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Förord
åsa löfvenBerg

Om du får frågan om vad som är viktigt i livet 
kommer du sannolikt svara bra hälsa, din familj 
och att ha ett arbete. Vägen till den goda hälsan 
och att ha tillräckligt med resurser för att 
klara vardagens krav och kunna förverkliga de 
personliga målen är beroende av många faktorer 
i samhället. 
 Många av faktorerna kan du inte påverka själv. 
Det är den främsta anledningen till att intresset 
för och nyttan av att göra sammanställningar 
över hur människorna i ett geografiskt område 
själva beskriver hur de mår och har det, har 
lång tradition. Långt innan folkhälsa blev ett 
eget politikområde i Sverige har det gjorts olika 
sammanställningar av värmlänningarnas hälsa. 
 Hälsoläget i en befolkning är även indikator 
på välfärdens utveckling. Det är gynnsamt för 
staten med en hälsosam befolkning och en frisk 
arbetskraft. Det innebär goda förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt och har stor betydelse för 

den sociala ordningen. Den stora utmaningen är 
att forma strukturerna i Värmland så att möjlig-
heterna att uppnå en hög livskvalitet och åtnjuta 
god hälsa blir jämnare fördelade i befolkningen.
 Under det senaste decenniet har ett stort antal 
värmlänningarna tre gånger generöst delat med 
sig av sin uppfattning om hälsa, livsvillkor och 
levnadsvanor. Den första frågeomgången i Liv  
& hälsa, skedde samma år som Nationella folk-
hälsokommittén la fram sin slutrapport Hälsa på 
lika villkor år 2000. Året efter blev folkhälsa ett 
eget politikområde i Sverige. 
 Den fördjupade analys av Liv & hälsa 2008 
hoppas vi ger värdefull kunskap för alla som 
har till uppgift att forma förutsättningarna för 
hälsans olika faktorer.

Åsa Löfvenberg
Enhetschef, Folkhälsa och samhällsmedicin
Utvecklingsstaben, Landstinget i Värmland
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Inledning
staffan Janson

År 1990 publicerades den första folkhälsorap- 
porten i Värmland, som huvudsakligen byggde på 
registerdata och beskrev hälsoutvecklingen under 
1980-talet. Den följdes av två specialrapporter om 
kvinnors respektive barns hälsa år 1994. Sedan 
början av 2000-talet tar landstingets enhet 
för Folkhälsa och samhällsmedicin fram årliga 
rapporter om hälsoläget i länet baserade på 
registerdata från hälso- och sjukvården, från kom- 
muner och länsstyrelse och försäkringskassorna.
 Under slutet av 1990-talet påbörjades ett sam- 
arbete mellan landstingen i CDUST länen - dvs. 
från Värmland tvärs över Mellansverige till 
Uppland – för att ta fram gemensamma folkhälso-
rapporter baserade på befolkningsenkäter. Dessa 
enkäter, som går ut till nästan 70 000 personer i 
den vuxna befolkningen mellan 18 och 84 år utgör 
sannolikt den största befolkningsstudie som regel- 
bundet görs i Sverige och har blivit ett viktigt 
planeringsunderlag för landstingens arbete. För-
utom folkhälsorapporter har studierna också an- 
vänts inom forskningen, särskilt i Värmland, där 
landstinget sedan många år har ett nära sam-

arbete, framförallt med folkhälsovetenskapen vid 
Karlstads universitet.
 Vi har tidigare rapporterat från befolknings-
studierna åren 2000 och 2004 under benämningen 
”Värmlänningarnas liv och hälsa”. Den nu före- 
liggande rapporten om 2008 års studie är således 
den tredje som utförts med samma metodik. 
Huvudparten av frågorna har varit desamma, men 
genom den forskning vi bedrivit har vi också 
blivit medvetna om att kunskapen inom vissa om-
råden kunnat besvaras med färre frågor medan 
andra områden, särskilt de om psykisk hälsa och 
social utsatthet behövt förnyas och utvidgas. På 
senare år har internationell forskning påvisat de 
viktiga vägarna (engelskans ”pathways” mellan 
social utsatthet och ohälsa, där känslor av under-
lägsenhet och skam tycks spela en stor roll. 
Professor Bengt Starrin, som är en ledande forsk-
are inom detta område, har varit en nyckelperson 
när det gällt att förnya folkhälsoenkäterna och 
har även tagit ett stort ansvar för denna rapport 
tillsammans med Marina Kalander Blomqvist vid 
landstingets folkhälsoenhet samt undertecknad.
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 För varje folkhälsorapport som vi skrivit har 
vi tagit hjälp av alltfler medarbetare från både 
landstinget och universitetet. Under arbetet med 
studien ”Äldre i Värmland” år 2006, startade vi 
ett framgångsrikt samarbete med forskare från 
ämnet Omvårdnad och de bidrar i den föreligg- 
ande studien med analyser av Värmlänningarnas 
kontakter och tillfredställelse med vården. Nya 
medarbetare denna gång är också forskare från 
ämnena Kulturgeografi, Idrott och Hälsa samt 
från Folktandvården i landstinget. Genom detta 
samarbete drar landstinget stor nytta av erfarna 
forskare från alltfler områden inom universitetet 
och forskarna blir förtrogna med det fantastiskt 
rika material som befolkningsstudierna utgör.  
Vi förväntar oss efterhand också ett antal för-
djupade forskningsrapporter och artiklar för 
nationell och internationell publicering. På detta 
sätt bidrar vi till att sätta Värmland på kartan 
som ett intressant län att leva och bo i.
 Denna rapport är något annorlunda upplagd 
än de tidigare, då vi delat upp presentationen i 
fem delar. Efter ett inledande kapitel om metod 
kommer den första delen, som har skrivits av 
kulturgeograferna och som beskriver dels känslan 
för hembygden och dels för- och nackdelar med 
att pendla. Del två handlar om sociala och eko-
nomiska faktorers betydelse för hälsoutvecklingen 
och här finns även ett kapitel om etnicitet och ett 
om de äldres hälsa. Dessutom finns ett särskilt 
kapitel om lycka som på senare år blivit ett allt 
mer uppmärksammat forskningsområde. Del tre 
handlar om arbetsmiljö och ohälsa, om trygghet 
och om skador. Det fjärde avsnittet handlar om 
våra levnadsvanor, om bruket av tobak och alko-
hol, om vår oförmåga att röra oss tillräckligt till 
vardags och om hur alla dessa levnadsvanor till-
sammans påverkar våra liv och vår hälsa idag och 
på sikt. Slutligen kommer kapitlen som handlar 
om vår självskattade hälsa och vår läkemedels-

konsumtion samt om vår munhälsa, som visat sig 
vara en allt viktigare social indikator. Vi har ett 
särskilt kapitel om de ungas psykiska hälsa och 
som avslutning ett avsnitt om våra sökmönster 
och om vår tillfredställelse med vården. 
 I de tidigare rapporterna har vi gjort en 
sammanfattning av resultaten i de olika av-
snitten, men avstår från detta denna gång och 
rekommenderar istället att ni läser hela rapporten 
eller de delar som intresserar er särskilt. För att 
underlätta ett snabbt läsande har varje kapitel en 
ingress i punktform med de viktigaste fynden.
 Som avslutning till denna inledning skulle jag 
dock vilja göra några förtydliganden. Värm- 
länningarna är sjukare än den svenska genom-
snittsbefolkningen och medellivslängden har 
sedan flera årtionden varit nästan ett år kortare 
än för genomsnittssvensken, både för män och för 
kvinnor. Den huvudsakliga anledningen till detta 
är en översjuklighet och för tidig död till följd av 
diabetes, hjärt-kärlsjukdom samt för männens del 
även olyckor och självmord. Bakgrunden till detta 
finner vi i en befolkning som haft en jämförelsevis 
låg utbildningsnivå, riskfyllda arbeten, ökad eko-
nomisk stress och ohälsosamma livsstilar. Det 
för tidiga insjuknandet och den för tidiga döden 
beror således i mycket stor utsträckning på bak-
omliggande faktorer i familje- och arbetsliv, som 
grundläggs relativt tidigt i livet och som har ett 
klart samband med kommunernas näringslivs- 
utveckling, kulturliv och framtidstro. Värmland 
har sedan länge också haft det tilläggsproblemet 
att många unga välutbildade personer flyttar ut 
medan en äldre och sjukare befolkning blir kvar. 
Dessa förhållanden kan bara i viss mån upp-
vägas av den alltmer avancerade vård som lands-
tinget kan erbjuda. Bromssträckan för våra van- 
ligaste folksjukdomar är lång. För att förbättra 
förhållandena måste de värmländska kommun- 
erna långsiktigt arbeta för att bli attraktivare för 
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unga välutbildade personer och i samarbete med 
landstinget aktivt arbeta med förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. 
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Metod och genomförande

Liv och hälsa
Undersökningen Liv & hälsa 2008 är en under-
sökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor 
och livsvillkor genomförd under våren 2008. Med 
hjälp av postenkät fick ett urval av 18-84 åriga 
värmlänningar besvara ett antal frågor om sin 
hälsa, sina levnadsvanor och sin livssituation. 
Undersökningen sker i samarbete med flera lands- 
ting i regionen, Uppsala, Sörmland, Västmanland 
och Örebro. Totalt omfattar studien 68 710 indi-
vider som representerar en befolkning på drygt 
en miljon invånare. I denna rapport redovisas 
resultaten för Värmland i huvudsak. 

Populationen
Populationen i Värmlands län omfattar 211 003 
personer 18-84 år. Bland dessa drogs ett slump- 
mässigt urval, stratifierat med avseende på 
ålderskategorier, kön samt geografiskt område. 
Den totala stickprovsstorleken uppgick till 
11 900 personer fördelat enligt tabell 1.

Marina Kalander BloMqvist

Tabell 1. stratifieringsvariabler och urvalsstorlek

Kvinnor (ålder) Män (ålder)

Kommun 18-34 35-64 65-84 18-34 35-64 65-84 summa

arvika 100 150 100 100 150 100 700

eda 100 150 100 100 150 100 700

filipstad 100 150 100 100 150 100 700

forshaga 100 150 100 100 150 100 700

grums 100 150 100 100 150 100 700

Hagfors 100 150 100 100 150 100 700

Hammarö 100 150 100 100 150 100 700

Kil 100 150 100 100 150 100 700

Kristinehamn 100 150 100 100 150 100 700

Munkfors 100 150 100 100 150 100 700

storfors 100 150 100 100 150 100 700

sunne 100 150 100 100 150 100 700

säffle 100 150 100 100 150 100 700

torsby 100 150 100 100 150 100 700

årjäng 100 150 100 100 150 100 700

Karlstad 200 300 200 200 300 200 1 400

summa 1 700 2 550 1 700 1 700 2 550 1 700 11 900
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För varje kommun innebar detta ett urval på 700 
individer med undantag av Karlstads kommun 
där 1 400 personer ingick. Att undersöka en pop- 
ulation utifrån ett urval innebär alltid en osäker- 
hetskälla, men om urvalet är tillräckligt stort, och 
dras enligt vetenskapliga principer är det möj- 
ligt att generalisera resultaten. Den urvalsstorlek 
som dragits i denna undersökning får betraktas 
som relativt stor (11 900 personer av sammanlagt 
211 003). Däremot bör man vara försiktig med 
att dra slutsatser om befolkningen på kommun- 
nivå eftersom antalet svarande i varje grupp ändå 
blir relativt litet.
 Datainsamlingen påbörjades i mars år 2008 och 
avslutades i maj 2008. Första enkäten gick ut den 
27-28/3 och därefter skickades tre påminnelser 
ut. Datainsamlingen avslutades 22/5 år 2008. Vid 
urval, tryckning och datainsamling användes 
köpta tjänster av Statisticon AB, SCB samt EDB 
(1, 2, 3).

Svarsfrekvens och bortfall
Totalt fick 11 900 personer ett frågeformulär att 
besvara. Av dessa besvarade 6 475 enkäten vilket 
ger en svarsfrekvens på 55 procent. 
 Svarsfrekvensen fördelade sig enligt följande;

För att kompensera för skevheten i bortfallet 
har en teknik som kallas för kalibrering an-
vänts. I korthet innebär det att man justerar för 
ett antal bakgrundsvariabler; kön, ålder, geo-
grafiska indikatorer, utbildningsnivå, sysselsätt-
ningsstatus, födelseland, invandringsår samt 
sysselsättning (SSYK-kod). Principen är att de 
svarande ”vägs” med avseende på dessa vari- 
abler och om ett svar saknas från en individ kan 
denna få ett skattat svar som motsvarar samma 
svar som individer med samma bakgrund gett. 
Tekniken innebär att bortfallets skevhet redu-
ceras, om än inte elimineras. Flertalet studier 
kan styrka att det är möjligt att reducera bort-
fallsskevheten men hjälp av kalibrering (4).

Frågeformuläret
Frågeformuläret bestod av 149 frågor samt 24 
frågor som endast berörde Värmland. Frågorna 
handlade om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, 
se tabell 6. Dessa resulterade i 452+77 variabler 
som bearbetats och analyserats. Inom varje fråge- 
område fanns ett antal frågor som belyser res-
pektive område. 

ålder

Kön 18-34 35-49 50-64 65-79 80-84

Kvinnor 52,1 60,2 70,7 74,7 57,9

Män 34,9 43,6 61,7 69,9 64,7

totalt 43,1 51,7 66,1 72,4 60,8

Tabell 2. Kön. andel svarande i %.

Tabell 3. Kön och ålder. andel svarande i %.

Tabell 4. utbildningsnivå. andel svarande i %.

Tabell 5. födelseland. andel svarande i %.

Kön

Kvinnor Män

63,8 51,4

utbildning

grundskola 53,6

gymnasium 55,6

eftergymnasium < 2 år 59,1

eftergymnasium > 2 år 67,3

okänd 56,9

födelseland

sverige 58,6

övriga norden 56,9

övriga världen 41,9
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Databearbetning
Resultaten har matats in i analysverktyget SPSS 
som använts i de analyser som finns i kommande 
kapitel. 
 Resultaten är jämförbara med tidigare mättill-

Tabell 6. frågeområden.

frågeområden

Hälsa allmänt, sjukdomar/besvär, tandhälsa

läkemedel användning, recept/receptfria/naturläkemedel

Kontakter med vården Besök vårdgivare, tillgänglighet, frågor/råd om levnadsvanor, förtroende

levnadsvanor Motion, kost, tobak, alkohol

Psykisk hälsa/livskvalitet nedsatt psykiskt välbefinnande (gHq12), psykosomatiska besvär

Behov av stöd/hjälp Hemtjänst, hjälp med dagligt liv

trygghet/sociala relationer
rädsla för överfall, olyckor, hur man blivit behandlad, lycka, socialt stöd, 
förtroende för samhällsinstitutioner

fritid fritidssysselsättning, aktiviteter

Hem/hushåll Hemarbete, ekonomi

Boende/boendemiljö trivsel, trygghet i närmiljön

arbete/arbetsmiljö Krav, kontroll, trivsel

sjukskrivning sjukskrivningsfrekvens, orsak

Bakgrundsfakta Kön, ålder, barn, utbildning

värmlandsfrågor trivsel i kommun, pendling, lycka, kroppsliga besvär (skickades enbart ut i värmland)

fällen år 2000 och 2004 i de fall frågorna ställts på 
samma sätt vid varje mättillfälle. Vid jämförelse 
mellan samtliga tre mättillfällen gäller ålders- 
intervallet 18-79 år då man vid mätningen år 2000 
inte inkluderade åldersgruppen 80-84 år.
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Regionförstoring – en fråga 
om plats och pendling

sune Berger

Känsla för platsen
• Platskänsla är en kombination av påverkan från 
fysiska och sociala faktorer.
• ”Flyttare” föredrar omväxling och autonomi, 
”stannare” värderar trygghet och tradition.
• Regionförstoring är en funktion av ökad och 
längre pendling och leder till färre och större 
lokala arbetsmarknader.
• Regionförstoringen är ifrågasatt, dels statist-
iskt, dels ur klimat- och jämställdhetssynpunkt.
 
”För att veta vem man är måste man ha en plats 
att komma ifrån” (1). I film, teater, musik och 
litteratur finns otaliga exempel på hur känslan 
för platsen formulerats och gjorts tillgängligt för 
såväl insiders som outsiders. Nobelpristagaren 
Seamus Heany har beskrivit känslan för platsen 
på följande sätt: ”Jag tror att det finns två sätt på 
vilka man kan lära känna och älska en plats, två 
sätt som kompletterar varandra, men lika gärna 
kan stå emot varandra. Det ena är det upplevda, 
illitterata och omedvetna, det andra är det lärda 
litterata och medvetna” (2).

 På samma sätt som när vi diskuterar region-
tillhörighet finns det en känsla för platsen som 
är ännu mer direkt. Den handlar om upplevelser, 
erfarenheter, identiteter och en tillhörighet som 
grundats genom sociala, kulturella och ekon-
omiska relationer. Inte minst har tillhörigheten 
skapats genom de platsbundna resurser som ut- 
gjort basen för försörjning, antingen det histor-
iskt handlat om naturgivna resurser som skog, 
jord, vattenkraft, malm eller platsbundna erfar- 
enheter av produktion och bearbetning av natur-
resurserna. På samma sätt som dessa resurser och 
tekniker skapat platser med specifika förut-
sättningar för försörjning och bosättning, till 
exempel i jordbrukslandskapet eller i bruks-
orterna, har hanteringen av dessa produkter i form 
av handel, distribution och de tjänstenäringar 
som utvecklats inom bland annat service och 
transporter koncentrerats till mindre eller medel-
stora städer. I Värmland är Karlstad, Arvika och 
Kristinehamn exempel på sådana platser. 
 Nu gäller delvis andra förutsättningar för 
platskänsla, beroende på att nya näringar och för-
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sörjningsalternativ vuxit fram. Medielandskapet 
och upplevelselandskapet skapar nya plats- 
identiteter och tillhörigheter. Platser måste i dag 
marknadsföras (place marketing) på samma sätt 
som produkter och tjänster. I en globaliserad och 
virtuell värld skulle man kanske vänta sig att 
geografin spelat ut sin roll, att e-mail adressen 
och hemsidan blivit viktigare än den geografiska 
adressen. 
 Det visar sig emellertid att rumslig tillhörighet 
och identitet fortfarande är viktigt och att lokala 
sångkörer, fotbollslag eller i en annan skala den 
egna trädgården och huset blir viktiga trygg-
hetsfaktorer i en föränderlig och delvis svår-
förståelig värld. Vi talar i detta sammanhang om 
”personal space” och ”social space”, som får oss 
att tänka på behovet av en personlig sfär eller 
ett revir. På det sättet kan vi också se platsen 
som en social konstruktion medan regionen är 
en administrativ konstruktion även om den också 
i vissa fall kan relateras till en naturlig homo-
genitet i förhållande till omgivningen. (3). 
 Men på samma sätt som det blir viktigt för 
många att känna identitet framstår det som en 
skrämmande motsats att många människor, till 
exempel flyktingar och migranter saknar känsla 
för de platser som de flyttar eller tvingas flytta 
till. I vissa fall är territorier och gränser livs-
avgörande och trots att många politiska barri-
ärer fallit så kvarstår betydande kulturella och 
ekonomiska skillnader mellan länder, regioner 
och platser. En intressant aspekt när det gäller 
territorialitet och tillhörighet inom platser, sär- 
skilt i medelstora och större städer är de seg-
regations- och maktaspekter som uppstår i sam- 
band med sanering och ombyggnad av äldre 
bostadsområden och inflyttning av nya kate-
gorier av boende, så kallad gentrifikation (4). 
Gamla industri- och hamnområden som blivit 
bostadsområden innehåller också samma drag 

av omdefiniering av identiteter, till exempel Inre 
hamnen i Karlstad.
 ”Jag trivs bäst i öppna landskap” är förvisso en 
sanning för många människor, men i den svenska 
och värmländska folksjälen finns också utrymme 
för andra naturtyper. Det visar sig t.ex. i en 
studie av värmlänningarnas livsmiljö att närheten 
till skogen spelar en viktig roll för livsmiljön (5). 
De olika naturtyper och biotoper som Värmland 
kan erbjuda har alla har sina förespråkare, från 
Fryksdalens och Klarälvdalens landskap och 
vattenstråk till Vänerlandskapet och de skogrika 
markerna i norr och öster. Men forskningen 
visar också att vid sidan av den fysiska miljön 
bildar sociala relationer och upplevelser liksom 
materiella faktorer en grund för individens trivsel 
på en plats. Det innebär att det urbana landskapet 
med dess artefakter också tilltalar och det gäller 
inte bara ungdomar utan i hög grad äldre som 
uppskattar närhet till serviceinstitutioner och 
kulturevenemang. 
 I en studie som vände sig till i Sverige bok-
förda personer i åldern 18-74 år ställdes frågor 
om beslut att stanna kvar eller flytta från bostads- 
orten. Det visade sig att besluten hängde samman 
med respondenternas sociala och ekonomiska 
situation, deras allmänna livsvärden och deras 
värderingar av bostadsorten. Flyttare föredrar i 
större utsträckning omväxling och autonomi och 
de anser också att det vore spännande att bo på 
en annan plats. Stannarna värderar trygghet och 
tradition och de anser i högre grad att människor 
ska ha möjlighet att bo kvar på hemorten. Motiv 
som att flytta till släkt, parbildning, flytta till 
annat boende samt att byta miljö angavs av 
sextio procent av de flyttande. Nytt arbete an-
gavs av en femtedel av de svarande liksom flytt 
på grund av studier. De som flyttat frivilligt an-
såg att beslutet var lätt medan de som inte flyttat 
av fri vilja tyckte att flyttbeslutet var svårt och 
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att men hade mindre kontakt med grannar och 
vänner på den nya bostadsorten. De som flytt-
at till glesbygd är mer nöjda med den egna bo-
stadssituationen och miljön än de som flyttat till 
tätbygd. Andra resultat från studien visar att unga 
personer är mindre nöjda med hemorten, särskilt 
vad gäller möjligheterna till arbete och boende. (6). 
 I ovan nämnda undersökning av värmlänning-
arnas livsmiljö som bygger på 600 svarande, 
varav 58 procent bodde i någon av länets central- 
orter och övriga i mindre tätort eller landsbygd, 
instämde 90 procent av de tillfrågade i påstå-
endet ”Jag trivs i det område jag bor”. I den 
äldsta gruppen (65-80 år) instämde 95 procent 
medan i den yngsta gruppen (18-35 år) instämde 
83 procent. De sociala kontakterna med grann- 
arna upplevs särskilt bland de äldre och bland 
kvinnorna i allmänhet som goda. Respondenterna 
är generellt sett också trygga i sitt bostadsområde 
och även här är det en större andel bland de äldre 
än de yngre och en högre andel kvinnor än män 
som upplever trygghet i bostadsområdet även 
om skillnaderna inte är så stora. En fråga inför 
framtiden i studien är formulerad ”Tror du att 
Du kommer att bo kvar om fem år” och 55 pro- 
cent av de värmländska kvinnorna svarade 
”ja” mot 61 procent av männen. När respon-
denterna tillfrågades om ”Bedömning av fram-
tiden för Värmland gällande …. Attraktivt bo- 
ende” så svarade 75 procent Mycket eller ganska 
bra, medan ”Tillgång till arbete och karriär-
möjligheter” bedömdes som Mycket eller ganska 
bra av 36 procent av de svarande. Det bör på-
pekas att dessa bedömningar gjordes under hög-
konjunkturen våren 2006. (4).

Pendling och regionförstoring
Med pendling, vanligtvis arbetspendling, menas 
att en arbetstagare är bosatt i en kommun men 
förflyttar sig till en arbetsplats i en annan kom- 

mun. Ofta mäter man också pendling till studier 
på samma sätt. Vi talar också om service-
resor och fritidsresor som kan innebära att en 
serviceresenär korsar en kommungräns. I arbets-
sammanhang skiljer man på dagpendling och 
veckopendling. Regionförstoring innebär att s.k. 
lokala arbetsmarknader successivt utökas och 
således blir färre till antalet. Enligt Nuteks in- 
delning fanns det i landet 187 lokala arbetsmark-
nader 1970. År 2006 fanns det endast 87 lokala 
arbetsmarknader vilket inneburit att arbets- 
pendlingens längd ökat. Enligt Nuteks prognos 
kommer det år 2030 att finnas endast 59 lokala 
arbetsmarknader i landet.
 Vad vet vi om arbetspendling och dess kon-
sekvenser? Arbetspendling är ett fenomen som 
är förhållandevis vanligt, men långa pendlings-
avstånd är vanligast i storstäder och i landsbygd. 
Enligt Boverket (7) är en timmes färdväg i vard- 
era riktningen maximalt vad de flesta kan tänka 
sig, och synen på restiden har inte ändrat sig 
de senaste 20 åren. Enligt tidigare studier finns 
det stora skillnader mellan pendlare beroende av 
kön, utbildning och bostadsort (8). Män pend- 
lar t.ex. längre än kvinnor och använder i högre 
utsträckning egen bil. Det finns vidare en 
tendens till att kvinnor med små barn hellre 
väljer bort pendling, även om det medför mindre 
kvalificerade arbeten. Allra mest pendlar hög-
utbildade män och längst pendlar högutbildade 
män i Stockholm-Mälarregionen (8). I Värmland 
pendlar de flesta kortare sträckor och pendling 
mellan grannkommuner är det vanligaste. (Det 
finns emellertid ett antal värmlänningar som 
pendlar över riksgränsen till Norge, och ytter-
ligare ett antal som långpendlar både inom och 
utanför länet.) När det gäller studier av pend- 
ling och pendlingens effekter är inte de sociala 
effekterna så noga utredda, inte heller hälso- 
effekter. Pendling och pendlingstid är emellertid 
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faktorer som bidrar till tidspress, särskilt för 
föräldrar med hemmavarande barn (9). Även 
här finns könsskillnader. Män upplever större 
tidspress som småbarnsförälder medan tids-
pressen för kvinnor tycks upplevas lika stor oav-
sett barnens ålder (9).
 År 2005 pendlade knappt 300 000 personer 
mellan hemmet och arbetsplatsen, en beräkning 
som gjorts med hjälp av en indelning av landet i 
lokala arbetsmarknader som kan bestå av en eller 
flera kommuner som ur arbetsmarknadssynpunkt 
är förhållandevis isolerade från varandra. En 
tredjedel av pendlarna är kvinnor och två tredje-
delar är män (10).
 En viktig anledning till regionförstoringen är 
förbättrad infrastruktur i form av bättre vägar 
och förbättrade kollektivtransporter (11). Sam-
tidigt som pendlingslängden ökat har dessa för- 
bättringar också gett snabbare transporter. 
Trots detta har tiden för pendlingen ökat enligt 
jämförelser som gjorts mellan 1994/95 och 
2005/06. Könsskillnaderna har uppmärksammats 
i senare års forskning och i en studie av Gil 
Solá (12) konstateras att mellan nämnda år har 
männens pendling enkel resa ökat från 16,2 km till 
19,1 km (18%) medan kvinnornas pendling ökat 
från 11,3 km till 13,7 km (21%). Under samma 
period har tidsåtgången ökat för såväl kvinnorna 
(från 23 till 27 minuter) som männen (från 24 till 
27 minuter). 
 Faktorer som bilinnehav och utbildningens 
längd påverkar såväl pendlingens längd som pend- 
larens val av färdmedel. Män pendlar oftare med 
bil och högutbildade har längre pendlingssträck-
or. Flera forskare har dock uppmärksammat 
kvinnornas roll i regionförstoringen (13).
 Regionförstoringen har dock ifrågasatts och 
Amcoff (14) menar att det hela kan vara en fråga 
om statistiska mätfel. Han menar t.ex. att en stor 
del av pendlingsavstånden inte är rimliga och 

beror på att pendlare inte anmält flyttningar utan 
registrerats i en tidigare hemkommun. På det 
sättet uppstår särskilt stora mätfel i storstads-
kommuner där många, särskilt unga, arbets- 
tagare bor i andra hand och är fortsatt mantals-
skrivna i sin tidigare hemkommun. På längre sikt 
kan pendling övergå till flyttning, vilket disku-
terats av flera forskare.
 Pendling över riksgräns har särskilt uppmärk- 
sammats under senare år och i några kunskaps- 
och statistiköversikter från Nordiska minister-
rådet framgår att den svensk-norska pendlingen, 
dvs. pendlare som bor i Sverige och pendlar till 
arbete i Norge är särskilt frekvent. Det handlar 
om drygt 13 000 personer (2005). Pendlingen i 
andra riktningen är betydligt mindre, ca 2000 
personer. (15).
 ”Den genomsnittlige pendlaren 2005 var man. Han 
hade gymnasial utbildning, var 36 år och bodde i 
Sverige. Han var sysselsatt i Norge inom närings-
livssektorn med arbete i branschen fastighets- och ut-
hyrningsverksamhet, företagstjänster. Av dem som 2005 
gränspendlade från Sverige till Norge pendlade 57 
procent även 2004 och 21 procent hade pendlat sedan 
2001. Åtta procent av dem som pendlade från Sverige 
till Norge 2004 flyttade till Norge 2005.” (15).
 I vissa gränskommuner i Värmland, t.ex. År-
jäng och Eda arbetspendlar så stor andel som 12-
14 procent av de förvärvsarbetande till Norge. 
Det innebär att efter Göteborg med 962 pendlare 
kommer Karlstad (616) och därefter Årjäng. 
Mellan 2004 och 2006 har arbetspendlarna i År-
jäng ökat från 594 till 613 arbetspendlare, Eda 
har minskat från 549 till 518, Torsby har ökat 
från 355 till 363 och Arvika har ökat från 264 till 
304 arbetspendlare till Norge.(15) 
 Samtidigt som de värmländska gränskommun- 
erna betraktas som en svensk periferi ingår de 
som en del av Oslos pendlingsomland. Det stora 
hindret för en ytterligare ökning av antalet 
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arbetspendlare är (vid sidan av rådande finans-
kris) den bristfälliga infrastrukturen. Oftast är 
pendlarna hänvisade till bilpendling som hittills 
försvårats av vägstandarden, speciellt på den 
norska sidan av gränsen. (16).
 Benägenheten att pendla varierar mellan de 
värmländska kommunerna. Historiskt har bruks- 
kommunerna haft en relativt låg andel utpendlare 
beroende på en hög självförsörjningsgrad när det 
gäller arbetstillfällen. Pendlingen till utbildning 
har också varit relativt låg i dessa kommuner. 
Samtidigt har invånarna i kommuner som Årjäng, 
Eda och Torsby haft en omfattande pendling över 
riksgränsen mot Norge. Kranskommunerna runt 
Karlstad har en hög utpendling och har speci-

ellt under senare år kunnat förlita sig på den 
differentierade arbetsmarknaden i Karlstad. Under 
de senaste årtiondena har pendlingsavstånden 
ökat vilket också inneburit att de lokala arbets- 
marknadsregionerna i landet blivit färre. För- 
bättrad infrastruktur kommer enligt vissa pro- 
gnoser att innebära att arbets- och utbildnings- 
pendling kommer att öka i längd och region- 
förstoringen kommer att fortsätta. Klimathot och 
energibesparingar kan eventuellt komma att 
revidera prognoserna. Diskussionen om pendling- 
ens för- och nackdelar handlar naturligtvis också 
om hur pendlaren värderar den egna boende-
miljön respektive viljan att övergå från pendling 
till flyttning.
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Känsla för plats och framtid
Sune Berger • Svante KarlSSon

Sammanfattning
• Platsen spelar roll. Såväl kommuninvånarnas 
känsla för den egna platsen som andras uppfatt-
ning har betydelse för självkänslan.
• Värmlänningarna trivs i allmänhet med att bo 
och leva i den egna kommunen, men de boende i 
brukskommunerna trivs i allmänhet sämre.
• Växande framtidstro i Eda och Årjäng.
• Unga värmlänningar i brukskommuner har den 
högsta benägenheten att flytta.
• Värmlänningarna pendlar hellre än flyttar.

Geografin spelar roll
Vi kan lägga märke till att en del människor lever 
längre och mår bättre än andra samtidigt som vi 
kan se att vissa bygder, platser och orter uppvisar 
mer tomma hus än andra, har mer övergivna 
fabrikslokaler och på det hela taget ser mer slitna 
och nötta ut än andra. Välståndet i materiell 
mening framstår därmed som geografiskt varie-
rat på samma sätt som folkhälsan varierar. (1). 
I grunden handlar det om att olika platser upp-
visar olika förutsättningar för produktion och 

konsumtion sett över tid. 
 I det följande avsnittet skall vi försöka att 
peka på några samband mellan just människors 
hälsa och var de lever och bor. Utgångspunkten 
är att geografi spelar roll och att det finns ett 
samband mellan platsers fysiska förutsättningar, 
geografiska belägenhet, människors uppfattning-
ar och föreställningar om platsen och hur man 
mår. Således varierar människors hälsa och upp-
levelse av välbefinnande inte bara med ålder, kön 
och utbildningsnivå utan den plats där de lever 
sina liv är en i grunden viktig del i ett komplex 
som gemensamt formar en individs hälsa (2). 
Känslan för platsen spelar också roll för hur flytt-
mönster och pendling ser ut, något som i sin tur 
kan påverka hälsan.
 Närheten till skog och mark har generellt sett 
en stor betydelse för värmlänningens upplev-
else av det goda livet. Därmed kan det antas att 
landsbygd och mindre orter är särskilt välrepres-
enterade när det gäller god folkhälsa (3). Geo-
grafisk forskning visar också att det fysiska land-
skapet påverkar en individs välbefinnande (4). 
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 Flera studier visar att platser som uppvisar 
goda livsmiljöer för människor tenderar att 
attrahera inflyttare samtidigt som utflyttningen 
är låg. Sådana platser drar ofta till sig männi-
skor som inte är beroende av platsen för sin 
försörjning, istället kan det vara pendlare som 
också är inflyttare. Inom de flesta regioner finns 
platser som drar till sig befolkningen utan att 
arbetsmarknaden utövar någon särskild drag-
ningskraft. (2). I Värmland är Arvika och Sunne 
exempel på sådana platser.
 I en tid när allt färre bor och arbetar på 
samma plats kan platsens betydelse antingen 
förstärkas eller försvagas. Därmed antas pend- 
ling spela roll för folkhälsan. Det kan tänkas att 
pendling från platser med dåliga förutsättningar 
för arbetslivet men som i övrigt uppvisar en god 
livsmiljö kan vara en lösning. Senare tids forsk- 
ning har visat att platser med goda livsmiljö- 
er tenderar att attrahera speciellt barnfamiljer. 
Det är emellertid viktigt att det finns arbets- 
möjligheter inom pendlingsavstånd och helst 
goda kollektiva transportmedel.  

Bilden av hemkommunen
Människors självkänsla bygger på den identitet 
man har i förhållande till yrkesarbete, sociala 
relationer och platskänsla. En rad undersökningar 
om platskänsla (sense of place) har visat att 
stolthet och samhörighet med den egna platsen 
påverkar trivsel och framtidstro. Platskänslan 
är i hög grad en subjektiv känsla hos de boende 
på en plats (insiders). Men uppfattningen om 
den egna platsen påverkas också av hur andra 
(outsiders) ser på platsen. I den kulturgeografiska 
forskningen brukar man skilja detta perspektiv på 
”platsen” från det som har att göra med platsens 
specifika relationer med andra platser (location) 
eller med de sociala relationer (locale) man har på 
platsen (5, 6). Uppfattningen om möjligheterna 

att påverka sin situation via politiskt inflytande 
och makt har också diskuterats (7,8).
 Trivsel i en kommun kan som påpekats härröra 
från en rad olika faktorer. På frågan ”På det hela 
taget, hur trivs du i Din hemkommun?” finns den 
högsta andelen som besvarat frågan med ”Mycket 
bra/ganska bra” i Hammarö kommun (95% av 
männen och 92% av kvinnorna) och Karlstads 
kommun (93% respektive 94%). Därefter kommer 
Arvika (92% respektive 93%), Sunne (92% res-
pektive 93%) och Kil (91% respektive 92%). Även 
Torsby kommuns invånare har en hög trivsel 
(90% respektive 92%).
 Hur människor boende på andra platser ser 
på den egna platsen är också betydelsefullt för 
självkänslan. Vi har ställt frågan ”Vilken bild tror 
Du att människor i andra delar av landet har av 
Din hemkommun?” Om man slår samman alter- 
nativen ”Mycket positiv/ganska positiv” finner 
man att de mest positiva svaren kommer från 
svarande i Sunne kommun där 90 procent av män- 
nen och 84 procent av kvinnorna tror att männi- 
skor i andra delar av landet har en mycket eller 
ganska positiv bild av kommunen. Motsvarande 
andelar för Karlstad är 80 procent av män-
nen och lika stor andel av kvinnorna. De lägsta 
siffrorna uppvisar Grums (8% för männen och 
11% för kvinnorna), Munkfors (23% för män-
nen och 18% för kvinnorna), Storfors med (22% 
respektive 25%) och Filipstad med 23 pro- 
cent för båda könen.  
 När det gäller ålder är det de yngsta (18-34 år) i 
t.ex. Grums och Munkfors som har den mest nega- 
tiva synen på hur andra uppfattar den egna kom- 
munen. På motsvarande sätt finns de mest posi-
tiva bilderna i Sunne hos medelålders och äldre 
och i Karlstad hos yngre medelålders (35-49 år).
 Vi har också ställt frågan ”Berättar du vanligt-
vis med känsla av stolthet eller skamsenhet var 
du bor när du träffar en obekant person och 
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denne frågar varifrån du kommer?” När vi jämför 
alternativen ”Vanligen med en känsla av stolthet” 
med alternativet ”Vanligen med en känsla av 
skamsenhet” ser vi att de mest positiva svaren 
kommer från Sunne kommun där såväl män 
(73%) som kvinnor (73%) känner stolthet för sin 
kommun. Det gäller också Hammarö, 71 procent 
respektive 69 procent och Karlstad, 67 procent 
respektive 69 procent. Lägst stolthet känner man 
i Grums (män 21% och kvinnor 24%) och i 
Munkfors (34% respektive 33%). Den högsta an- 
delen som svarar ”Med en känsla av skamsenhet” 
finns i Grums kommun (15% för vardera män 
och kvinnor). Största skamsenheten känner de 
yngsta (18-34 år) i Grums kommun (26% resp-
ektive 25%).
 Synen på den egna kommunen påverkas natur- 
ligtvis av möjligheterna att få jobb på hemma-
plan. På frågan ”Hur bedömer du chanserna för 
folk som är arbetslösa att få arbete i Din kom-
mun?” svaren ”Mycket stora/ganska stora” enligt 
följande:
 De svarande i Årjängs och Eda kommun har 
den största tilliten till att arbetslösa ska kunna få 
jobb i den egna kommunen. I Årjängs kommun 
bedömer 68 procent av männen och 61 procent 
av kvinnorna att så är fallet. I Eda kommun gör 
65 procent av männen och 53 procent av kvinn-
orna motsvarande bedömning. I dessa båda kom-
muner har säkerligen de senaste årens norska in-
vesteringar i de båda kommunerna betydelse för 
möjligheterna till arbetstillfällen lokalt. Lägsta 
tilltron till att arbetslösa ska kunna få jobb 
i kommunen finns i Munkfors där endast 4 pro-
cent av männen och 1 procent av kvinnorna be- 
dömer chanserna som mycket stora/ganska stora. 
 Faktorer som har att göra med känslan för den 
egna kommunen, trivsel och möjligheterna att 
få arbete påverkar också benägenheten att flytta. 
De högsta andelarna som svarar ”Ja” på frå-

gan ”Funderar du på att flytta från Din 
hemkommun?” finns i Grums kommun (28% av 
männen och 18% av kvinnorna), Filipstads kom-
mun (21% respektive 22%), Munkfors kommun 
(24% respektive 20%) och Storfors kommun (21% 
för båda könen). De lägsta andelarna som svarat 
”Ja” på frågan finns i Arvika kommun (10% för 
vardera män och kvinnor) och Sunne kommun 
(10% respektive 11%).

