
Rättelse 
 
Gäller text och diagram under rubriken Fritidsliv på sidan 75 i rapporten Skillnader i livsvillor och 
hälsa i Göteborg 2014. 
 
I rapporten står det olika i texten och diagrammet.  

 Det har blivit två fel i siffrorna i texten (se ändringarna i rött).  

 I diagrammet är flera uppgifter som inte stämmer. Se istället nytt diagram här nedanför.  

 

Rätt text ska vara: 
 
I Göteborg är 65 procent av barnen medlem i en klubb, förening eller särskild grupp på sin fritid (se diagram här 
nedanför). Vanligaste är medlemskap i en idrottsklubb eller något som är kopplat till kultur (musik, teater, dans 
eller liknande). Störst andel barn som är medlemmar finns i Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda (74 
respektive 73 %). Lägst andel finns i Angered (49 %) och i Östra Göteborg (59 %). Det ger en skillnad mellan de 
olika stadsdelarna på som mest 25 procentenheter. Det är fler som är medlemmar i någon klubb, förening eller 
särskild grupp bland barn med svensk bakgrund jämfört med barn som har utländsk bakgrund eller är födda 
utomlands. 

 

Rätt andelar för respektive stadsdel: 

Andel barn som är medlem i en eller flera klubbar, 
föreningar eller särskilda grupper på sin fritid 

Stadsdel Andel (%) 

Västra Göteborg 74 

Örgryte-Härlanda 73 

Majorna-Linné 69 

Askim-Frölunda-Högsbo 67 

Västra Hisingen 67 

Lundby 66 

Norra Hisingen 65 

Total 65 

Centrum 64 

Östra Göteborg 59 

Angered 49 

Hämtat från: Barn och ungas fritidsvanor, 2014 

  



Rätt diagram: 

 

Vad innebär detta? 

I förhållande till det diagram som finns i rapporten innebär detta en större förändring för: 

 Norra Hisingen (både andel och placering i rangordningen). Från under stadens genomsnitt till att ligga 

helt i linje med stadens genomsnitt.  

 Östra Göteborg (både andel och placering i rangordningen). Från stadens högsta värde till näst lägsta. 

 Angered (endast i andel). Fortfarande stadens lägsta placering trotts bättre värden. 

 Västra Göteborg (både andel och placering i rangordningen). Från strax bättre än genomsnittet till 

stadens högsta värde. 

Vad innebär korrigeringen? 

Stadsdel 
Procentenheters 

förändring 

Situationen var bättre, sämre eller 
samma än vad som visades i 
rapportens diagram 

Västra Göteborg 8 Bättre  

Örgryte-Härlanda 0 Ingen skillnad 

Majorna-Linné 2 Bättre 

Askim-Frölunda-Högsbo 3 Bättre 

Västra Hisingen 0 Ingen skillnad 

Lundby -3 Sämre 

Norra Hisingen 16 Bättre 

Total 0 Ingen skillnad 

Centrum -1 Sämre 

Östra Göteborg -15 Sämre 

Angered -10 Sämre 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Västra Göteborg 

Örgryte-Härlanda 

Majorna-Linné 

Askim-Frölunda-Högsbo 

Västra Hisingen 

Lundby 

Norra Hisingen 

Total 

Centrum 

Östra Göteborg 

Angered 

Medlem i klubbar, föreningar eller särskilda grupper 


