravida, 2005-2009 (riket)  6,8 9,9 8,7 8,7 6,8 10,7 5,9               
15. Andel (%) elever i skolår 9
som mår bra eller mycket bra, 
2011 (länet)  88,8 94,6 89,5 84,8 88,4 85,1 91,0                 
16. Andel (%) vuxna med bra 
eller mycket bra allmänt hälso-
tillstånd, 2007-2010 (länet)  72,0 73,0 71,0 69,0 73,0 71,0 72,0                   
17. Andel (%) kariesfria 
19-åringar, 2011 (länet)  36,2 49,0 48,0 32,0 31,5 38,0              31,4                

Hälsotal
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)
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Den röda ringen visar riks- eller länsgenomsnittet (=värde 1). Ligger kommunens siffra utanför ringen ligger 
kommunen sämre till jämfört med genomsnittet, ligger den innanför ligger kommunen bättre till. Ett värde 
över 1 anger hur mycket sämre kommunen ligger till jämfört med genomsnittet. 

Exempel: Ett värde på 1,2 = 20 procent sämre. Ett värde under 1 anger hur mycket bättre man ligger till. 
Exempel: Ett värde på 0,8 = 20 procent bättre. 

Så här läser du figuren

HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

 
 
 
  Gislaved Gnosjö Vaggeryd Värnamo Habo Mullsjö Jönköping
1. Andel (%) barn som finns 
i ekonomiskt utsatta 
hushåll, 2010 (länet)   10,7 10,2 10,2 8,0 5,4 5,7 10,4
2. Andel (%) elever i skolår 9
som skolkar en gång i månaden
 eller oftare, 2011 (länet)  6,1 2,7 7,0 4,7 6,0 11,3 9,7
3. Andel (%) behöriga till 
gymnasiet, 2010/2011 (riket)  84,8 80,5 79,7 89,6 84,7 94,5 86,1
4. Ohälsotal (antal dagar) 
kvinnor, juli 2012 (länet)  33,6 30,8 29,3 25,9 29,9 41,2 32,2
5. Ohälsotal (antal dagar) 
män, juli 2012 (länet)  21,0 20,1 20,1 20,0 16,5 24,2 22,2
6. Våldsbrott, antal per 
100 000 inv, 2011 (länet)  780 876 650 663 454 725 1006
7. Tonårsaborter (-19 år), 
antal per 1 000 kvinnor, 
2011 (länet)  9,4 11,7 20,7 13,3 2,6 7,7 16,2
8. Andel (%) 4-åringar 
med övervikt och fetma, 
2009-2011 (länet)  16,7 16,6 11,3 13,8 14,0 16,6 13,2
9. Andel (%) vuxna som är 
fysiskt aktiva minst 30 min
 per dag, 2008-2011 (länet)  63,0 69,0 66,0 62,0 66,0 65,0 65,0
10. Andel (%) elever i skolår 9
 som äter frukost varje vardag,
2011 (länet)  61,8 60,2 58,0 65,9 60,0 71,4 65,5
11. Andel (%) elever i skolår 9
som intensivkon-sumerar 
alkohol några gånger per år
eller oftare, 2011 (länet)  17,6 14,0 14,5 16,1 7,1 16,7 19,1
12. Andel (%) vuxna med 
riskbruk av alkohol, 
2008-2011 (länet)  11 12 11 7 9 9 12
13. Andel (%) elever i skolår 9 
som röker, 2011 (länet)  10,5 11,5 16,2 11,2 6,0 21,5 16,5
14. Andel (%) rökare bland 
gravida, 2005-2009 (riket)  11,6 10,3 8,2 8,1 6,6 10,5 5,7
15. Andel (%) elever i skolår 9
som mår bra eller mycket bra, 
2011 (länet)  84,6 84,2 88,9 92,3 90,5 84,8 89,2
16. Andel (%) vuxna med bra 
eller mycket bra allmänt hälso-
tillstånd, 2007-2010 (länet)  71,0 78,0 73,0 74,0 74,0 75,0 72,0
17. Andel (%) kariesfria 
19-åringar, 2011 (länet)  37,5 26,3 25,5 37,4 33,8 41,0 37,1
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Aneby

HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)
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0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Eksjö

HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER
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HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

Gislaved
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2
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1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Gislaved
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)
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0,9

1,2
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1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Gnosjö
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)
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1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Habo
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HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

Jönköping
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Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Jönköping
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HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

Mullsjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Mullsjö



Nässjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Nässjö
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HÄLSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER

Sävsjö
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet) 

Sävsjö
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Tranås
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Tranås



Vaggeryd
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Vaggeryd
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Vetlanda
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Vetlanda
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HÄSOTAL FÖR LÄNETS KOMMUNER



Värnamo
1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 
(länet)
Andel elever i skolår 9 som skolkar en gång i mån 
eller oftare (länet)
Andel behöriga till gymnasiet (riket)
Ohälsotal kvinnor (länet)
Ohälsotal män (länet)
Antal våldsbrott per 100 000 invånare (länet)
Antal tonårsaborter (-19 år) per 1 000 kvinnor 
(länet)
Andel 4-åringar med övervikt och fetma (länet)
Andel vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 min 
per dag (länet)
Andel elever i skolår 9 som äter frukost varje 
vardag (länet)
Andel elever i skolår 9 som intensivkonsumerar 
alkohol några gånger per år eller oftare (länet)
Andel vuxna med riskbruk av alkohol (länet)
Andel elever i skolår 9 som röker (länet)
Andel rökare bland gravida (riket)
Andel elever i skolår 9 som mår bra eller mycket 
bra (länet)
Andel vuxna med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd (länet)
Andel kariesfria 19-åringar (länet)

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

16

17

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

1. Andel (%) barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, 2010 (länet) 
2. Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en gång i månaden  eller oftare, 2011 (länet)
3. Andel (%) behöriga till gymnasiet, 2010/2011 (riket)
4. Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012 (länet)
5. Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012 (länet)
6. Våldsbrott, antal per 100 000 invånare, 2011 (länet)
7. Tonårsaborter (-19 år), antal per 1 000 kvinnor, 2011 (länet)
8. Andel (%) 4-åringar med övervikt och fetma, 2009–2011 (länet)
9. Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva minst 30 minuter  per dag, 2008–2011 (länet)
10. Andel (%) elever i skolår 9  som äter frukost varje vardag, 2011 (länet)
11. Andel (%) elever i skolår 9 som intensivkonsumerar alkohol några gånger per år eller oftare, 2011 (länet)
12. Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol, 2008–2011 (länet)
13. Andel (%) elever i skolår 9 som röker, 2011 (länet)
14. Andel (%) rökare bland gravida, 2005–2009 (riket)
15. Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra eller mycket bra, 2011 (länet)
16. Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, 2007–2010 (länet)
17. Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011 (länet)

Värnamo
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