Framtidstro
För att kunna bedöma stabiliteten hos en be-
folkning är det väsentligt att veta något om 
deras framtidstro. Människors självkänsla och 
självförtroende är relaterad till deras föreställ-
ningar om på vilket sätt de själva och den plats 
de lever på ingår i framtiden. Under de goda 
rekordåren på 1950- och 1960-talet tillhörde 
många av de värmländska brukskommunerna 
vinnarna och därmed var framtidstron hos be-
folkningen stark. Idag tillhör dessa kommuner 
de mest sårbara och ingår inte längre med själv-
klarhet i den framtida ekonomin, något som inte 
minst befolkningsstruktur och flyttmönster vitt- 
nar om. Senare tids forskning visar till exem-
pel hur unga människors värderingar och före-
ställningar om framtiden påverkar var de vill bo 
och i därmed i förlängningen också vilka platser 
och orter som utvecklas. (9).
 Det är viktigt att påpeka att med tanke på 
den finanskris som drabbade såväl världen som 
Värmland efter det att enkätundersökningen 
genomförts har befolkningens framtidstro säker-
ligen påverkats vilket gör det angeläget att 
påpeka att svaren ger en bild av situationen ett 
halvår före krisen startade. Vi har ställt frågan 
”Om Du jämför hur det var för fyra år sedan 
skulle Du då säga att Din framtidstro är bättre 
nu?” Den största andelen som svarat att de har 
en bättre framtidstro nu finns i Eda kommun 



34

(30% av männen och 29% av kvinnorna). Därefter 
kommer Karlstad med 26 procent respektive 27 
procent, Sunne med 23 procent respektive 28 
procent och Årjäng med 25 procent respektive 
22 procent. Den ökade optimismen i Eda och 
Årjäng hänger säkerligen ihop med närheten till 
den norska arbetsmarknaden och etableringarna 
i de båda gränskommunerna, som gör att arbets-
lösheten ligger på en låg nivå.
 ”Om Du jämför hur det var för fyra år sedan 
skulle Du då säga att Ditt förtroende för kom-
munens politiker är bättre nu?” De svarande i 
Kristinehamn är de som upplevt den tydligaste 
förbättringen av förtroendet för kommunens poli-
tiker. Där svarar 16 procent av männen och 9 
procent av kvinnorna att så är fallet. I Kils kom-
mun tycker 10 procent av männen och 9 procent 
av kvinnorna att förtroendet är bättre nu och i 
Sunne kommun anser 8 procent av vardera män-
nen och kvinnorna att förtroendet förbättrats. På- 
fallande är dock att det i de värmländska kommun-
erna är mycket låga andelar som anser att för- 
troendet för kommunens politiker blivit bättre.   
 Det egna förtroendet för kommunens politiker 
behöver inte vara detsamma som den bedömning 
man gör av ”folks förtroende”, Därför ställde vi 
också frågan ”Om Du jämför hur det var för fyra 
år sedan skulle Du då säga att folks förtroende 
för kommunens politiker är bättre nu?” De svar-
ande i Kristinehamns kommun och Kils kommun 
är de som tydligast anger att folks förtroende för 
kommunens politiker är bättre nu än för fyra år 
sedan. I Kristinehamns kommun anger 19 pro-
cent av männen och 11 procent av kvinnorna att 
så är fallet och i Kils kommun är motsvarande 
andelar 8 procent av männen och 7 procent av 
kvinnorna. För övriga kommuner är andelarna 
som anger att folks förtroende för kommunens 
politiker är bättre nu än för fyra år sedan an-
märkningsvärt låga (mellan 1% och 6%).

Framtidstron avspeglas tydligt i hur man upp-
lever att den egna ekonomin förbättrats eller 
försämrats” Frågan som ställdes var ”Om Du 
jämför hur det var för fyra år sedan skulle Du 
då säga att Din ekonomiska situation är bättre 
nu?” I de kommuner som har den högsta an-
delen som svarat ”Bättre nu” är det männen i 
högre grad än kvinnorna som anser sig fått en 
förbättrad ekonomisk situation. Det gäller Ham- 
marö kommun där 50 procent av männen gör den 
bedömningen, männen i Kils kommun, 46 procent 
och männen i Eda, 45 procent. I dessa kommuner 
gör 38 procent av kvinnorna i Hammarö, 40 pro- 
cent av kvinnorna i Kil och 37 procent av kvinn-
orna i Eda  samma bedömning.
 ”Om Du jämför hur det var för fyra år sedan 
skulle Du då säga att möjligheterna att få det 
jobb Du önskar är bättre nu?” Av de svarande i 
Karlstad anser 25 procent av männen och 19 pro-
cent av kvinnorna att möjligheterna att få det 
jobb de önskar är bättre nu än för fyra år sedan. I 
Eda tycker 17 procent av männen och 21 procent 
av kvinnorna att så är fallet. Motsvarande an-
delar för Kristinehamns kommun är 18 procent 
respektive 13 procent. De lägsta andelarna finns i 
Filipstads (9% respektive 11%) och Hagfors kom-
mun (8% respektive 11%).
 ”Om Du jämför hur det var för fyra år sedan 
skulle Du då säga att Din inställning till att bo i 
den kommun du bor i är bättre nu?” Inställningen 
till att bo i hemkommunen i jämförelse med hur 
det var för fyra år sedan är mest positiv i Krist-
inehamn, Kil och Karlstad. I Kristinehamn anger 
24 procent av männen och 13 procent av kvinn-
orna att det är bättre nu än för fyra år sedan att bo 
i hemkommunen. I Kil är motsvarande andel för 
männen 14 procent och för kvinnorna 11 procent 
och i Karlstad 12 procent respektive 15 procent. 
 Det finns en viss skillnad mellan ”att bo” och 
”att leva” i en kommun. Därför ställde vi också 
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frågan ”Om Du jämför hur det var för fyra år 
sedan skulle Du då säga att, leva i din hem-
kommun idag är bättre nu?” De högsta andelarna 
som anger att inställningen till att leva i hem-
kommunen är bättre nu än för fyra år sedan finns 
i Kristinehamn, Kil och Eda. I Kristinehamn 
anger 25 procent av männen och 20 procent 
av kvinnorna att det är bättre nu än för fyra år 
sedan att bo i den kommun de bor i. Motsvarande 
andelar för boende i Kils kommun är 25 procent 
respektive 16 procent och i Eda kommun 14 
procent respektive 17 procent. Anmärkningsvärt 
är att hela 43 procent av de unga männen (18-34 
år) tycker att det är bättre att leva i Kil 2008 än 
för fyra år sedan.
 I diskussioner om trivsel i kommuner fram-
håller man ofta möjligheterna till en meningsfull 
fritid. På frågan ”Om Du jämför hur det var för 
fyra år sedan skulle Du då säga att möjligheterna 
till en meningsfull fritid är bättre nu?” har Kris-
tinehamns kommun och Torsby kommun den 
största andelen som anger att möjligheterna 
till en meningsfull fritid är bättre nu än för fyra 
år sedan. I Kristinehamn anger 30 procent av 
männen och 23 procent av kvinnorna det och i 
Torsby är motsvarande andelar 24 procent av 
männen och 26 procent av kvinnorna. I Karlstad 
anges detta av 20 procent av männen och 25 pro- 
cent av kvinnorna. Motsvarande andelar för Sunne 
är 18 procent av männen och 24 procent av kvinn- 
orna.
 Självtilliten påverkas av vilken inställning 
andra har till den egna kommunen. ”Om Du jäm-
för hur det var för fyra år sedan skulle Du då 
säga att värmlänningens bild av din hemkommun 
är bättre nu?” De kommuner som i högre grad 
än övriga angett att värmlänningens bild av 
hemkommunen är bättre nu är Kristinehamn där 
39 procent av männen och 31 procent av kvinn- 
orna anser att värmlänningens bild av hem-

kommunen har förbättrats. Motsvarande andelar 
för Sunne kommun är 32 procent respektive 27 
procent, för Torsby kommun 30 procent respek-
tive 21 procent och Årjängs kommun också 30 
procent respektive 21 procent. I samtliga dessa 
kommuner anser en högre andel män än kvinnor 
att värmlänningens bild av den egna kommunen 
är bättre nu.
 Vi föreställer oss vidare att både bilden av hem- 
kommunen såväl som hur väl man trivs i sin 
hemkommun kan påverka pendling till arbete 
eller studier. Att pendla istället för att flytta är 
något som blivit vanligare och som också anses 
vara en viktig faktor för så kallad regionför-
storing.

Pendla eller flytta?
Det är i stort sett lika många män som kvinnor 
som funderar på att flytta bland alla som besvarat 
frågan i Liv och Hälsa enkäten 2008 (15% av de 
som svarat funderar på att flytta). Fler pendlare 
(20%) funderar dock på att flytta från hemkom-
munen jämfört med dem som inte pendlar (15%). 
Något fler av dem som vill sluta pendla funderar 
också på att flytta från hemkommunen jämfört 
med dem som inte vill sluta pendla. Huvuddelen 
(80%) av dem som vill slippa pendla om möjligt 
funderar dock inte på att flytta, vilket tyder på 
att de helst vill ha ett arbete där de bor. Av dem 
som pendlar är det 18 procent av de pendlande 
männen och 24 procent av de pendlande kvinn-
orna som funderar på att flytta. Det är huvud-
sakligen de som pendlar till en grannkommun i 
Värmland som funderar på att flytta.
 De finns ett samband mellan att vilja flytta och 
hur man upplever den sociala sammanhållningen 
i bostadsområdet där man bor. Bland dem som 
upplever en hög grad av sammanhållning (att 
det går att lita på människorna i grannskapet, 
att man känner varandra väl och bryr sig om 
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varandra) är det färre som har planer på att 
flytta jämfört med dem som upplever en lägre 
grad av sammanhållning. Tendensen är den-
samma bland pendlare men en skillnad är att 
det är fler pendlare som upplever att den sociala 
sammanhållningen är god samtidigt som de vill 
flytta, jämfört med dem som inte pendlar. Såle-
des kan man dra slutsatsen att pendlingen i sig 
bidrar till att vilja flytta. I en separat pågående 
enkätstudie bland pendlare över riksgränsen i 
Årjäng och Eda menar drygt tre fjärdedelar av 
de svarande att pendlingen inte har en nega-
tiv inverkan på deras sociala situation hemma i 
Sverige (23%), samtidigt som fler än 40 procent 
hellre skulle vilja ha ett arbete på hemorten, 
vilket är intressant. Samma uppfattning gäller i 
stort bland såväl män som kvinnor. 
 Inställningen till att flytta kan väl påverkas 
tydligt av att inställningen till hemkommunen 
försämrats under den senaste fyraårsperioden. 
Man har alltså en mer negativ inställning till 
hemkommunen bland dem som funderar på att 
flytta. Även den bild man tror att andra har av 
hem-kommunen påverkar inställningen till att 
flytta. De som funderar på att flytta föreställer 
sig oftare (26%) än de som inte funderar på att 
flytta (9%) att andra har en negativ bild av den 
kommun de bor i. Tendensen är den samma 
bland dem som pendlar, till och med något fler 
bland pendlare som vill flytta föreställer sig att 
andra har en negativ bild av deras hemkommun. 
De flesta värmlänningar vill emellertid bo kvar 
i sina hemkommuner, närmare 80 procent av 
dem som besvarat enkäten har inga planer på att 
flytta. Som tidigare nämnts utmärker sig dock 
vissa kommuner som kommuner man trivs att bo 
i. Dessa kommuner är Hammarö, Karlstad, Arvika 
och Sunne. Kommunerna Grums, Filipstad, Stor- 
fors, Munkfors, Hagfors och Säffle är däremot 
kommuner där färre invånare uppger sig trivas 

mycket bra. Det är också dessa brukskommuner, 
som drabbats av strukturella förändringar, och 
som enligt vår enkät har en större andel pre-
sumtiva utflyttare. Tendensen är densamma bland 
pendlare som icke-pendlare.
 Det avgörande för att vilja flytta från hem- 
kommunen tycks vara en kombination av brist-
ande social sammanhållning och arbetsmarknads-
skäl. Den åldersgrupp som dominerar när det 
gäller planer på att flytta från hemkommunen är 
gruppen 18-24 åringar, vilket inte är förvånande 
(jfr t.ex. Trondman, 2001) (10). De är också mest 
negativt inställda till att pendla undantaget den 
äldsta åldersgruppen. Ser man däremot till den 
åldersgrupp där arbetspendling är mest vanligt, 
35-44 år, och jämför enbart arbetspendlare med 
varandra är det inte denna grupp som är mest 
intresserad av att flytta. Undantar man studer-
ande så är det gruppen 25-34 år som vill flytta 
bland pendlarna. De som har högre utbildning är 
mer intresserade av att flytta än de som har lägre 
utbildning, men det är fortfarande den yngsta 
åldersgruppen som är allra mest intresserad av 
att flytta. Åldersgruppen 45-54 år är minst in-
tresserad av att flytta om man undantar de äldsta 
åldersgrupperna (pensionärer), oavsett utbildning 
och pendling.

Reflektioner
Flyttning är att betrakta som en individuell pri-
vat angelägenhet, men detta innebär ändå att stat 
och kommun mycket väl kan påverka. I en tid när 
livsmiljöfrågor och god boendemiljö framstår som 
viktigt blir det angeläget för kommunerna att 
arbeta med livsmiljörelaterade frågor. I kommun- 
er som målmedvetet arbetat med dessa frågor 
trivs befolkningen i allmänhet bättre. Att arbeta 
med god barnomsorg, skola och attraktiva bo-
endemiljöer kan därför vara väl så viktigt som att 
arbeta med traditionella näringslivsåtgärder.
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Pendling – acceptabelt och 
lönsamt men helst inte 

eva olSSon • HanS olof gottfridSSon

Sammanfattning
• De flesta som pendlar till studier eller arbete 
anser att det är acceptabelt att pendla.
• Pendlare har något bättre allmäntillstånd än 
icke-pendlare men är mer stressade jämfört med 
dem som inte pendlar.
• Män pendlar längre sträckor än kvinnor.
• Flertalet av dem som pendlar skulle vilja slippa 
pendla om möjligt och det vanligaste skälet till 
pendlingen är att de vill bo kvar i hemkommunen. 
• Det vanligaste skälet till pendling över gränsen 
till Norge är att det ger en högre lön.

I Värmland pendlade enligt siffror från SCB 
drygt 32 000 människor till sitt arbete under 
2007 (1), vilket motsvarade ca 27 procent av dem 
som bodde och arbetade i länet. Pendlarna i länet 
utgörs till största delen av män (58%), vilket lig-
ger i linje med nationella siffror. Av dem som 
besvarat Liv och Hälsa undersökningen pendlar 
23 procent (n=1401) regelbundet till arbete eller 
studier utanför sin kommungräns, varav 30 pro- 
cent (n=420) uppgav att utbildning var ett huvud- 

sakligt skäl till pendling. 
 Med pendling avses i detta kapitel alla typer av 
pendling som sker över en kommungräns när inte 
annat särskilt anges. Av det totala antalet män 
som besvarat frågorna i undersökningen är 
det en dryg fjärdedel (27%) som arbets/utbild-
ningspendlingmedan något färre än en femtedel 
av kvinnorna i studien gör det (19%).
 Ser man till arbets/utbildningspendling per 
kommun i länet, ser det mycket olika ut (se figur 1). 
De kommuner som har högst andel pendlande är 
Hammarö, Forshaga och Kil (42-47%). Vi finner 
både högst andel kvinnor och män som pendlar i 
dessa kommuner. Samtliga tre kommuner tillhör 
Karlstads arbetsmarknadsregion och det handlar 
i huvudsak om utpendling till centralorten 
Karlstad. I Storfors, Grums och Eda utgör pend-
larna omkring 30 procent. Den kommun som har 
minst andel pendlare i denna undersökning är 
Arvika (15%). Andra kommuner med låg andel 
utpendlare är Hagfors, Karlstad, Säffle, Filipstad, 
och Torsby (16-17%). I Sunne, Kristinehamn, 
Munkfors och i Årjäng finns omkring 20 procent 
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Figur 1. andel pendlare i kommunen, kvinnor, män och totalt.
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pendlare. Låg andel kvinnliga pendlare finns i 
kommunerna Torsby, Filipstad, Hagfors, Arvika, 

Karlstad och Årjäng, där omkring 10 procent av 
kvinnorna uppger att de pendlar.

 I 60 procent av fallen sker utpendling till en 
grannkommun i Värmland, i mindre utsträckning 
till övriga Värmland eller övriga Sverige (14% 
respektive 12%). Den utpendling som sker över 
riksgränsen går huvudsakligen till Osloområdet 
(5%), i något färre fall till en grannkommun 
i Norge (3%) eller till övriga Norge (3%) (se 
tabell 1). Att så stor del av utpendlingen sker 
till en grannkommun i Värmland innebär också 
att en stor del av pendlingen inte är att karaktä-
risera som långpendling, vilket medför att tids-
åtgången förmodligen väl faller inom gränsen på 

maximal 40 minuter enkelresa som Nutek anser 
vara en i praktiken realistisk tidsgräns för pend- 
ling (2). Noterbart är att det finns stora skill-
nader i genomsnittlig restid till och från arbets- 
platsen mellan boende i olika regioner i Sve-
rige. Generellt ligger vid en jämförelse den 
genomsnittliga pendlingstiden i Värmland lågt i 
förhållande till exempelvis Stockholm där mot-
svarande restid till och från arbetsplatsen nästan 
är dubbelt så lång (3). Påpekas bör dock att bo-
ende i mindre orter däremot i allmänhet reser 
längre sträckor till en arbetsplats än boende i 
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Kv % Män % totalt %

till en grannkommun i värmland 69 54 60

till övriga värmland 11 15 14

till övriga sverige 9 14 12

till en grannkommun i norge 5 2 3

till osloområdet 2 7 5

till övriga norge 1 5 3

annat 3 3 3

Tabell 1. vart pendlar värmlänningarna, andel bland kvinnor, män 
och totalt.

större städer (4). Till dem som reser kortast tid 
(och avstånd) hör de som bor i mellanstora städer 
av Karlstads karaktär och deras omland (5).

 I Hammarö, Grums, Kil och Forshaga sker 
utpendlingen i 79-89 procent av fallen till en 
grannkommun, främst Karlstad medan kommuner 
som Årjäng, Torsby, Filipstad, Säffle och Arvika 
har en utpendling till grannkommuner på min-
dre än 50 procent. I Årjäng är andelen så låg 
som 9 procent. Här sker utpendling istället till 
övriga Värmland och över riksgränsen till Norge. 
Arbetspendling över gränsen till Norge före-
kommer huvudsakligen i Årjäng där drygt två 
tredjedelar av pendlingen går över riksgränsen 
(ca 70%). Eda och Torsby har något lägre pend- 
lingsfrekvens över gränsen än Årjäng. Arvika 
och Sunne har en pendlingsfrekvens över gräns- 
en som uppgår till mellan 10-16 procent. Något 
fler än två tredjedelar av gränspendlarna är 
män. Medan fler kvinnor än män av dem som 
pendlar över riksgränsen pendlar till en grann-
kommun i Norge (ca 60% kvinnor och 40% män) 
är det avsevärt fler män än kvinnor bland Norge-
pendlarna som pendlar till Osloområdet och till 
övriga Norge (ca 85% män och 15% kvinnor) 
(reservation för mycket små absoluta tal). Lång-
pendlare är företrädesvis män och ju längre pend-

lingssträckan är ju färre blir kvinnorna. Kortare 
pendling till en grannkommun i Värmland eller i 
Norge är vanligare bland kvinnor.

Utbildning, ekonomi och ålder
Följande beskrivning av pendlarna är en sam-
manfattande karaktärisering av dem som besvarat 
frågorna i Liv och Hälsa undersökningen oavsett 
var de bor, hur långt och av vilken anledning de 
pendlar. 
 En högre andel av pendlarna, män som kvin- 
nor, har en eftergymnasial utbildning än dem 
som inte pendlar. Skillnaden mellan kvinnorna 
är dock större än skillnaden mellan männen. 
Skillnaderna är tydligast när det gäller universi-
tetsutbildning som är tre år eller längre. 
 Pendlare har vare sig bättre eller sämre eko-
nomi än de som inte arbetspendlar sett till 
socialbidragstagande eller ekonomiska svårig-
heter, men fler pendlare (ca 4% fler) har tillgång 
till en kontantmarginal om 20 000 kronor. Hela 
10 procent fler pendlare anger dessutom att de 
har en bättre ekonomisk situation vid mättillfället 
än de hade fyra år bakåt i tiden. Det är dock 
något färre pendlande kvinnor som har tillgång 
till en kontantmarginal samt uppger sin ekonomi 
vara bättre nu än för fyra år sedan, jämfört med 
männen. 
 Arbetspendlare finns i alla åldersgrupper, men 
de är flest i åldersgruppen 25-44 år, medan de 
som studiependlar är flest i åldersgruppen 25-
34 år. De äldre åldersgrupperna (65-84) består 
huvudsakligen av pensionärer där av förklarliga 
skäl endast ett fåtal pendlar av arbets- eller utbild- 
ningsskäl. Andelen pendlande kvinnor är störst 
i åldersgrupperna 25-34 år och 45-54 år, medan 
andelen pendlande män är störst i åldersgruppen 
35-44 år. 
 Den vanligaste pendlaren över riksgränsen till 
Norge finns i åldergruppen 25-34 år. Ser man till 
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Figur 2. arbetspendlarnas sysselsättning i norge.
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antal

kön är det uppenbart att kvinnor som pendlar över 
gränsen i genomsnitt är yngre än männen. Här 
ligger de flesta inom ålderspannet 18-24 år och 
antalet kvinnliga pendlare sjunker sedan drama-
tiskt med stigande ålder (reservation för mycket 
små absoluta tal).

Med fokus på Norgependling 
i Årjäng och Eda
Under 2008 genomfördes en separat enkätstudie 
bland pendlare över riksgränsen till Norge från 
kommunerna Årjäng och Eda i västra Värm-
land. Som gräns för att anses vara en pendlare 
sattes en deklarerad inkomst i Norge på minst 

50 000 kr under inkomståret 2007. Totalt upp-
fyllde 1 179 personer i de båda kommunerna kri- 
teriet. Undersökningen som gjorts är en total-
undersökning och svarsfrekvens för enkäten är 
54,6 procent (N=644) (6).
 Ser man till vilka branscher de svarande är verk- 
samma inom i Norge är Tillverkning och utvin- 
ning, Byggverksamhet, Handel och kommunika-
tion och Vård och omsorg de vanligaste (se figur 
2). Fördelningen av sysselsättning mellan könen 
är relativt traditionell. Hälften av männen arbetar 
antingen inom Tillverkning och utvinning eller 
också Byggverksamhet, medan kvinnor till stör-
sta delen är verksamma inom Vård och omsorg. 

126

53

125

14 17
9 18 19

89

171

1
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Tabell 2. Hur ofta pendlar värmlänningen?

Kv % Män % totalt %

5 dagar/vecka eller oftare 
(dagpendling)

62 65 64

2-4 dagar/vecka (dagpendling) 31 16 22

veckopendlar (t.ex. åker måndag 
och kommer hemtorsdag)

7 19 14

Vad särskiljer pendlare i Värmland?
Pendlare och icke-pendlare i Värmland trivs en-
ligt de som svarade på Liv och Hälsa enkäten i 
lika hög grad med sitt arbete och sitt boende. 
Över 90 procent av de tillfrågade i båda grupp-
erna trivs mycket/ganska bra. De som pendlar 
och de som inte pendlar har i lika hög grad 
tillgång till stöd i sin omgivning, men det är 
något fler av pendlarna som funderar på att flytta 
från hemorten än av dem som inte pendlar (se 
Berger & Karlssons kapitel). 
 Jämför man pendlare med dem som inte pend- 
lar har de förra i högre grad familj och barn. 
Förekomsten av barn i familjen verkar trots 
detta inte vara en avgörande faktor för att 
välja att bo kvar på en plats och istället pendla. 
Snarare är partnern och/eller partnerns arbets-
förhållanden av större betydelse (7). Det senare 
antagandet bygger på det faktum att när det 
gäller ensamstående skiljer sig inte andelen pend- 
lare mellan de som har barn och de som inte har 
detta. 
 Pendlare och icke-pendlare har ett i stort sett 
lika aktivt fritidsliv. En skillnad är dock att pend- 
lare inte utför sina aktiviteter ”dagligen” i samma 
utsträckning som dem som inte pendlar. När 
det gäller att delta i föreningsliv, gå på möten i 
någon förening och liknande är det i stort sett 
lika många pendlare som  icke-pendlare som gör 
det, nämligen nästan hälften i båda grupperna 
(48% respektive 47%). Avseende de olika alterna-
tiva aktiviteter som nämns i enkäten kan man 
sammanfattningsvis säga att pendlare och icke- 
pendlare lika ofta är aktiva i ett politiskt parti 
men att pendlare oftare är aktiva i en idrotts-
förening eller i någon facklig förening jämfört 
med icke-pendlare. (Fenomenet kvarstår när den 
yngsta och de äldsta åldersgrupperna tas bort i 
jämförelsen). 
 När det gäller deltagande i allmänna val är det 

inga stora skillnader mellan pendlare och icke-
pendlare, men pendlare röstar i något mindre ut-
sträckning i allmänna val jämfört med dem som 
inte pendlar.

Hur ofta pendlar värmlänningen?
Dagpendling fem dagar i veckan är den vanligaste 
pendlingsfrekvensen (64%). En femtedel pendlar 
2–4 dagar i veckan och var sjunde värmlänning 
veckopendlar (se tabell 2). 

 Det är i stort sett lika många män som kvin-
nor som dagspendlar, men fler kvinnor än män 
pendlar 2-4 dagar i veckan. Veckopendling är 
däremot vanligare bland män än kvinnor. Bland 
veckopendlare kan man hitta den största skill-
naden i åldersammansättning mellan könen. De 
kvinnor som veckopendlar finns främst i den 
yngsta åldersgruppen (18-24 år) medan de vecko-
pendlande männen är mer jämnt fördelade mellan 
de olika åldersgrupperna. 
 De som uppger att de veckopendlar utgör 
totalt 14 procent (n=156) av pendlarna. Av dessa 
är drygt 76 procent män (n=119). Kommuner 
som Kil, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga 
och Grums har en låg andel veckopendling med- 
an Torsby, Årjäng och Filipstad har flest vecko- 
pendlare (gäller båda könen i Torsby och Årjäng, 
men enbart män i Filipstad). De högsta andelarna 
som svarat ”veckopendlar” finns i Torsby där 
58 procent av männen och 16 procent av kvin-



44

skäl till pendling (flera svarsalternativ möjliga) andel (%)

”Jag vill bo kvar på hemorten” 90 

”Jag har ett mer intressant arbete” 70 

”Jag har bättre betalt” 62 

”Jag är utbildad i ett yrke som ej finns på 
hemorten”

59 

”ingen möjlighet till försörjning på hemorten” 56 

”för att utbilda mig” 30 

Tabell 3. skäl till att pendla.

norna angett att de veckopendlar. Flest kvinnor 
som uppger att de veckopendlar finns i Torsby, 
Årjäng och Sunne som har en hög andel vecko-
pendlande kvinnor i jämförelse med de andra 
värmländska kommunerna (reservation för myc-
ket små absoluta tal).
 Av andra studier framkommer att veckopend- 
ling vanligen anses besvärlig när man har 
familj, men också att de som veckopendlar får 
mer tid till vila och återhämtning samt inte be-
höver ta lika stort socialt ansvar som dem som 
dagpendlar (8). 

Hur reser den pendlande värmlänningen?
De allra flesta som pendlar åker bil, bara 9 pro-
cent åker buss och ännu färre åker tåg. Det senare 
delvis beroende på att möjligheten till resande 
med tåg är geografiskt begränsat i länet. De som 
åker buss eller tåg bor i de flesta fallen i Karlstad 
eller kranskommunerna Hammarö, Kil, Forshaga 
och Kristinehamn. Fler män (88%) än kvinnor 
(77%) åker bil, medan betydligt fler kvinnor än 
män åker buss eller tåg till sitt arbete/studier. 
Beslutstrategierna bakom valet av färdmedel för 
pendling kan variera. Män och kvinnor har olika 
resurser i form av tillgång till exempelvis bil 
som delvis kan förklara de olika resvanorna, men 
det finns också skillnader mellan könen i hur 
man ser på miljö och säkerhet som spelar in för 
valet (9). En studie av Gottfridsson visar också 
att förutom enskilda individers preferenser och 
socioekonomiska förhållanden så har olika 
strukturella faktorer som arbetssituation och vilka 
stopp man gör under pendlingsresan, hushållets 
sammansättning, kollektivtrafikens utformning 
och individens kunskap om denna betydelse för 
valet av färdmedel (9).

Varför pendlar värmlänningen?
Ser man till orsaken till att pendla är det van-
ligaste argumentet bland såväl män som kvinnor 
att de vill bo kvar på hemorten (90%). Det alter-
nativ som kommer härnäst är att de genom pend-
ling kan få ett intressantare arbete än om de 
jobbade på hemorten (70%). Minst vanligt är att 
pendla av utbildningsskäl (30%), se tabell 3. 

 Färre kvinnor än män pendlar för att få en 
högre lön och ett mer intressant arbete, men 
betydligt fler kvinnor pendlar av utbildningsskäl 
än männen. Medan över 80 procent av pendlare 
i Årjäng och Eda uppger att de har bättre betalt 
när de arbetar utanför hemorten som en orsak till 
pendlingen är det färre än hälften av pendlarna 
i Grums och Hagfors som uppger samma skäl. 
Ytterligare exempel på skillnader värda att lyfta 
fram är t.ex. att Grumsinvånarna rankar skälen 
”ingen möjlighet till försörjning på hemorten” 
samt ”jag har ett mer intressant arbete” på en del- 
ad andra plats efter skälet ”jag vill bo kvar på 
hemorten”. Därefter kommer ”högre lön”, ”yrke 
som inte finns i hemkommunen” och ”utbildning”. 
Sunneborna och Hammaröborna däremot rankar 
”intressant arbete” på andra plats, ”utbildad för 
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vanligaste anledningen till arbetspendling antal (%)

Jag har möjlighet till bättre betalt i norge för 
samma jobb som jag gör i sverige

49 (313)

Jag är utbildad för ett yrke jag vill arbeta med 
men som inte finns på bostadsorten

16 (102)

ingen möjlighet till försörjning finns på 
hemorten

13 (84)

annat 8 (81)

det är en möjlighet att komma vidare i karriären 3 (17)

det är en möjlighet till extrainkomster då och då 2 (13)

Tabell 4. den vanligaste anledningen till att arbetspendla till 
norge.

ett yrke som inte finns på hemorten” på tredje 
plats, ”bättre betalt” på fjärde, ”ingen möjlig- 
het till försörjning på hemorten” först på femte 
plats och till sist ”för att utbilda mig” på sjätte 
plats. Även ålder har betydelse för orsaken till 
pendling. Unga (18-24 år) i länet i stort pend-
lar enligt de som svarade på Liv och Hälsa 
enkäten främst beroende på studier utanför hem- 
kommunen, men de pendlar också i större ut-
sträckning på grund av högre lön än övriga 
åldersgrupper. Unga pendlar däremot i mindre 
utsträckning för att de vill bo kvar i hemkom-
munen samt av skäl som har med arbetet i sig att 
göra, än övriga åldersgrupper. 
 Så gott som alla som pendlar över gränsen till 
Norge anger enligt Liv och Hälsa enkäten bättre 
betalt som ett skäl till sin pendling. En något mer 
nyanserad bild framkommer dock av den tidigare 
refererade separata enkätstudien bland pendlare 
över riksgränsen i Årjäng och Eda kommuner 
från 2008 (6). Även här framkommer att den 
absolut vanligaste orsaken till pendlingen över 
gränsen är att man får bättre betalt för att utföra 
samma jobb i Norge som i Sverige och därför 
gör en ekonomisk vinning av att arbetspendla. 
Men även argument som att pendlingen beror 
på att man vill komma vidare i karriären eller 
på arbetsbrist på hemorten förekommer om än i 
mindre andel (se tabell 4). 

Hur upplever värmlänningarna pendlingen?
De flesta i länet som reser till ett arbete eller ut-
bildning anser att det fungerar bra att pendla. 
Huvuddelen av dem som svarat på frågan anser att 
det är ”acceptabelt” (ca 70%). En femtedel (mel- 
lan 12% och 36% i de olika kommunerna) anser 
till och med att det är positivt, se figur 3, medan 
drygt 10 procent anser att det är negativt att 
pendla. Inställningen till pendlingen blir mer 
negativ ju längre pendlingsavståndet är. Störst 
andel negativt inställda till pendling finns enligt 
Liv och Hälsa enkäten bland dem som pendlar 
till ”övriga Sverige”. Här kan antas att det finns 
kopplingar till långa restider och mycket tid 
borta från hemmet. Mest positivt inställda är de 
som pendlar till en grannkommun i Värmland 
eller i Norge. 
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Figur 3. andel pendlare, per kommun, som har en positiv inställning till att pendla.

 En intressant fråga med tanke på att gräns-
pendlingen medför en del olägenheter avseende 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar med mera är 
om de som pendlar till Norge är mer negativt 
inställda till arbetsresorna än andra? Så tycks 
emellertid inte vara fallet. Det är ingen större 
skillnad i vare sig positiv eller negativ upplevelse 
i en jämförelse mellan de som pendlar till Norge 
och övriga. Resultatet bekräftas också av den sep- 
arata enkätstudie som genomförts bland Norge-
pendlare i Årjäng och Eda kommuner (6). Den 
absolut största andelen pendlare i denna studie 
ser arbetsresorna till Norge som en långsiktigt 
frivilligt vald livsstil (79%) och ser sig själva som 
fortfarande pendlande över gränsen fem år fram 
i tiden (74%). Enligt de som besvarat Liv och 
Hälsa enkäten är emellertid kvinnor mer positivt 
inställda än män till att pendla över riksgränsen. 

(reservation för mycket små absoluta tal). 
 Sett ur ett övergripande perspektiv blir in-
vånarna i länet, oavsett vart man pendlar, i 
allmänhet positivare till pendling med stigande 
ålder (gäller yrkesverksam ålder). Delar man 
upp resultatet på kön blir bilden däremot mer 
komplicerad. Då kan man se att män i ålders-
gruppen 25-44 år är mer positivt inställda till 
pendling jämfört med kvinnor i denna ålders-
grupp. I åldersgruppen 45-64 år det emellertid 
tvärsom, här är kvinnor mer positiva till pendling 
än män. Unga kvinnor är också mer positivt 
inställda till pendling än unga män (18-24 år). 
Det finns även vissa skillnader i inställning till 
pendling kommunvis när det gäller kön. Flest 
positivt inställda kvinnor till pendling finns i 
Hagfors och Hammarö, minst i Sunne och Arvika. 
Flest positivt inställda män finns i Kristinehamn 
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och Hammarö, minst i Torsby och Arvika. 
 Orsakerna till skillnaderna i inställning till pend- 
ling kan tänkas vara flera. Det som tycks kara-
ktärisera de som är negativt inställda till pend-
ling är att de pendlar längre sträckor, men också 
att de trivs sämre i sin hemkommun. De upp- 
fattar också möjligheterna att få det jobb de 
önskar sig vara sämre nu jämfört med för fyra 
år sedan, samt att det inte finns någon försörj-
ningsmöjlighet på hemorten. De som är negativt 
inställda till pendling anser också att deras psy-
kiska välbefinnande är sämre nu jämfört med för 
fyra år sedan. 
 När det gäller skillnader i inställning till pend- 
ling mellan män och kvinnor i olika ålders-
grupper är livssituationen en viktig faktor. När 
det finns barn i behov av omsorg i familjen är 
kvinnorna mindre positivt inställda till att pendla 
än männen, medan kvinnorna blir mer positivt 
inställda till pendling senare i livet. Att de yngsta 
kvinnorna (18-24 år) är mer positivt inställda än 
motsvarande grupp unga män kan bero på att de 
ännu inte hunnit bilda familj. 
 Övergripande förklaringar till skillnader mel-
lan könen i inställning till pendling kan hämtas i 
att kvinnor generellt är positivare till att utbilda 
sig och att detta i många fall kräver pendling för 
att kunna genomföras och att de därmed är mer 

vana att pendla än män. Delar av länet har en 
traditionellt mansdominerad arbetsmarknad som 
tvingar fram ett pendlande bland kvinnor om de 
vill bo kvar på en ort. 

Många vill sluta pendla
Av dem som pendlar vill de allra flesta (ca 80%) 
slippa pendla, se figur 4. De högsta andelarna som 
svarat ”Ja” på denna fråga finns i Karlstad, Sunne 
och Eda. Kommunerna Hammarö och Årjäng 
utmärker sig som kommuner där förhållandevis 
många inte vill sluta pendla (ca 40%). Det är inte 
så enkelt som att de som vill sluta pendla upp-
lever pendling negativt, nästan hälften av dem 
som upplever pendling som positivt vill ändå 
sluta pendla. Av dem som upplever pendling som 
acceptabelt eller negativt vill dock så gott som 
alla sluta pendla. De som veckopendlar och de 
som pendlar längst är något mer intresserade av 
att sluta pendla än de som pendlar under veckan 
och kortare sträckor. Något fler av dem som vill 
sluta pendla (24%) funderar också på att flytta 
från hemkommunen jämfört med dem som inte 
vill sluta pendla (16%). Huvuddelen (78%) av dem 
som vill slippa pendla funderar dock inte på att 
flytta, vilket tyder på att de helst vill ha ett 
arbete där de bor.
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Män och kvinnor vill i stora drag sluta pendla 
i ungefär lika hög grad. Skillnader finns dock 
mellan kommunerna i länet. I Eda, Filipstad, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Torsby, Kil, 
Arvika och Hagfors är det fler kvinnor än män 
som vill sluta pendla, medan det omvända för-
hållandet gäller i Karlstad, Sunne, Forshaga, 
Grums, Säffle och Hammarö. Störst differens 
mellan könen är det i Kristinehamn där över 
90 procent av kvinnorna vill sluta pendla, men 
bara 65 procent av männen. Ser man till olika 
åldersgrupper i yrkesverksam ålder är det främst 
de under 34 år som vill slippa pendla (85-87%). 
Önskan om att slippa pendla sjunker sedan med 
stigande ålder. Vad gäller skillnader mellan kön-
en är det fler män än kvinnor i åldersgruppen 
18-24 år som vill sluta pendla, medan det är 
tvärsom i åldersgrupperna 25-34 och 35-44 år. I 
åldersgrupperna 44-64 år är emellertid kvinnor 
mindre angelägna om att slippa pendla än män. 
Av de kvinnor som vill sluta pendla vill fler flytta 
från hemkommunen än bland männen som vill 
sluta pendla. 
 Av den separata enkätstudien bland pendlare 
över riksgränsen i Årjäng och Eda framkommer 
att 91 procent (n=481) av de svarande uppger 
att de trivs bra eller mycket bra med att arbeta 
i Norge. Samma gäller i stort för både män och 
kvinnor. Noterbart är att 44 procent (n=223) av 
dem som pendlar trots detta säger sig hellre vilja 
arbeta på hemorten än arbetspendla till Norge 
om förutsättningen fanns för detta. Här finns 
en liten övervikt bland männen i förhållande till 
kvinnorna (6). 
 Att många pendlare anger att ett huvudsakligt 
skäl till pendlingen är att de vill bo kvar i hem-
kommunen och att de också anger att de trivs i 
sin bostadsmiljö, visar att platsen har betydelse. 
Pendlare kan med andra ord vara vad som bruk-
ligen kallas ”platsbundna”, och av det skälet 

hellre välja att pendla än att flytta. Vi kan ock-
så förmoda att livssituation har betydelse, med 
tanke på att ålder och kön tycks ha en viss in-
verkan på om man vill slippa pendla eller inte.

Hälsa och lycka
När det gäller det allmänna hälsotillståndet mår 
enligt egen utsago några fler av dem som pend- 
lar bättre än de som inte pendlar (78% jämfört 
med 68%). Däremot finns ingen skillnad mellan 
pendlare och icke-pendlare vad gäller psykisk 
hälsa (enligt GHQ). Män rapporterar gener- 
ellt ”bra/mycket bra hälsa” i något högre ut-
sträckning än kvinnor, men pendlande kvinnor 
uppger sig ha ett avsevärt bättre allmänstillstånd 
än pendlande män (86% jämfört med 76%). 
 Pendlare är dock oftare korttidssjukskrivna än 
icke-pendlare. Sammanlagt 41 procent av pend- 
larna har varit sjukskrivna det senaste året 
jämfört med 33 procent av dem som inte pendlar. 
Färre pendlare än icke-pendlare är emellertid 
långtidssjukskrivna 90 dagar eller mer. Pend-
lande kvinnor är generellt sjukskrivna något oft- 
are än pendlande män. Skillnaden mellan könen 
avser främst de som varit sjukskrivna två till 
fem gånger under det senaste året. Det finns en 
svag tendens till att pendlingslängd korrelerar 
med det allmänna hälsotillståndet. Bland dem 
som pendlar till ”övriga Värmland” och ”Oslo-
området” svarar fler att de bedömer sitt allmänna 
hälsotillstånd som ”dåligt” jämfört med övriga.
 Pendlare i allmänhet besöker inte läkare på 
vårdcentral lika ofta som icke-pendlare, men 
kvinnor har något högre besöksfrekvens än män 
inom pendlargruppen. Det samma gäller för kvin- 
nor och män som inte pendlar, men där är skill-
naden mellan könen större. 
 Pendlare uppger sig vara mer stressade än icke-
pendlare (båda könen) och pendlande kvinnor är 
avsevärt mer stressade än pendlande män. De 
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som vill sluta pendla är också avsevärt mer 
stressade jämfört med både icke-pendlare och de 
som inte vill sluta pendla. Kvinnor som pendlar 
2-4 dagar i veckan är mer stressade än de kvinnor 
som pendlar dagligen eller veckopendlar, medan 
de män som pendlar dagligen känner sig mest 
stressade av de pendlande männen. En orsak till 
stress kan bl.a. vara hemarbete. Ser vi till siff- 
rorna för upplevelsen av hemarbetet i en jäm-
förelse mellan dem som pendlar och dem som 
inte pendlar är tendensen genomgående att kvin- 
nor upplever hemarbetet mer betungande än män 
och att både pendlande kvinnor och män upplever 
hemarbetet mer betungande än dem som inte 
pendlar. Möjligheterna att få avlastning i hem- 
arbetet är större för de pendlande männen än 
för de pendlande kvinnorna, som i sin tur har 
större möjligheter att få avlastning än de icke-
pendlande kvinnorna. Veckopendlande kvinnor 
har något större möjligheter att få avlastning 
än dagpendlande kvinnor. Både pendlande och 
icke-pendlande män har däremot ungefär samma 
möjligheter till avlastning och också genomgå-
ende större möjligheter att få avlastning än vad 
kvinnorna uppger sig ha. 
 De som arbetspendlar upplever sig något lyck- 
ligare än de som inte pendlar (23% jämfört med 
19%), och de har en mer positiv syn på framtiden 
(25% jämfört med 17%), vilket gäller båda könen. 
Pendlande kvinnor är dock något lyckligare än 
pendlande män. De pendlande kvinnorna har vid- 
are en mer positiv syn på framtiden än de pend-
lande männen (drygt 2% skillnad). 

Diskussion
Pendlig på gott och ont
Vi kan se att de som pendlar tycks vara 
ganska nöjda med att pendla även om de flesta 
skulle vilja slippa. De flesta tycker att det är 
”acceptabelt” och pendlare bedömer i högre ut-
sträckning sitt hälsotillstånd som gott än de 
som inte pendlar. De är också lyckligare och har 
en mer positiv syn på framtiden. Samtidig vill 
de flesta pendlare faktiskt sluta pendla, men ett 
huvudskäl till pendlingen är att de inte vill flytta 
från sin hemkommun. Ett annat viktigt skäl att 
de troligen har ett mer intressant arbete tack 
vare att de pendlar och en bättre lön. Alla dessa 
faktorer kan ha betydelse för hur pendlarna mår. 
Det är möjligt att man mår bättre därför att 
man valt att bo kvar på den plats där man (för- 
modligen) helst vill bo. Platsen har, som vi tidig- 
are sett, stor betydelse för hur människor mår och 
för hur de uppfattar sina liv. Om det kan kom- 
bineras med att ha ett arbete som man trivs med 
och en bra lön kan kanske det som upplevs som 
negativt med pendlingen till viss del uppvägas. 
 Avslutningsvis kan konstateras att även om 
pendlare mår bättre, är lyckligare och har en 
större framtidstro i förhållande till dem som inte 
pendlar, så finns varningstecken. Tendensen att 
pendlare är mer stressade, oftare korttidssjuk-
skrivna och att långpendling tycks leda till att 
hälsan blir något sämre är signaler som bör tas 
på allvar och beaktas i den ibland relativt okriti-
ska inställningen som finns om att individer i 
framtiden förväntas resa allt längre till och från 
sitt arbete. 
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Sociala- och ekonomiska 
förhållanden är viktigt 

för hälsan

Bengt starrin

”The Roseto Story”
Sedan urminnes tider har människor haft före-
ställningen att sociala förhållanden har stor be- 
tydelse för hälsa och välfärd. Men det kom att 
dröja ganska länge innan forskningen om sam-
bandet tog fart. En av många viktiga händelser 
som gjorde att man började förstå att sociala 
förhållanden kan ha en avgörande betydelse för 
människornas väl och ve var de erfarenheter man 
gjorde när man studerade en liten ort utanför 
Pennsylvania i USA. Roseto, som orten heter, 
bildades en gång i tiden av en grupp italienare 
som invandrade från södra Italien på 1880-talet. 
Den livsstil och den sammanhållning som de 
utvecklade och som sedan kom att gå i arv i flera 
generationer har gått till historien som “The 
Roseto Effect” eller ”The Roseto Story”.
 Någon gång i slutet på 1950-talet började det 
cirkulera rykten om att Rosetoborna, som bestod 
av ättlingar till den generation italienare som 
kom till Roseto på 1880-talet, mådde mycket bra 
om man jämförde dem med grannkommunerna. 
Det sades att det knappt fanns några under 65 år 

som dött i hjärtinfarkt, att det inte fanns någon 
kriminalitet och inget utanförskap. En grupp 
forskare intresserade sig för saken och beslutade 
sig för att undersöka om det fanns någon sanning 
i ryktena. De påbörjade sina studier 1962.
 Forskarna undersökte dödsattester i såväl Ros- 
eto som i ett antal jämförbara städer. De intervju- 
ade befolkningen och de gjorde observationer. 
Och mycket riktigt. Det visade sig att dödlig-
heten i hjärtinfarkt var betydligt lägre i Ros- 
eto och det anmärkningsvärda var att under sju- 
årsperioden 1955-1961 hade ingen i åldersgrup- 
pen 55-64 dött av den orsaken. Man misstänkte 
först att det berodde på att man rökte mindre, 
var mindre överviktig, drack mindre alkohol och 
drack hälsosammare vatten dvs. att man låg 
bättre till vad gäller förekomsten av de tradition-
ella riskfaktorerna. Men så var det inte. Forskarna 
började nu inse att det som gjorde att Roseto-
borna var förskonade från mycken hjärtinfarkt 
inte kunde förklaras av frånvaro av traditionella 
riskfaktorer utan måste sökas på annat håll. Man 
vände då blicken mot sociala förhållanden.
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Stark sammanhållning
Forskargruppen började nu djupdyka i det soci- 
ala livet i Roseto. Man gjorde intervjuer och 
observationer. Det var något magiskt över Roseto. 
Det fanns inga ensamma och isolerade individer 
som var pressade av allehanda vardagliga problem. 
Och när forskarna Stewart Wolf och John Bruhn 
summerar erfarenheterna i boken The Power of 
Clan skriver de att den sociala sammanhållningen 
var mycket stark att den utgjorde ett skydd 
 mot den sjukdomsframkallande stressen. (1)
 Arbetsetiken i Roseto var stark. Man skulle 
arbeta och det fanns gott om arbete. Och det 
var alls inte bara männen som arbetade. Syssel-
sättningsgraden bland kvinnor var ovanligt hög. 
Drygt 75 procent av kvinnorna arbetade. Var 
fjärde hushåll bestod av tre generationer vilket 
var en anmärkningsvärt hög siffra. Vid fru-
kosten, vid lunchen och vid middagen fanns 
barnen, barnens föräldrar och någon eller flera 
av föräldrarnas föräldrar. De äldre hade en giv-
en plats inte minst när det gällde fostran och om-
tanken om barnen när föräldrarna arbetade.
 Roseto präglades av en anda av jämlikhet som 
befrämjade den sociala sammanhållningen. Visser- 
ligen fanns det såväl de som hade det bättre och 
de som hade det sämre. Men man kunde inte på 
grundval av hur folk var klädda, var de bodde, 
vilka bilar de hade och hur de betedde sig skilja 
de mer välbärgade från de mindre. Ingen stack ut 
därför att det fanns en oskriven lag, ett tabu, mot 
att visa sitt välstånd. Normen var att man inte 
skulle förhäva sig och tro sig om att vara förmer 
än någon annan. (2)
 Människorna i Roseto tycks ha haft den upp-
fattningen att stora materiella skillnader i lev-
nadsstandard kan göra folk arga, avundsjuka, 
förlägna, skamsna och skapa osämja och därmed 
hota sammanhållningen. 

Förändringens vindar
Men forskarna såg att förändringens vindar 
blåste. Och man förutspådde att i takt med att 
Rosetoborna påverkades av ”the American Way 
of life” med dess individualiseringsideal skulle 
också Rosetoeffekten avta. Sjukdoms- och dödlig- 
hetspanoramat skulle bli allt mer likt det övriga 
Amerika. Och man kom att få rätt. När man 
utsträckte undersökningen till att också omfatta 
perioden 1965 till 1985 fann man en tydlig ök-
ning av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. 
Forskarna konstaterade att de sociala föränd-
ringar som skedde under 1960-talet som t.ex. 
minskad sammanhållning, ökad social rörlighet, 
individualisering tydligt avspeglade sig inte bara 
i ökningen av antalet hjärtinfarkter bland män 
under 65 år utan också när det gäller ökningen 
av den psykiska ohälsan och brottsligheten. Allt 
tycktes hänga samman. (1)

Ny insikt
Men så länge som sammanhållningen och gem- 
enskapen var intakt levde Rosetoborna ett lyck-
ligare, förnöjsammare, lugnare och mindre stres-
sat liv än andra amerikaner 
 Med ”The Roseto Story” började en ny in- 
sikt tona fram och som kom att få stor betyd-
else för inriktningen och utvecklingen av social-
vetenskapen och folkhälsovetenskapen. Man börj- 
ade så smått ana att sammanhållning och soli- 
daritet inte bara gör det lättare att stå ut med 
svårigheter utan att gemenskapen också före-
faller främja hälsa, motverka psykisk och fysisk 
ohälsa samt kriminalitet. Den som ingår i en 
social gemenskap tycks leva både lyckligare 
och längre. Detta kom att bekräftas i den kända 
Alamedastudien. Även den visade på den viktiga 
roll som so ciala relationer har för hälsa och väl- 
befinnande – inte minst vid livskriser. Den gen-
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omfördes av de två ameri kanska forskarna Lisa 
Berkman och Leonard Syme som visade att starka 
och nära sociala band var viktigt för hälsan. De 
som hade sådana starka band löpte en betydligt 
mindre risk att dö i förtid än de som hade inga 
eller svaga band till andra människor. (3) 
 I Rosetostudien fanns en uppfattning att stora 
sociala och ekonomiska klyftor försvårar samman- 
hållningen. Detta har bekräftats i en rad studier 
och de mest kända är de som genomförts av två 
engelska forskare Richard Wilkinson (4) och 
Michael Marmot (5). Wilkinson har visat att i 

länder med små ekonomiska klyftor lever man 
längre och förmodligen har det att göra med att 
i mindre klyftor underlättar den sociala samman-
hållningen. Michael Marmot har visat i sina 
studier att hälsan följer en statusgradient. Ju 
högre status desto bättre hälsa och desto lägre 
social status desto sämre hälsa. 
 Med början i mitten på 90-talet började de här 
frågorna också att beforskas under beteckningen 
socialt kapital. Antalet vetenskapliga arbeten om 
sambandet mellan socialt kapital och hälsa är 
numera mycket omfattande. (6)
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Är värmlänningen lycklig?
Bengt starrin

Sammanfattning 
• Drygt var femte värmlänning uppger att de är 
mycket lyckliga.
• Lyckan samvarierar med ålder; lyckan är störst 
i åldersgruppen 25-34 år; största könsmässiga 
skillnaderna återfinns i åldersgruppen 75-84 år.  
I den åldersgruppen är det 23 procent av männen 
som är mycket lyckliga medan motsvarande siffra 
för kvinnor är 15 procent.
• Lyckonivån samvarierar med en rad sociala- 
och ekonomiska förhållanden. Den är högst bland 
föräldralediga. Den är låg bland dem som är 
arbetslösa och bland dem som saknar ekonomisk 
buffert.

Vad är lycka ?
När människor blir tillfrågade om vad de önskar 
sig mest av livet så är det att bli lycklig. Ja, det 
verkar faktiskt vara så att lyckan rankas som nr 1 
i nästan alla länder på jorden där man gjort 
undersökningar om lycka. Även om alla intuitivt 
tycks veta vad lycka är, vad det innebär att känna 
sig lycklig är det inte så lätt att med ord säga 

vad det är. Ett vanligt sätt att definiera lycka är 
att använda stödord som glädje, förnöjsamhet 
och positivt välbefinnande. I den amerikanska 
psykologen Sonja Lyubomirski definition ingår 
dessa termer och hon definierar lycka som en 
känsla av glädje, förnöjsamhet och positivt välbe-
finnande i kombination med att vi upplever livet 
som gott, meningsfullt och värt att leva. (1)
 Lycka intresserade också de gamla filosoferna. 
För Aristoteles var lyckan resultatet av männi-
skans verksamhet. Och hans åsikt var att lyckan 
kommer till den som optimalt utnyttjar sina möj-
ligheter. 
 En annan filosof som var intresserad av lycka 
och som ofta brukar citeras är Jeremy Bentham 
(1748-1832). Han myntade uttrycket största möj-
liga lycka åt största möjliga antal människor. För 
Bentham var lycka liktydigt med lust. 
 En av den amerikanska sociologins pionjärer – 
Lester Ward som verkade i slutet på 1800-talet 
och i början av 1900-talet – betraktade lycka som 
central för sociologin. (2) Sociologins uppgift var, 
menade Ward, att studera vad som påverkade 
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lyckonivån. Politikernas uppgift var sedan att 
skapa de villkor i samhället som bäst gynnade 
lyckan. 
 Lycka är en känsla och anses tillhöra de basala 
känslorna eller emotionerna. Till de basala kän- 
slorna eller emotionerna hör också bl.a. skam, 
ilska, rädsla, förälskelse. För många av samhälls- 
vetenskapens klassiker var emotioner viktigt för 
att förstå samspelet mellan individ och samhälle. 
Men det intresset svalnade i slutet på 20- och i 
början på 30-talet och emotionernas ställning blev 
mycket osäker. Under de senaste årtionden har 
intresset för emotioner och inte minst intresset 
för lycka kommit tillbaka. 
 En tvistefråga har varit om lyckan kan be-
skrivas och mätas. Kan man fråga människor om 
deras lycka? Och går det att ta reda på vad som 
påverkar lyckan? 
 Innan jag redovisar aktuella data om lyckan i 
Värmland skall jag kort redogöra för lite av den 
forskning som ägt rum på senare tid.
 För några år sedan kom den engelske eko-
nomen Richard Layard ut med boken Happiness 
– Lessons from a new science. (3) I den urskiljer 
han sju centrala faktorer bakom lycka och det är, 
familj, inkomst, arbete, vänner, hälsa, frihet och 
personliga världen. Han kallar dessa faktorer för 
”the big seven”. I en svensk undersökning om 
lycka sammanfattades resultaten på följande sätt. 
Lycka i Sverige är att vara frisk, att vara gift 
eller sambo, att tro på en gud, att tjäna bra med 
pengar och att vara ung. (4)
 En av de faktorer som varit föremål för en 
omfattande diskussion och debatt i litteraturen är 
frågan om ekonomins betydelse.  En del resultat 
kan vid första anblicken verka motsägelsefulla. 
Man har pekat på att andelen mycket lyckliga 
ligger på samma nivå nu som för sextio år sedan 
trots att inkomsten flerdubblats. Det skulle då 

tala för att människor i redan rika länder inte blir 
lyckligare av att bli rikare. Men å andra sidan 
visar undersökningar från enskilda länder att 
rika är lyckligare än vad fattiga är och att lycko-
nivån stiger med stigande inkomst även om 
dess marginaleffekt minskar i takt med stigande 
inkomst. Medan lyckotillskottet för den redan 
rike av ökad materiell välfärd är marginell eller 
ingen alls innebär det för den fattige en mycket 
kraftig ökning av lyckan om denne kan ta sig ur 
fattigdomen. 

Goda relationer höjer lyckonivån
Den norske statsvetaren Ottar Helleviks under-
sökning (5) visar att lyckonivån varierar starkt 
genom livsloppet. Femtonåringarnas lycka är 
ganska hög, sedan sjunker den för att öka igen 
och nå sin topp vid 27 års ålder. Lyckonivån 
sjunker efter 30 års ålder för att avta gradvis fram 
till 70 års åldern. Efter det ökar den något. (5) 
 I Helleviks undersökning framgår vidare att 
personer med utbildning på universitetsnivå har 
en högre lyckonivå än genomsnittet. De som trivs 
bra på jobbet har en högre lyckonivå än de som 
inte trivs. Arbetslösa är en grupp med mycket låg 
lyckonivå. Att arbetslösa har en lyckonivå som är 
lägre än dem som har ett jobb har också visats i 
andra studier. (4)
 Personer som bor tillsammans med en partner 
är lyckligare än personer som är ensamboende 
och gifta lyckligare än skilda, separerade och 
ensamstående. (6)
 I Holmberg och Weibulls undersökning fram-
går att kombinationen rik och frisk är särskilt 
gynnsamt för lyckan. I den gruppen uppgav 62 
procent att de är mycket lyckliga. Motsvarande 
siffra bland dem som både var fattiga och sjuka 
var 7 procent. (4)
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Lyckan i Värmland
I Liv och Hälsa undersökningen har vi ställt 
frågan ”På det hela taget, hur lycklig skulle Du 
säga att Du är?”. De svarande har fått ta ställning 
till svarsalternativ och ombetts att markera det 
alternativ som passar dem bäst. Svarsalternativen 
var ”mycket lycklig”, ”ganska lycklig”, ”inte sär- 
skilt lycklig” och ”inte alls lycklig”. Den frågan 
har använts i flera undersökningar, både sven-
ska och internationella, bl.a. i den s.k. SOM-
undersökningen som genomförts av den stats-
vetenskapliga institutionen i Göteborg (4) och i 
den norska monitorundersökning och som ligger 
till grund för Ottar Helleviks studie ”Jakten på 
den norske lykken”. (5)
 I Liv & Hälsa undersökningen är det 21 pro-
cent av männen och 22 procent av kvinnorna som 
uppger att de är mycket lyckliga. Dessa siffror 
ligger i linje med vad Hellevik redovisar för vad 
som gällde för Norge år 2007. Då var det 22 
procent som uppgav att de var mycket lyckliga. 
I SOM undersökningen var det 25 procent som 
uppgav ”mycket lycklig”.
 Lyckan samvarierar med ålder. Andelen myck-
et lyckliga är störst i åldersgruppen 25-34 år. 
Största könsmässiga skillnaderna återfinns i 
åldersgruppen 75-84 år. I den åldersgruppen är 
det 23 procent av männen som är mycket lyck-
liga medan motsvarande siffra för kvinnor är 15 
procent. Anledningen till denna stora differens 
kan möjligen bero på att en betydligt större andel 
kvinnor i den åldern lever ensamma. 

Lyckonivån i Värmlandsundersökningen
Både SOM undersökningen och den norska under- 
sökningen använder sig av ett lyckoindex. I SOM 
undersökningen beräknas differensen mellan an- 
delen som svarat ”mycket lycklig” och ”inte sär-
skilt lycklig och inte alls lycklig. I Helleviks 
undersökning är lyckonivån differensen mellan 
”mycket lycklig” och ”inte alls lycklig”. Jag kom- 
mer här att använda mig av samma beräknings- 
grund som SOM-undersökningen dvs. differens-
en mellan andelen mycket lyckliga och andelen 
inte särskilt lyckliga plus andelen inte alls lyck-
liga. Lyckonivån kan då variera mellan +100 och 
-100. 

Lyckonivån och 
socioekonomiska förhållanden
Som framgår av figur 1 är lyckonivån högst bland 
dem som är föräldralediga. I den gruppen är 
lyckonivån till och med betydligt högre än bland 
dem som trivs mycket bra med sitt arbete och 
bland dem som har ett tryggt och säkert arbete. 
 Det som brukar benämnas sociala kapitalet, 
tillit, förtroende, goda relationer samvarierar 
med förhöjd lyckonivå. 
 En rad förhållanden samvarierar med sänkt 
lyckonivå. Främst gäller det faktorn trivas dåligt 
med bostaden och med arbetet samt att både 
sakna ekonomisk buffert och ha erfarenhet av att 
ha behandlats på ett nedlåtande sätt. 
 Arbetslöshet samvarierar också med sänkt 
lyckonivå men värt att notera är att ett dåligt 
jobb tycks sänka lyckonivån mer än vad arbets-
löshet gör.
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Lyckonivån, hälsa och framtidstro
En mycket optimistisk syn på framtiden sam-
varierar, som framgår av figur 2, kraftigt med 
förhöjd lyckonivå. Och det gör även en mycket 
bra hälsa. Kronisk nedstämdhet (nedstämdhet 
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Figur 1. lyckonivån och socio-ekonomiska förhållanden.

hela tiden) är den faktorer som kraftigast sam-
varierar med minskad lyckonivå. Pessimistisk syn 
på framtiden samvarierar kraftigt med minskad 
 lyckonivå. 
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Figur 2. lyckonivå, hälsa och framtidstro.
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Figur 3. lyckonivå och andra känsloupplevelser
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Lyckonivån och andra känsloupplevelser
I undersökningen ställdes en fråga om vilka kän-
slor man känt de senaste 7 dagarna. 16 känslor 
räknades upp och de svarande ombads sätta 
kryss i den ruta som passade dem bäst. Jag är här 
intresserad av om känslorna har varit mer fre-
kventa och då tagit med endast om det hänt att 

man känt känslan minst fyra av de senaste 7 dag- 
arna. Som framgår av figur 3 samvarierar kän-s-
lorna stolthet, förälskelse och glädje med förhöjd 
lyckonivå. De känslor som framförallt samvari-
erar med en sänkt lyckonivå är sorg, skam, hat, 
rädsla och kränkt/förödmjukelse.

Lyckonivå och livsstil
Ej bruk av tobak och regelbunden motion sam- 
varierar med förhöjd lyckonivå medan en kom-

bination av tobaksbruk och lite motion hänger 
samman med sänkt lyckonivå.



64

ej tobaksbr.-regelb. motion

0

17

50-50

10

5

-2

-3

-8

ej tobaksbrukare

tobaksbrukare-regelb. motion

tobaksbr.-lite motion

lite motion.

tobaksbr.-lite motion

0

tobaksbrukare

Figur 4. lyckonivå och livsstil.

Det hänger ihop
Saker och ting tycks hänga ihop och uppträder 
inte slumpmässigt. Figur 5 visar att nedsatt lycka, 
nedsatt psykiskt välbefinnande, skam och eko-
nomisk stress samvarierar på ett likartat sätt med 

Figur 5. sysselsättningsförhållanden, nedsatt lycka (andelen olyckliga + andelen mindre lyckliga, nedsatt psykiskt välbefinnande, skam 
(andelen som känt skam någon gång under de senaste sju dagarna) och ekonomisk stress (andelen som saknar kontantmarginal samt har 
haft svårigheter att betala räkningar i tid).

sysselsättningsförhållanden. Ju otryggare syssel- 
sättningsförhållanden desto vanligare är det med 
problem av olika slag, hälsomässiga, känslomäss-
iga och ekonomiska.
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Socioekonomiska 
förhållanden och psykisk 

ohälsa

Bengt starrin

Sammanfattning
• Lättare psykiska besvär är vanligare bland 
kvinnor än bland män (19% resp 12%).
• Lättare psykiska besvär samvarierar med en 
rad sociala och ekonomiska förhållanden.
• Lättare psykiska besvär är betydligt vanligare 
bland arbetslösa än bland dem som har ett arbete; 
vanligare bland dem som saknar ekonomisk buff-
ert jämfört med dem som har ekonomisk buffert; 
vanligare bland dem som utsatts för nedlåtande 
behandling jämfört med dem som inte utsatts för 
detta.

Några jämförelser 2000, 2004 och 2008
I alla tre Liv & Hälsa undersökningar som genom- 
förts, 2000, 2004 och 2008, ställdes en fråga om 
ekonomisk buffert. Frågan löd: Om Du plötsligt 
skulle hamna i en situation, där Du på en vecka 
måste skaffa fram 20.000 kr, skulle Du då klara 
det? 
 Tabell 1 visar på tre saker. För det första att 
andelen som har ekonomisk buffert har ökat med 

6 procentenheter sedan år 2000. För det andra 
att det är fler män än kvinnor som har ekonomisk 
buffert. Och för det tredje. Gapet mellan män och 
kvinnor kvarstår.

I undersökningen ställdes en fråga till dem som 
förvärvsarbetade om de var oroliga för att förlora 
jobbet. Inga större förändringar har skett sedan 
år 2000. Dock kan vi notera att skillnaderna 
mellan könen har ökat. En större andel kvinnor 
är oroliga att förlora jobbet och den skillnaden 
inte bara kvarstår utan ökar.
 Vi bör dock ha i minnet att undersökningen ge-
nomfördes under högkonjunktur. Den kris som vi 
befinner oss i år 2009 såg man då inga tecken på.

år ekon buffert kvinnor (%) ekon buffert män (%)

2000 67 76

2004 70 81

2008 73 82

Tabell 1. ekonomisk buffert, 2000, 2004 och 2008
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Mycket eller 
ganska orolig

orolig förlora jobbet 
kvinnor (%)

orolig förlora jobbet 
män (%)

2000 15 12

2004 18 13

2008 17 11

Tabell 2. orolig att förlora jobbet 2000, 2004 och 2008.

Resultat från undersökningen 2008
Det är en betydligt större andel av kvinnorna som 
är oroliga för att förlora jobbet än män (17% resp 
11%). Det är också betydande skillnader mellan 
män och kvinnor vad gäller om man har ekono-
misk buffert eller ej. Saknar ekonomisk buffert 
gör 27 procent av kvinnorna men endast 18 pro-
cent av männen. 
 Om vi ser till sociala band kan vi notera att en 
betydligt större andel kvinnor än män uppger 
att de blivit behandlade på ett nedlåtande sätt 
under den senaste tre månaders perioden (27% 
resp 18%). Men det är samtidigt en större andel 
kvinnor som uppger att det inträffat flera gånger 
under den senaste tre månaders perioden att 
någon visat dem sin uppskattning (55% resp 46%). 
Det är också en mindre andel kvinnor som inte 
är helt säkra på att få hjälp om de hamnar i en 
situation där hjälp behövs (11% resp 14%). 
 Oro för att förlora jobbet är vanligast i den 
yngsta åldersgruppen (18-24 år). Det är också 
vanligare att man saknar ekonomisk buffert i den 
åldersgruppen. Det är både vanligare att man bli-
vit behandlad på ett nedlåtande sätt och att blivit 
visad uppskattning i de yngre åldersgrupperna 
än i de äldre. Det är vanligare bland äldre att 
man inte är säker på att få hjälp vid behov.

Psykisk ohälsa
Lindriga psykiska symtom som t.ex. ängslan och 
oro är relativt vanligt i befolkningen. I den lands-

omfattande undersökning som genomfördes av 
SCB år 2007 angav 26,8 procent av kvinnorna och 
14,5 procent av männen att de besvärats av käns-
lor som ängslan, oro och ångest. Ökningen har 
varit kraftig under den senaste 20 års perioden. 
Vid den undersökning som genomfördes 1988/89 
var det 7,8 procent av männen och 16,3 procent 
av kvinnorna som uppgav att de besvärats. Vid 
undersökningen 1998/99 var motsvarande siffror 
13,1 resp 22,2.
 Den kraftigaste ökningen av den psykiska ohäls- 
an finns bland kvinnor i åldersgruppen 16-64 år. 
Andelen med ängslan, oro och ångest nästan fyr- 
dubblades, från 8,8 procent år 1988/89 till 33,1 
procent år 2007. I den äldsta åldersgruppen (85 
år eller äldre) hardet däremot skett en minskning 
- från 31,7 procent till 24,7 procent. 
 Att lindriga psykiska symtom ökar risken för 
att drabbas av allvarliga psykiska besvär och sjuk- 
domar visar en sammanställning som är gjord av 
statens folkhälsoinstitut. (1)

Lindrigare psykiska besvär – 
förändringar 2000-2008
I Liv och hälsa undersökningen ställdes ett antal 
frågor som rör det psykiska välbefinnandet. Jag 
skall här använda mig av tre indikatorer på lind-
rigare psykiska besvär. En av dem handlar om 
ängslan och oro, en annan om nedstämdhet och en 
tredje om ett sammansatt mått på nedsatt psyk-
iskt välbefinnande. Detta mått består av 12 frågor 
och är en svensk översättning av GHQ 12 (Gene- 
ral Health Questionnaire).
 Som framgår av tabell 3 är utbredningen av såväl 
ängslan, oro, nedstämdhet och nedsatt psykiskt 
välbefinnande betydligt större bland kvinnor än 
bland män. Den enda riktigt tydliga trenden under 
åren är minskningen av ängslan och oro bland män. 
Som framgår av tabell 3 har det skett en minsk-
ning, från 15 procent år 2000 till 10 procent år 2008.
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Ålder och lindrigare psykiska besvär
Bland kvinnor (figur 1b) är utbredningen av 
psykiska besvär störst i den yngsta åldersgruppen 
(18-24 år). Utbredningen är minst i åldersgrupp-
en 65-74 år. De åldersmässiga variationerna i 
lindrigare psykiska besvär är inte lika stora för 
män (figur 1a) som för kvinnor. 

Tabell 3. utbredningen av lindrigare psykiska besvär – 2000, 
2004, 2008.

ängslan (%)
nedstämdhet 
(%)

nedsatt psykiskt 
välbefinnande (%)

år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

2000 23 15 18 11 19 12

2004 22 12 17 10 22 14

2008 20 10 17 10 19 12

Ålder och känsla av sammanhang
I Liv & Hälsa undersökningen har vi använt oss 
av den israeliske sociologen Aaron Antonovskys 
frågeschema om känsla av sammanhang. Anton-
ovksy var intresserad av vad det är som gör att 
människor trots alla motgångar kan hålla sig 
friska. (2) Hans tanke var att det finns generella 
motståndsresurser som vi människor kan an-
vända oss av för att hantera svårigheter och där-
med undgå att bli sjuka. Motståndsresurser kan 
vara kunskap, pengar eller andra materiella ting 
som t.ex. bostad, värme. Motståndsresurser kan 
också utgöras av färdigheter, kunskaper, kultur 
och vänner. Alla dessa motståndsresurser bidrar 
till att skapa en känsla av sammanhang och som 
i sin tur består av tre komponenter nämligen 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Figur 1a. utbredningen av ängslan, oro, nedstämdhet och nedsatt 
psykiskt välbefinnande bland män i olika åldersgrupper.
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Figur 1b. utbredningen av ängslan, oro, nedstämdhet och nedsatt 
psykiskt välbefinnande bland kvinnor i olika åldersgrupper.
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Figur 2. Känsla av sammanhang hos män och kvinnor i olika ålders-
grupper.
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 Antonovksy utvecklade ett antal frågor som 
han menar mäter känsla av sammanhang. (2) Den 
uppsättning frågor som vi använt oss av ingår i 
Antonovskys förkortade version som består av 13 
frågor. Varje fråga innehåller 7 svarsalternativ. 
Genom att summera varje individs svar får man 
en totalsumma som kan maximalt bli 91. Högre 
värden motsvarar högre känsla av sammanhang. 
Medelvärdet för en hel befolkning brukar ligga 
på 66-67.

 Som framgår av figur 2 tenderar kasamvärdet 
öka med stigande ålder. I de yngre åldersgrupp-
erna är skillnaden i kasamvärdet mellan män och 
kvinnor tydliga. Men med ökande ålder minskar 
skillnaderna för att helt elimineras i den äldsta 
åldersgruppen. 

Emotioner och lindrigare 
psykisk ohälsa går hand i hand
Nedstämdhet är inte enbart en indikator på psy-
kisk ohälsa utan är också ett känslotillstånd och 
kan då förstås i ett emotionspsykologiskt och 
emotionssociologiskt sammanhang. I Liv & hälsa 

rädd (%) skamsen (%)

nedstämdhet (%) Kvinnor Män Kvinnor Män

Har ej besvärats 16 8 10 10

någon enstaka gång 30 20 18 22

vid ett flertal tillfällen 50 34 32 34

i stort sett hela tiden 67 55 42 44

Tabell 4. nedstämdhet och emotioner.

undersökningen ställdes en fråga om vilka käns-
lor man känt under de senaste sju dagarna. Tot-
alt fanns 16 känslor uppräknade. 
 Ett sätt att förstå nedsatt psykiskt välbefinn-
ande är att se det som förorsakat av stress. Men 
som den amerikanske stressforskaren Richard 
Lazarus påpekat kan man inte tala om stress utan 
att tala om emotioner eller som han uttrycker 
det ”Där det finns stress finns det emotioner” 
(Lazarus, 1999) (3). 
 Av tabell 4 framgår att det finns ett tydligt 
samband mellan nedstämdhet och känslorna 
rädsla, skam, hat, kränkt/förödmjukelse, skuld och 
sorg. Ju mer frekvent man varit nedstämd under 
de sista tre månaderna desto vanligare är det att 
man känt dessa känslor under den sista veckan. 

Hatisk (%) Kränkt/förödmj

nedstämdhet (%) Kvinnor Män Kvinnor Män

Har ej besvärats 6 10 12 9

någon enstaka gång 17 24 24 22

vid ett flertal tillfällen 27 42 40 44

i stort sett hela tiden 41 61 61 51

skuldkänslor (%) sorgsen (%)

nedstämdhet (%) Kvinnor Män Kvinnor Män

Har ej besvärats 27 20 48 30

någon enstaka gång 47 40 77 68

vid ett flertal tillfällen 53 53 92 85

i stort sett hela tiden 69 61 95 94

(%)
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Den kroniska nedstämdheten rymmer en rad 
specifika känslor, framförallt sorg. Av dem som 
besvärats av kronisk nedstämdhet (nedstämd i 
stort sett hela tiden) är det 94 procent av männen 
och 95 procent av kvinnorna som uppger att de 
känt sorg under den senaste veckan. Rädsla, 
kränkt/förödmjukelse och skuldkänslor är van-
ligare bland kroniskt nedstämda kvinnor än 
kroniskt nedstämda män medan det omvända 
gäller för hat känslan. 

Sociala och ekonomiska förhållanden 
och lättare psykiska besvär
lättare psykiska besvär bland kvinnor
Andelen med lättare psykiska besvär är betydligt 
högre för kvinnor än den är för män (19% resp. 
12%). 
 Det är i runda tal 3 ggr så vanligt med lättare 
psykiska besvär bland arbetslösa kvinnor än det är 
bland kvinnor som har ett tryggt och fast arbete 
(35% resp. 12%). Andra förhållanden som sam- 
varierar starkt med lättare psykiska besvär bland 
kvinnor är svagt socialt stöd, behandlad på ett 
nedlåtande sätt och orolig för att förlora arbetet.
 I gruppen kvinnor med svagt socialt stöd är 
det 36 procent som har lättare psykiatriska be-
svär och bland dem som har erfarenhet av att 
bli behandlad på ett nedlåtande sätt är siffran 35 
procent. Siffran för dem som är oroliga för att 
förlora arbetet är 31 procent. 
 Bland dem som både saknar ekonomisk buffert 
och som har erfarenhet av att bli behandlad på ett 
nedlåtande sätt är det 47 procent som har lättare 
psykiska besvär. 
 Faktorer som tycks vara ett skydd mot lättare 
psykiska besvär är socialt stöd, att ha ett tryggt 
och fast arbete samt att ha en ekonomisk buffert.

lättare psykiska besvär bland män
Sambanden mellan sociala och ekonomiska fakto-

rer och lättare psykiska besvär bland män och 
bland kvinnor är likartade. För män gäller att 
andelen med lättare besvär är störst bland dem 
som behandlats på ett nedlåtande sätt (30%), som 
är arbetslösa (21%) och bland dem som saknar 
ekonomisk buffert (20%).
 Andelen med besvär ökar kraftigt i grupper 
med flera s.k. riskfaktorer. Bland dem som både 
saknar ekonomisk buffert och har erfarenhet av 
att bli behandlad på ett nedlåtande sätt är siffran 
39 procent.

Figur 3a. socio-ekonomiska förhållanden och lättare psykiska 
besvär (nedsatt psykiskt välbefinnande) kvinnor.
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Figur 3b. socio-ekonomiska förhållanden och lättare psykiska 
besvär (nedsatt psykiskt välbefinnande) män
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Figur 4. förändringsnivå (dvs differensen mellan andelen som upp-
givit förbättringar minus andelen som uppgivit försämringar) vad 
gäller ekonomiska förhållanden.
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Förändringar 2004-2008
I Liv & Hälsa undersökningen ställdes ett antal 
frågor om man upplevt några förändringar under 
de fyra senaste åren dvs förändringar sedan 2004.  
Tiden 2004 till maj 2008 kan beskrivas som en 
period med en relativt stark konjunkturuppgång.  
Vi använder ett mått på förändringsnivå som inne- 
bär att vi minskat andelen som uppgivit för-
bättringar med dem som angivit försämringar. 
Om det är en större andel som uppgivit förbätt-
ringar får vi ett positivt värde och om det är en 
större andel som uppgivit försämringar får vi ett 
negativt värde. 
 Vi kan av figurerna 4-6 se att det är framförallt 
yngre människor som upplever förbättringar. En 
tolkning är att det ekonomiska uppsvinget och 
det förbättrade arbetsmarknadsläget från 2004 till 
våren 2008 har varit mest positivt för de yngre 
kvinnornas psykiska hälsa och framtidstro. De 
unga männen och männen generellt har gynnats 
rent ekonomiskt. Äldre och framförallt den äldsta 
åldersgruppen är de som har missgynnats. 

Figur 5. förändringsnivå (dvs differensen mellan andelen som upp-
givit föräbättringar minus andelen som uppgivit försämringar) vad 
gäller framtidstro.
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Figur 6. förändringsnivå (dvs differensen mellan andelen som upp-
givit föräbättringar minus andelen som uppgivit försämringar) vad 
gäller det psykiska välbefinnandet.
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Etnicitet, liv och hälsa
KJerstin alMqvist

Sammanfattning
• Sammanlagt 8,6 procent av de som besvarade 
Liv och Hälsa hade utländsk härkomst. Merpart-
en, eller 5 procent, utgjordes av personer från 
övriga Norden. Personer med utomeuropeisk 
härkomst utgjorde 1,2 procent.
• Personer med nordisk härkomst hade generellt 
sett lägre utbildningsnivå än svenskarna, medan 
personer med europeisk härkomst hade en gen-
erellt sett högre utbildningsnivå än svenskarna.
• Att ha sin försörjning genom pension eller av-
talspension var vanligast bland personer med 
nordisk härkomst.
• Långvariga sjukdomstillstånd var vanligast 
bland personer från övriga Norden, medan det 
var relativt ovanligt att personer med utom- 
europeisk härkomst uppgav att de led av lång-
variga sjukdomar.
• I samtliga grupper med utländsk härkomst var 
det vanligare att man uppgav sig ha sämre tand- 
hälsa jämfört med personer med svensk här-
komst.

Värmland har i likhet med Sverige i övrigt aldrig 
varit etniskt homogent. Olika folkvandringar 
har präglat historien och folkslag eller etniska 
grupper har flyttat mellan platser. Olika grupp-
er av invandrare har kommit och bosatt sig här 
för att så småningom assimileras i det svenska 
samhället. Vallonerna kom och lärde svensk-
arna bergshantering, finnarna kom och odlade 
upp skogsbygden i Värmland. En del etniska 
minoritetsgrupper har utsatts för olika sorters 
nedvärderande bemötande eller inte getts de 
rättigheter som majoritetsbefolkningen har. I 
andra tider har det varit möjligt för olika etniska 
grupper att leva jämsides i ömsesidig respekt. 
Det är olika i olika tider i vad mån etnisk till-
hörighet är något som problematiseras, och i vad 
mån etnicitet diskuteras som ett viktigt samhälls-
fenomen.
 Den invandring som varit till Sverige de 
senaste tjugofem åren har framförallt bestått av 
asylsökande och flyktingar som sökt sig bort 
från politiskt förtryck eller krigssituationer i sina 
hemländer. Vid 2000-talets början fanns det mer 
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än en miljon människor bosatta i Sverige som var 
födda utomlands, och hela 1,6 miljoner svenskar 
hade så kallad utländsk härkomst. Det innebär 
att antingen de själva, en eller båda föräldrar är 
födda utomlands. Bland barn och ungdomar i 
Sverige är det idag nästan 25 procent som har 
utländsk härkomst. 
 Att ha utländsk härkomst betyder förstås inte 
alltid att vare sig man själv eller andra tycker att 
man har en etnisk identitet som skiljer sig från 
omgivningen. I gränstrakter, som Värmland med 
den långa gränsen mot Norge, finns en rörlighet 
över gränsen både beroende på arbetstillfällen 
och val av livspartner. Det är vanligt att ha 
en norsk förälder eller att själv ha norskt ur-
sprung. Detta betraktas snarast som en del av 
majoritetsgruppens variation. Om vi däremot ser 
till invandrargrupper från utomeuropeiska länder 
pågår i dagens Sverige flera debatter där olika 
aspekter av den etniska gruppens beteenden pro- 
blematiseras, till exempel boende och levnads-
vanor. 
 Värmland har i förhållande till sin befolkning 
haft ett stort antal asylsökande bosatta i länet. 
Detta har berott på att Värmland varit ett län, där 
det varit relativt lätt för Invandrarverket att hyra 
lägenheter och stugor och etablera förläggningar. 
För det stora flertalet asylsökande har Värmland 
emellertid bara varit ett transitboende. När man 
beviljats uppehållstillstånd har man anvisats 
boende i en kommun någonstans i Sverige, och 
den kommunen har inte haft någon anknytning 
till vart man varit bosatt under tiden som asyl- 
sökande. Under senare år har man även haft 
möjlighet att på egen hand arrangera sitt bo-
ende, men detta har framförallt inneburit att 
många sökt sig till släktingar och vänner i stor- 
stadsområdena. De asylsökande har på det 
viset funnits i Värmland utan att räknas till be-
folkningen i Värmland. De ingår därmed inte 

heller i urvalet till studien Liv och Hälsa. För 
att ingå i urvalet krävs att man har permanent 
uppehållstillstånd och är bosatt i en av de värm-
ländska kommunerna. 
 Antalet flyktingar med uppehållstillstånd som 
bosatt sig i Värmland har varierat under åren. I 
slutet av 1980-talet bosatte sig relativt många 
iranier i länet, och i början av 1990-talet kom 
ett relativt stort antal personer från det forna 
Jugoslavien att etablera sig i Värmland. Albaner 
från Kosovo och kurder är andra flyktingin- 
vandrargrupper som tagits emot i de värmländ-
ska kommunerna. Andelen personer med flykt-
inginvandrarbakgrund som är bosatta i Värmland 
har dock aldrig närmat sig södra Sverige eller 
storstadsområdena. Få har på egen hand sökt sig 
till Värmland, och det har varit vanligt att man 
efter en tid i Värmland flyttat till någon annan 
plats i Sverige; för att få arbete eller för att 
komma närmare släktingar och vänner. Det har 
inneburit att andelen i befolkningen med flykt-
inginvandrarbakgrund aldrig nått över 5 procent 
i Värmland.
 Sammanlagt 8,6 procent av de som besvarade 
Liv och Hälsa hade utländsk härkomst enligt den 
sedvanliga definitionen, det vill säga att man är 
född utomlands själv eller har minst en förälder 
som är född utomlands. Det var fler kvinnor 
än män med utländsk härkomst som besvarade 
enkäten (60%), vilket är en större skillnad än 
i materialet som helhet (där det var 55 procent 
kvinnor och 45 procent män som besvarade en- 
käten). Merparten, eller 5 procent, av de med ut-
ländsk härkomst som deltog i studien utgjordes 
av personer från övriga Norden. Av de resterande 
var 2,4 procent från övriga Europa, medan endast 
1,2 procent av de som besvarade enkäten hade sin 
härkomst utanför Europa. 
 I denna studie vet vi inte om personerna med 
utländsk härkomst kommit som asylsökande, 
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flyktingar, studenter, arbetskraftsinvandring eller 
anhöriga. Merparten av dem som kommit till 
Sverige sedan 1980-talet, undantaget de som 
kommer från nordiska grannländer, har varit 
asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och 
deras anhöriga. 

Det finns påtagliga skillnader mellan olika in-
vandrargrupper som är bosatta i Värmland. En 
jämförelse mellan personer med nordisk här- 
komst, respektive härkomst från övriga Europa 
och utanför Europa får göras med viss försikt-
ighet eftersom antalet individer utanför Europa 
som deltagit i studien är så pass lågt (81 st). 
Skillnaderna är ändå så tydliga och visar på olik-
heter av betydelse för anpassning och hälsa, att de 
är av intresse. På grund av urvalets storlek sak- 
nas för vissa frågor möjlighet att bryta ner grup- 
pen personer med utländsk härkomst i delgrupp-
er för en meningsfull tolkning. I den följande 
presentationen används uppdelningen Norden, 
övriga Europa samt utom Europa när så är möjligt.
 Åldersfördelningen skiljer sig så att gruppen 
med utomeuropeisk härstamning har en lägre 
genomsnittsålder än övriga. Det visar sig också 
att personer med utomeuropeisk härkomst i 
betydligt större utsträckning än övriga har barn 
under 18 år (55%). I gruppen med härkomst från 
övriga Europa var det 32 procent som hade 
barn under 18 år, medan det bland svenskar och 
personer från övriga Norden var 26 procent res-
pektive 24 procent.

Tabell 1. utländsk härkomst fördelat på kvinnor och män (n = 586).

Tabell 3. sysselsättning.

Utbildning och sysselsättning

Sammanfattningsvis hade personer med nordisk 
härkomst generellt sett lägre utbildningsnivå 
än svenskarna medan personer med europeisk 
härkomst hade en generellt sett högre utbild-
ningsnivå än svenskarna. Personerna med här- 
komst utanför Europa utgjorde en delad grupp 
där det dels finns en del med lägre utbildnings- 
nivå, men det var samtidigt vanligare med aka-
demisk utbildning än vad det var bland personer 
med svensk härkomst.

 I samtliga grupper med utländsk härkomst 
var det, precis som bland svenskar, betydligt 
vanligare att man var anställd än att man var egen 

Härkomst Kvinnor (350) Män (236) totalt (586)

norden 57 % 59 % 58 %

övriga europa 27 % 31 % 28 %

utanför europa 16 % 10 % 14 %

100 % 100 % 100 %

Tabell 2. utbildningsnivå.

Härkomst

förgymnasial
 utb (%)

gymnasial
 utb (%)

eftergymna-
sial utb (%)

Kv Män Kv Män Kv Män

utom europa 30 46 38 23 32 32

övriga europa 29 15 41 54 30 31

norden 40 41 43 41 17 18

sverige 28 34 46 47 27 19

Härkomst
anställd (%) egen företag (%) stud (%)

Kv Män Kv Män Kv Män

utom europa 41 47 2 5 29 26

övriga europa 32 39 3 6 7 11

norden 38 31 3 7 2 1

sverige 44 43 3 8 6 3

Härkomst
ålers/avtals pension (%) arbetslös (%)

Kvinnor Män Kvinnor Män

utom europa 6 11 12 5

övriga europa 35 31 9 3

norden 36 41 1 2

sverige 29 35 3 3
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företagare. Om man hade sin härkomst utanför 
Europa var det betydligt vanligare att man var 
studerande, jämfört såväl med övriga med utom-
svensk härkomst som med personer med svensk 
härkomst. Det var däremot ovanligt att man 
hade pension eller avtalspension om man hade 
utomeuropeisk härkomst, jämfört med övriga 
grupper. Att ha sin försörjning genom pension 
eller avtalspension var vanligast bland personer 
med nordisk härkomst. Man kunde se en tendens 
till högre förekomst av arbetslöshet i den utom-
europeiska gruppen.
 En förklaring till skillnaderna mellan grupp-
erna är åldern, där personer med utomeuropeisk 
härkomst generellt sett var yngre än de övriga. 
En annan förklaringsgrund är att personer med 
utomeuropeisk härkomst i stor utsträckning 
kommit hit som asylsökande, flyktingar eller 
anhöriga till dessa grupper. Det innebär att det 
finns fler i den gruppen som studerar som ett sätt 
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 
som de ännu står utanför.

Etnicitet och hälsa
Det fanns tydliga skillnader mellan de olika 
grupperna med utländsk härkomst i hur de 
beskrev sitt allmänna hälsotillstånd. Personer 
med utomeuropeisk härkomst uppgav i betydligt 
högre grad än svenskar att de mådde bra eller 
mycket bra, medan personer från övriga Norden 
betydligt mer sällan uppgav att de mådde bra eller 
mycket bra. Personer från övriga Europa upp- 
visade de största skillnaderna mellan män och 
kvinnor, där männen mådde bättre än svenskarna 
medan kvinnorna mådde något sämre. 
 Beskrivningen av det egna hälsotillståndet häng- 
de väl samman med i vilken grad man uppgav att 
man led av långvarig sjukdom. Vanligast var det 
med långvariga sjukdomstillstånd bland person-
er från övriga Norden, medan det var relativt 
ovanligt att personer med utomeuropeisk här-
komst uppgav att de led av långvariga sjukdomar. 

utom europa (%) övr europa (%) övr norden (%) sverige (%)

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

allmänt hälsotillstånd, Bra/mkt bra 86 85 66 79 53 55 70 70

långv. sjkd/besvär, Ja 16 10 31 24 41 49 30 31

När det gällde tandhälsa var tendensen annor-
lunda. I samtliga grupper med utländsk härkomst 
var det vanligare att man uppgav sig ha sämre 
tandhälsa jämfört med de med svensk härkomst. 
Särskilt vanligt var det att män med härkomst 
från övriga Europa (16%) samt utanför Europa 

Tabell 4. allmänt hälsotillstånd och långvariga sjukdomar.

(24%) angav att de hade dålig eller mycket dålig 
tandhälsa.
 Generellt sett rapporterade kvinnor, oavsett 
etnisk härkomst, fler symtom på psykisk ohälsa 
än vad män gjorde. 



79

utom europa (%) övr europa (%) övr norden (%) sverige (%)

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

ängslan/oro, flertal tillf/hela tiden 22 19 20 11 21 12 19 9

trött/kraftlös, flertal tillf/hela tiden 26 5 21 24 38 28 28 18

sömnproblem, flertal tillf/hela tiden 21 10 35 26 35 24 24 25

nedstämnd, flertal tillf/hela tiden 9 14 22 12 23 13 15 9

stress, flertal tillf/hela tiden 32 14 29 27 25 18 24 14

utom europa (%) övr europa (%) övr norden (%) sverige (%)

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Besökt läkare akutmot, Ja 9 10 23 8 11 12 10 10

Besökt läkare sjkhusmot, Ja 14 20 27 14 20 19 19 17

Besökt läkare vårdc, Ja 36 40 41 27 48 39 34 34

Behövt men ej sökt vård, Ja 16 32 28 18

Tabell 5. Psykisk ohälsa.

Tabell 6. att söka vård.

 Kvinnor från Norden och övriga Europa rapp- 
orterade i högre grad än övriga grupper sömn-
problem och nedstämdhet. Både kvinnor och män 
från övriga Norden rapporterade i högre ut-
sträckning problem med trötthet och kraftlös- 
het. Trötthet och kraftlöshet rapporterades däre-
mot påtagligt sällan av män med utomeuropeisk 

härkomst, som även generellt sett beskrev 
problem med symtom på psykisk ohälsa i lägre 
utsträckning än övriga. Stress rapporterades 
mest frekvent av kvinnor med utomeuropeisk 
härkomst, som å andra sidan hade lägst rapp-
orterade frekvens av nedstämdhet.

 Uppgifterna om hur man sökt vård stärker 
bilden av att personer med utomeuropeisk här-
komst har lika bra hälsa som etniska svenskar, 
medan personer från övriga Norden tycks ha en 
sämre hälsa och större benägenhet att söka vård 
jämfört med personer med svensk härkomst.
 Bland personer från övriga Europa uppgav 
kvinnorna i större utsträckning än männen att de 
besökt läkare under den sista tiden. Det var även 
vanligare att kvinnor från övriga Norden uppgav 
att de hade besökt läkare på vårdcentralen än 
vad männen i gruppen uppgav. I gruppen med 

härkomst utanför Europa fanns däremot en svag 
tendens till motsatsen, det var något vanligare 
att männen uppgav att de hade besökt läkare. 
Bland personer från övriga Norden och från 
övriga Europa var det vanligare att man uppgav 
att man behövt men inte sökt vård än vad det var 
bland personer med svensk härkomst. 

Utsatthet och framtidstro
Tre frågor i enkäten tog upp sådant som kan 
förknippas med att man utsatts för diskriminer-
ande eller kränkande handlingar. På frågan om 
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det hänt att man känt sig ignorerad fanns inga 
nämnvärda skillnader mellan hur man svarade 
oavsett om man hade svensk eller utländsk här- 
komst. Ungefär var fjärde person uppgav att det 
hänt dem någon eller flera gånger. På frågorna 

om man gjorts till åtlöje eller kränkts fanns 
däremot en noterbar skillnad. Personer med utom- 
europeisk härkomst uppgav i högre utsträckning 
än andra att någon kränkt deras heder eller att 
de gjorts till åtlöje någon eller flera gånger.

De flesta (mer än 90%) som deltog i studien upp- 
gav att de trivdes bra eller ganska bra i sin 
bostad. Det fanns en tendens att personer med 
utomeuropeisk härkomst i något lägre utsträck-
ning än övriga uppgav att de trivdes i sin bostad 
(83%). Å andra sidan var de den grupp som i 
högst utsträckning uppgav att de var mycket 
eller ganska optimistiska inför framtiden, 71 pro- 
cent jämfört med 64 procent bland de med 
svensk härkomst. Resultatet ska dock tolkas med 
skillnaderna i medelålder mellan grupperna i 
minnet. Det kan vara lättare att se med optimism 
på framtiden om man är yngre.

Diskussion
Frågan om etnicitet, det vill säga vilken etnisk 
grupp man tillhör, blir aktuell först när flera 
etniska tillhörigheter är möjliga. Det handlar 
om samhällen där flera etniska grupper lever 
tillsammans (som i USA eller dagens Sverige), 
eller i samband med migration. Att lämna ett 
samhälle eller ett land för att flytta till ett annat 
land där man är i minoritet, kommer ound-
vikligen att innebära att den etniska identiteten 
aktualiseras. Det har egentligen ingen betydelse 
om migrationen beror på att man flytt från sitt 
ursprungsland, om man har fått ett arbete i det 
nya samhället eller om man blivit adopterad. 

Tabell 7. diskriminering och kränkningar.

utom europa (%) övr europa (%) övr norden (%) sverige (%)

ngn kränkt din heder, Ja ngng/flerag 17 12 13 9

gjorts till åtlöje, Ja ngng/flerag 17 9 9 9

Oavsett orsaken kommer den etniska identiteten, 
förr eller senare, att bli något som man behöver 
hantera i och med att man har sitt ursprung i en 
annan etnisk grupp än den som dominerar där 
man bor. 
 Etnisk identitet handlar om upplevelsen av 
att höra till eller att var medlem av en etnisk 
grupp, och att man har vissa sätt att tänka, upp-
leva, känna och bete sig som beror på att man 
hör till den gruppen. Till skillnad från flera 
andra aspekter av identiteten och andra typer 
av grupptillhörigheter är den etniska identiteten 
delvis baserad på biologiska faktorer, det vill säga 
vilken familj och släkttillhörighet man har och 
vilken etnisk grupp man därmed föds som med-
lem i. Phinney och Rosenthal (1) uttrycker det 
som att den etniska identiteten handlar om det 
vi inte kan påverka; vårt ursprung, och hur vi 
förhåller oss till det. På det sättet skiljer sig 
etnisk identitet påtagligt från sådana aspekter 
av identiteten som vi mer eller mindre kan välja 
själva, till exempel politisk och religiös livs-
åskådning. 
 Gränsen mellan vad som är etnisk tillhörighet 
och vad som är kulturell tillhörighet kan vara 
otydligt. Många gånger sammanfaller det att en 
grupp definierar sig själva som en etnisk grupp 
och att gruppen ifråga har en gemensam kultur, 
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på att flertalet asylsökande och flyktingar som 
beviljats uppehållstillstånd och etablerat sig i 
Sverige efterhand mår relativt väl (3). Erfaren-
heterna av denna studie pekar i samma riktning. 
 Det finns fog för att ifrågasätta om Värmland 
kan sägas ingå i den mångkulturella utveckling 
som präglat Sverige totalt sett de senaste 25 åren. 
Andelen personer med härkomst från övriga 
Europa och särskilt utanför Europa är klart lägre 
än vad som gäller på nationell nivå, vilket märks 
i denna studie.
 I Sverige antogs 1985 vad som beskrevs som 
”Hela Sverige-strategien” (4). Innan dess hade 
invandrare och asylsökande fått bosätta sig var 
de ville med följden att flertalet hade slagit sig 
ner i storstäderna. Av oro för att förorterna 
skulle utvecklas till getton beslöt man att spri-
da flyktinginvandrarna över Sverige genom att 
anvisa boende i särskilt kontrakterade kom-
muner. Så småningom tog de flesta av Sveriges 
kommuner, även mycket små landsortskom- 
muner i Värmland, emot flyktingar och asyl-
sökande som beviljats uppehållstillstånd. Även 
om kommunerna försökte samordna vilka etni-
ska grupper de tog emot blev det i realiteten i 
flertalet kommuner alltför få personer i varje 
etnisk grupp för att det skulle vara möjligt att 
ha egna skolor eller liknande förutsättningar. 
Ofta var det inte ens möjligt att erbjuda hem-
språksundervisning till barnen. Många familjer 
flyttade efterhand till större städer där de kunde 
ha ett bättre socialt liv tillsammans med den 
etniska ursprungsgruppen. När det blev möjligt 
för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige 
att bosätta sig fritt har de flesta sökt sig till 
storstäderna. När vi ser till den värmländska be- 
folkningen av idag är det mångkulturella in-
slaget blygsamt och andelen i befolkningen med 
utomeuropeisk härkomst är låg. Det relativt 
sett höga antalet asylsökande som vistas i länet 

men det förekommer också att människor har 
en gemensam kultur trots att de har olika etnisk 
identitet. Det ser vi flera exempel på i samhällen 
där olika folk genom historien har bosatt sig 
tillsammans. 
 Dagens Sverige kan med fog beskrivas som 
mångkulturellt, och många av de samhälls-
fenomen som debatteras i media rör sig om 
skillnader mellan etniska gruppers vanor, värd-
eringar och livsvillkor. Det är framförallt olika 
muslimska invandrargrupper vars etniska här- 
komst problematiseras, och där man i debatten 
lyfter olika problem som etniskt segregerade bo-
stadsområden, utanförskap på arbetsmarknaden, 
sämre ekonomi och sämre hälsa.
 Den erfarenhet vi kan dra från studien Liv och 
hälsa ger en något annorlunda bild. De grupper 
som i den mediala debatten beskrivs som 
bärare av olika svårigheter tycks tvärtom på 
flera sätt särskilja sig positivt jämfört med den 
värmländska befolkningen med svensk härkomst. 
Personer med utomeuropeisk härkomst var 
yngre än Värmlands genomsnittsbefolkning. De 
hade i högre utsträckning akademisk utbildning 
och bättre hälsa. Det fanns orosmoln, som något 
högre arbetslöshet, lägre trivsel med bostaden 
och högre grad av utsatthet för kränkningar, men 
personer med utomeuropeisk härkomst rapp-
orterade trots det i större grad än värmlänningar 
med svensk härkomst att man var optimistisk 
inför framtiden. 
 Det finns gott om studier som gjorts på olika 
grupper av flyktingar och asylsökande som kom-
mit till Sverige de senaste decennierna, och där 
man visat på ohälsa relaterad till traumatiska er-
farenheter i hemlandet liksom negativa effekter av 
den stress man utsatts för under tiden som asyl- 
sökande i Sverige (2). Det är mer sparsamt med 
studier där man undersökt hur hälsan utvecklats 
över tid i Sverige. Det finns dock klara indicier 
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under tiden de väntar på att fortsätta till annan 
ort kan sannolikt innebära att man upplever att 
det är betydligt vanligare med invandrare med 
härkomst utanför Europa än vad det faktiskt är.
 Det finns däremot anledning att uppmärk-
samma den gruppen som härstammar från våra 
nordiska grannländer, företrädesvis Norge. De 
utgör den största gruppen med utländsk här-
komst i Värmland. I Liv och hälsa - studien har 
personer med nordisk härkomst ofta de mest 
bekymmersamma resultaten. De hade lägst ut- 

bildningsnivå och högst andel som fick sin 
försörjning genom pension eller avtalspension. 
De beskrev en avsevärt sämre hälsa än övriga 
grupper och led i högre grad av långvariga 
sjukdomstillstånd. En fördjupad studie av lev-
nadsvanor och livsvillkor hos personer med nor-
disk härkomst för att få bättre kunskap om varför 
de tycks ha högre sjuklighet och sämre hälsa 
än den övriga befolkningen i Värmland vore 
angeläget.
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Den ekonomiska situationen 
för de äldsta i länet 

clary KreKula

Sammanfattning
• Äldre uppger i mindre utsträckning än yngre 
att de har svårigheter att klara av de löpande ut-
gifterna. 
• Äldre uppger i högre utsträckning än yngre 
åldersgrupper att de har tillgång till kontant-
marginal.
• Under åren 2000–2008 har skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns tillgång till ekonomisk buffert 
ökat i åldersgruppen 74–84 år. Under samma  
period har de minskat i åldersgruppen 65–74 år. 
• Inom grupperna äldre kvinnor och boende i en-
personshushåll finns en större andel som saknar 
kontantmarginal. 
• 13 procent av män äldre än 65 år uppger att de 
saknar ekonomisk buffert. För kvinnorna i samma 
åldersgrupp är andelen 20 procent. För de kvin-
nor som är boende i enpersonshushåll är dock 
motsvarande andel 28 procent. 

Det är ett välkänt faktum att det inte finns en 
enhetlig upplevelse av att vara gammal. Åldrandet 
innebär istället en mångfald av livsvillkor, där 

sociala positioner som till exempel kön och klass 
ger individer olika resurser och på så vis bidrar 
till olika erfarenheter av hög ålder. Forskning har 
framhållit tre övergripande former av resurser som 
betydelsefulla för att man som äldre bland annat 
ska kunna upprätthålla självständighet, hälsa och 
ha förmåga att hantera yttre förändringar. Dessa 
är materiella medel, psykologiska-fysiska resurser 
och sociala-familjära resurser (1). Ett exempel på 
sambandet mellan dessa resurser och individers 
vardagsliv i stort och smått är den återkommande 
redovisningen av hur ekonomisk utsatthet bland 
annat bidrar till ohälsa och kortare livslängd (se 
t.ex. 2). Det finns därför anledning att lyfta fram 
äldres ekonomiska situation. Det heterogena 
åldrandet innebär dock att vi inte bara bör synlig-
göra den ekonomiska situationen för äldre som 
om det vore ett homogent kollektiv. Om vi vill 
förstå äldres villkor eller om ambitionen är att till 
exempel förebygga ohälsa är det viktigt att också 
belysa de skillnader som finns mellan grupper av 
äldre och resa frågor om vilka grupper äldre som 
lever under ekonomisk stress. 
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I detta kapitel belyser jag den ekonomiska situa-
tionen för äldre i Värmland. Med äldre avses här 
de som var i åldrarna 65–84 år då de deltog i Liv 
och Hälsastudien. Denna åldersgrupp bestod av 
2 369 personer, varav 1 198 kvinnor och 1171 
män. Inom många områden är okunskapen fort- 
farande hög om äldres situation (3). Detta fram-
träder bland annat i hur vi gärna tror att äldre 
har det illa. Dessa antaganden gäller även den 
ekonomiska situationen. I detta kapitel strävar 
jag därför efter att ge en något bredare bild av 
den ekonomiska situationen för länets äldsta in- 
vånare. Jag gör det genom att diskutera tre 
frågor: (1) Hur ser äldres ekonomi ut i jämförelse 
med andra åldersgrupper? (2) Hur har ekonomin 
för de äldsta i länet förändrats under perioden 
2000 – 2008, dvs. under den period som Liv och 
Hälsa studierna genomförts? (3) Finns det inom 
det stora kollektivet äldre grupper som i större 
utsträckning än andra kan vara utsatta för eko-
nomisk stress?

Hur ser äldres ekonomi ut i jämförelse 
med andra åldersgrupper?
Studiens deltagare har tillfrågats om de under de 
senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara 
löpande utgifter som hyra och avbetalningar samt 
om de på en vecka skulle kunna klara av att skaffa 
fram 20 000 kronor, dvs. frågor om deras tillgång 
till kontantmarginal. Nedan kommer jag att tala 
om svårigheter att klara löpande utgifter och/eller 
avsaknad av kontantmarginal i termer av ekono-
misk stress eller ekonomisk utsatthet (jmf 4).
 Drygt 85 procent av studiens deltagare i samtliga 
åldersgrupper (18–84 år) uppger att de inte haft 
svårigheter att klara vardagsekonomin under det 
senaste året. Medan detta gäller för ca 75 procent 
av de tillfrågade i åldern 18-34 år är motsvarande 
siffra 94 procent för alla åldersgrupper över 65 år. 
Av resultaten framträder alltså att de äldsta 

åldersgrupperna i mindre utsträckning än yngre 
åldersgrupper uppger att de har svårt att klara 
vardagsekonomin. 

Figur 1. svarat neJ på frågan: Har det under de senaste tolv 
månaderna hänt att du haft svårigheter att klara löpande utgifter 
som till exempel hyra, avbetalningar etc. 
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Strax under 90 procent av männen i åldern 75– 
84 år har en buffert. Av dem som i samtliga 
åldersgrupper angivit att de inte tror sig kunna 
skaffa fram beloppet inom en vecka utgör kvinnor 
66 procent. Inom gruppen kvinnor 18–34 år 
finner vi den lägsta andelen som svarat att de har 
kontantmarginal (66 %). 
 Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera 
att de äldsta åldersgrupperna inte uppvisar större 
ekonomisk stress än de yngre. Det är istället inom 
de yngre åldersgrupperna vi finner den högsta 
andelen som uppger att de har upplevt svårigheter 
att klara ekonomin respektive saknar tillgång till 
kontantmarginal.

Hur har ekonomin för de äldsta i länet 
förändrats under perioden 2000 – 2008?
Liv och Hälsa-studierna har genomförts åren 2000, 
2004 och 2008. I detta avsnitt jämför vi resultat 
för åren 2000 och 2008. När vi ser till frågan om 
förmåga att hantera vardagsekonomin svarade 
år 2000 80 procent av samtliga tillfrågade att de 
inte upplevde svårigheter med detta. År 2008 var 
motsvarande siffra 86 procent. Om vi jämför ålders- 

Figur 2. svarat Ja på frågan: om du plötsligt skulle hamna i en 
situation, där du på en vecka måste skaffa fram 20 000 kronor, 
skulle du klara det?

18-34 år

20

0

40

60
74

69

8383 84

35-49 år 50-64 år 65-79 år 80-84 år

80

100

%

grupperna 18–34 år och 65–84 år kan vi notera 
att utvecklingen inom dessa åldersgrupper varit 
jämförbar och att andelen som svarat att de inte 
upplevde svårigheter med vardagsekonomin sti- 
git med någon procentenhet i respektive ålders-
grupp. Vad gäller denna fråga framträder ingen 
nämnvärd skillnad i utvecklingen mellan yngre 
och äldre åldersgrupper under perioden år 2000–
2008.
 Ser vi till frågan om kontantmarginal kan vi 
konstatera att vi i samtliga åldersgrupper har 
en större andel som år 2008 uppger att de har 
tillgång till kontantmarginal än vad som var fallet 
år 2000. I åldersgruppen 18–34 år uppgav år 2000 
61 procent att de hade ekonomisk buffert (18 000 
kr år 2000). År 2008 var andelen 75 procent. För 
åldersgrupperna 65 år och äldre har andelen med 
buffert ökat från 78 procent till 94 procent under 
den nämnda perioden. Även vad gäller tillgång 
till ekonomisk buffert har vi alltså en jämförbar 
utveckling för yngre och äldre åldersgrupper, med 
en större andel som år 2008 svarar Ja på frågan.
 Låt oss se lite närmare på den äldsta ålders-
gruppen och se hur utvecklingen varit mellan 
olika åldersgrupper samt mellan kvinnor och män 
inom det stora åldersspannet 65 år och äldre. År 
2000 angav 90 procent av samtliga i åldersgruppen 
65 år och äldre att de inte upplevde svårigheter 
att klara de löpande utgifterna. År 2008 var mot- 
svarande andel 94 procent. Denna siffra som be-
handlar kategorin äldre som en homogen kategori 
döljer dock de skillnader som kan ses mellan ålders- 
grupper och mellan kön inom detta stora kollektiv: 
År 2000 angav 94 procent av kvinnor och män 
i den äldsta åldersgruppen, 75–84 år, att de inte 
upplevde svårigheter att klara vardagsekonomin. 
Denna andel är i stort sett oförändrad år 2008. 
I den något yngre åldersgruppen, 65–74 år, var 
motsvarande andel år 2000  lägre än för de äldsta. 
Här ser vi dock år 2008 en ökning med några 
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procentenheter. En mer precis beskrivning av de 
förändringar som skett är alltså att det bland de 
”yngre äldsta” kan noteras en något större andel 
som klarar vardagsekonomin år 2008 än vad som 
angavs år 2000. Motsvarande förändring ses inte 
för de ”äldsta äldsta” där andelen ligger kvar på 
samma höga nivå. Detta har inneburit att den 
tidigare skillnaden mellan dessa två åldersgrupper 
utjämnats vad gäller denna fråga. 
 År 2000 angav 90 procent av både kvinnor och 
män i åldern 65 år och äldre att de kunde klara 
ekonomin utan svårigheter. År 2008 är andelen, 
som nämnts ovan, 94 procent. Inte heller här kan 
några större skillnader noteras mellan könen. Vad 
gäller denna fråga framträder alltså samma svars-
bild för kvinnor och män vid de två tillfällena. 
 Ser vi däremot till frågan om kontantmarginal 
framträder skillnader mellan kvinnor och män. 
Både i åldersgruppen 65–74 år och 75–84 år kan vi 
år 2000 och år 2008 konstatera att en större andel 
män än kvinnor anger att de har kontantmarginal. 
Vi kan också konstatera att en högre andel av så- 
väl kvinnor som män har tillgång till buffert år 
2008 än år 2000. Detta gäller för de båda ålders-
grupperna. 
 Den största ökningen av andelen med eko-
nomisk buffert ses bland männen i åldern 75–84 
år. Skillnaderna mellan kvinnor och män har 
därför ökat i den åldersgruppen. I åldersgruppen 
65–74 år överstiger däremot ökningen av andelen 
kvinnor som har kontantmarginal den som ses 
bland männen. Bland dess ”yngre äldre” har därför 
skillnaderna minskat mellan kvinnor och män. 

Finns det grupper av äldre som är  
utsatta för ekonomisk stress?
Även om det stora kollektivet äldre alltså inte 
uppger mer ekonomisk stress än andra ålders-
grupper, finns det skillnader inom denna grupp. 
Detta har delvis belysts ovan. Jag ska illustrera 
detta ytterligare genom att diskutera frågor om 
ekonomisk buffert mellan kön samt mellan dem 
som bor ensamma eller med en partner. 
 Som noterats ovan synliggör frågan huruvida 
man har svårt att hantera de löpande utgifterna 
inga skillnader mellan kvinnor och män i ålders-
grupperna över 65 år. Skillnader framträder dock 
när vi ser till frågan om kontantmarginal. Inom 
gruppen 65 år och äldre uppger 87 procent av 
männen att de har ekonomisk buffert. För kvinn- 

Figur 3. svarat Ja på frågan: om du plötsligt skulle hamna i en 
situation, där du på en vecka måste skaffa fram 20 000 kronor 
(18 000 år 2000), skulle du klara det?  
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orna i samma ålder är motsvarande andel lägre, 
strax över 80 procent. Det betyder alltså att 
medan 13 procent av männen äldre än 65 år sak-
nar ekonomisk buffert gäller detta för 20 pro- 
cent av kvinnorna i samma ålder. Liknande resul-
tat ses i Äldrestudien i Värmland där resultat även 
redovisas för dem som är 85 år och äldre. Även 
det materialet uppvisar en könsskillnad, där en 
större andel män än kvinnor uppger att de har 
kontantmarginal. 
 Vi kan alltså, som också diskuterats ovan, se 
en skillnad mellan kvinnor och män när det 
gäller tillgång till kontantmarginal. Skillnaderna 
framträder däremot inte i frågor som rör svå-
righeter att klara vardagsekonomin. De två fråg- 
orna synliggör alltså olika aspekter av ekonomisk 
utsatthet. Frågan om svårigheter att klara var-
dagsekonomin får inte förväxlas med individernas 
disponibla inkomst. Att ha svårt att klara löpande 
utgifter kan vara ett resultat såväl av att man har 
lite pengar som av att man prioriterat annat än 
det tillfrågade. På samma sätt kan den som under 
många år vant sig att hushålla med resurserna 
och som organiserat en vardag med små utgifter 
uppleva ekonomin som tillfredsställande trots 
att inkomsterna är små. Frågan om tillgång till 
kontantmarginal möjliggör i det avseendet en 
tydligare jämförelse av individernas tillgång till 
ekonomisk marginal; antingen bedömer man att 
man kan skaffa fram beloppet eller så tror man 
att detta inte är möjligt. När jag nedan går vidare 
med att söka en fördjupad förståelse av grupper 
äldre som lever under ekonomisk stress fokuserar 
jag därför på frågan om kontantmarginal. 
 Jag har illustrerat att äldre kvinnor har sämre 
ekonomiska marginaler än äldre män. Inom 
gruppen äldre kvinnor kan i sin tur ytterligare 
skillnader urskiljas. Tillgång till ekonomisk mar- 
ginal påverkas också av huruvida man är samman-
boende med en partner eller boende ensam i sitt 

hushåll. 72 procent av de äldre kvinnor som bor 
i enpersonshushåll uppger att de har tillgång till 
kontantmarginal. Av de sammanboende kvinnorna 
är motsvarande andel närmare 86 procent. Med 
andra ord, 28 procent av de äldre kvinnor som 
bor ensamma saknar ekonomisk buffert. Inom 
gruppen äldre kvinnor som bor ensamma finner 
vi alltså en större andel utsatta för ekonomisk 
stress än vad vi ser om vi enbart belyser det stora 
kollektivet äldre. 
 Ovan har jag belyst hur de ekonomiska vill-
koren för äldre framträtt vid studierna år 2000 
respektive år 2008. Jag ska avsluta genom att se 
på vad som skett med den ekonomiska situationen 
för gruppen äldre kvinnor i enpersonshushåll 
under den nämda perioden. 
 År 2000 uppgav 70 procent  av de kvinnor 
som var äldre än 65 år och som bodde ensam i 
sitt hushåll att de hade tillgång till ekonomisk 
buffert. År 2008 var motsvarande andel 72 pro-
ent. Inom gruppen framträder alltså en liten 
ökning av andelen med tillgång till ekonomisk 
marginal. För det stora kollektivet äldre än 65 år 
ökade andelen med ekonomisk buffert under 
samma period från 78 till 94 procent. Vi kan alltså 
konstatera att även om en liten ökning skett av 
andelen med tillgång till ekonomisk buffert inom 
gruppen äldre kvinnor som bor ensamma, ligger 
denna ökning långt under den ökning som skett 
för kollektivet äldre som helhet.
 I detta kapitel har jag diskuterat den ekonomiska 
situationen för länets äldsta invånare, de som är  
65 år och äldre. Jag har illustrerat att frågor om hur 
man klarar löpande utgifter och huruvida man har 
tillgång till kontantmarginal pekar på att den stora 
kategorin äldre i mindre utsträckning än yngre 
åldrar uppger svårigheter med vardagsekonomin 
och i större utsträckning än yngre har ekonomisk 
buffert. Jag har också illustrerat att dessa frågor 
pekar på att samma förändringstendenser ses i de 
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äldsta som de yngre åldersgrupperna då vi jämför 
resultat mellan år 2000 och år 2008. Slutligen har 
jag illustrerat de skillnader som finns mellan kön 
och mellan åldersgrupper inom det stora kollek-
tivet äldre. 
 Utifrån den rikliga forskning som bland annat 
framhåller samband mellan ekonomisk stress och 
hälsa är det naturligtvis viktigt att belysa den 
ekonomiska situationen för de äldsta. De resul-

tat som redovisats ovan understryker dock nöd- 
vändigheten av att inte stanna vid analyser av 
äldre som en enhetlig kategori. Om vi vill förstå 
de faktorer som bidrar till äldres hälsa och väl-
befinnande behöver vi kunskap om de villkor 
som gäller för grupper av äldre. För frågor om 
ekonomi är det som ovan illustrerats, fruktbart 
att bland annat belysa skillnader mellan kön, ålder 
och boendeförhållanden.
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Arbetsmiljö och ohälsa
larS-gunnar engStröm • ulla-Britt eriKSSon

Sammanfattning
• Männen och kvinnorna i det värmländska arbets- 
livet arbetar i olika sektorer.
• Kommunanställda kvinnor är överrepresenter-
ade bland de sjukskrivna.
• Fysiska arbetsmiljöfaktorer har genomgående 
stark påverkan på sjukskrivningar för männen.
• Upprepade och ensidiga arbetsrörelser är en tyd- 
lig negativ fysisk arbetsmiljöfaktor för kvinnorna. 
• Trivsel på arbetsplatsen har betydelse för 
kvinnors sjukskrivning .
• Oro för att förlora arbetet är betydelsefullt för 
att förklara sjukskrivningar.
• Långtidssjukskrivna kvinnor har sämre möjlig-
het att bestämma hur respektive vad som skall 
utföras i arbetet.
• Högt ställda krav och låg grad av kontroll över 
arbetet, s.k. spända arbeten, är en riskfaktor för 
sjukskrivning, speciellt för kvinnor.

Inledning
Hälsa i arbetslivet är det fjärde av de elva målom-- 
råden som presenteras i den nya nationella folk-

hälsopolitiken (1). Det handlar om möjligheterna 
att fungera och må bra under ett helt arbetsliv. 
Arbetet upptar mycket tid av en vuxen persons 
liv och fyller flera funktioner. Det ger försörjning 
men också möjligheter till social gemenskap. 
Arbetet utgör också en grund för vår identitet 
och självkänsla. Personer som befinner sig utan- 
för arbetsmarknaden har sämre hälsa. I den 
senaste nationella folkhälsorapporten har man 
jämfört hälsan åren 2004-2005 mellan syssel- 
atta och de som står utanför arbetsmarknaden 
(personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning/
förtidspension, är arbetslösa, hemarbetande eller 
studerande). Siffrorna visar att svår värk är 
mycket vanligt bland dem som har sjuk- eller 
aktivitetsersättning (kallades tidigare förtidspen-
sion), och ett nedsatt psykiskt välbefinnande är 
vanligare bland dem som står utanför arbets- 
marknaden än bland sysselsatta (2). De flesta 
i förvärvsaktiv ålder har ett arbete och i detta 
kapitel ligger tyngdpunkten på sådana arbets-
miljöfaktorer som kan tänkas leda till ökad ohälsa 
i stora grupper i befolkningen.
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 I den svenska välfärdsmodellen har lönearbetet 
en central ställning och ersättningssystemen är 
uppbyggda för att skydda medborgarna mot in-
komstbortfall till följd av sjukdom, ålderdom eller 
arbetslöshet. Det är bara en liten del av sjuk- 
dom bland befolkningen som tar sig uttryck i 
form av sjukskrivning. Den begränsas till per-
soner i arbetsför ålder och att man bedöms att 
inte kunna utföra sitt arbete eller söka arbete 
på grund av sjukdom eller skada. Sjukskrivning 
hänger således naturligt ihop med en persons 
hälsosituation men förhållanden på arbetsplatsen 
och på arbetsmarknaden har också betydelse. 
 Detta kapitel är upplagt så att vi beskriver 
och jämför arbetsmiljön ur både de långtids-
sjukskrivna värmlänningarnas och övriga värm-
länningars perspektiv. På så vis kan vi få en bild 
av vilka arbetsmiljöfaktorer som har betydelse för 
sjukskrivning. Vi koncentrerar diskussionen ned-
an kring risker i arbetsmiljön eftersom dessa har  
studerats mer än de hälsobringande effekter, som 
arbetet också har.  Genomgående, om inget annat 
anges, gäller vår analys av arbetsmiljö och sjuk-
skrivning personer i arbetsför ålder 18–64 år. 
Med långtidssjukskriven menar vi personer som 
varit sammanhängande sjukskrivna i minst 29 
dagar någon gång under det senaste året.
 Då den svenska arbetsmarknaden präglas av 
en stark könssegregering med kvinnor och män 
i olika yrken och i olika sektorer har vi valt att så 

långt möjligt redovisa data separat för kvinnor 
och män och försöka belysa arbetsmiljön och 
sjukskrivningen ur kvinnors och mäns delvis 
olika perspektiv. I detta sammanhang är det också 
viktigt att ha i åtanke att männens arbetsmarknad 
är mer differentierad än kvinnornas, dvs. att 
männen återfinns inom ett bredare spektrum av 
yrken. De två vanligaste yrkena bland svenska 
kvinnor är undersköterskeyrket, som sysselsätter 
9 procent av de anställda kvinnorna och vård-
biträden med 6 procent av alla anställda. Det van- 
ligaste yrket bland män är företagssäljare, som 
syssesätter 4 procent av de anställda männen 
(2). Detta att kvinnornas arbetsmarknad är be-
gränsad till färre yrken har förstås betydelse 
även för möjligheterna för rehabilitering tillbaka 
till arbete.
 Fram till 1980-talet var det ungefär lika van-
ligt bland kvinnor som bland män att ha nedsatt 
arbetsförmåga på grund av långvarig sjukdom 
(3). Sedan dess har sjukskrivningsnivån för kvin-
nor legat på en högre nivå än för män och enligt 
2006 års siffror utgjorde kvinnorna två av tre 
långvarigt sjukskrivna (4) . 

Arbetsmarknadssektor och sjukskrivning
Tillspetsat kan man konstatera att de värm-
ländska männen jobbar inom den privata sektorn 
och kvinnorna inom den offentliga i främst kom-
munerna och i landstinget (figur 1). 
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Figur 1. sjukskrivna och ej sjukskrivnas fördelning i olika arbetsmarknadssektorer
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Av de sysselsatta männen arbetar cirka 65 pro- 
cent i den privata sektorn mot knappt 30 pro-
cent av de sysselsatta kvinnorna. Lägger man 
därtill egenföretagarna (8% bland männen och 
4% bland kvinnorna) blir andelen inom den 
privata sektorn ännu högre. Drygt hälften av de 
sysselsatta värmländskorna arbetar i kommun-
erna (40%) eller i landstinget (11%). Detta är 
ungefär samma fördelning som för riket (2). Hur 
fördelar sig då sjukskrivningen i dessa sektorer? 
Vi kan konstatera att de sjukskrivna kvinnorna 
är överrepresenterade i kommunerna, vilket inte 

gäller för de kommunanställda männen. Hur kan 
detta förklaras? I den senaste nationella folkhälso- 
rapporten från Socialstyrelsen diskuteras hur en 
lågkonjunktur kan tänkas påverka offentligan-
ställda, speciellt kvinnor i kommun och lands- 
ting. Lågkonjunkturen snarare ökar än minskar 
arbetsbördan med jäkt och en psykiskt ansträng-
ande arbetsmiljö som resultat (2). Gemensamt 
för många av dessa yrken inom den offentliga 
sektorn är att man i stort sett hela tiden arbetar 
med människor vilket ställer extra höga krav på 
en god psykosocial arbetsmiljö.

%
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Arbetsmiljö
Då kvinnor och män i stor utsträckning arbetar 
inom olika sektorer på arbetsmarknaden och dess- 
utom i olika yrken innebär det att de också har 
olika arbetsförhållanden och att de exponeras för 
olika riskfaktorer. Arbetsrelaterade besvär och 
sjukskrivning kan orsakas av brister såväl i den 
fysiska som i den psykosociala arbetsmiljön.

fysiska arbetsmiljön
När det gäller den fysiska arbetsmiljön fanns i 
enkäten frågor om hur ofta det förekom inslag 
av tunga lyft, buller, utsatthet för kemiska prepa- 
rat samt upprepade och ensidiga arbetsrörelser 
(figur 2).
 Bland de långtidssjukskrivna männen förekom 
tunga lyft varje dag i betydligt större omfattning 
(38%) jämfört med de, som ej var sjukskrivna 
(24,5%). De långtidssjukskrivna var i sitt arbete 
också i mycket större utsträckning mer utsatta 
för dagligt buller. Här var siffrorna 40,2 procent 
mot 31,7 procent. Buller var alltså det enskilt 
största fysiska arbetsmiljöproblemet för de värm-
ländska männen tätt följt av tunga lyft. Vad 
gäller utsatthet för kemiska preparat, ångor och 
gaser däremot så var det knappast någon skillnad 
mellan grupperna vid daglig utsatthet. Tittar 
man däremot på utsatthet några dagar i veckan 
så uppgav 22,8 procent av de långtidssjukskrivna 
att det förekom mot 10,1 procent bland de, som 
ej var sjukskrivna. De två grupperna skilde sig 
inte heller nämnvärt åt vad gällde att dagligen 
utföra upprepade och ensidiga rörelser (27,7% 
av de sjukskrivna mot 29,8% för ej sjukskrivna), 
medan de långtidssjukskrivna i mycket högre 
utsträckning utförde sådana rörelser några dag-
ar i veckan (31,5% mot 17,8%). Sammantaget så 
utgör fysisk arbetsbelastning generellt en risk-
faktor för sjukskrivning för män.

Figur 2. andel som upplevt olika former av fysisk arbetsbe-
lastning dagligen eller några dagar i veckan.
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 Kvinnorna uppvisar en något annorlunda 
bild än männen. En mycket stor del av de lång- 
tidssjukskrivna kvinnorna (42,8%) utförde dag-
ligen upprepade och ensidiga arbetsrörelser. Även 
bland de kvinnor, som ej var sjukskrivna, var det 
en relativt stor andel (35%) som dagligen utförde 
sådana rörelser. För de värmländska kvinnorna 
verkar därmed dagligen upprepade och ensidiga 
arbetsrörelser vara det största enskilda fysiska 
arbetsmiljöproblemet. De långtidssjukskrivna 
kvinnorna utförde också i större utsträckning 
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än de icke sjukskrivna tunga lyft (20,9% mot 
13,5%). Även utsatthet för buller dagligen var 
vanligare förekommande bland de sjukskrivna 
(18,4%) än bland de, som ej var sjukskrivna 
(15,8%). Vad gäller utsatthet för kemiska preparat, 
ångor och gaser, så var det ingen större skillnad 
mellan grupperna vad gäller daglig utsatthet 
eller att vara utsatt några dagar i veckan. Det 
var dock en större andel av de icke sjukskrivna 
(74,1%) som aldrig hade varit utsatta för kemiska 
preparat, ångor och gaser. Motsvarande siffror 
för de långtidssjukskrivna var 65,9 procent.  

Psykosociala arbetsmiljön 
Den psykosociala arbetsmiljön studerades med 
hjälp av frågor om hur man trivdes med sitt 
nuvarande arbete samt om man oroade sig för att 
förlora arbetet inom det närmaste året. Dessutom 
ställdes ett antal frågor om olika former av 
psykosocial arbetsmiljöbelastning, vilka brukar 
ingå i det så kallade krav-kontrollindexet. 
 En stor andel av männen uppgav att de trivdes 
mycket bra eller ganska bra med sitt nuvarande 
arbete. Förvånande var att de långtidssjukskrivna 
männen i större utsträckning (48,2%) än de icke 
sjukskrivna (41,3%) påstod sig trivas mycket bra. 
De som trivdes mycket dåligt eller ganska dåligt 
uppvisade inga skillnader mellan sjukskrivna och 
ej sjukskrivna.
 Trivseln verkade dock ha större betydelse 
för kvinnornas sjukskrivning. De sjukskrivna 
kvinnorna uppgav i enkäten att de trivdes mycket 
bra i klart lägre utsträckning (36,7%) än de icke 
sjukskrivna (46,0%). Bland kvinnorna var det 
också en större andel än männen som uppgav att 
de trivdes ganska dåligt eller mycket dåligt och 
det var större skillnader mellan de sjukskrivna 
och de icke sjukskrivna kvinnorna. Det var en 
större andel av dem som trivdes dåligt som också 
var långtidssjukskrivna.
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Figur 3. upplevd oro för att förlora arbetet inom det närmaste 
året

 Svaren på frågan om man är orolig för att förlora 
sitt arbete inom det närmaste året skulle för- 
modligen ha fördelat sig annorlunda om den 
ställdes våren 2009 mitt i en omfattande lågkon-
junktur. Trots det ser man att oron hade betyd-
else för sjukskrivning (figur 3).
 Både bland de långtidssjukskrivna kvinnorna 
och bland männen uppgav ungefär dubbelt så 
stor andel att de var mycket oroliga för att för- 
lora sitt arbete inom det närmaste året. Kvinn-
orna var också oroliga i högre utsträckning än 
männen. Nästan hälften av de icke sjukskrivna 
såväl som de sjukskrivna männen och kvinnorna 
uppgav att de inte alls var oroliga att förlora 
sina jobb. Nämnas bör att oro för att förlora 
arbetet åtminstone kortsiktigt skulle kunna ha en 
motsatt effekt på sjukskrivningar, dvs. motverka 
dem alternativt öka sjuknärvaron. I en situation 
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med risk för nedskärningar och oro för att förlora 
arbetet är det tänkbart att man i möjligaste mån 
undviker att sjukskriva sig.

Krav och kontroll 
Ett vanligt sätt att mäta psykosocial arbetsmiljö, 
och speciellt i relation till hälsa, är den så kallade 
krav-kontroll modellen vilken utvecklats av 
Karasek och Theorell (5). Arbetsmiljön delas in i 
olika dimensioner beroende på vilka psykosociala 
krav som ställs på individen på arbetet respektive 
vilken kontroll han eller hon upplever sig ha över 
sin arbetssituation. Tanken är att det inte nöd- 
vändigtvis är de enskilda dimensionerna, psyko- 
sociala påfrestningarna, i sig som kan vara skad-
liga för hälsan utan kombinationen av de två. 
Olika typer av arbetsplatser kan identifieras 
utifrån de två dimensionerna vilka antas ha 
olika inverkan på en individs hälsa. Det är speci-
ellt kombinationen av högt ställda krav och 
lågt upplevd kontroll som i ett flertal studier 
associerats med olika typer av ohälsa (6). Denna 
kombination brukar benämnas som en ”spänd 
arbetsplats” eller på engelska ”job-strain”. Den 
s.k. krav-kontroll modellen har också använts för 
att studera vilken effekt den psykosociala arbets-
miljön har på långtidssjukskrivningar och man 
har även här funnit samband (7). 
 Vanligt är också att kombinera krav-kontroll 
modellen med ytterligare en dimension, nämligen 
”socialt stöd” för att se i vilken grad det kan 
verka i en positiv riktning för hälsan utifrån en 

given krav-kontroll situation. I Liv & hälsa-en-
käten har inte dimensionen socialt stöd funnits 
med och vi har därför koncentrat oss på enbart 
krav- och kontrolldimensionerna.
 ”Krav- och kontrollinstrumentet” består av 
totalt 11 frågor varav 5 frågor berör dimensionen 
krav och 6 frågor berör kontroll. I figur 4 och 
figur 5 redovisas hur värmlänningarna besvarat 
dessa frågor utifrån dels kön och dels utifrån 
om dom haft någon sjukskrivningsperiod längre 
än 28 dagar under den senaste 12-månaders-
perioden. 
 Vad gäller kravdimensionen så kan man se 
ett näst intill entydigt mönster för sambandet 
med långtidssjukskrivningar. Både männen och 
kvinnorna som haft långtidssjukskrivningar under 
den senaste 12-månadersperioden visade sig 
genomgående ha upplevt högre krav på sina 
arbetsplatser än de som inte varit sjukskrivna. 
Det enda avvikande svaret gäller för män som 
sällan säger sig ”ha tid att hinna med sina arbets-
uppgifter”. Denna grupp återfinns inte i högre 
grad bland dem som varit långtidssjukskrivna.
 Kontrolldimensionen visar inte samma en- 
tydiga mönster. Det som tycks vara det tydlig-
aste mönstret här är friheten att bestämma hur 
och vad som skall utföras i arbetet. För båda 
dessa frågor finns det ett tydligt samband för 
kvinnorna att de som varit långtidssjukskrivna 
i betydligt högre grad upplevt att de sällan haft 
frihet att bestämma hur respektive vad som skall 
utföras i arbetet.
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Figur 4. andel som upplevt hög grad av psykosociala krav på arbetsplatsen.
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Figur 5. andel som upplevt låg grad av psykosocial kontroll över arbetet.
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Nästa steg är att föra samman de två dimen-
sionerna för att se hur sambandet med sjuk-skriv-
ningar då ser ut. I figur 6 redovisas den matris 
med olika typer av arbeten som uppstår när 
krav- och kontrolldimensionerna kombineras. I 
figuren redovisas hur stor andel inom respektive 
typ av arbete som varit långtidssjukskrivna 
under den senaste 12-månadersperioden. Som 
nämnts tidigare har det främst varit kombina-
tionen höga krav och låg kontroll, spända arbe-
ten, som associerats med långtidssjukskriv- 
ningar tidigare. Detta mönster återkommer tyd-
ligt även för denna population och framför allt för 
kvinnor. Vad gäller de tre övriga typerna av 
arbeten så är skillnaderna beträffande sjukskriv- 
ning endast marginell men för de spända arbet-
ena så är andelen som varit långtidssjukskrivna 
i princip dubbelt så hög för kvinnor. Man skulle 
alltså kunna tolka detta som en kraftigt förhöjd 
risk för långtidssjukskrivning för kvinnor i 
spända arbeten i jämförelse med andra typer av 

Figur 6. andel som varit sjukskrivna >28 dagar inom olika typer av arbeten.

arbete. Mönstret är liknande för männen men inte 
lika tydligt. Vi kan dock se en stor skillnad av 
andelen sjukskrivna män mellan de som befinner 
sig i spända arbeten och passiva arbeten. Passiva 
arbeten är de med såväl låga krav som låg upp-
levd kontroll. 
 Man skall vara medveten om att det inte går 
att dra några slutsatser om orsakssamband mel-
lan psykosocial arbetsmiljö och långtidssjukskriv- 
ningar utifrån denna studie. Dels är det vid en 
tvärsnittsstudie likt denna egentligen inte möj-
ligt att dra sådana slutsatser mer än att det går 
att finna statistiska samband. Den andra faktorn 
som innebär att man ska vara försiktig i sina slut- 
satser är att det är möjligt att de som har varit 
sjukskrivna är i sig mer benägna att rapportera 
om dålig arbetsmiljö, möjligen för att rättfärdiga 
sjukskrivningen och hitta förklaringar till sina 
symtom. Detta fenomen finns beskrivet i tidigare 
studier (8, 9). 

spända arbeten

avspända arbetenPassiva arbeten

aktiva arbeten

Kvinnor Män

19,3 % 8,2 %

Kvinnor Män
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Kvinnor Män

11.0 % 5,3 %
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Sammanfattning
Både fysiska såväl som psykiska arbetsmiljö-
faktorer tycks ha betydelse för värmlänningarnas 
sjukskrivningsmönster. Vi ser dock en viss varia- 
tion av faktorernas betydelse mellan män och 
kvinnor. En tänkbar förklaring skulle kunna vara 
den starkt könssegregerade arbetsmarknaden, 
vilket också innebär olika typer av arbetsupp-
gifter och olika möjligheter att påverka sin arbets- 
situation.

 På vissa områden verkar faktorer i arbetsmiljön 
ha större betydelse för sjukskrivning för kvinnor 
än för män. Det gäller exempelvis trivsel på ar-
betsplatsen och de som arbetar i s.k. spända arbe-
ten. I detta sammanhang kan det vara rimligt att 
spekulera över den ofta större totala arbetsbe-
lastningen för kvinnor i form av ett större an-
svar för hemarbetet. Detta skulle kunna innebära 
att en ofördelaktig arbetsmiljö blir extra betyd- 
elsefull för den totala hälsosituationen.
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Otrygghet och våld
BarBro rencK

Sammanfattning
• Värmlänningarnas rädsla för att gå ut har 
minskat något jämfört med 2004. Cirka 22 pro-
cent av kvinnorna och 8 procent av männen upp- 
ger att de avstått från att gå ut på grund av rädsla 
för att bli överfallna, rånade eller ofredade.
• I Hammarö kommun har otryggheten bland 
kvinnor minskat markant. Endast 7 procent jäm-
fört med tidigare 28 procent avstår från att gå ut 
på grund av rädsla för överfall. 
• Andelen män och kvinnor som utsatts för 
avsiktligt våld under de senaste tolv månaderna 
har minskat något från 2 procent till 1,5 procent. 
Något fler män än kvinnor har drabbats. 
• Männen drabbas av våld oftast på gator, torg och 
allmänna platser, medan kvinnorna utsätts för våld 
i hemmet och på arbetsplatsen. En något högre an- 
del kvinnor jämfört med förra undersökningen 
har utsatts för våld utomhus och i offentlig miljö. 
• För kvinnorna är relationsvåldet det mest fre-
kventa. Femtiofem procent av de våldsutsatta 
kvinnorna utsattes av familjemedlem, släkting 
eller bekant.

Bakgrund
Upplevelsen av trygghet är en lika viktig väl-
färdsfråga som den faktiska risken att bli utsatt 
för våld. Människors otrygghet har också kommit 
att uppmärksammas alltmer. Brottsförebyggande 
rådet (Brå) fick 2005 i uppdrag av regeringen 
att årligen genomföra trygghetsundersökningar 
(NTU) i Sverige (1). Att känna sig trygg, lugn 
och säker är viktigt för både hälsa och del-
aktighet. Otrygghet och rädsla får till följd att 
människors rörlighet begränsas, vilket i sin tur 
får konsekvenser för socialt liv och försämrar 
människors livskvalitet. Otrygghetskänslan kan 
hindra oss människor att knyta nya kontakter 
men också att upprätthålla sociala kontakter på 
ett naturligt sätt. Tillit skapas i möten med andra 
människor men också genom att man kan röra sig 
fritt utan rädsla där man bor, i omgivningen och 
i den egna bostaden. Enligt NTU är kvinnor mer 
oroliga för att utsättas för brott och mer otrygga 
vid utevistelse en sen kväll än vad män är. Ålder 
är en annan viktig faktor. Äldre personer väljer 
oftare att stanna hemma på grund av otrygghet, 
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medan yngre i stället anpassar sitt beteende 
genom att till exempel välja en ”säkrare” färdväg. 
Etnicitet, bostadstyp och tidigare utsatthet för 
brott är andra förklaringsfaktorer till otrygghet.  
 Det är komplicerat att mäta rädsla och 
otrygghet En fråga som har diskuterats är huru-
vida trygghetsupplevelsen är rationell eller inte. 
I Statistiska centralbyråns (SCB:s) offerunder-
sökningar dras slutsatsen att oron för våld inte 
står i rimlig proportion till den faktiska vålds-
frekvensen. Argumentet för den slutsatsen är att 
de som uppger högst oro för våld, alltså äldre 
kvinnor, är de som är minst utsatta. Samtidigt 
menar SCB att de grupper som känner mest oro 
är de som minst låter sig exponeras för risker (2). 
 Våldet är ett samhälleligt problem, men därut-
över får våldet även hälsomässiga konsekvenser. 
Att känna sig rädd eller hotad påverkar oss både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Att utsättas för 
våld ger en försämrad hälsa (3). Enligt NTU 
utsattes omkring 175 000 personer för misshan-
del 2006. Män misshandlas vanligtvis av främ-
mande person utomhus, kvinnor inomhus av 
någon de känner. Hot och våld i arbetslivet har 
ökat de senaste tjugo åren. Enligt SCB:s stat-
istik utsattes cirka tre procent av samtliga män 
och kvinnor mellan 16 och 64 år för hot eller 
våld i arbetet under 2004. Fler kvinnor än män 
drabbades (4). Men vad som uppfattas som våld 
är inte alltid lätt att avgöra och skiljer sig 
mellan olika situationer och grupper. Poliser och 
sjukvårdspersonal råkar inte sällan ut för miss-
handel, vilket ses som något som har med arbetet 
att göra. Världshälsoorganisationens (WHO:s) 
definition (5) av våld i svensk översättning är ”att 
uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk 
styrka mot sin egen person, mot en annan människa, 
en grupp människor, en gemenskap eller ett samhälle, 

med följd eller tämligen sannolik följd att någon dör 
eller att det uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador 
i den känslomässiga utvecklingen eller funktions-
hinder.” I WHO:s definition görs ingen skillnad 
mellan våld och misshandel. 
 Våld är ett problem ur många aspekter. För att 
förstå våldets komplexitet har WHO utvecklat 
en typologi över olika former av våld (5) och som 
bygger på WHO:s definition av våld. Den gör det 
lättare att se gemensamma drag och kopplingar 
mellan olika typer av våld. För det första kan 
våldet riktas mot den egna personen såsom själv-
skadande beteende eller självmordsbeteende. 
Våldet kan också riktas mot personer inom 
familje-ketsen eller mot okända eller kända ute på 
allmänna platser. Exempel på detta är våld mot 
kvinnor, övergrepp på barn, våld mot äldre, krog-
våld, rån och överfall på okända. Men våldet kan 
också drabba grupper eller hela samhällen vid 
t.ex. krig. Typologin visar också att våldet kan 
vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller omfatta för-
summelse och underlåtenhet. 
 För att förstå hur våld uppstår introducerades 
på 1970-talet en ekologisk förklaringsmodell upp- 
delad på individuell, relationsbetingad, samhälle-
lig och kulturell nivå (figur 1). WHO använder 
modellen i sin rapport (5) för att förklara våldet 
i ett större sammanhang. Man menar att våldet 
inte kan förklaras med faktorer från bara en nivå. 
Den individuella nivån identifierar biologiska och 
personliga bakgrundsfaktorer som kan påverka 
en persons beteende. Relationsbetingad nivå 
innebär nära relationer som partner, familj och 
vänner. Den tredje nivån är samhällsnivån och 
innefattar de sociala strukturer som omger de två 
tidigare nivåerna. Den fjärde handlar om normer, 
om sociala och kulturella strukturer som kan 
uppmuntra eller förhindra våld.
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Otrygghet 
En fråga om personlig trygghet har ställts i 
Liv & hälsa 2008, ”om man avstår från att gå ut 
av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat 
sätt ofredad”. I Värmland sammantaget för män 
och kvinnor är det något lägre andel 2008 (15%) 
jämfört med mätningen 2004 (16%), som uppger 
att de ofta eller ibland avstått från att gå ut på 
grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller 
ofredad. Det finns fortfarande en tydlig köns- och 
åldersskillnad (se tabell 1).

Figur 1. våldets ekologi (wHo, 2002, fritt översatt). 

individuell
relations-
betingadsamhälleligKulturell

ålder 18-34 35-49 50-64 65-79 80-84 alla

Män (%)   9,1   6,0   7,6 10,7 12,3   8,3

Kv (%) 24,3 18,1 21,7 23,9 27,1 22,1

Tabell 1. andel i procent som uppger att de avstått från att gå ut 
av rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade 
– fördelat på kön och ålder.

Det är framför allt kvinnor och då särskilt de 
yngsta och äldsta som upplever rädsla. Andelen 
kvinnor i åldern 18 till 34 som avstått från att 
gå ut på grund av rädsla är 24,3 procent. För de 
äldsta kvinnorna är motsvarande siffra 27,1 pro- 
cent. Yngre kvinnors otrygghet bottnar sanno- 

likt mest i rädsla för att bli utsatt för sexual-
brott, medan äldre kvinnors otrygghet vid sen 
utevistelse har fler förklaringsfaktorer än att 
bli utsatt för brott. Bland männen är rädslan 
vanligast i den äldsta åldersgruppen, men fler 
i den yngsta åldersgruppen avstår från att gå 
ut på grund av rädsla jämfört med 2004 (9,1% 
respektive 6,7%). I den nationella trygghets-
undersökningen 2007 (NTU) varierar andelen 
som upplever otrygghet vid utevistelse sena 
kvällar i det egna bostadsområdet från 10 pro-
cent (Jämtlands län) till 22 procent (Stockholms, 
Skåne och Västerbottens län). Detta skall 
jämföras med riksgenomsnittet som är 18 pro- 
cent (1). De nationella levnadsförhållandeunder-
sökningarna (ULF) från 2006 visar att 5,5 pro-
cent av männen och 25,3 procent av kvinnorna 
avstår från att gå ut på kvällen av rädsla för att 
bli utsatt för våld (6). Dessa siffror kan jämföras 
med siffrorna för Värmland där 8,3 procent av 
männen och 22,1 procent av kvinnorna avstår 
från att gå ut av rädsla för överfall, rån och ofred-
ande. Den höga andelen kvinnor, främst yngre, 
som upplever rädsla kan bland annat förklaras 
av den djupt liggande rädslan för det brott som 
nästan uteslutande drabbar kvinnor - våldtäkten. 

Skillnader mellan Värmlands- 
kommunerna i fråga om trygghet
Det finns skillnader mellan kommunerna i fråga 
om trygghet. Befolkningsrankingen bygger på 
folkmängden i kommunerna den 22 februari 
2008. I tabell 2 följande sida är kommunerna 
rankade efter kvinnornas upplevda otrygghet år 
2008. 



rånade eller ofredade. I Hammarö kommun har 
otryggheten för kvinnor minskat markant och 
endast 7 procent jämfört med tidigare 28 procent 
2004 avstår från att gå ut på grund av rädsla för 
överfall eller hot. Årjängs kommun framstår som 
en trygg kommun för både män och kvinnor.   

Utsatta för avsiktligt våld
I Liv- & hälsa - undersökningen ställs frågor om 
det våld som riktas mot andra personer inom 
familjen eller i offentliga miljöer. Våldet kan 
riktas mot andra personer inom familjekretsen 
eller förekomma på arbetet, krogen, gatan, skolan 
eller på idrottsarenan. Det kan vara våld mot 
kvinnor, våld mot äldre samt det vi benämner 
krogvåld, rån och överfall på okända.
 Något högre andel män (1,6%) än kvinnor 
(1,4%) uppger att de blivit utsatta för avsiktligt 
våld eller misshandel under det senaste året. Det 
är väl känt att kvinnor oftast utsätts för våld 
inomhus av en bekant person och män oftast utom- 
hus av okänd gärningsman. Det var vanligast att 
de yngre, 18-34 år, utsatts för våld vilket också 
framkommer i andra studier (1,6). Andelen är 
något lägre för kvinnor än för män, 3,3 procent 
respektive 4,5 procent. I denna åldersgrupp har 
andelen våldsutsatta kvinnor minskat jämfört med 
2004, från 4,7 procent till 3,3 procent för 2008, 
medan männen i motsvarande åldersgrupp ligg- 
er kvar på ungefär samma nivå. Unga män har 
alltid varit en högriskgrupp. Ett orosmoln är 
att 1,8 procent äldre kvinnor i åldersgruppen 80-
84 säger sig ha varit utsatta för våld eller miss- 
handel (se tabell 3), en betydligt högre andel än 
2004. Resultatet skiljer sig från den värmländska 
äldrestudien, som genomfördes 2006. I ålders-
gruppen 80 år eller äldre uppger inte någon man 
eller kvinna att de utsatts för avsiktligt våld det 
senaste året (7).

år 2004 år 2008

Kommun Kv (%) Män (%) Kv (%) Män (%) Befolkn.rank (%)

Karlstad 31 11 28 11 1

forshaga 18 9 27 7 10

Kristinehamn 30 7 24 11 3

arvika 17 9 21 10 2

Kil 24 9 21 5 9

grums 29 9 20 10 13

sunne 20 5 20 8 6

filipstad 21 7 19 8 11

storfors 22 4 19 9 15

Munkfors 20 7 17 2 16

säffle 24 7 17 10 4

Hagfors 19 4 16 3 7

torsby 18 6 12 2 8

eda 17 7 11 4 14

årjäng 11 6 8 3 12

Hammarö 28 7 7 8 5

länet 24 8 22 8

Tabell 2. andelen i procent som uppger att de avstått från att gå ut av rädsla 
för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade – män och kvinnor 18 
– 84 år i värmlands kommuner 2004 och 2008.

 Andelen kvinnor för Värmland totalt som av-
står från att gå ut på grund av rädsla för att bli 
överfallna, rånade eller ofredade har minskat 
något sedan 2004 medan männen ligger kvar på 
samma nivå. I de största kommunerna, Karlstad, 
Kristinehamn och Arvika, uppvisar både kvinnor 
och män den högsta andelen som upplever 
otrygghet. Detta kan förstås utifrån vetskapen 
om att nivån för våldsbrotten är högre i tätorter 
än på landsbygd. En kommun som skiljer ut sig 
när det gäller kvinnors otrygghet är Forshaga, 
där kvinnorna i 27 procent (en ökning med 9% 
jämfört med 2004) uppger att de avstått från att 
gå ut på grund av rädsla för att bli överfallna, 
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ålder 18-34 35-49 50-64 65-79 80-84 alla

Kv (%) 3,3 1,2 0,4 0,6 1,8 1,4

Män (%) 4,5 0,8 0,7 0,3 0 1,6

Tabell 3. andel i procent som uppger att de utsatts för våld eller 
misshandel under de senaste 12 månaderna – fördelat på kön och 
ålder.

Omfattningen av våld och misshandel i Värmland 
kan jämföras med ett nationellt material. Siffror 
från den Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU) visar att under 2006 utsattes 2,5 procent i 
befolkningen för misshandel, såldes en något högre 
siffra än den för Värmland, som är 1,5 procent. 

Var har de svarande blivit utsatta 
för våld eller misshandel?
Bilden av att kvinnor vanligtvis blir utsatta för 
våld i bostadsmiljön, i hemmet och på arbets-
platsen bekräftas också i Liv & hälsa 2008. Våld 
mot kvinnor sker oftast i nära relationer, är 
upprepat och systematiskt. Det våld som drabbar 
män är vanligtvis tillfälligt och osystematiskt. 
 Av Liv- & hälsa - undersökningen framgår 
att cirka hälften av de kvinnor som uppgett 
att de utsatts för våld har drabbats i sin egen 
bostad. Utifrån den kunskap vi har, är detta i 
huvudsak det våld som kvinnor drabbas av i nära 
relationer, ett våldsområde som fortfarande väck- 
er starka känslor (8). Att ha drabbats av våld på 
arbetsplatsen, så kallat yrkesrelaterat våld, är 
också vanligare bland kvinnor än män och i Liv 
& hälsa 2008 hade 21 procent av de våldsutsatta 
kvinnorna utsatts i anslutning till arbetet. Det 
yrkesrelaterade våldet är vanligast inom vård- 
och omsorgssektorn. En inte försumbar andel 
kvinnor (20%) hade utsatts utomhus på allmän  
plats. Denna andel har ökat något sedan förra 
mätningen 2004. För männen är den vanligaste 

brottsplatsen utomhus, på gator, torg eller 
allmänna platser och 58 procent av de 
våldsdrabbade männen har angett allmän plats 
som brottsplats. Det så kallade krogvåldet 
drabbar både män och kvinnor. Se tabell 4.

Tabell 4. Platser där de svarande uppger att de blivit utsatta för 
våld eller misshandel. Mer än ett svar kan ha angetts. andel i 
procent för kvinnor resp. män.

Platser Kvinnor (%) Män (%

i egen bostad 49 11

På arbetsplats 21 11

På/utanför rest, pub eller i nöjeslokal 15 18

På gata/torg/annan allmän plats 20 58

i annan bostad 2 5

På buss/tåg/annat färdmedel 1 3

annan plats 7 2

Vem utövar våldet?
Vi frågade också vem som hade utövat våldet. 
När det gäller männen dominerar våldet av 
främmande person på allmän plats (69%). För 
de utsatta kvinnorna varierar gärningsmännen. 
Vi ser också att relationsvåldet är det mest fre-
kventa och 37 procent av de våldsdrabbade 
kvinnorna är utsatta av en familjemedlem eller 
släkting och 18 procent av en nära bekant. Båda 
dessa procentsiffror kan inrymma det så kallade 
partnervåldet. Det arbetsrelaterade våldet kvar-
står fortfarande som ett problem och 16 procent 
jämfört med 19 procent år 2004 har utsatts av 
patient, klient eller kund. Vad som har ökat sedan 
2004 är våldet mot kvinnor av främmande person 
på allmän plats och för de kvinnor som utsatts 
för våld eller misshandel uppger 27 procent att 
det har skett på allmän plats och av främmande 
person. Se tabell 5. 
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Tabell 5. andel i procent för kvinnor resp. män över vem/vilka 
som utövat våld/misshandel mot dem vid det senaste tillfället.

Kvinnor (%) Män (%)

familjemedlem/släkting 37 -

nära bekant 18 7

annan 2 7

Patient/klient/kund 16 5

främmande person på allmän plat 27 69

studiekamrat/lärare/elev 7 3

granne el annan i bostadsområdet - 7

arbetskamrat/chef 4 3

Diskussion
Rädsla och otrygghet är något som uppkommer 
vid risk eller hot. I Liv & hälsa 2008 framkommer 
att 8,3 procent av männen och 22,1 procent av 
kvinnorna avstår från att gå ut av rädsla för över-
fall, rån och ofredande. Det finns stora skillnader 
mellan könen. En förklaring till skillnaden är 
den obalans som råder i maktförhållanden mellan 
könen (9). Kvinnors otrygghet kan också för-
klaras av en djupt liggande rädsla för våldtäkt. 
Tidigare erfarenhet av utsatthet för brott är också 
 förenat med högre grad av otrygghet (1). 
 Regeringen har 2008 avsatt 45 miljoner för 
att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer 

ur ett jämställdhetsperspektiv (10). Män miss-
handlar och våldtar kvinnor oftast inomhus, men 
gatuvåld och överfallsvåldtäkter skapar också 
oro. Boverket ska inventera den kunskap som 
finns inom området för att tillsammans med 
länsstyrelserna utveckla praktiska metoder. Sats-
ningen ska minska känslan av otrygghet, som i 
så mycket större utsträckning finns hos kvinnor 
än hos män. 
 Andelen män och kvinnor i Värmland som ut- 
satts för avsiktligt våld det senaste året har 
minskat något jämfört med 2004, 1,5 procent 
jämfört med 2 procent. Här finns också en köns- 
skillnad och något fler män än kvinnor har 
drabbats. Våldet mot kvinnor inomhus har ökat 
och hälften av dem som drabbats för våld har ut- 
satts i den egna bostaden. För männen är den 
vanligaste brottsplatsen utomhus och på all-
männa platser. 
 Mycket har gjorts för att minska omfattningen 
av våldet, men mer behöver göras. Lagar har 
ändrats och nya har kommit till. Åtgärderna skall 
omfatta primär, sekundär och tertiär preven- 
tion. De skall riktas mot både offer och gärnings-
män och kan ske på individ-, grupp- och orga-
nisationsnivå eller på strukturell/samhällelig nivå. 
I preventionsarbete och forskning om våld är ett 
genusperspektiv nödvändigt.
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Olycksfallsskador – ett stort 
folkhälsoproblem

KaJ sundströM

Sammanfattning
• Nio procent eller cirka 19 000 personer i åldern 
18–84 år i Värmland rapporterade att de under 
de senaste tolv månaderna hade råkat ut för ett 
olycksfall som lett till sjukvård eller tandvård. 
•	 Olycksfallsskadorna inträffar främst i fyra olika 
miljöer:
• Under yrkesarbete, 27 procent
• I hemmet, 23 procent
• I trafikmiljön, 22 procent 
• Under idrott eller motion,12 procent.

Personskador som inträffar i samband med 
olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem. 
Till dessa så kallade olycksfallsskador räknas 
både de personskador som uppkommit vid oav-
siktliga skadehändelser (detta kapitel) och de 
skador som uppkommit vid avsiktliga handlingar 
som övergrepp i form av våld, självmord eller 
självmords försök (se föregående kapitel). 

Bakgrund
Såväl i det svenska samhället som internationellt 

utgör personskador som uppkommer i samband 
med olyckshändelser ett stort folkhälsoproblem. 
Olycksfallsskador är den vanligaste dödsorsaken 
för barn, ungdomar och yngre vuxna (1–44 år), 
många av skadorna leder dessutom till livslånga 
handikapp med olika allvarlighetsgrad.
 Under 2000-talet har cirka 4 600 personer 
årligen omkommit på grund av skadehändelser, 
varav självmord (ca 1 200/år) och våld (knappt 
100/år). Dessa siffror har varit relativt stabila 
med undantag för år 2004 då Tsunami-kata-
strofen tillförde ytterligare cirka 500 dödsfall. 
 Antalet inlagda till följd av olycksfallsskador 
har varit stabilt på cirka 100 000 personer per 
år de senaste decennierna. Av de som vårdas på 
sjukhus till följd av olycksfall är cirka 18 000 
barn och ungdomar (17 år eller yngre) och cirka 
50 000 äldre (65 år eller äldre) (1).
 Varje år beräknas cirka 900 000 personer be- 
handlas i öppenvården för någon typ av person-
skada till följd av en olyckshändelse (2).
 Av de olyckor som leder till ett besök på en 
akut- eller jourmottagning inträffar 80 procent i 
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hem- och fritidsmiljöer. Av dessa sker 40 procent 
i eller i närheten av hemmet och drabbar i första 
hand små barn och äldre (2).

Olyckor är kostsamma för samhället
De ekonomiska konsekvenserna för samhället kan 
delas in i två delar, direkta kostnader för vård 
och rehabilitering samt indirekta kostnader som 
till exempel produktionsbortfall. Den samhälls-
ekonomiska kostnaden till följd av olyckor 
uppgick 2003 till drygt 37 miljarder kronor 
(Räddningsverkets bedömning). Det motsvarar 
cirka 4 150 kronor per invånare (2).
 Hälso- och sjukvårdens initiala kostnad för de 
som blivit inlagda för vård respektive de som 
gjort ett öppenvårdsbesök vid en olycksfallsskada, 
kan beräknas enligt nedanstående uppgifter från 
Räddningsverket/Nationellt centrum för lärande 
från olyckor. Medianvärdet för kostnad per 
patient (KPP) beräknas till 28 800 kronor för 
två vårddygn för en olycksfallsskada. Genom- 
snittskostnad per läkarbesök för en olycksfalls-
kada i öppenvård (barnmedicin, internmedicin och 
allmän kirurgi) har beräknats till 2 240 kronor, 
hälften av skadorna beräknas kräva ett återbesök 
(2004 års prisnivå). Kostnader för hjälpmedel och 
rehabilitering är inte inräknade (3).

Personskador kan förebyggas
Skadehändelser inträffar inte slumpmässigt. 
Genom registrering och kartläggning är de 
är möjliga att analysera och därmed blir händel-
ser som leder till personskador också möjliga att 
förebygga. En god registrering av de person- 
skador som uppkommer i samband med olycks-
händelser är därför en grundförutsättning för 
ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete. En 
skaderegistrering bör innehålla uppgifter om 
vilka som drabbas av skador, om utlösande 
faktorer och vilka produkter som orsakat skadan, 

bakgrunden till skadehändelsen och händelsens 
förlopp. Detaljerade uppgifter som kan användas 
konkret i det lokala skadeförebyggande arbetet. 
Lokala data skapar ett lokalt engagemang när 
skadepanoramat blir tydligt och när konkreta 
riskgrupper, riskfaktorer och riskfyllda platser 
kan pekas ut. En kontinuerlig skaderegistrering 
ger också en möjlighet till prioritering av före-
byggande åtgärder och utvärdering av de före-
byggande insatser som genomförs (4).
 Det skadeförebyggande arbetet kan indelas i 
aktiva och passiva strategier, en kombination av 
de båda strategierna ger ofta bästa resultat (4)
• Aktiva strategier syftar till att påverka individ-
ens kunskaper, attityder och beteenden. Individ-
en ska själv aktivt förändra sitt handlingssätt för 
att minska skaderisken. 
• Passiva strategier syftar till att skapa säkra 
miljöer och produkter som skyddar individen 
oberoende av kunskap och beteende. 

Olycksfallsskador Liv & hälsa 2008
I detta kapitel redovisas oavsiktliga skador, det 
vill säga personskador som uppkommit i samband 
med skadehändelser, så kallade olycksfallsskador.

Personskador på grund av skadehändelser
Nio procent av Värmlänningarna i åldern 18-
84 rapporterade att de under de senaste tolv 
månaderna hade råkat ut för ett olycksfall som 
lett till sjukvård eller tandvård, samma andel som 
rapporterades år 2004. Det betyder att knappt 
19 000 personer i den tillfrågade åldersgruppen 
har drabbats av en skada i samband med en 
olyckshändelse. Det finns ingen större skillnad 
mellan mätningarna åren 2004 och 2008 när det 
gäller könsfördelningen, 10 respektive 9 prcent 
för män och nio procent både år 2004 och 2008 
för kvinnorna. Olycksfallsskador är vanligast 
bland yngre män 18 till 49 år, från och med 50 
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år och uppåt uppger fler kvinnor än män att de 
skadat sig, här ses en tydlig skillnad i åldern 80 
år och äldre, se figur 1. 

Figur 1. andel värmlänningar som rapporterat att de under de senaste 
tolv månaderna hade råkat ut för ett olycksfall som lett till sjukvård eller 
tandvård, fördelat efter kön och åldersgrupp.
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i vilken miljö inträffade personskadorna
Enligt enkäten inträffar de flesta personskador 
i samband med yrkesarbete, knappt 27 procent. 
Drygt 23 procent uppkommer i hemmiljön. 
Skador som kan relateras till trafikmiljön upp-
går till 22 procent, varav knappt tio procent upp-
kommit under promenad. Tolv procent av skad-
orna inträffade under idrott eller motion.

olycksfallsskador fördelat på kommun
I mätningen 2008 rapporterades minst antal ska-
dor i Eda och Forshaga kommuner (5%), flest 
skador rapporterades från kommunerna Arvika, 
Grums och Hagfors (11%). 
 År 2004 rapporterade Torsby kommun minst 
skador (6%), flest skador rapporterades då från 
kommunerna Forshaga, Storfors, Sunne och Karl- 
stad (alla 10%). 
 Den till synes stora skillnaden i vissa kommun-
er mellan åren 2004 och 2008 ska tolkas med en 

viss försiktighet, det är svår att säkert säga om det 
är en reell ökning respektive minskning. Svars- 
underlaget ligger på gränsen för att vara möjligt 
att bryta ner på kommunnivå därför har siffrorna 
här relativt stora felmarginaler. Se figur 2.

Figur 2. andel värmlänningar som rapporterat att de under de senaste tolv 
månaderna hade råkat ut för olycksfall som lett till sjukvård eller tandvård, 
fördelat på kommun och åren 2004 och 2008.
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Kommentar
Resultaten från olika datainsamlingar skiljer sig 
åt. Uppgifterna i enkäten Liv och hälsa 2008 
där 9 procent uppger att de sökt sjukvård eller 
tandvård för en olycksfallsskada utgår från ålders- 
gruppen 18-84 år, dessa personer kan ha besökt 
både en akutmottagning på sjukhus eller någon 
av länets tandvårds- eller vårdcentraler. 
 Dessa uppgifter kan jämföras med data från 
rapporten Personskador som uppkommit i sam-
band med skadehändelser, Värmland 2007 (4) där 
redovisas att knappt 16 000 personer eller 5,8 
procent av befolkningen i alla åldrar som sökt 
vård på någon av länets tre akutmottagningar för 
en personskada pga. en olyckshändelse. Regi-
streringen av personskador på akutmottagning-
arna visar att de flesta som skadas återfinns i 
gruppen barn och unga upp till och med 18 år, 
vilka inte ingår i enkäten Liv och hälsa 2008. 
I åldersgruppen 0-65 år skadas män i högre 
utsträckning än kvinnor. Från 65 år och äldre 
skadas fler kvinnor än män, vilket i stort stäm-
mer med resultatet i Liv och hälsa 2008.
 I Liv och hälsa 2008 utgör skador som upp-
kommit vid idrott eller motion 12 procent (18-
84 år). Av de skador som registreras på akut- 
mottagningarna uppgår idrotts- och motions-
skador till 15 procent (alla åldrar), detta kan 
förklaras med att gruppen barn och unga utgör 
en stor andel av dem som skadas inom idrotten 
och som inte tillfrågas i Liv och hälsa 2008.  
 Uppgifterna i rapporten Personskador som upp- 
kommit i samband med skadehändelser, Värmland 
2007 bygger på data som registrerats i IDB 
(Injury Data Base). Registreringen sker i sam- 
arbete med Epidemiologiskt Centrum, Socialstyr-
elsen. I databasen finns uppgifter om alla olycks-

fallsskador utom de som sker i trafikmiljön.
 Till detta ska läggas de cirka 2000 per-
sonskador per år som uppkommer i trafikmiljön 
i Värmland och som registreras i Transportstyr- 
elsens nationella informationssystem STRADA 
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition). 
Databasen innehåller uppgifter om de som sökt 
vård på någon av länets tre akutmottagningar. 
Registreringen sker i samarbete med Transport-
styrelsen och polisen i Värmland (5).

Hälso- och sjukvårdens kostnader för 
olycksfallsskadorna i Värmland
Även om de flesta skadorna finns i de yngre 
åldersgrupperna så är det de äldres skador som 
kräver flest vårddygn. Personer 65 år och äldre 
utgör 20,4 procent av befolkningen och ungefär 
lika många, 22 procent, har registrerats för en 
olycksfallsskada. Men gruppen står för 47 pro-
cent av dem som blivit inlagda för vård och för 
71 procent av vårddygnen, av dessa är 63 pro-
cent är kvinnor. Skadeförebyggande åtgärder för 
den äldre befolkningen kan vara mycket kost-
nadseffektiv om man lyckas minska skadorna och 
antalet vårddygn för denna grupp.
 Den totala vårdkostnaden år 2007 för de 
personer som sökt vård på någon av Värmlands 
tre akutmottagningar på grund av en olycks-
fallsskada kan beräknas till drygt 286 miljoner 
kronor för hälso- och sjukvården i Värmland. 
Kostnaden för de som blivit inlagda (2 850 per-
soner) för vård uppgår till knappt 243 miljoner 
(16 863 vårddygn) och 43 miljoner för de 13 019 
öppenvårdsbesöken (varav hälften kräver ett åter- 
besök) (4). De Värmländska kommunernas kost-
nad beräknas vara minst lika stor som för hälso- 
och sjukvården.
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Har det blivit ”vardag”  
att inte röra på sig?

cHristian augustsson

Sammanfattning
• Sammanlagt är det 61 procent av 18 till 34 år- 
ingarna, som klarar uppsatta riktlinjer på 30 min/ 
dag, vad gäller rörelse under arbete och/eller fritid. 
• Fortfarande är en betydande del inom denna 
undergrupp (39%) som ligger för lågt utifrån 
ramarna för kraven på fysisk aktivitet i vardagen.
• De som föreningsidrottat som unga (ca 50-
60% av alla unga idag) har större benägenhet att 
fortsätta att röra på sig resten av livet.

Inledning och bakgrund
Det är inte längre en nyhet att vi har blivit 
alltmer stillasittande i vår vardag. I tidigare gen-
erationer var den fysiska aktiviteten en naturlig 
del av dagen. Idag förflyttar vi oss hellre med bil, 
eller andra motorburna transportmedel, samtidigt 
som både våra arbetsuppgifter, fritids- och nöjes- 
aktiviteter allt oftare genomförs framför en bild- 
skärm av något slag (1). Och vad gäller vår fram-
tid, det vill säga den unga generationen, så visar 
forskningen också att ungas fysiska status har 
försämrats. Sett ur ett längre perspektiv, riskerar 

större grupper bland unga idag att drabbas av 
allvarliga sjukdomstillstånd på grund av minskad 
fysisk aktivitet i vardagen (2).
 Flera studier under de senaste åren pekar på att 
vi väljer bort de möjligheter som finns till fysisk 
aktivitet i vardagen. Mer därtill så äter vi oftare 
snabbmat och halvfabrikat, och dessutom upp- 
lever vi vardagens krav som påfrestande i högre 
grad. Som ett resultat av detta blir det fler 
människor som mår dåligt psykiskt och/eller 
fysiskt, vilket i sin tur påverkar arbetsglädje och 
inte minst sjukfrånvaron (3, 4). I förlängningen 
ger detta grund för fler sjukskrivningar och 
förtidspensioneringar, vilket kostar samhället och 
näringslivet enorma summor varje år. Under det 
senaste året har det dock skett en viss nedgång 
av sjukskrivningsstatistiken. Men det beror tro-
ligtvis inte på att människor blivit friskare, utan 
snarare på att reglerna från försäkringskassan 
blivit hårdare, vilket tvingat flera tillbaka till 
arbetet trots ohälsa.
 Barn och ungdomar ägnar - likt de vuxna - 
också mindre tid till dagliga fysiska aktiviteter 
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(1). Som en följd av detta har fler unga i Sverige 
en högre medelvikt än vad som är hälsosamt för 
deras ålder. Trots att statistik visar att intresset 
för motion på fritiden har ökat, och att trenden av 
kraftig övervikt har planat ut samt att unga äter 
något bättre, kompenserar dessa trender tyvärr 
inte den minskade vardagliga fysiska aktiviteten.
 Mot denna bakgrund framträder behovet av 
utvecklade insatser gällande fysisk aktivitet, 
för att få bukt med dessa hälsoproblem. Fysisk 
aktivitet har dessutom positiv påverkan på den 
psykiska hälsan, då exempelvis sinnestillstånd 
som ångest, depression och nedstämdhet minsk-
ar samtidigt som självkänsla och självuppfattning 
ökar vid regelbunden fysisk aktivitet (6). Indivi-
der som regelbundet motionerar upplever dess-
utom oftare positiva sinnestillstånd jämfört med 
individer som inte motionerar. När det gäller 
barn och unga visar undersökningar också att 
fysisk aktivitet främjar både tillit till sig själv och 
upplevelse av kompetens i förhållande till andra 
inom samma ålderspann. Därtill förbättras moto- 
rik och koncentrationsförmåga samt även för-
utsättningarna för att bemästra skolarbetet (7, 8).
 Rekommendationen för vuxna beträffande regel- 
bunden fysisk aktivitet är 30 minuter om dagen 
på måttlig intensitetsnivå, alternativt minst tre 
gånger per vecka med högre intensitet. För barn 
och ungdomar är rekommendationen 60 minuter 
per dag, och inkluderar då både måttlig och hög 
intensitet (3). Det finns dock studier som visar att 
60 minuter för barn inte är tillräckligt, utan rikt-
linjerna borde istället vara uppemot 90 minuter 
per dag (9).
 I detta kapitel bearbetas och analyseras några 
delresultat från undersökningen Liv och hälsa 
2008. Kapitlet fokuserar på unga och medelålders 
idrotts- och motionsvanor. Det innebär att de 

resultat som lyfts fram är data som gäller 
respondenter mellan 18 till 34 år. Det över-
gripande syftet med föreliggande kapitel är att 
analysera dessa resultat i relation till andra 
relevanta studier inom problemområdet för 
ungas idrott och fysiska aktivitet. Kapitlets be-
gränsning ligger i att jag inte söker ta på mig 
ett helhetsansvar vad gäller att nå fram till full-
skaliga svar på de utvalda frågorna. Däremot 
vill jag med detta kapitel markera vikten av att 
fortsätta att utveckla kunskap inom detta ange-
lägna problemområde, där en utgångspunkt kan 
utgöras av frågan; Har det blivit ”vardag” för unga 
och medelålders att inte röra på sig? 

Några delresultat från Liv och Hälsa 2008 
i relation till tidigare studier
Här nedan presenteras några delresultat från 
undersökningen Liv och Hälsa 2008, vilka varvas 
med och diskuteras i relation till andra relevanta 
studier inom området. Avsnittet kommer att ut- 
mynna i en sammanfattande avslutning med några 
slutsatser.
 För att göra en inledande översikt av mål-
gruppen 18 till 34 år kan Liv & Hälsas första 
enkätfråga om hälsa utgöra ett bra värde. Hur 
bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Alterna-
tiven Mycket bra/Bra fick hela 82 procent av res- 
pondenternas markerade svar, och endast en 
minoritet av 4 procent svarade utifrån alternativ-
en Dåligt/Mycket dåligt. Alternativet Varken eller 
 fick 14 procent Inga könsskillnader föreligger. 
 Det allmänna hälsotillståndet för gruppen 
18 till 34 år är således bättre än för hela under-
sökningsgruppen (72%) vad gäller Mycket bra/
Bra. Dessutom ligger de lägre jämfört med total-
gruppen (7%) angående svarsalternativet Dåligt/
Mycket dåligt. 
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Fysisk aktivitet, motion och idrott
Hur ser det då ut i undergruppen 18 till 34 år 
gällande perspektivet måttliga fysiska aktivteter 
(t.ex. promenad i rask takt, cykling) under en 
”vanlig” vecka? 

 I figur 2 kan man utläsa att det är sammanlagt 
61 procent som är aktiva mer än 3 timmar per 
vecka. Denna aktivitetsnivå ligger inom ramen 
för de riktlinjer uppsatta av Statens folkhälso-
institut (3), vad gäller muskelaktivitet/rörelse 
under arbete och/eller fritid som ligger på 30 min 
per dag. Vi kan också se att 39 procent (grupperna 
mindre än 1 tim/mellan 1-3 tim) hamnar utan-
för ramarna för kraven på fysisk aktivitet i vard- 
agen. Inga större könsskillnader föreligger, dock 
kan en svag övervikt för män noteras be-
träffande alternativet minst 5 tim/vecka, och dess- 
utom en viss övervikt av kvinnor angående svar-
salternativet mer än 3 tim/mindre än 5 tim.
 Sett ur ungas perspektiv (15 åringar, n= 4000), 
utifrån en studie genomförd i Stockholm, visade 
det sig att var fjärde flicka och var tredje pojke 
inte nådde upp till rekommenderad daglig fysisk 
aktivitet om 60 minuter (10). Därmed kan vi se 
ett tecken på att vi har en grupp mellan 25-35 
procent, som ställer sig utanför den vardagliga 
verksamheten för fysiska aktiviteter. Detta 
resultat ligger i linje med vad Patriksson och 
Stråhlman (4) beskriver angående ungas fysi-
ska kapacitet, som de menar har försämrats idag 
jämfört med 15–20 år tillbaka i tiden. Fram- 
förallt märks detta bland den grupp av ung-
domar som redan rör sig minst. För dessa ung-
domar som har hamnat utanför regelbundna 
hälsoaktivteter, är det viktigt att kunna till-
godose möjligheten till fysisk aktivitet i när- 
områden. Vidare är skolans arbete med fys-
isk aktivitet och hälsa av största vikt för denna 
grupp, då dessa unga människor sällan kommer 
från en bakgrund med mycket fysik aktivitet 
i familjen (1). Sollerhed och Eljertsson (11) 
poängterar också skolan som en central plats 
för att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter för 
unga i deras vardag i syfte att öka deras rörelse-
aktiviteter. 

figur 1. fördelning av svaren angående allmänt hälsotillstånd 
bland undergruppen 18 till 34 år.
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Figur 2. fördelning av antalet motionstimmar inom åldersspannet 
18-34 år (procent, n=1329).
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 Om vi nu återgår till Liv och Hälsas under-
grupp (18 till 34 år), och denna gång tar oss 
an frågan om hur många som deltar i någon 
idrottsförening på fritiden. Här visar det sig 
att 23 procent bland de yngre (18-20 år) inom 
denna undergrupp är aktiva i idrottens för-
eningsliv. Andelen aktiva sjunker ner till runt 
15 procent med stigande ålder (21 år och upp- 
åt) inom gruppen. Detta resultat är inte över-
raskande utifrån andra studier som fokuserat 
åldersklasserna under 18 år. Till exempel så visar 
Larsson (12) att bland 16-åringar är det ”fort-
farande” runt 50 procent som ingår i idrottens 
föreningsliv. Sveriges Riksidrottsförbund och 
Ungdomsstyrelsen (13) presenterar data som 
visar på stor utbredning av idrottsaktiva barns 
och ungdomar mellan åren 13 till 20 år. 
 Samhället (stat och regering) har under 
2000-talet genomfört flera satsningar för att få 
unga att delta i den organiserade idrotten. Fram-
förallt så har dessa satsningar organiserats av 
idrottsrörelsen (Sveriges Riksidrottsförbund, RF). 
Ett exempel på en sådan satsning var den då- 
varande socialdemokratiska regeringens miljard-
satsning Handslaget (2003-2007), som syftade till 
att stimulera till ett utökat, integrerat och för- 
djupat deltagande i idrott bland unga. Nu sen-
ast valde den sittande regeringen att satsa två 
miljarder (2007-2010, Idrottslyftet), med ambi- 
tionen att få fler barn och ungdomar att börja 
idrotta och dessutom få fler att fortsätta. Huvud-
skälet till denna typ av satsningar har sin grund i 
att det har visat sig att de som idrottat som unga 
med större sannolikhet fortsätter att röra på sig 
resten av livet (1). 
 Wagnsson (14) har genomfört en större under- 
sökning i Värmland och Västra Götaland beträff-
ande idrottens fostrande effekter. I studien in-
gick ca. 1300 respondenter i åldrarna 10 till 18 
år. Wagnsson fokuserar bland annat på vad ett 

föreningsidrottande kan ha för betydelse för 
individens psyko- sociala utveckling. En analys 
över deltagandet i olika idrottsföreningar visar att 
en övervägande del (61-70%) av barnen (10-14 
år) och närmare hälften av ungdomarna i 15 års 
ålder idrottar i någon eller några idrottsför-
eningar. Dessa siffror stämmer väl överens med 
resultaten som jag presenterade ovan (12, 13), 
vilket visar på föreningsidrottens betydelse som 
meningsfull fritidssysselsättning, men även som 
en viktig pedagogisk miljö (1).
 Idrottens betydelse när den ställs i relation till 
andra föreningsknutna aktiviteter utmärker sig, 
där bland annat Larsson (12) visat att idrott är den 
fritidsaktivitet hos ungdomar i 16-års ålder som 
har i flest andel medlemmar (45%). Vidare upp-
gav nästan 60 procent av alla ungdomar (13-20 
år) i Ungdomsstyrelsens studie (13) att idrott-
en har mycket stor eller ganska stor betydelse i 
deras liv. 

 Beträffande könsaspekter kan vi se att pojkar i 
större utsträckning deltar i föreningsidrott jäm- 
fört med flickor. Detta bekräftar tidigare konsta-
terade könsskillnader gällande deltagande i orga- 
iserad idrott i unga år (1, 13). En vidare analys 

deltagande i idrottsföreningar (%)

ålder t1 t2 t3

10-12 år 69 (10 år) 70 (11 år) 65 (12 år)

13-15 år 66 (13 år) 61 (14 år) 51 (15 år)

16-18 år 42 (16 år) 42 (17 år) 35 (18 år)

Kön t1 t2 t3

Pojkar  60 60 52

flickor 55 52 45

totalt 58 46 49

Tabell 1. andelen aktiva (n=1212) i en eller flera idrotts-
föreningar i relation till olika bakgrundsvariabler och mättillfällen 
t1 till t3. Procent.
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visar att könsskillnaden inte är speciellt stor och 
jämnas ut runt 16 års ålder. Dessa tendenser har 
även noterats i RF´s och Ung-domsstyrelsens 
(13) undersökning av tävlings- och motionsvanor 
bland unga och äldre. 

Diskussion 
Det huvudsakliga syftet med detta kapitel har 
varit att på ett övergripande sätt analysera och 
diskutera några delresultat inom Liv & Hälsa 
2008, med särskilt fokus på åldersspannet 18-
34 år,och vidare ställa dessa i relation till andra 
relevanta studier inom problemområdet för ungas 
idrott och fysiska aktivitet. Resultaten visade att 
61 procent av värmlänningarna i åldern 18 till 
34 år klarar uppsatta riktlinjer på 30 min/dag av 
rörelse under arbete och/eller fritid. Följaktligen 
så är det fªrre värmlänningar (39%) som inte når 
upp till dessa kriterier vad gäller motionsvanor, 
vilket också är något alarmerande. Vi kan alltså 
konstatera att m¬nga av samtliga 18ð till 34ð 
åringar i Värmland inte rör på sig tillräckligt i sin 
vardag.
 Min genomgång av tidigare studier har visat 
att det är särskilt bland de minst aktiva barnen 
och ungdomarna som nedgången av fysisk akti-
vitet märks mest. Det är därmed denna målgrupp 
som vi bör fokusera våra åtgärder mot för att få 
med dem i regelbundna hälsoaktivteter. I detta 
arbete med att få fler fysiskt aktiva bör alla nivåer 
och pedagogiska miljöer i samhället ingå. 
 Detta kan delvis göras genom att skapa möj- 
ligheter till fysisk aktivitet i den direkta när-
miljön, som exempelvis trafiksäkra cykelvägar. 
Vidare är skolan som aktör, vid sidan av de 
viktiga lektionerna i Idrott och Hälsa, också en 
avgörande part i arbetet med att främja ungas 
fysiska aktivitet, eftersom dessa unga ofta har 
en bakgrund som saknar ett naturligt inslag av 

fysisk aktivitet inom familjen. Främst blir det 
föräldrarna som mer tydligt måste ta på sig an-
svaret att prioritera fysisk aktivitet för hela 
familjen. Sedan bör integrationen av fysisk akti-
vitet i skolans verksamhet och vardag totalt sett 
bli bättre. I detta sammanhang vill jag också 
lyfta fram den positiva ”bieffekt” som fysisk akti- 
vitet faktiskt ger, då unga elever genom rörelse-
aktiviteter har visat sig blir bättre på att kon-
centrera sig.
 Det finns således flera goda skäl att utöva 
motion regelbundet redan som ung. De som är 
aktiva under sin barndom kan bättre motverka 
övervikt och påverka hjärt- och lungkapaciteten 
i positiv riktning samt förbättra skelettets håll-
fasthet senare i livet (15). Det allra bästa sättet 
för att ”säkra upp” ett hälsosamt liv är därmed att 
låta fysisk aktivitet bli en integrerad och naturlig 
del av vardagen redan under uppväxtåren. 
 Till sist, men inte minst, finns ännu en stark 
aktör i arbetet med fysisk aktivitet i vardagen, 
nämligen Idrottsrörelsen med sitt föreningsliv. 
Studier har visat att de som är fysiskt aktiva 
inom föreningsidrotten (ca. 50-60% av alla unga), 
har bättre förutsättningar att leva ett fortsatt 
aktivt liv, vilket i förlängningen skapar en sta- 
bil grund för en god hälsa. Nu när stat och 
regering under 2000-talet valt en tydlig strategi 
med sina miljardsatsningar på idrott och fys-
iskt aktivitet, är det nu upp till oss alla att ta 
tillfället i akt och bidra till ett lyckat resultat. 
Det är vårt gemensamma ansvar att sätta dessa 
pengar i ”rörelse” med ett engagemang från 
familjen, skolan, föreningslivet och andra frisk-
vårdsaktörer. I fokus finns målet att få fler att 
börja, men även att fortsätta att vara fysiskt 
aktiva. För inte vill vi väl att det ska bli ”vardag” 
att inte röra på sig? 
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Allting hänger ihop – motion, 
kost och livssituation

ann olSSon•Kaj SundStröm•marina Kalander BlomqviSt

Sammanfattning
• Fyrtio procent av värmlänningarna är inte till-
räckligt fysiskt aktiva för att bevara sin hälsa och 
förebygga sjukdom (oförändrat jämfört med år 
2004).
• Under åren 2000-2008 minskade andelen med 
helt stillasittande fritid något bland kvinnorna, 
men inte bland männen.
• Fetma och övervikt ökade stadigt under åren 
2000-2008, gäller båda könen.
• Andelen patienter som vid vårdcentralsbesök 
tillfrågades om sina motionsvanor hade ökat 
något mellan 2004 och 2008. 
• Ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland 
män än bland kvinnor (gäller kost, tobaksbruk, 
alkoholkonsumtion, fetma och stillasittande fritid).
•	 Även om värmlänningarna har en eller flera 
riskfyllda levnadsvanor så har de samtidigt gott 
om skyddsfatorer som kan hindra uppkomst av 
sjukdom.

Levnadsvanorna skiljer sig åt
Det finns stora skillnader i människors sätt att 
leva till exempel när det gäller rökning, alko-
holkonsumtion, matvanor, motionerande samt 
arbets- och bostadsförhållanden. Rökning och 
stillasittande påverkar i hög grad hälsan men 
dessa vanor är inte jämt fördelade i befolkningen. 
Detta medför att hälsan är bättre i vissa grupper 
men sämre i andra. Av den senaste folk-
hälsorapporten från Socialstyrelsen framgår 
att det finns det stora skillnader i dödlighet och 
sjuklighet mellan kvinnor och män och mellan 
olika socialgrupper (1). Lågutbildade löper till 
exempel dubbelt så hög risk att drabbas av 
hjärtinfarkt som högutbildade. En omläggning 
av levnadsvanorna är mödosam men inte 
omöjlig och skulle få dramatiska effekter på 
befolkningsnivå. WHO har räknat ut att 80 
procent av all hjärt- och kärlsjukdom, 90 procent 
av all diabetes typ-2 (”åldersdiabetes”) och 30 
procent av all cancer skulle kunna förebyggas 
med trettio minuters daglig motion, goda 
matvanor och rökstopp (2).
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Stillasittande livsstil – ett folkhälsproblem
Över hälften av befolkningen i västvärlden rör 
sig för lite för att bevara hälsan och förebygga 
framtida sjukdom (2). Knappt 60 procent av Sve-
riges vuxna når upp till rekommendationen om 
30 minuters fysisk aktivitet varje dag och läget är 
detsamma i Värmland (3). Dessutom har många 
svenskar (16%) en stillasittande fritid vilket inne-
bär att de nästan aldrig rör på sig såpass att de 
blir lätt andfådda och lite svettiga (2).
 Det är idag ett väletablerat vetenskapligt 
faktum att en stillasittande livsstil ökar risken 
för ett stort antal sjukdomar framför allt hjärt-
kärlsjukdom (4). Det är ovedersägligt att också 
det omvända gäller: om en stillasittande person 
börjar röra på sig halveras risken för hjärt-
kärlsjukdom och risken minskar för högt 
blodtryck, diabetes, artros, tjocktarmscancer, 
bröstcancer, prostatacancer, benskörhet, fetma 
och psykisk ohälsa (3). Ur ett folkhälsoperspektiv 
har samhället mest att vinna på om de mest 
stillasittande börjar röra på sig.

Kostvanornas betydelse
Om man äter mycket frukter, rotfrukter, bär och 
grönsaker löper man minskad risk för att drabbas 
av t.ex. diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar 
och besvär med mage och tarm. Övervikt och 
karies är också hälsoproblem där kosten och 
matvanor spelar en stor roll (4). Sverige har 
haft en positiv utveckling de senaste 30 åren. 
Svenskarna äter alltmer grönsaker, rotfrukter, 
frukter och bär och äter även mindre fett än man 
gjorde under 80-talets början (4). Konsumtionen 
av frukt och grönsaker är emellertid ojämnt 
fördelad i befolkningen och varierar med kön, 
ålder och utbildning. Kvinnor äter generellt mer 
grönsaker och frukter än män (5). Unga i åldern 
18-29 år, lågutbildade och arbetare äter minst 
frukt och grönsaker (5).

Övervikt och fetma fördubblad 
i Sverige på 20 år
BMI, Body Mass Index är ett sätt att avgöra 
graden av övervikt/fetma. Som de flesta mät-
metoder har även BMI sina brister. Muskler 
väger mer än fettväv och därför kan vältränade 
personer få ett högt BMI även om andelen fett 
är lågt. Men metoden är enkel att använda och 
används allmänt (6).
 Antalet personer med kraftig övervikt (BMI 
25-29,9) eller fetma (BMI>30) har fördubblats 
i Sverige på 20 år och trenden är densamma 
överallt i världen. Skälet till denna utveckling 
är troligen för högt energiintag och otillräcklig 
fysisk aktivitet (7). Ett antal sjukdomar är 
nära förbundna med fetma bland annat förhöjt 
blodtryck, höjda blodfetter och typ 2-diabetes 
vilket i sin tur bidrar till hjärtkärlsjukdomar (8). 
Fetma och dess följdsjukdomar är bland de mest 
ojämnt fördelade ohälsotillstånden i befolkningen 
och trenden är att de sociala skillnaderna ökar.
 I Sverige är över hälften av männen och en 
tredjedel av kvinnorna mellan 16 och 74 år 
överviktiga eller feta. Elva procent av männen 
och nio procent av kvinnorna är feta. Det betyder 
att cirka 2,1 miljoner personer är överviktiga och 
cirka 630 000 är feta. Förekomsten av övervikt 
och fetma bland barn (4–18 år) varierar i olika 
studier mellan 14 och 23 procent, varav 1–4 
procent är feta. Övervikten följer socialgrupp: 
barn till föräldrar med kort utbildning har sämre 
matvanor och är oftare överviktiga än de som har 
föräldrar med lång utbildning (9).

Livsvillkoren har stor inverkan  
på levnadsvanorna
Det finns ett klart samband mellan socioekon-
omiska villkor och fysisk aktivitet (4). Bristen på 
fysisk aktivitet i en befolkning är alltså inte bara 
ett individuellt problem (lättja, okunnighet) utan 
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lika mycket ett samhälleligt problem. Den vuxna 
befolkningens fysiska aktivitetsvanor avspeglar 
ekonomiska villkor (fattig eller rik), social position 
(yrke, utbildning, sysselsättning, bostadsort), 
tillgång till fritid (omsorgsbördans storlek) och 
är inte minst kulturellt präglade det vill säga om 
vänner och grannar motionerar eller inte.  
 De flitigaste motionärerna hittar man bland 
dem som bor i städer, har hög social position 
och har vänner som också motionerar (4). De 
grupper i befolkningen som motionerar minst 
är de lågutbildade, de fattiga, de gamla och 
de sjukskrivna samt kvinnor med invandrar-
bakgrund (5). Bostadsområdets karaktär inverk-
ar också. Undersökningar visar att parker och 
grönområden i anslutning till bostadsområdena 
inte används om de är skräpiga, dåligt skötta och 
upplevs som otrygga (4). 

RESULTAT
Fysisk aktivitet i de 
värmländska kommunerna
Det finns skillnader i fysisk aktivitet mellan 
kommunerna i länet det vill säga andelen 
invånare som når upp till rekommendationen 
om 30 minuters rask promenad (eller liknande) 
varje dag. Ingen tydlig trend kunde urskiljas 
mellan år 2004 och år 2008. I vissa kommuner 
hade motionsvanorna förbättrats såsom i Ham-
marö, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga och 
Munkfors kommuner. I två kommuner förblev 
motionsvanorna oförändrade och i de övriga åtta 
hade motionsvanorna försämrats. I knappt hälften 
av kommunerna har 20 procent av invånarna en 
stillasittande livsstil, det vill säga att de sällan 
rör på sig så mycket att de blir lätt andfådda och 
lite svettiga (mindre än en kvart om dagen).

Nästan två tredjedelar är tillräckligt 
fysisk aktiva på fritiden 
Sextio procent av värmlänningarna angav år 2008 
att de deltagit i måttligt ansträngande aktiviteter 
mer än 3 timmar per vecka vilket är i enlighet 
med den nationella rekommendationen. Fördel-
ningen var jämn beträffande kön och ålder med 
undantag för kvinnor 80-84 år som hade en klart 
lägre aktivitetsnivå (39%). Inga större föränd-
ringar hade skett sedan undersökningen år 2004.

Nästan var femte värmlänning 
är stillasittande på fritiden
År 2008 rörde eller ansträngde sig i snitt 18 
procent av värmlänningarna mindre är en kvart 
om dagen på sin fritid det vill säga de hade en 
stillasittande fritid. I gruppen 80-84 år fanns en 
stor andel stillasittande (34%) vilket drar upp 
genomsnittet för alla åldrar. Kvinnor i åldern 65-
84 år var minst aktiva medan män i åldern 18-
34 år och 80-84 år var minst aktiva. Inga större 
förändringar skedde mellan 2004 och 2008. 
Under åren 2000-2008 har en liten minskning 
skett av stillasittandet bland kvinnorna men inte 
bland männen (18-79 år).

Fler lågutbildade har  
en stillasittande fritid
Det finns ett väldokumenterat samband mel-
lan motionsvanor och utbildningsnivå. Ju högre 
utbildningsnivå man har desto fler regelbundna 
motions- och träningstimmar varje vecka. 
År 2008 uppgav 24 procent av de med grund-
skoleutbildning att de hade en stillasittande 
fritid (22 procent år 2004). Bland de med efter- 
gymnasial utbildning var det endast 11 procent 
som hade en stillasittande fritid (oförändrat 
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Figur 1. andelen som hade en stillasittande fritid inom olika typer 
av arbete år 2008.
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jämfört med år 2004). År 2008 angav 22 pro-
cent av de med eftergymnasial utbildning att 
de var regelbundet fysiskt aktiva med motion, 
träning och tävling minst tre gånger i veckan. 
Motsvarande andel hos de med grundskoleut-
bildning var 12 procent.

Fysisk aktivitet och typ av yrkesarbete
Andelen värmlänningar med ett stillasittande 
arbete visade en liten minskning under perioden 
2000 till 2008, från 23 till 20 procent. Av dem 
som år 2008 hade ett stillasittande arbete, hade 
även i genomsnitt 15 procent en stillasittande 
fritid. Av dem som hade ett tungt kroppsarbete 
var det i genomsnitt 22 procent som också hade 
stillasittande fritid. Tydliga skillnader förekom 
mellan könen, se figur 1.

 Mest stillasittande arbeten hade invånarna 
i Hammarö och Karlstad kommun, båda 26 
procent. Minst andel stillasittande arbete hade 
Arvika (13%) och Kristinehamn (14%).

Ersättning för motion från arbetsgivaren
År 2008 svarade 72 procent att arbetsgivaren 
erbjöd någon form av ersättning för motion 
eller träning. Detta är en förbättring jämfört 
med år 2004 (63 procent). Fler kvinnor än män 
uppgav att de hade någon form av ersättning, 
77 respektive 67 procent. Av dem som erbjöds 
ersättning utnyttjade 56 procent denna förmån.

Egna initiativ för förbättring 
av hälsa och levnadsvanor
Enkäten ställde här två frågor, dels om man 
deltagit i någon aktivitet för att förbättra hälsa 
och levnadsvanor dels om man skulle vilja vara 
med i sådana aktiviteter. Svaret på båda frågorna 
visade hos båda könen en fördubbling av antalet 
ja-svar mellan 2004 och 2008. År 2008 uppgav 
42 procent att de deltagit i någon aktivitet och 
55 procent att de skulle vilja vara med i någon 
aktivitet, kvinnor i större utsträckning än män.

Övervikt och fetma bland 
värmlänningarna år 2008
Andelen av befolkningen som är överviktig 
(alltså har BMI>25) har ökat under de åtta år 
som mätningarna genomförts. År 2000 var 49 
procent av Värmlands befolkning överviktig. År 
2008 var siffran till 54 procent. Övervikten har 
ökat bland både kvinnor och män, se figur 2. Män 
var generellt mer överviktiga än kvinnor under 
hela mätperioden 2000-2008. Flest överviktiga 
återfanns i åldersgruppen 50 till 64 år bland båda 
könen.

%
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 Andelen av befolkningen med fetma (BMI>30) 
har också ökat. År 2000 var 10 procent av män-
nen och 11 procent av kvinnorna feta. I årets 
undersökning var 17 procent av männen och 15 
procent av kvinnorna feta. Männens fetma har 
alltså under åren 2000-2008 ökat snabbare än 
kvinnornas.
 Vid den senaste mätningen återfanns flest män 
med fetma i åldersgruppen 35 till 79 år. Endast 
bland de allra äldsta männen (80-84 år) har det 
skett en minskning av fetman. Kvinnor med 
fetma fanns till största delen i åldrarna över 50 
år och här skedde en minskning av fetman i de 
två äldsta åldersgrupperna (65-79 och 80-84 år).

Fetma - många faktorer påverkar
På befolkningsnivå finns ett tydligt dosres-
ponssamband mellan aktivitetsnivå och fetma 
(BMI>30) det vill säga ju mindre fysisk aktivitet, 
desto större andel feta i gruppen. Bland de 
värmlänningar som år 2008 angav att de utövade 

regelbunden motion eller träning (minst 3 
gånger per vecka i minst 30 minuter) var andelen 
feta 7 procent (samma som år 2004). Bland dem 
som rörde sig mindre än 2 timmar per vecka var 
29 procent feta (23% år 2004).

Typ av arbete och förekomst av fetma
Av de personer som år 2008 angav att de hade 
ett stillasittande arbete var 16 procent feta vilket 
var färre än i gruppen som angav att de hade ett 
tungt kroppsarbete (19%).

Övervikt och fetma i relation 
till utbildningsnivå
Grundskoleutbildning. Bland de grundskoleut-
bildade var 68 procent av männen och 58 procent 
av kvinnorna överviktiga (BMI≥25) i årets under- 
sökning. Fetma (BMI≥30) återfanns hos 18 pro-
cent av männen och 20 procent av kvinnorna.
 Eftergymnasial utbildning. Bland de högutbild-
ade männen var 59 procent överviktiga och 41 
procent av kvinnorna överviktiga i årets under-
sökning. Fetma återfanns hos 13 procent av 
männen och 12 procent av kvinnorna.

Ohälsosamma levnadsvanor
Som sunda levnadsvanor definieras här att man 
är normalviktig (BMI<25), inte använder nikotin 
i någon form, är måttlig med alkohol, äter rikligt 
med frukt och grönsaker varje dag och är fysiskt 
aktiv motsvarande 30 minuters rask promenad 
varje dag. Som ohälsosamma levnadsvanor defi- 
nieras här fetma (BMI 30), tobaksbruk (inklu-
sive snus), riskkonsumtion av alkohol, liten kon-
sumtion av frukt och grönsaker samt otillräcklig 
fysisk aktivitet på fritiden, se figur 3.

Figur 2. andel av befolkningen i värmland, ålder 18-79 år med 
ett BMi ≥ 25.
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Skyddsfaktorer
Nedan, se figur 5, redovisas de skyddsfaktorer 
som utmärker sig i resultaten. En stor majoritet 
av värmlänningarna trivdes på arbetet, åt regel-
bundna måltider, kände trygghet och tillit i sitt 
bostadsområde och kunde få det stöd de behövde 
av grannar och vänner.

Figur 3. andelen kvinnor och män (18-84 år) med ohälsosamma 
levnadsvanor år 2008.
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 Vuxna värmlänningar åt alldeles för lite 
frukt och grönsaker i förhållande till de rekom-
mendationer som finns. Mer än 40 procent 
av de vuxna var heller inte tillräckligt fysiskt 
aktiva för att bevara sin hälsa och förebygga 
sjukdom. När det gäller fetma, riskbruk av 
alkohol och bristande fysisk aktivitet på fritiden 
fanns inga skillnader mellan könen. Däremot är 
det tydligt att männens nikotinkonsumtion var 
betydligt större än kvinnornas om man räknar 
in snus i ekvationen liksom att män hade sämre 
kostvanor än kvinnor. Endast ett fåtal (13%) av 

värmlänningarna hade sunda levnadsvanor på 
alla fem områdena.
 Om man utesluter den låga konsumtionen av 
frukt och grönsaker, som ju var det helt domin-
erande ohälsosamma levnadsvanan bland båda 
könen, ser förhållandena ut som i figur 4. Hälften 
av värmlänningarna hade sunda levnadsvanor 
på alla fyra områden (alkohol, tobak, motion 
och vikt). Endast 20 procent hade ett flertal 
ohälsosamma levnadsvanor. Kvinnor hade något 
sundare levnadsvanor än männen.

Figur 4. andelen värmlänningar 18-84 år med olika antal hälso-
relaterade levnadsvanor (risker), exklusive det rekommenderade 
dagsbehovet av frukt och grönsaker, år 2008.
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Skyddsfaktorerna skiljde sig endast åt på ett par 
punkter mellan de som hade sunda levnadsvanor 
och de som hade 2-4 riskfyllda levnadsvanor. De 
som hade 2-4 riskfyllda levnadsvanor var oftare 
besvikna på andra människor och åt mer sällan 
frukost och lunch dagligen.

Frågor om levnadsvanor vid besök 
på vårdcentral och på sjukhus.
Vårdcentralsbesök. Andelen patienter som fick 
frågor om motionsvanor på vårdcentralen ök-
ade något mellan åren 2004 (19%) och 2008 
(22%). Frågor om motionsvanor gavs i större 
utsträckning till män än till kvinnor, 26 res-
pektive 18 procent år 2008. Totalt uppgav 11 

Figur 5. andelen värmlänningar med olika skyddsfaktorer år 2008.
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procent av dem som besökt en vårdcentral 
år 2008 att de hade fått råd om att förändra 
sina motionsvanor, vilket innebär en liten 
ökning sedan 2004 (9%). Också råd om ändrade 
motionsvanor gavs oftare till män än till kvinnor, 
14 respektive 8 procent år 2008.
 Sjukhusbesök. Andelen patienter på sjukhusbesök 
som fick frågor om motionsvanor var 15 procent 
år 2008, oförändrat jämfört med år 2004. Råd om 
att förändra sina motionsvanor gavs till 7 pro-
cent år 2008, ingen ökning jämfört med år 2004. 
Även på sjukhus ställdes frågor om motionsvanor 
oftare till män än till kvinnor medan däremot råd 
om ändrade motionsvanor gavs mer jämlikt. 

%
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Nästan ingen har fått fysisk 
aktivitet på recept
Både år 2004 och år 2008 uppgav 99 procent att 
de inte hade ordinerats fysisk aktivitet på recept. 
Antal förskrivna recept i Värmland på fysisk 
aktivitet uppgick år 2006 till 828 st, år 2007 till 
703 st och år 2008 till 1 295 st.

DISKUSSION
Värmlänningarna måste börja röra 
mer på sig
Det är fortfarande 40 procent av värmlänning-
arna som inte når upp till den nationella 
rekommendationen om 30 minuters daglig fysisk 
aktivitet såsom raska promenader eller cykling. 
Dessutom är nästan var femte värmlänning 
stillasittande på sin fritid och inte heller här 
har någon större förbättring skett. Såväl 
värmländska myndigheter som den värmländska 
primärvården börjar emellertid få upp ögonen 
för att brist på motion kraftigt ökar risken för 
framtida sjukdom framför allt hjärt-kärlsjukdom. 
Primärvården i Värmland införde år 2005 
arbetsmetoden Fysisk aktivitet på Recept - FaR® 
i samarbete med Friskvården i Värmland som 
agerar receptmottagare. FaR® har dokumenterat 
god effekt på patienternas aktivitetsnivå och 
har visat sig ha god följsamhet (10). Efter 6-12 
månader är 50-80 procent av FaR®-patienterna 
fortsatt aktiva. Antalet FaR i Värmland är fort-
farande mycket litet om man ser till antalet 
patienter som varje år besöker vårdcentralerna. 
En orsak är att medvetenheten om motionens 
betydelse för hälsan fortfarande är låg inom 
sjukvården: endast 20 procent av patienterna 
som besökte vårdcentral år 2008 tillfrågades om 
sina motionsvanor och ännu färre av patienterna 
som var på sjukhusbesök (15%).

Okunnighet om vikten av daglig 
fysisk aktivitet
Om det nu bara behövs en halvtimmes rask 
promenad varje dag för att bevara hälsan, varför 
är då inte alla värmlänningar fysiskt aktiva? Det 
kan handla om brist på kunskap helt enkelt. Man 
tror att det är jogging och fotboll som ska till. 
En annan förklaring kan vara att många vuxna 
inte anser sig vara ”den sportiga typen” det vill 
säga de har låg fysisk självkänsla. En låg fysisk 
självkänsla innebär att man föraktar, nedvärderar 
eller håller sig undan ”fysiska” områden där man 
riskerar att misslyckas exempelvis dans, ridning 
och bollsporter (4). En annan anledning kan vara 
att media överflödar av tips om hur man går ner 
i vikt men jämförelsevis lite skrivs om hälso-
effekterna av en god fysisk kondition.

Arbetsgivarna har en viktig funktion 
för att främja fysisk aktivitet
Ett flertal företag i Värmland subventionerar 
redan kostnader för olika motionsaktiviteter 
utanför arbetstid men bara hälften av arbets-
tagarna utnyttjar möjligheten. Ett alternativ vore 
att företagen (även landsting och kommun) tillät 
fysisk aktivitet exempelvis stavgång under en 
halvtimme varje dag på arbetstid. Liv- och Hälsa-
studien 2008 visade att många värmlänningar 
hade både ett stillasittande arbete och en 
stillasittande fritid. En lättillgänglig daglig fysisk 
aktivitet under arbetstid borde vara lockande 
även för de fysiskt mest inaktiva och skulle 
därmed på sikt kunna minska arbetsgivarnas 
kostnader för sjukfrånvaro. Troligtvis skulle 
även arbetsprestationen under dagen öka.
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Värmlänningarnas vardag motiverar 
inte längre ett högt kaloriintag
Många fysiskt tunga arbeten har försvunnit 
från arbetsmarknaden vilket medför att de flesta 
förbrukar lite energi under arbetstiden. Många 
har numera också en stillasittande fritid vilket 
ytterligare bidrar till övervikt och fetma. Dess-
utom lockar dagens stormarknader ständigt 
med billig men mycket energität mat och med 
framträdande exponering av läsk, öl, glass 
och godis. De flesta i Värmland har helt enkelt 
ett kaloriintag som inte är anpassat till en 
stillasittande tillvaro.

Media har fokus på mirakeldieter
Kroppsidealet som trumpetas ut i media idag 
är att man ska vara smal som en vidja. Idag på- 
går heta debatter om hur man går ner i vikt 
och striden står mellan förespråkare för den så 
kallade GI-metoden och Atkinson-dieten samt 
förespråkare för det traditionella budskapet om 
att undvika fet mat (4). Att hålla fast vid en 
varierad kost enligt den så kallade ”tallriks-
modellen” kanske är lösningen för den som 
känner sig förvirrad av alla de budskap som fram- 
förs. Det är möjligt att förespråkarna för fettrik 
(men kolhydratfattig) kost har vunnit terräng 
under senare år eftersom 2008 års Liv och Hälsa-
studie visar att både män och kvinnor bryr sig 
mindre än tidigare om ifall de äter fet mat. Att 
vara smal är dock inte någon garanti för hälsa. Få 
inom media verkar veta att en fet men vältränad 
individ (”fat but fit”) har lägre risk att dö i sjuk-
dom än en individ som är smal och otränad (4,5).

Samma sociala skillnader som 
i riket som helhet
Även i Värmland hänger levnadsvanor och 
livsvillkor ihop. De som har ett tungt kropps-
arbete och de som är lågutbildade har oftare en 

stillasittande fritid. De har också sämre matvanor 
och mer övervikt/fetma. Det gör framför allt de 
lågutbildade värmlänningarna till en sårbar 
grupp när det gäller framtida sjukdom.

Riskfaktorer & skyddsfaktorer
Beskrivningen av värmlänningarna hälsa, nu och 
i framtiden, blir inte rättvis och rimlig om man 
inte samtidigt poängterar de faktorer, så kallade 
skyddsfaktorer som skyddar en individ med en 
mindre hälsosam livsstil. Ju fler skyddsfaktorer 
som finns i en individs liv, desto vanligare är 
det med god allmän hälsa oavsett antalet risk-
faktorer. Skyddsfaktorerna finns på flera olika 
områden till exempel inom familjelivet, fritiden 
och arbetslivet. Dessa faktorer tycks skydda mot 
uppkomst av ohälsa, sjukdom och hälsoskadliga 
beteenden (11).
 För en lista överskyddsfaktorer se figur 5 på 
sidan 133. Gemensamt för dessa skyddsfaktorer är 
att de inte är lika lätta att välja som till exempel 
mager ost, nikotinfritt snus eller alkoholfritt vin. 
Trivseln på arbetet bestäms i hög grad av det 
arbetsklimat som chefer och medarbetare skapar 
och i tider av hög arbetslöshet är det inte bara 
att säga upp sig. Tryggheten i bostadsområdet 
har med bostadsområdets karaktär att göra: 
finns säkra lekplatser för barnen, fungerar gat-
lyktorna? Bostadsbrist och fattigdom kan göra 
det svårt att flytta till ett bättre område. Om 
samhällets resurser är så hårt nedbantade att 
stöd inte finns att få i en kaotisk situation, kan 
det vara svårt att få rutiner som regelbundna 
måltider att fungera. Resurserna i skolan har stor 
betydelse för hur barnen trivs. Av Liv och Hälsa-
studien år 2008 framgår att värmlänningarna, 
även de med flera ohälsosamma levnadsvanor, 
har gott om skyddsfaktorer i sina liv. Det är 
mycket positivt.
 Tillgången på skyddsfaktorer bestäms alltså 
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i stor utsträckning av hur samhället är organi-
serat. Detta innebär att politiker och andra makt-
havare måste vara medvetna om att politiska och 
administrativa beslut i slutändan kan påverka 
värmlänningarnas allmänna hälsa både negativt 
och positivt. Politiker och makthavare kan inte 
komma ifrån sitt ansvar för försämrad hälsa om 

de fattar beslut som urholkar arbetslagstiftning, 
förvärrar bostadssegregationen, ökar arbetslöshet 
och fattigdom, skapar ökande inkomstklyftor 
och utarmar det sociala skyddsnätet. Även om 
värmlänningarna idag har gott om skydds-
faktorer i sina liv, kan detta successivt komma att 
ändras av politiska och administrativa beslut.
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Tobak
mona SundH • curt HagquiSt

Sammanfattning
• Andelen dagligrökare har år 2008 minskat 
bland både män och kvinnor jämfört med år 2004.  
• Fler kvinnor än män röker dagligen, dock är 
fler män jämfört med kvinnor dagligsnusare. 
• Läggs bruket av cigaretter och snus dagligen 
samman så är andelen som använder tobak störst 
bland män jämfört med kvinnor. 
• Män och kvinnor som röker dagligen vistas 
betydligt oftare i lokaler där andra har rökt jäm- 
fört med män och kvinnor som inte röker dag-
ligen.
• Män och kvinnor som röker dagligen, jämfört 
med icke-rökare, bedömer mer sällan sitt eget 
hälsotillstånd som mycket bra/bra. 

Bakgrund
Tobaksbruk har funnits i Sverige sedan början 
eller mitten av 1600-talet. Vilken form av tobak 
som har använts (t.ex. tuggtobak, piprökande, 
cigaretter och användande av snus) och av vilka 
(t.ex. beroende på klass, kön etc.) har varierat över 
tid (1). I dag är cigarettrökande det vanligaste 

tobaksbruket i Sverige. Andelen daglig-rökare 
mellan åren 1970 till 2006 åskådliggörs i figur 1.

Figur 1. andelen dagligrökare (män och kvinnor 15-67 år) mellan 
åren 1970-1979 enligt en surveyundersökning genomförd av 
svenska tobaksaktiebolaget (2). respektive andelen dagligrökare 
(män och kvinnor 16-84 år) enligt ulf undersökningarna.
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Av figuren framgår att andelen män som rökte 
var större än andelen kvinnor under de första åren 
som visas i figuren. Under början av 90-talet 
förändrades dock detta. Vidare framgår att an-
delen rökare har minskat under den period som 
redovisas i figuren. Minskningen har dock varit 
större bland männen än bland kvinnorna. År 
2007 var det 13 procent av männen i åldrarna 
16-84 år som rökte dagligen. Motsvarande andel 
bland kvinnor var 15 procent.
 Den form av tobaksbruk som är näst vanligaste 
är användande av snus. År 2004 var det 22 pro-
cent av män i åldrarna 16-84 år som snusade 
dagligen. Motsvarande andel bland kvinnor var 
3 procent. År 2007 hade andelen dagligsnusare 
bland män minskat till 19 procent medan mot-
svarande andel bland kvinnor var 4 procent (3).
 Omfattningen av bruket av tobak skiljer sig åt 
mellan olika socioekonomiska grupper (3). Det 
är en större andel dagligrökare bland arbetare 
(17% bland männen respektive 21% bland kvinn- 
orna) jämfört med lägre tjänstemän (8% bland 
männen respektive 18% bland kvinnorna) res-
pektive mellan och högre tjänstemän (7% bland 
männen respektive 10% bland kvinnorna). Den 
här skillnaden finns också bland män som är dag- 
ligsnusare då det är en större andel dagligsnusare 
bland arbetare (24%) jämfört med lägre tjänste- 
män (19%) respektive mellan och högre tjänste-
män (13%). De socioekonomiska skillnaderna 
finns inte bland kvinnor som snusar dagligen. 
 Trots att användandet av tobak har minskat är 
fortfarande tobaken ett av våra största enskilda 
folkhälsoproblem (4). I dag vet vi genom en om-

fattande forskning att bruket av tobak riskerar 
att leda till sjukdom och ibland också till en för 
tidig död (4). Något som förutom ett individuellt 
lidande också leder till stora samhällsekonomiska 
kostnader (5). 

Tobaksvanor i Värmland
Andelen dagligrökare bland män och kvinnor i 
åldrarna 18-79 år i Värmland har minskat något 
mellan åren 2000 och 2008. År 2000 rökte 13 pro- 
cent av männen i åldrarna 18-79 år dagligen, 
motsvarande andel bland kvinnorna var 18 pro-
cent. Till år 2004 hade andelen dagligrökare 
bland männen minskat till 12 procent, medan 
motsvarande andel bland kvinnorna hade ökat 
något till 20 procent. Detta kan jämföras med 
år 2008 då 10 procent av männen i motsvarande 
ålder rökte dagligen respektive 14 procent av 
kvinnorna. Andelen dagligsnusare är dock i stort 
sett densamma vid en jämförelse mellan åren 
2000, 2004 respektive 2008. År 2000 använde 
23 procent av männen i åldrarna 18-79 år snus 
dagligen, motsvarande andel bland kvinnor var 
2 procent. År 2004 hade andelen dagligsnusare 
ökat något, 26 procent av männen uppgav sig då 
använda snus dagligen respektive 4 procent av 
kvinnorna. Vid det sista mättillfället år 2008 hade 
andelen dagligsnusare minskat bland männen till 
20 procent, motsvarande andel bland kvinnorna 
var 3 procent. 
 Hur ser då tobaksanvändningen ut i olika 
åldrar? Andelen dagliganvändare av tobak (röker 
dagligen alternativt snusar dagligen) fördelat 
efter ålder samt kön presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. redovisning av andelen män respektive kvinnor som röker/snusar dagligen fördelat efter ålder

Av tabellen framgår att bland männen är an-
delen dagligrökare störst i åldersgrupperna 
45-54 år och 55-64 år. Detta gäller även bland 
kvinnorna. Andelen dagligrökare bland män i 
den yngsta åldersgruppen, 18-24 år, är endast 6 
procent vilket kan jämföras med 14 procent bland 
kvinnorna. Andelen dagligsnusare bland männen 
är störst i de tre yngsta åldersgrupperna. Från 
åldersgruppen 55-64 år minskar andelen dag- 
ligsnusare bland både män och kvinnor. Andelen 
daglig tobaksanvändare (dvs. de som röker dag- 
ligen sammanräknat med de som snusar dag-
ligen) är bland både män och kvinnor absolut 
lägst i den äldsta åldersgruppen. Cirka var tredje 

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år

Kvinnor (%) n=331 n=489 n=460 n=538 n=580 n=289 n=441

daglig rökare 14 11 13 20 20 10 5

daglig snusare 6 4 5 3 2 1 0

daglig tobaksanvändare 20 15 18 23 22 11 5

Män (%) n=231 n=289 n=330 n=350 n=535 n=686 n=402

daglig rökare 6 10 8 13 14 10 6

daglig snusare 26 29 26 25 17 12 4

daglig tobaksanvändare 32 39 34 38 31 22 10

man i åldrarna 18-24 år respektive var fjärde 
man i åldrarna 25-34 år använder tobak dagligen. 
Bland kvinnor är andelen som använder tobak 
dagligen störst i åldrarna 45-54 år respektive 
55-64 år. Andelen kvinnor som använder tobak 
dagligen är mindre än andelen män vilket gäller i 
samtliga åldergrupper. 
 I den enkät som värmlänningarna fått besvara 
finns en fråga som gäller hur ofta den svarande 
vistas i lokaler där andra personer röker eller 
nyss rökt i den svarandes hem, på arbetet och på 
annan plats inomhus t.ex. hos vänner eller i bilen. 
I tabell 2 redovisas svaren på denna fråga fördelat 
efter kön respektive tobaksvanor.

samtl kvinnor (%) 
(oavsett rökvanor)

samtl män (%) 
(oavsett rökvanor)

Kvinnor (%) 
som röker dagl

Män (%) som 
röker dagl

vistas varje dag eller någon/några dagar per 
vecka i lokaler i hemmet där andra personer 
röker eller nyss rökt

7
n=3 413

8
n=3 413

32
n=456

42
n=276

vistas varje dag eller någon/några dagar per 
vecka i lokaler på arbetet där andra personer 
röker eller nyss rökt

6
n=2 941

10
n=2 941

11
n=393

24
n=217

vistas varje dag eller någon/några dagar per 
vecka i lokaler på annan plats inomhus (t.ex. hos 
vänner) där andra personer röker eller nyss rökt

5
n=3 293

7
n=3 293

17
n=422

25
n=252

Tabell 2. redovisning av andelen män och kvinnor som utsätts för andras rök (procent)
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Av tabellen framgår att andelen män och kvinnor, 
oberoende av rökvanor, som vistas i lokaler där 
andra personer röker eller nyss har rökt tycks 
vara i stort densamma förutom när det gäller att 
utsättas för andras rök på arbetsplatsen där män 
tycks vara mer utsatta än kvinnor. Bland män och 
kvinnor som röker dagligen är det en betydande 
andel som blir utsatta för andras rök både i 
hemmet, på arbetsplatsen och på andra platser 
inomhus. Ungefär en fjärdedel av dagligrökande 
män vistas varje dag eller någon/några dagar 
per vecka i lokaler på arbetet där andra personer 
röker eller nyss har rökt. 
 I enkäten finns också en fråga om hur de som 
besvarat frågeformuläret bedömer sitt eget hälso-
tillstånd. Ungefär tre fjärdedelar av de kvinnor 
(73%) och män (78%) som inte är rökare bedömer 

sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra/bra. 
Motsvarande andelar bland kvinnor respektive 
män som röker dagligen är mindre. 54 procent 
av de kvinnor som röker dagligen bedömer sitt 
allmänna hälsotillstånd som mycket bra/bra. 
Motsvarande andel bland män som röker dag-
ligen är 56 procent. 
 Hur ser då rökvanorna ut i de värmländska 
kommunerna? I tabell 3 redovisas andelen män 
och kvinnor som uppger att de röker dagligen/
snusar dagligen i de värmländska kommunerna. 
De procentsiffror som anges i tabellen har tagits 
fram med hjälp av s.k. vikter vilket innebär att 
svaren har kalibrerats med avseende på ett antal 
sociodemografiska variabler. På grund av detta 
förfarande anges inga n-tal. 
 Av tabellen framgår att andelen dagligrökare 

Tabell 3. redovisning av andelen dagligrökare samt dagligsnusare fördelat efter kön samt kommun.

Kvinnor (%) Män (%)

daglig rökare daglig snusare daglig rökare daglig snusare

Kil 16 2 14 16

eda 20 2 16 20

torsby 19 1 8 28

storfors 12 3 14 17

Hammarö 16 4 7 25

Munkfors 12 5 11 14

forshaga 10 3 11 20

grums 21 3 6 18

årjäng 18 4 12 24

sunne 14 4 11 22

Karlstad 13 3 8 18

Kristinehamn 10 4 15 20

filipstad 17 1 12 22

Hagfors 17 4 14 28

arvika 13 2 11 20

säffle 16 3 9 18

totalt 14 3 10 20
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bland männen varierade mellan 6 procent (Grums 
kommun) och 16 (Eda kommun). Andelen dag- 
ligsnusare bland männen varierade mellan 14 
procent (Munkfors kommun) och 28 procent 
(Hagfors och Torsby kommun). Bland männen 
var andelen dagligrökare mindre jämfört med 
andelen dagligsnusare i samtliga kommuner. 
Bland kvinnorna varierade andelen dagligrökare 
mellan 10 procent (Forshaga och Kristinehamns 
kommun) och 20 procent (Årjängs kommun). An-
delen dagligsnusande kvinnor varierar mellan ett 
och fem procent i de värmländska kommunerna, 
vilket är betydligt lägre jämfört med männen. Av 
tabellen framgår också att andelen kvinnor som 
röker dagligen är genomgående större än andelen 
kvinnor som snusar dagligen, detta gäller i samt-
liga värmländska kommuner. 

Avslutande diskussion
Riktas enbart uppmärksamheten på användandet 
av cigaretter så förmedlas en positiv bild av värm-
länningarnas tobaksvanor. Bilden förändras dock 

om användandet av snus tillfogas då användandet 
av snus är relativt utbrett bland män i Värmland. 
Bland männen är användandet av tobak dagligen 
relativt utbrett bland de yngre och medelålders 
männen jämfört med männen över 65 år. Bland 
kvinnor ser vi en ökning av andelen som använd-
er snus dagligen bland kvinnor under 45 år. En 
viktig fråga för framtiden blir då vad som kom-
mer att hända med tobaksvanorna, kommer min-
skningen att fortsätta eller kommer trenden att 
brytas? 
 Eftersom deltagandet i 2008 års undersökning 
endast uppgick till 55 procent bör resultaten tol-
kas med stor försiktighet. Även om svaren kali- 
brerats (vägts) med avseende på ett antal socio- 
demografiska variabler (bl.a. kön, ålder och utbild- 
ningsnivå) för att kompensera för snedvridningar 
i bortfallet, finns risk för att tobaksvanorna i 
bortfallsgruppen skiljer sig systematiskt från 
tobaksvanorna bland dem som deltagit i under-
sökningen. 
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Alkohol – ett  
folkhälsoproblem

Marina Kalander BloMqvist

Sammanfattning
• Andelen riskkonsumenter har minskat.
• Riskkonsumtionen ligger runt 6 procent i Värm- 
land.
• Män och kvinnor mellan 45-64 år år dricker 
vid flest tillfällen under en vecka.
• Riskbrukaren har sämre ekonomi och blir 
oftare nedlåtande behandlad.
• Riskbrukaren löper 2 gånger högre risk att 
vara arbetslös och har mer än 4 gånger högre 
andel med lågt KASAM.

Bakgrund
I en studie har alkohol rankats som den tredje 
största skadliga riskfaktorn i industriländerna. 
Olika typer av hälsoproblem och andra konse-
kvenser uppstår beroende på när, var och hur 
alkoholen konsumeras. Det är inte enbart den 
som själv dricker utan också andra som råkar 
finnas i dennes närhet som kan råka ut för 
alkoholens konsekvenser. Många av kroppens 
organ tar skada av för hög konsumtion av alkohol 

och ligger bakom ett stort antal sjukdomar som; 
levercirros, bukspottskörtelinflammation, vissa 
former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar 
samt hjärnskador bara för att nämna några 
(1). Även skador som uppstår i samband med 
alkoholkonsumtion hör till riskfaktorerna vid för 
höga intag. 
 Den totala konsumtionen har ökat kraftigt 
från 1990-talets mitt och fram till nu. De som 
ökat sin konsumtion mest är medelålders och 
äldre kvinnor. Den totala alkoholkonsumtionen 
skattades i oktober 2008 till 9,6 liter ren alko-
hol/invånare. De negativa medicinska och sociala 
konsekvenser samt skadeverkningar som alko-
holen står för är därför en av vår tids största 
utmaningar. Lyckligtvis har dödligheten i alko-
holrelaterade sjukdomar inte ökat i samma om-
fattning som konsumtionen (2).
 Det övergripande målet för Sveriges alkohol-
politik är att minska skadeverkningar på grund 
av alkohol både vad det gäller de medicinska och 
de sociala. Man har listat ett antal prioriterade 
delmål som skall bidra till att minska den totala 
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Figur 1. särskilt prioriterade delmål för att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. Källa: regeringskansliet 
2009.
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alkoholkonsumtionen och riskkonsumtionen med 
hänsyn taget till skillnader i livsvillkoren hos 
såväl ungdomar som äldre, kvinnor och män, se 
figur 1. (3).

Resultat
I undersökningen Liv & hälsa ställs ett antal 
frågor som skall belysa befolkningens alkohol-
vanor. Dels får man besvara frågor om hur 
mycket man dricker och dels hur ofta man 
dricker sig berusad. Genom att slå ihop tre frå-
gor skapar man ett index för vad som kallas för 
riskkonsumtion. Det är frågorna – ”Hur ofta har 
Du druckit alkohol under de senaste 12 månad-
erna”, ”Hur många ’glas’ dricker Du en typisk dag 

då Du dricker alkohol” samt ”Hur ofta dricker Du 
sex ’glas’ eller fler vid samma tillfälle”.

alkoholkonsumtion över tid
Andelen riskkonsumenter av alkohol har minskat 
något, även om skillnaderna är mycket små, 
mellan mättillfällena 2004 och 2008. Det är fram- 
för allt bland de yngre männen 18-34 år som 
riskkonsumtionen gått ner, från 15 till 12 pro- 
cent samt bland kvinnor 35-49 år som minskat 
från 6 till 3 procent. Bland de allra yngsta 
åldersgrupperna 18-24 år har andelen riskkon-
sumenter bland kvinnorna ökat en aning medan 
den bland männen har sjunkit från 20 till 17 
procent. Skillnaderna är dock små och kan ligga 
inom den statistiska felmarginalen.

Kommunerna och alkoholen
Alkoholkonsumtionen, berusningsdrickandet och 
riskkonsumtionen av alkohol varierar mellan 
länets kommuner. Årjängs kommun har lägst an- 
del personer som dricker alkohol minst 2 gånger 
per vecka, lägst andel som berusar sig minst en 
gång per vecka samt den lägsta andelen risk-
konsumenter, se figur 2. I flera kommuner dricker 
man ofta men inte så stora mängder vid ett 
och samma tillfälle att man blir berusad, t.ex. i 
kommunen Hammarö. I kommuner som Säffle, 
Hagfors, Forshaga och Eda dricker man något 
mer sällan men det är vanligare att man vid 
dessa tillfällen dricker sig berusad. Högst andel 
riskkonsumenter av alkohol, dvs. de som både 
dricker ofta och mycket, återfinns i Munkfors, 
Kil, Karlstad, Kristinehamn, Sunne, Hagfors och 
Eda som alla ligger över eller runt genomsnittet 
för Värmland, 6 procent.
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Figur 2. andel som dricker alkohol minst 2 gånger per vecka, är berusad minst en gång per vecka 
samt andel riskkonsumenter av alkohol, fördelat på kommunerna. Källa: liv & hälsa 2008.
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Resultaten visar också på skillnader i mängden 
alkohol man dricker vid de tillfällen man dricker 
alkohol. I de gamla bruksorterna Eda, Storfors, 
Munkfors, Forshaga, och Grums är det vanligare 
att dricka mer än 3 glas vid de tillfällen man 
dricker alkohol än vad det är i övriga kommuner.

Figur 3. andel kvinnor respektive män som dricker alkohol minst två gånger per vecka samt andel riskkonsumenter av 
alkohol, fördelat på åldersgrupper, år 2008. Källa: liv & hälsa 2008.
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alkohol, ålder och kön
Män mellan 45-54 år och kvinnor mellan 55-64 
år är den grupp som dricker alkohol vid flest 
tillfällen under en vecka. Andelen riskbrukare är 
högst bland unga kvinnor, 29 procent. Vanligaste 
riskbrukarna bland män återfinns i samma ålders-
grupp med 17 procent, se figur 3.
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Tabell 1. andel i procent som fått socialbidrag eller haft svårig-
heter att betala hyran, kan skaffa fram den sk. kontantmarginalen 
inom en vecka, blivit nedlåtande behandlade, varit utsatta för 
våld/misshandel samt andel med dålig eller mycket dålig tandhälsa 
i förhållande till om de är riskbrukare eller inte av alkohol.

ej risk-
brukare (%)

riskbruk-
are (%)

fått socialbidrag minst en gång 
under de senaste 12 mån

1 4

svårt att klara löpande utgifter 
som hyra, avbet. etc

14 30

Kan skaffa fram 20 000 inom 
en vecka, sk. kontantmarginal

79 67

nedlåtande behandlad 18 35

utsatt för våld/misshandel 1 6

Källa liv & hälsa 2000, 2004, 2008

Tabell 2. rr för ett antal variabler i förhållande till riskkonsum-
tion av alkohol.

rr för riskkonsumtion

arbetslöshet - arbete 2

ensamboende utan barn – gifta/
sambo med barn

2,4

ekonomiska problem – utan 
ekonomiska problem

2,7

lågt KasaM – Högt KasaM 4,4

Källa: liv & hälsa 2008

alkohol och socioekonomi
Bland dem som inte är riskkonsumenter av 
alkohol är den ekonomiska situationen generellt 
bättre. Av de som inte är riskkonsumenter har en 
procent tvingats söka socialbidrag minst en gång 
under de senaste 12 månaderna, mot 4 procent 
bland riskkonsumenterna. Omkring 13 procent 
har haft problem med att betala hyran minst en 
gång under de senaste 12 månaderna mot 27 
procent bland riskbrukarna. Man kan också se att 
en högre andel av riskbrukarna blir utsatta för 
våld eller misshandel samt oftare blir nedlåtande 
behandlade, se tabell 1. Bland riskbrukarna uppger 
dubbelt så hög andel (12%) mot icke missbrukare 
(6%) att de har en dålig eller mycket dålig tand-
hälsa.

I vissa grupper ökar risken för riskbruk. Socio-
ekonomiska faktorer som avsaknad av arbete, 
ensamstående, ekonomiska problem samt låg 
KASAM (Känsla Av Sammanhang) är några av 
dessa. Bland annat ser vi att riskerna (RR) för 
riskkonsumtion är 2 gånger större bland arbets-
lösa än bland dom som arbetar, se tabell 2. 
KASAM är den enskilda variabel som förefaller ha 
störst samband med riskkonsumtion av alkohol.

alkohol och hälsa
När det gäller den självrapporterade hälsan, hur 
man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd, är 
skillnaderna mellan riskkonsumenter och icke 
riskkonsumenter små och andelen som skattar sitt 
allmänna hälsotillstånd som bra/mkt bra är 70 
procent bland icke riskkonsumenter och 68 pro- 
ent bland riskkonsumenterna. För andra hälso- 
relaterade besvär är skillnaderna något större, 
se tabell 3. Vid besvär som ängslan, oro, ned-
stämdhet och stress är skillnaderna stora. An-
delen som upplever att de är nedstämda är mer 
än dubbelt så hög bland riskkonsumenterna än 
bland övriga.
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Tabell 3. självrapporterade hälsorelaterade besvär, jämförelse mellan ej riskkonsumenter och riskkonsumenter av alkohol.

ej riskkonsumtion (%) riskkonsumtion (%)

allmänt hälsorillstånd, bra/mkr bra 70 68

tandhälsa, bra/mkt bra 76 72

värk i magen, flertal tillfällen/hela tiden 10 14

Huvudvärk, flertal tillfällen/hela tiden 14 20

ängslig/orolig, flertal tillfällen/hela tiden 14 29

trött/kraftlös, flertal tillfällen/hela tiden 23 30

sömnproblem, flertal tillfällen/hela tiden 22 24

nedstämdhet, flertal tillfällen/hela tiden 12 26

stress, flertal tillfällen/hela tiden 19 33

oro/nedstämdhet, i viss utsträckning/hela tiden 33 50

Källa: liv & hälsa 2008

Diskussion
Alkoholen är ett av våra största folkhälsoproblem. 
Det finns ett väldokumenterat samband mellan 
alkohol och olika typer av skador och sjukdomar. 
I Värmland är alkoholkonsumtionen något högre 
än i övriga riket. Värmland har också en högre 
andel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 
högre andel trafikolyckor. Man har räknat på att 
om ingen skulle dricka någon alkohol skulle den 
totala sjukdomsbördan för alla skador minska 
med 40 procent. I Värmland har omkring 170 
000 personer mellan 18-84 år angett att de någon 
gång under de senaste 12 månaderna druckit 
alkohol antalet riskkonsumenter är drygt 13 000. 
 I de flesta åldersgrupper både bland kvinnor 
och bland män har det skett en minskning av 
alkoholkonsumtionen de senaste åren. Undan-
taget är dock unga kvinnor mellan 18-25 år där 
alkoholkonsumtionen ökat något. Även bland 16 
åriga ungdomar har det skett en minskning av 
både berusningsdrickandet och andel som provat 
alkohol i någon form de senaste åren, enligt Ung 
i Värmland (4). Men även om vi nu ser en positiv 
tendens skall vi komma ihåg att vi ligger på en 
redan hög nivå och att om en stabilisering skett 

är det på en nivå som ligger högt över vad den 
gjorde under 1980-talet. 
 Vid jämförelser mellan länets kommuner ser 
vi stora skillnader i alkoholbruket. I de större 
kommunerna med stora centralorter som Karl- 
stad och Kristinehamn, i viss mån även Arvika, 
verkar mönstret vara att man dricker ofta men 
inte så mycket att man blir berusad, medan 
berusningsdrickande är mer vanligt i bruks-
orterna.
 Som tidigare konstaterats är det framför allt 
unga kvinnor som är så kallade riskbrukare av 
alkohol, unga kvinnor riskerar att utnyttjas och 
far ofta illa när de uppträder berusat. Risken är 
också stor att drabbas av oönskade graviditeter. 
Därför är det viktigt att tidigt fånga upp unga 
kvinnor som har detta riskbeteende. Risken är 
också stor att dåliga alkoholvanor permanentas 
och utvecklas till ett beroende.
 Det finns ett klart samband mellan socio-
ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, syssel- 
sättning, ekonomiska problem och alkohol. 
Däremot kan det vara svårt att uttala sig om 
vilket som kommer först vad det gäller de eko-
nomiska problemen, låg utbildning som orsakar 
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svårigheter att få ett arbete som i sin tur orsakar 
dålig ekonomi eller om alkoholmissbruket leder 
till svårigheter att behålla sitt arbete som i sin 
tur påverkar ekonomin. Klart är dock att en god 
utbildningsnivå kan påverka förmågan att ta 
till sig kunskap och information om alkoholens 
skadeverkningar.
 Dåligt allmänt hälsotillståndet samt flertalet 
sjukdomar och besvär har ett klart samband med 
riskbruk. Samma förhållande gäller för psyko- 
somatiska besvär och nedsatt psykiskt välbe-
finnande. Resultaten bekräftar här redan tidigare 
kända konsekvenser av för hög konsumtion av 
alkohol.
 I syfte att begränsa alkoholens negativa effekter 
i samhället, understryker regeringen vikten av att 
den tillsynsverksamhet, som åligger flera olika 
huvudmän, följs och utvecklas. Idag har man 
en god samverkan mellan olika samhällsaktörer 
såsom Statens folkhälsoinstitut, länsstyrelserna, 
kommunerna, polisen och krognäringen i form 
av effektiviserad alkoholtillsyn. Regeringen ger 
också sitt fortsatta stöd till det nationella utveck-
lingsarbetet ”Ansvarsfull alkoholservering” under 
år 2009 (3).
 I Värmland arbetar man aktivt för att be-
gränsa alkoholens negativa verkningar genom 
satsningen ”Drogfritt Värmland”. Huvudman för 
denna satsning är Länssamverkansgruppen för 
alkohol och drogfrågor, där Länsstyrelsen, 
Landstinget, Region Värmland, Tullverket, Polis- 
myndigheten och frivilligsektorn ingår. Sam-
ordningsansvarig för länsinsatserna är en läns-
samordnare för alkohol- och drogfrågor på Läns-
styrelsen (5).
 Värmland deltar också tillsammans med Öre- 

bro län i projektet Småkommuners förebygg-
ande arbete där man under fyra år arbetar för att 
minska tillgängligheten av alkohol och narko- 
ka och att förstärka föräldrastödet i länet. 
Forskningen visar att bra familjesammanhåll-
ning är en viktig skyddsfaktor och att tillgäng-
lighetsbegränsande insatser är ett effektivt sätt 
att minska problemen med alkohol. 
 Polisen och kommunerna arbetar för att 
utveckla Kronobergsmodellen och Skellefteå-
modellen. Kronobergsmodellen handlar om att 
polisen har noll tolerans mot ungdomar under 18 
år och alkohol. Alkoholen hälls ut och föräldrarna 
kontaktas. Skellefteåmodellen handlar om att 
personer som ertappas för rattonykterhet erbjuds 
samtalshjälp inom 48 timmar. 
 Landstingets riskbruksprojekt arbetar för 
tidig upptäckt av hög alkoholkonsumtion inom 
hälso- och sjukvården genom implementering av 
”Motiverande samtal”, MI (6). Tanken är att 
stimulera sådana metoder som kan fånga vård- 
tagare med riskabelt höga alkoholvanor och ge 
dessa stöd i att förändra sitt beteende. Riskbruks- 
projektet har till syfte att bidra med effektiva 
metoder som kan tillämpas i det lokala folkhälso-
arbetet. Man vänder sig därför till en rad olika 
vårdgivare som barnmorskor, läkare och sjuk-
sköterskor, personal inom företagshälsovård m.fl.
 Som framgår arbetar Värmland brett och i 
samarbete med olika aktörer. På ungdomssidan 
har detta gett resultat och även bland vuxna ser 
vi en minskning av konsumtionen av alkohol. 
Detta är förhoppningsvis ett resultat av det 
goda arbetet som lagts ner och framför allt det 
samarbete som sker mellan samhällsaktörer på 
olika nivåer.
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Självskattad hälsa och 
läkemedelskonsumtion

staffan Janson

Sammanfattning
• Kvinnor och män i Värmland har kortare livs-
längd än i riket sedan flera årtionden tillbaka, 
men skillnaden har minskat något på senare tid.
• Den kortare livslängden beror på översjuklig-
het i diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt till följd 
av olycksfall.
• Andelen slutenvårdade vuxna är högre än riks-
genomsnittet
• Översjukligheten till trots anser sig Värmlän-
ningen må minst lika bra som folk i de andra 
CDUST-länen.
• Kvinnor använder nästan dubbelt så mycket 
receptbelagda mediciner som männen. Redan 
före 30 års ålder använder drygt tio procent av 
kvinnorna regelbundet smärtstillande medel.  

År 2007 var medellivslängden för kvinnor i 
Värmland 82,3 år och för män 77,8 år. Medel-
livslängden har fortsatt att öka såväl i Värmland 
som i riket, om än något långsammare under 
2000-talet än under tidigare årtionden. Under 
en stor del av nittonhundratalet berodde den 

ökade livslängden på en minskad spädbarns-
dödlighet, men under de sista trettio åren har 
det mer handlat om att medelålders och äldre 
människor överlever längre med sina kroniska 
sjukdomar. Minskad rökning, hos framför allt 
männen, har haft stor betydelse och introduk-
tionen av effektiva hjärt-kärlmediciner på senare 
år har sannolikt varit livsförlängande. Livsunder- 
lättande operationer som höft- knäplastiker och 
starroperationer har gjort människor rörligare 
vilket med stor sannolikhet också förlängt livet. 
Medan svenska män hör till de som lever längst 
i världen kommer svenska kvinnor först på 
nionde/tionde plats, delat med Norge. En viktig 
anledning till detta är troligen att medelålders 
och äldre svenska kvinnor har rökt i betydligt 
större utsträckning än kvinnor från exempelvis 
Japan och Sydeuropa (1). 
 Både kvinnor och män i Värmland har kortare 
medellivslängd än i riket sedan minst femtio år 
tillbaka, men skillnaden har minskat och rör sig 
nu om knappt ett år för kvinnor och drygt ett år 
för män till riksgenomsnittet (2). Om vi däremot 
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jämför oss med de län där medellivslängden är 
högst, som i Halland, är skillnaden nästan två 
år. Med tanke på att dessa beräkningar görs på 
flera hundra tusen personer, så måste skillnad-
erna i livslängd betraktas som påtagligt stora. Den 
kortare livslängden i Värmland beror främst på 
översjuklighet i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, 
men även på att fler omkommer i olyckor. 
Bakgrunden till detta står i sin tur att finna 
i en befolkning som jämfört med riksgenom- 
snittet har varit sämre utbildad och som haft 
tunga och slitsamma arbeten samt en relativt 
hög alkoholkonsumtion. För Sverige i stort har 
man kunnat konstatera att samtidigt som medel- 
livslängden ökat har skillnaden i medellivs-
längd blivit större mellan låg- och högutbildade 
sedan 1980-talet. Bland både män och kvinnor 
är förtida död dubbelt så hög i åldrarna 30-74 år 
hos de med enbart grundskola jämfört de med 
eftergymnasial utbildning (1). 
 En paradox i sammanhanget är, att trots en 
högre förtida död är genomsnittsåldern högre i 
Värmland än i riket, men detta beror på att yngre 
människor i hög grad flyttar till större orter med 
mer varierat arbetsutbud. Samma förhållande ses 
inom länet, där framför allt Karlstad, men även 
andra orter med ett framgångsrikt näringsliv 
som Sunne och Årjäng, drar till sig yngre arbets-
kraft.
 Den värmländska översjukligheten och förtida 
dödligheten avspeglas också i att antalet vuxna 
i sluten vård år 2007, räknat per 100 000 invån-
are, är högre för samtliga diagnosgrupper 
jämfört med riket, utom för förstämningssynd-
rom. Skillnaden är obetydlig för tumörsjukdom-
arna, medan ett högre antal slutenvårdade är på- 
tagligt för diabetes (+30%), Stroke (+19%), Höft 
och lårbens operationer (+18%) samt Hjärt-kärl- 
sjukdomar med plus 17 procent vårdade jämfört 
med riket. Kvinnor är överrepresenterade för 

diagnosgrupperna tumörer, förstämningssynd-
rom samt operation av höftleder och lårben, 
medan män i högre utsträckning vårdas för dia-
betes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Allmänt hälsotillstånd
Liv och Hälsa studien bygger på befolkningens 
självskattade hälsa där ett viktigt mått är det 
rapporterade allmänna hälsotillståndet, som dels 
bestäms av om en person lider av en kronisk sjuk-
dom, men som också avspeglar hur väl behandlad 
den är, hur gott socialt nätverk man har omkring 
sig men även vilken grundpersonlighet man har. 
Det är således ett komplext mått, men avgörande 
för livsglädje, framtidstro och sökbeteende i sjuk-
vården. Om man ser över tid så har det varit för-
vånande stabilt. Den andel som svarar att de har 
ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd har 
varit drygt 70 procent åren 2000, 2004 och 2008. 
Dessa andelar har dessutom varit nästan identiskt 
lika med de övriga CDUST-länen (3). Som man 
kan se av tabell 1 anger män att de mår något 
bättre än kvinnorna, men skillnaden är inte stor. 

Allmänna hälsotillståndet är bäst i Hammarö (74% 
bra, mycket bra) och Karlstads (73%) kommuner 
medan de lägsta nivåerna av gott allmäntillstånd 
återfinns i Filipstad och Storfors. Nivåerna är 
överlag lika för båda könen. Nivåerna för dåligt 

Kvinnor Män totalt

Bra eller mycket bra 
allmänt hälsotillstånd (%)

70 72 71

dåligt eller mycket dåligt 
allmänt hälsotillstånd (%)

8 7 8

Tabell 1. Procentandelar med bra eller mycket bra allmänt 
hälsotillstånd respektive dåligt eller mycket dåligt allmänt hälso-
tillstånd för män och kvinnor i värmland 2008.
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Kv % Män % samtliga %

värk i skuldror, nacke, axlar 40 28 33

värk i rygg och höfter 35 25 29

Karies 23 22 23

stress 27 17 22

Högt blodtryck 21 21 21

Hörselnedsättning 16 27 21

allergiska ögon- eller 
näsbesvär

22 18 20

sömnproblem 26 15 20

tinnitus 14 21 18

Kraftig övervikt 15 16 16

fysisk funktionsnedsättning 16 14 15

ängslan och oro 20 10 15

eksem 16 12 14

depression 16 9 12

urinläckage 16 5 11

sjukdom i mage eller tarm 11 10 10

Kv % Män % samtliga %

utmattningssyndrom 12 8 10

astma 9 6 8

Hjärta – kärl sjukdom 8 8 8

födoämnesallergi 11 4 7

nickelallergi 13 1 7

åldersdiabetes 6 7 6

yrsel 8 4 6

ämnesomsättningsrubbning 8 2 5

synnedsättning  
(ej korrig. med glas)

6 5 5

Psykisk funktionsnedsättning 6 4 5

ledgångsreumatism 5 3 4

sömnapné 3 6 4

cancersjukdom 3 3 3

neurologisk sjukdom 3 3 3

Kol 2 1 2

diabetes typ 1. 1 2 1

eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd varierar 
inom länet för kvinnorna mellan 4–14 procent och 
för männen mellan 4–12 procent. Dåligt allmänt 
hälsotillstånd är vanligast i Grums, Munkfors, 
Storfors och Årjängs kommuner. I Munkfors och 
Årjäng rapporterar kvinnor och män lika, medan 
kvinnorna står för en betydligt större andel 
som mår dåligt jämfört med männen i Grums, 
Hagfors och Filipstad.

Långvarig sjukdom
Kvinnor anger långvarig sjukdom (> 6 månader) 

i 30 procent och män 29 i procent. Högsta andel 
personer med långvarig sjukdom har Filipstad, 
Grums och Hagfors (35-36%) medan det är klart 
mindre (25-28%) i Karlstad, Hammarö och Krist-
inehamn. Att långvarig sjukdom är högre i Filip- 
stad, Grums och Hagfors förklaras till stor del av 
att den äldre delen av befolkningen, särskilt de 
över 80 år, är betydligt sjukare än i städerna.
 Värmlänningarna har också besvarat frågor 
om specifika sjukdomar och de vanligaste åkom-
morna är i fallande ordning enligt tabell 2 nedan:

Tabell 2. värmlänningarna har också besvarat frågor om specifika sjukdomar och de vanligaste åkommorna är i fallande ordning.
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 Vi har tidigare år inte tagit med kariessjuk-
domen i den här tabellen, vilket får betraktas som 
ett misstag, då detta är en av de allra vanligast 
rapporterade åkommorna och dessutom är lika 
vanlig hos båda könen. Det är dessutom så, att 
15 procent av alla svarande har problem med 
blödande tandkött. Detta till trots är det bara sju 
procent av samtliga som anser att de har en dålig 
tandhälsa! För både karies och blödande tandkött 
föreligger mycket stora skillnader mellan kom-
munerna, då det är betydligt vanligare i vissa 
bruksorter än vad det är i städerna. Sedan tidi-
gare undersökningar vet vi att tandhälsan sam-
varierar med sociala och ekonomiska förhålland-
en, där de mest välsituerade har den bästa tand- 
hälsan. Tandhälsan beskrivs närmare i ett sär-
skilt kapitel. 
 Av de 32 uppräknade åkommorna är 16 (dvs. 
hälften) klart vanligare hos kvinnor och enbart tre 
är vanligare hos män. Att hörselnedsättning och 
öronsus (tinnitus) är betydligt vanligare hos män 
beror sannolikt på skador från arbetsliv och 
militärtjänst medan sömnapné troligen har sam-
band med att männen tidigare i livet än kvinnor 
får överviktsproblem.
 Det är ju sedan tidigare väl känt att värk, 
ångest, depression och utmattningssyndrom är 
betydligt vanligare hos kvinnor, som arbetar mer 
i vårdande yrken än män. Det är också känt 
sedan länge att urinläckage och ämnesomsätt-
ningsrubningar (särskilt sköldkörtelsjukdomar) 
är betydligt vanligare hos kvinnor. Mindre känt 
är kanske att kvinnor också har betydligt mera 
besvär av olika allergiska sjukdomar än männen.
 Högt blodtryck kommer tidigare än ålders- 
diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Blodtrycksför-
höjningen kommer tidigare hos män än kvinnor 
där männen rapporterar detta i 31 procent i 
åldersgruppen 50–64 år jämfört med kvinnorna 
26 procent. Det föreligger stora variationer inom 

länet. Männen börjar också medicinera tidig-
are. I åldern 50-64 år använder 31 procent blod- 
trycksmedicin jämfört med 24 procent för kvinn-
orna. I högre åldrar är det lika.
 Hjärt-kärlsjukdom är ovanligt före 50 års ålder, 
särskilt hos kvinnor. I åldrarna 50–64 år anges 
det i 9 procent hos männen och 6 procent hos 
kvinnorna. Från pensionsåldern ökar det hastigt 
och från 80 års ålder rapporteras det av drygt 40 
procent av både män och kvinnor. Några få pro- 
cent använder kärlkrampsmediciner från 50 års 
ålder, en av sju från 65 år och en av tre efter 80 
års ålder. Ungefär lika många använder blod- 
proppshämmande, blodfettssänkande och vätske-
drivande mediciner i de beskrivna åldrarna, män 
något mer och något tidigare än kvinnor. 
 Åldersdiabetes startar också tidigare hos män- 
nen. Det föreligger stora skillnader inom länet. 
Medan åldersdiabetes totalt är 5 procent i Karlstad 
är det i stort sett dubbelt så vanligt i Fors- 
haga, Sunne och Filipstads kommuner där befolk- 
ningen också är klart överviktiga. Efter pensions-
åldern medicinerar 14 procent av männen och 10 
procent av kvinnorna för sin diabetes och hos de 
allra äldsta männen ungefär var fjärde person. 
 Astma rapporteras mest från Eda, Grums och 
Hagfors kommuner medan det är lägst i Sunne 
och Årjäng. Även andra allergiska besvär rapp-
orteras mycket från Grums men även från 
Hagfors och Karlstad. Eksem är vanligare hos 
kvinnor (16%) än män (12%). För kvinnorna finns 
inget mönster inom länet, vilket det dock gör 
hos männen där eksem är klart vanligast i bruks- 
orterna Grums (21%), Eda (20%), Munkfors, 
Filipstad och Storfors (16%). Nickelallergi är 
ovanligt hos män (1%), men vanligt hos kvinnor 
under 50 år (16%). Detta har ju en känd anled-
ning, nickellegeringar i smycken. Hos båda könen 
är födoämnesallergi vanligast i yngre åldrar. Det 
är nästan tre gånger vanligare hos kvinnor (11%) 
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hos männen och sex procent hos kvinnorna. Även 
här ligger bruksorterna något högre.

Läkemedelsanvändning
I studien har vi frågat efter både receptfria (eller 
s.k. naturläkemedel) och receptbelagda mediciner. 
I nedanstående tabell har sådana medel som finns 
både med och utan recept satts intill varandra 
för jämförelse. Användningen anges i procent för 
män resp. kvinnor och gäller om man använt dem 
någon gång de sista två veckorna.

 Av tabellen kan man se att när det gäller medi-
ciner som är symtomdämpande så använder befol-
kningen i Värmland ungefär lika ofta recept- 
fria som receptbelagda läkemedel. Detta gäller 
dock inte smärtstillande eller anti-inflammator- 
iska medel, där receptfria medel klart dominerar, 
men då skall man komma ihåg att många verk-
samma smärtstillande läkemedel är receptfria på 
apoteken. Oavsett receptbeläggning eller inte så 
dominerar kvinnornas användning över männens. 
 Utöver de ovanstående receptfria medlen har 
man under de sista två veckorna också använt 
receptfritt läkemedel mot förkylning (män 12%, 

än hos männen (4%). Män över pensionsåldern 
anger nästan ingen födoämnes-allergi alls.
 Kvinnor rapporterar dubbelt så ofta att de 
varit deprimerade någon gång under det senaste 
året än vad män gör- kvinnor (16%), män (9%). 
Liksom tidigare är depression hos kvinnor vanlig- 
ast hos de yngsta (19% i åldern 18–34 år) och 
äldsta, 79-84 år, 20 procent. Andelen sjunker 
successivt för att vara som lägst, 12 procent 
direkt efter pensionen. Männen har ett liknande 
åldersmönster men anger det bara hälften så ofta 
som kvinnorna. Manlig depression är som högst 
i åldern 34–49 år, 10 procent. Utmattningssynd-
rom är femtio procent vanligare hos kvinnor och 
som vanligast (17%) i åldern 35–49 år.
 Några få procent bland de yngre rapporterar 
någon form av cancer under det senaste året, men 
cancer är ju den gamla människans sjukdom. 
Efter pensionen rapporterar 7 procent av männen 
och 5 procent av kvinnorna och de äldsta över 
80 år 11 respektive 6 procent att de drabbats av 
någon cancerform.
 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, rapp-
orteras i 4–5 procent hos både kvinnor och män 
över 65 år, men utvecklingen av KOL startar 
något tidigare hos kvinnorna. Det är vanligast 
i Storfors och Grums kommuner, men även i 
Hammarö.
 Synnedsättning som inte kan korrigeras med 
glasögon utgör bara några få procent före 50 års 
ålder, varefter det ökar och 23 procent av kvinn-
orna över 80 år anger detta, liksom 16 procent av 
männen.
 Fysisk funktionsnedsättning är vanligare (16%) 
och kommer något tidigare hos kvinnorna än hos 
männen (14%). För både män och kvinnor gäller 
att det är vanligare i bruksorterna än i städ- 
erna bortsett från Säffle som har den högsta 
rapporteringen bland kvinnorna (24%). Psykisk 
funktionsnedsättning rapporteras av fyra procent 

Kv (%) Män (%)

smärtstillande naturläkemedel 48 33

receptbelagt 24 14

lugnande naturläkemedel 5 3

receptbelagt lugnande medel 7 4

receptfritt sömnmedel 6 4

receptbelagt sömnmedel 10 5

naturläkemedel mot allergi 10 6

receptbelagt allergimedel (ej astma) 8 4

receptfritt vätskedrivande 5 4

receptbelagt vätskedrivande 7 6

Tabell 3. Jämförelse i procent av receptbelagda och icke recept-
belagda medel.
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Tabell 4. Kvinnors och mäns användning (%) av receptbelagda 
mediciner.

kvinnor 15%), Vitaminer (25% resp. 33%), rök- 
avvänjningsmedel (1% resp. 2%), annat recept-
fritt läkemedel (13% resp. 20%) och annat natur-
läkemedel (12% resp.18%). Även här kan man se 
att kvinnorna använder mer receptfria mediciner 
än männen.
 De receptbelagda medicinerna kan studeras 
i nedanstående tabell som är ordnad efter hur 
vanlig medicinanvändningen är.

 Kvinnorna använder nästa dubbelt så mycket 
receptbelagda smärtstillande medel som män-
nen. Redan före 30 års ålder använder mer än var 
tionde person, något fler kvinnor, smärtstillande. 
Bruket ökar successivt med åldern och skill-

naderna mellan män och kvinnor ökar också. Vid 
80 år anger var fjärde man och varannan kvinna 
att de använt receptbelagda smärtstillande medel 
under de sista två veckorna.
 Männen tar mer medicin mot höga blodfetter, 
blodproppssänkande och diabetesmedicin. Annars 
överväger kvinnornas medicinkonsumtion, en 
skillnad som förutom hormonmediciner är tyd- 
ligast när det gäller smärtstillande, antidepres-
siva och sömnmedel. 
 Åldersdiabetes är något vanligare hos män-
nen än kvinnorna vilket förklarar den högre 
konsumtionen av diabetesmedicin hos männen. 
Att blodfettssänkande och blodpropps hämmande 
medel används mer hos männen beror sannolikt 
på att de tidigare får problem med högt blodtryck 
och stroke, som vi nämnt tidigare. 

Övervikt 
Övervikt, kost och motion behandlas i ett särskilt 
kapitel, men det finns minst tre skäl att diskutera 
det även i detta kapitel. Skälen är:
• Övervikt, och särskilt fetma, har ett starkt 
samband med för tidig sjukdom och död.
• Både övervikt och fetma har ökat kraftigt på 
kort tid i länet för båda könen.
• Motionens betydelse för viktreduktion är inte 
ifrågasatt, men däremot pågår det ständiga strid-
er om kost och bantning. 
 Övervikt (BMI>25) i den värmländska befolk- 
ningen har stadigt ökat från 49 procent år 2000, 
50 procent år 2004 till 54 procent år 2008. 
Ökningen gäller både män och kvinnor, där 
männen gått från 56–62 procent mellan år 2000 
och 2008 medan motsvarande ökning hos kvinn-
orna är från 42–47 procent. Det är sedan tidigare 
känt att män blir kraftigare tidigare i livet, men 
deras övervikt minskar efter pensionsåldern. 
Kvinnorna lägger på sig senare, men fortsätter att 
öka i vikt bortsett från livets sista år.  

Kv (%) Män (%)

Mot högt blodtryck 21 21

smärtstillande/anti-inflammatoriskt 24 14

Blodfettssänkande 11 13

Blodpropps hämmande 9 12

sömnmedel 10 5

cortisonsalva mot eksem 9 6

Preventivmedel 15 1

antidepressiva 10 4

östrogen 13 0

vätskedrivande 7 6

allergimedicin 8 4

lugnande 7 4

astma medicin 7 4

diabetesmedicin 4 6

Magsårsmedicin 5 5

Mot kärlkramp 4 4

antibiotika 4 3

Medel mot migrän 5 1

annan receptbelagd medicin 21 15
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 Kraftig övervikt, fetma (BMI>30) har också 
ökat från 10 procent år 2000 över 14 procent 
år 2004 till 16 procent år 2008. Även här har 
männen några procentenheter mer fetma. 
 Lägst andel överviktiga kvinnor (41%) och 
män (50%) finner vi i Karlstad och detta gäller 
även för fetman, kvinnor 12 procent och män 10 
procent. I några av de mindre kommunerna är två 
tredjedelar av befolkningen överviktig och en 
fjärdedel feta, vilket måste ses som en mycket 
olycklig utveckling.
 I en nyligen publicerad studie från Karolinska 
institutet i Stockholm (4) har man sammanställt 
uppgifter om 45 920 svenska män, som mönst-
rade inför militärtjänst åren 1969 och 1970. Vid 
den tiden var hälften av dem rökare, 5,7 pro-
cent överviktiga och 0,8 procent feta. När de nu 
är mellan 55–60 år har rökningen halverats, över- 
vikten trefaldigats och fetman femfaldigats. Upp- 
följningen visar att övervikt och måttlig rökning 
(<10 cigaretter per dag) är ungefär lika farligt. 
Det ökar risken att dö i förtid med nära 50 
procent. Fetma är ungefär lika farligt som att 
röka mycket (>10 cigaretter per dag). Det lite 

mer än fördubblar risken att dö i förtid. Om 
man både röker och är överviktig är risken att 
dö i förtid ännu högre. Rökning är fortfarande 
den största hälsorisken, men fetma och övervikt 
knappar in rejält.
 I en annan stor studie från USA har man följt 
800 överviktiga som försökt banta med fyra 
olika dieter (Klassisk medelhavsdiet, Atkins-
liknande diet med hög andel fett och protein, 
klassisk fettsnål bantningsdiet och diet med låg 
andel fett och hög andel protein (liknande vikt-
väktarnas). Efter ett halvår hade alla oavsett diet 
gått ned cirka 6 kilo, men efter två-tre år var 
viktnedgången endast tre till fyra kilo. De som 
gick på regelbunden rådgivning klarade sig bäst. 
Men det tråkiga är att de flesta tycks kunna på-
verka sin övervikt ganska lite på lång sikt. Här 
gäller det sannolikt helt enkelt att försöka äta 
mindre och röra sig mera. Positiva bieffekter med 
dieterna var att de som begränsade intaget av 
kolhydrater fick bättre värden på det goda kole- 
sterolet (HDL) och de fettsnåla dieterna sänkte 
halten av det onda (LDL). Läkemedelsbehandling 
ger inte bättre resultat än dietbehandling (5).
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Munnen – en del av kroppen
inger von Bültzingslöwen

Sammanfattning
• Tre fjärdedelar av värmlänningarna upplevde 
sin tandhälsa som god, något fler än i CDUST-
länen totalt.
•		Var fjärde värmlänning hade besvär med karies 
och 4 procent med parodontit (tandlossning). Det 
var ingen skillnad gentemot CDUST-länen och 
ingen förändring mellan 2004 och 2008. 
•		Det fanns ett samband mellan långvarig sjuk-
dom/funktionsnedsättning/psykisk ohälsa/uttal-
ad över- och undervikt och bristande tandhälsa.
•		Stress samvarierade med ett antal tillstånd i 
munhålan (karies, parodontit, tandgnissling/ 
pressning). Tandgnissling pressning var vanlig-
are hos kvinnor än hos män.
•		Många upplevde relativt kort väntetid för vård 
i privattandvården. 
•		Det fanns ett mycket stort förtroende för Folk-
tandvården Värmland i befolkningen, lika stort 
hos kvinnor och hos män.
•		Dålig ekonomi är en orsak till att man skjuter 
upp tandläkarbesök.

Bakgrund
Kunskap om orsaksmekanismer till tand- och 
munsjukdomar har gett ökade möjligheter att 
förebygga och behandla dessa sjukdomar. Det 
har på senare år också blivit mer och mer tydligt 
att det finns ett samband mellan munhälsan och 
den allmänna hälsan. Socioekonomiska faktorer 
påverkar också hälsoutvecklingen i munhålan, 
liksom i övriga kroppen. 
 När det gäller karies har en anmärkningsvärd 
utveckling skett. Långt tillbaka i tiden var s.k. 
tandröta vanligast bland överklassens människor. 
De hade råd med socker, en lyxprodukt under 
1800-talet och tidigare. Man hade då inte hel-
ler kunskap om vikten av god munhygien. Från 
mitten av 1800-talet blev socker mer tillgängligt 
för allmänheten i västvärlden och tandröta drab-
bade i stort sett alla (1), något som varade ända in 
i modern tid. I en undersökning i norra Sverige 
så sent som på 1960-talet hade 100 procent av 
8-åringarna karies, många med samtliga tänder 
angripna (2). Betydande förbättringar har skett 
under de senaste 50 åren. Enligt Socialstyrelsens 
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statistik från år 2005 var närmare 60 procent av 
alla 12-åringar i Sverige fria från tydliga karies-
skador även om betydligt fler hade tidiga tecken 
på sjukdom. 
 Från att tandröta förr betraktades närmast som 
ett normaltillstånd, vet vi idag att det är en sjuk-
dom som går att förebygga. Vi vet att vissa av 
munhålans bakterier i kombination med socker 
kan skapa en sur miljö. Om pH sjunker under en 
viss nivå i saliven sker utlösning av tandsubstans 
och karies utvecklas. Vi vet idag också att livs- 
stilsfaktorer, individens allmänna hälsa, sjuk-
domar och mediciner som t.ex. påverkar saliven 
(3) kan minska motståndskraften mot karies. Upp- 
täckten att fluor kan göra tandytan mer mot-
ståndskraftig mot syraangreppen har betytt 
mycket i det förebyggande arbetet. Sverige, och 
inte minst Värmland, har varit mycket fram-
gångsrika när det gäller att förbättra framför allt 
barns och ungdomars tandhälsa (4, 5).
 Den näst efter karies mest förekommande 
munsjukdomen är parodontit, tandlossning. Mun- 
hålans bakterier kan skapa en inflammation som 
angriper tandens stödjevävnader och på sikt or-
sakar att tanden helt förlorar sitt fäste i käkbenet 
och lossnar. Förekomsten av parodontit ökar 
med åldern. Drygt 20 procent av personer över 
50 år uppvisade i en stor svensk epidemiologisk 
undersökning käkbensförlust runt tandrötterna 
överstigande 1/3 av rotlängden (6) vilket är teck-
en på hög benägenhet för parodontit. I samma 
åldersgrupp hade 7 procent av individerna ännu 
kraftigare parodontal käkbensförlust, mer än 
2/3 av rotlängden, vid flertalet tänder. Detta är 
tecken på allvarlig parodontit. 
 Ärftlig benägenhet att utveckla parodontit 
finns hos många vuxna (7), medan ca 40 pro- 
cent inte alls är mottagliga. De med medfödd 
sjukdomsbenägenhet behöver sköta sin mun-
hygien exemplariskt och undvika riskfaktorer 

(främst daglig rökning) för att undgå paro-
dontitutveckling (8). Det finns ett samband mel-
lan parodontit och vissa allmänsjukdomar (9, 10), 
även om orsak och verkan inte är klarlagt i 
detalj. Sambanden tycks vara dubbelriktade, dvs. 
parodontit kan öka risken för och svårighets-
graden av vissa allmänsjukdomar (t.ex. diabetes), 
samtidigt som risken att utveckla parodontit 
kan vara ökad pga. allmänsjukdom. Psykiska 
faktorer (depression, ångest, sorg, svår stress) 
tycks påverka immunsystemet på sådant sätt att 
parodontit lättare utvecklas (11). Negativa socio-
ekonomiska faktorer kan också vara drivande vad 
avser parodontit.

Uppgifter om munhälsan från 
nationell befolkningsenkät
Det saknas heltäckande nationella uppgifter om 
munhälsan i den vuxna befolkningen byggt på 
objektiva data. Viss information står dock att 
finna i enkätundersökningar från Statistiska 
Centralbyrån, SCB. Befolkningsenkäten Under-
sökning av Levnadsförhållanden (ULF) visar att 
majoriteten av den vuxna befolkningen besöker 
tandvården regelbundet, medan drygt 20 procent 
inte gör det. För gruppen långtidsarbetslösa är 
siffran högre, 33 procent (män 40%, kvinnor 26%) 
besöker inte tandvården regelbundet. Samma 
tendens ses i gruppen med lägsta disponibla 
inkomst. I den gruppen uppger hela 40 procent 
(män 48%; kvinnor 33%) att de inte besöker tand- 
vården regelbundet. Motsvarande siffra för mel-
lan-höginkomsttagare är under 20 procent. ULF-
undersökningar har också visat att det är mer 
än dubbelt så vanligt att personer med lägsta 
inkomst saknar egna tänder jämfört med mellan-
höginkomsttagare. ULF-undersökningarna visar 
vidare att utbildningsnivån samvarierar med tand- 
status. Epidemiologiska studier bekräftar att risk- 
faktorer för såväl karies som parodontit är rela-
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Figur 1. Procentandel som uppgav att de hade efterfrågade besvär från munnen.
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terade till inkomst och utbildningsnivå (12, 13, 
14, 15).

Resultat av CDUST-undersökningen 2008
Nedanstående uppgifter bygger på befolknings-
enkäten som genomförts 2008 i Södermanland, 
Västmanland, Örebro, Uppsala och Värmland, 
de s.k. CDUST-länen. Enkäten besvarades av 54 
procent av de tillfrågade i åldern 18-84 år. 

Allmänt om tandhälsa
Signifikant fler i Värmland svarade att de hade 
mycket bra/bra tandhälsa än i CDUST-länen 
totalt, 76 procent i Värmland jämfört med 73 
procent i CDUST-länen. Den självskattade tand-

hälsan tycks ha förbättrats något mellan 2004 
och 2008. År 2004 var det 73 procent i Värmland 
som skattade sin tandhälsa som bra eller mycket 
bra vilket således ökade till 76 procent år 2008. 
Andelen som skattade sin tandhälsa som varken 
bra eller dålig hade i motsvarande grad minskat 
mellan 2004 och 2008. Andelen som skattade sin 
tandhälsa som dålig eller mycket dålig var kon-
stant, 7 procent. 
 Individer i de yngre åldersgrupperna uppgav 
som förväntat i högre grad en mycket bra/bra 
tandhälsa, 82 procent bland unga vuxna i Värm- 
land i åldrarna 18-34 år, än i de äldre ålders-
grupperna, 64 procent bland de över 65 år. Det 
förelåg ingen könsskillnad.
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Figur 1 visar att var fjärde värmlänning uppgav 
att de hade karies. I medeltal var femte hade käns- 
liga tandhalsar och nästan lika många hade be-
svär med tandgnissling/pressning. Påtagligt fler 
kvinnor, 28 procent, än män, 16 procent, upp-
gav att de hade känsliga tandhalsar. Kvinnor 
hade också mer besvär med tandgnissling, 21 
respektive 14 procent. Detta gällde både Värm-
land och CDUST-länen totalt. Blödande tandkött 
hade 16 procent och 4 procent uppgav att de hade 
tandlossning. Även tuggsvårigheter hade 4 pro-
cent. Det var ingen skillnad gentemot CDUST-
länen och ingen förändring mellan 2004 och 
2008.
 En stor andel, ca 90 procent, av de som be-
svarat enkäten hade varit hos tandläkare eller 
tandhygienist inom en treårsperiod. Ingen köns-
skillnad eller skillnad mellan Värmland och 
CDUST-länen förelåg. Andelen var densamma 
2008 som 2004. Det framgår inte om orsaken 
till besöken var regelbunden undersökning eller 
akuta besvär. Dock kan man anta att majoriteten 
besökt tandvården pga. regelbundna besök; en-
ligt nationella data från ULF-undersökningen 
från 2004/2005 får majoriteten av den vuxna 
befolkningen, 78 procent, regelbunden tandvård 
vartannat år eller oftare. Mellan 15 och 20 proc-
ent i den nu genomförda enkätundersökningen 
hade besökt tandläkare under de senaste 3 mån-
aderna på grund av egna besvär eller sjukdom. 
Ingen förändring ses i svaren mellan 2004 0ch 
2008.

Tillgänglighet och förtroende 
till tandvården
Drygt var tionde av de personer som under 
de senaste tre månaderna ringt en tandvårds-
mottagning på grund av egna hälsoproblem upp- 
gav att det var ganska eller mycket svårt att kom- 
ma fram på telefon till någon som kunde besvara 

frågorna, såväl inom folktandvården som privat- 
tandvården. Värmland ligger på samma nivå 
som CDUST-länen i sin helhet. Telefontillgäng-
ligheten i privattandvården, som år 2004 var 
påtagligt bättre än i folktandvården, låg 2008 på 
samma nivå som folktandvården. 
 Det finns en liten förbättringstendens i 
CDUST-länen överlag mellan 2004 och 2008 när 
det gäller patienternas upplevelse av att ha fått 
komma till folktandvårdsmottagningen efter kort 
eller lång väntetid på grund av egna hälso-
problem. År 2004 angav 21 procent av dem som 
besökt tandvårdsmottagning under de senaste tre 
månaderna att de fått komma till mottagningen 
efter ganska eller mycket lång väntetid. År 2008 
hade andelen som fått vänta minskat till 16 pro-
cent. I Värmland visade siffrorna redan 2004 på 
en kortare väntetid än CDUST-länen. CDUST-
länen totalt har under de fyra åren förbättrat sin 
tillgänglighet och ligger 2008 på samma nivå som 
Värmland, 16 procent. Privattandvården låg både 
2004 och 2008 bättre till när det gäller väntetid 
för patienterna jämfört med folktandvården; 
5 procent upplevde att väntetiden var ganska 
eller mycket lång, såväl i Värmlands som övriga 
CDUST-länens privattandvård.
 Folktandvården Värmland åtnjuter ett stort 
förtroende i befolkningen och ligger påtag-
ligt högre än såväl folktandvården som privat-
tandvården i CDUST-länen totalt. Sextiofem 
procent år 2004 och 61 procent år 2008 uppgav 
 att de hade mycket eller ganska stort förtroende 
för folktandvården. Motsvarande siffror för folk-
tandvården totalt i CDUST-länen var 54 procent 
år 2004 och 56 procent år 2008. Privattandvården 
ligger på 50 procent i Värmland och 52 procent i 
CDUST-länen totalt, utan förändringar mellan 
2004 och 2008. Det fanns en stor spridning mel- 
lan kommunerna i Värmland, såväl inom folk- 
tandvården som inom privattandvården. Förtro-
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Figur 2. Procentandel av de svarande i enkätundersökningen, för- 
delat på åldersgrupper, som hade stort eller mycket stort förtro-
ende för folktandvården respektive privattandvärden i värmland 
2008.

Figur 3. Procentandel i värmland som uppgav dålig eller mycket 
dålig tandhälsa ställt i relation till ekonomiska förhållanden 2008. 
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endet för folktandvården tycktes vara högst i de 
yngre åldrarna medan det omvända gällde bland 
de äldre, se figur 2. Det finns ingen följdfråga i 
materialet om varför man svarat som man gjort på 
frågan om förtroende.

Munhälsan och socioekonomiska aspekter 
Av 6223 svarande i Värmland uppgav 532 (9%) 
att de saknade marginaler när det gäller kontanter 
och att det under de senaste tolv månaderna hänt 
att de haft svårt att betala löpande utgifter så- 
som hyran i tid. Ett större antal, 1 156 individer 
(19%) uppgav att de endera saknade kontantmar- 

ginal eller haft svårt att betala löpande räkning- 
ar i tid. Majoriteten, 4 535 individer (73%), upp-
gav att de hade kontantmarginal och betalade 
löpande räkningar i tid. Av de med svagast eko-
nomi uppgav 111 (21%) att de hade dålig eller 
mycket dålig tandhälsa. Av de med något bättre 
ekonomi uppgav 120 individer (10%) att de hade 
dålig eller mycket dålig tandhälsa. Av de med 
bäst ekonomi uppgav 186 (4%) att de hade dålig 
eller mycket dålig tandhälsa. Det tycktes således 
finnas ett samband mellan uppgift om dålig 
ekonomi och dålig tandhälsa, se figur 3.

Dålig ekonomi avspeglade sig också i att 20 pro-
cent av dem som hade ekonomiska problem med 
betalningssvårigheter och avsaknad av kontanter 
uppgav att senaste besök hos tandläkare eller 
tandhygienist var för mer än 3 år sedan. Endast 
6 procent av dem som uppgav god ekonomi hade 
dröjt mer än 3 år sedan senaste besök.
 Totalt angav 8 procent av värmlänningarna att 
de under de senaste 3 månaderna avstått från 
tandläkarbesök pga. ekonomin. Tendensen var 
mer uttalad i gruppen 18-34 och 35-49 år (14% 
respektive 12%) än i åldersgrupperna 50-64, 65-
79 och 80-84 år (7,4% respektive 5%). 
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Munhälsan i samspel med allmänhälsan
Det framgår tydligt av resultaten att ett antal all- 
männa hälsofaktorer och sjukdomar påverkar mun- 
hälsan. Nedan redovisas siffrorna för Värmland.

åldersrelaterade aspekter
Genomsnittligt upplevde 76 procent av de svar-
ande att de hade bra eller mycket bra tandhälsa. 
Andelen minskade successivt med stigande ålder 
från den högsta andelen, 80 procent, i åldrarna 
18-34 år till den lägsta andelen, 65 procent, i 
åldrarna 80-84 år. Endast 7 procent uppgav att 
de hade dålig eller mycket dålig tandhälsa. Rest-
erande 17 procent uppgav att de hade varken bra 
eller dålig tandhälsa. 
 Det skilde sig något i olika ålderskategorier 
när det gällde senaste besök hos tandläkare eller 
tandhygienist. I åldersgrupperna 18-34 och 35-49 
angav 9 procent att det var mer än 3 år sedan 
senaste besök. I åldersgrupperna 50-64 och 65-79 
år angav 5 respektive 8 procent att det var mer än 
3 år sedan. En markant ökning skedde i gruppen 
80-84 år som i hela 18 procent angav att det var 
mer än 3 år sedan senaste besök. 
 Andelen som under de senaste tre månaderna 
tvingats avstå från tandläkarbesök av ekonomiska 
skäl var inte högre för de äldsta (80-84 år) än för 
övriga grupper från medelåldern och uppåt. Det 
kan bero på det särskilda ekonomiska stöd till 
nödvändig tandvård som sjuka äldre med stort 
omvårdnadsbehov har. Det kan också bero på att 
antalet svarande i den äldsta gruppen var så litet 
att en eventuell skillnad ej kunde påvisas. 

långvarig sjukdom
Det fanns ett samband mellan långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning och bristande tand-
hälsa. Dålig eller mycket dålig tandhälsa uppgav 
12 procent av dem som hade långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning, men endast 4 procent 

av dem som inte hade sådana besvär. Över 80 pro- 
cent av dem som inte hade långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning hade mycket bra eller 
bra munhälsa och endast 64 procent av dem som 
hade sjukdom/funktionshinder.
 Av de personer som besvarade frågan om de haft 
besvär av blödande tandkött svarade 14 procent 
ja. Det fanns inget samband mellan de som svar- 
at ja och de som hade diabetes typ 2, s.k. ålders-
diabetes. Däremot var parodontit (tandlossning) 
överrepresenterat hos diabetiker, 13 procent upp- 
gav att de hade tandlossning medan för icke-
diabetiker var siffran 5 procent. Detta stämmer 
med flera studier i vilka man funnit att parodontit 
är vanligare bland diabetiker än icke-diabetiker.

stress 
Av dem som upplevde sig vara stressade (spänd, 
rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad) hade 
1/3 besvär med karies. Av dem som inte var 
stressade hade 1/5 besvär med karies. Det finns 
inte mycket rapporterat i vetenskaplig litteratur 
om samband mellan stress och karies. Man kan 
dock inte utesluta att ökad stress tar sig uttryck 
i sämre levnadsvanor, ökat småätande och mer 
besvär med muntorrhet vilket i sin tur kan bidra 
till kariesutveckling.
 Det förekommer i litteraturen en del rapporter 
om samband mellan stress och parodontit. Obero- 
ende av om de var stressade eller ej hade det 
stora flertalet individer i undersökningen ingen 
parodontit. Intressant är dock att andelen som 
hade parodontit i gruppen som inte upplevde 
stress var mindre än andelen parodontitfall i 
gruppen som upplevde stress, se figur 4. Result-
aten styrker teorierna om att det föreligger ett 
visst samband mellan stress och parodontit, möj- 
ligen stress som en agraverande faktor. Resulta-
ten ger däremot inte stöd för att stress i sig 
orsakar tandlossning.
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Figur 4. Procentandel med parodontit i fyra olika grupper av 
individer i värmland a) ej stressade b) stressade enstaka gånger  
c) stressade ett flertal tillfällen d) stressade i stort sett hela tiden. 

Figur 5. Procentandel med besvär av tandgnissling/pressning i 
fyra olika grupper av individer i värmland a) ej stressade b) stres- 
sade enstaka gånger c) stressade ett flertal tillfällen d) stressade i 
stort sett hela tiden.
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Det fanns ett starkt samband mellan tandgniss-
ling och stress, se figur 5. Tandgnissling bör så- 
ledes inte ses enbart som ett lokalt munproblem 
med nedslitning av tandytor och funktionsstör-
ningar i bettet som följd, utan kan utgöra signal 
om en generellt ohälsosam stressnivå som be-
höver hanteras. 

 Sammanfattningsvis pekar enkätundersökning-
en på att stress samvarierar med ett antal till-
stånd i munhålan.

Psykisk ohälsa
Procentuellt fler, 14 procent, av dem med nedsatt 
psykiskt välbefinnande hade dålig/mycket dålig 
tandhälsa än i gruppen som inte hade nedsatt 
psykiskt välbefinnande, där 6 procent hade dålig/
mycket dålig tandhälsa. Av dem med nedsatt 
psykiskt välbefinnande uppgav 30 procent att de 
hade besvär med karies. Av dem som inte upp-
levde nedsatt psykiskt välbefinnande uppgav 20 
procent att de hade besvär med karies.
 Bland individer med långvarig sjukdom i form 
av depression uppgav 15 procent att de hade 
dålig/mycket dålig tandhälsa. Hos de utan lång-
varig depression uppgav endast 5 procent dålig/
mycket dålig tandhälsa. Bra eller mycket bra tand- 
hälsa hade 78 procent av dem som inte hade lång- 
varig depression och 60 procent av dem som hade 
långvarig depression. Procentuellt fler, 15 pro-
cent, av dem som ätit antidepressiva mediciner 
angav dålig/mycket dålig tandhälsa jämfört med 
gruppen som inte ätit antidepressiva under de 
senaste två veckorna, där endast 6 procent angav 
dålig/mycket dålig tandhälsa. Fler, 12 procent, av 
dem som ätit antidepressiv medicin hade inte 
besökt tandläkare eller tandhygienist på mer än 
3 år jämfört med dem som ej ätit antidepressiva 
läkemedel (8%).
 Sammantaget framträder en tydlig bild av att 
personer med psykisk ohälsa har mer tandbesvär 
jämfört med psykiskt friska. Personer med psykisk 
ohälsa kan behöva ett ökat stöd från sjukvårds- 
och omvårdnadspersonal eller annan stödperson 
för att få det munvårdsomhändertagande och den 
tandvård de behöver.

ej stressad stressad en-
staka gånger

stressad ett 
flertal tillfällen

stressad hela 
tiden

ej stressad stressad en-
staka gånger

stressad ett 
flertal tillfällen

stressad hela 
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Parodontit

Figur 6. Procentandel med parodontit ställt i relation till kropps-
vikt
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Livsstilsfaktorer och munhälsan
Underviktiga och personer med fetma angav i 
större utsträckning (27%) besvär med karies än 
de som var normalviktiga eller överviktiga (20%). 
Tidigare studier tyder på ett samband mellan 
fetma (högt BMI) och kariesförekomst. Resulta-
ten av denna befolkningsenkät indikerar att såväl 
lågt som högt BMI kan utgöra en risk för karies. 
En teori är att båda grupperna har felaktiga kost-
vanor. 
 Det finns idag mycket som tyder på att fetma 
är kopplat till parodontit, som en del av det meta- 
bola syndromet. Det kan ha att göra med fett-
vävnadens stora produktion av ämnen som kan 
stimulera inflammation. Kopplingen mellan fetma 
och parodontit framgick även i den nu genom-
förda befolkningsenkäten. I gruppen som hade 
övervikt eller fetma hade en större andel, 6 
procent, parodontit jämfört med gruppen med 
undervikt eller normalvikt där drygt 3 procent 
hade parodontit, se figur 6. 

Även rökning utgör en hälsorisk, såväl för den 
allmänna hälsan som för munhälsan. Både karies 
och parodontit var vanligare bland rökare jämfört 
med ickerökare. Av dem som rökte dagligen hade 
14 procent parodontit, bland dem som aldrig 
vanerökt var siffran 3 procent. Av dagliga rökare 
uppgav 32 procent karies, av dem som aldrig 
vanerökt uppgav 20 procent karies.

Uppmärksammar 
tandvården livsstilsfaktorer
Vid senaste besök i tandvården under de senaste 
tre månaderna hade 10 procent av dem som be-
svarat enkäten i Värmland (14 procent i hela 
CDUST) fått frågor om kostvanor. Fråga om rök- 
vanor hade 23 procent fått och om snusvanor 
19 procent, lika stor andel i Värmland som i 
CDUST-länen totalt. När det gäller uppföljande 
råd att också förändra sina kost-, rök- eller snus-
vanor, var det relativt få som hade fått detta 
vid senaste besöket i tandvården de senaste tre 
månaderna. Det rör sig om ca 5 procent av de 
svarande och var på samma nivå i Värmland som 
i CDUST-länen totalt. 
 Kost-, rök- och snusvanor är några av de livs-
stilsfaktorer som påverkar munhälsan. Därför är 
det viktigt att tandvården uppmärksammar pati- 
enterna om detta. Tandvården har en lång tradi- 
tion av förebyggande munhälsoarbete och kan 
göra ökade insatser för att påverka även generella 
livsstilsfaktorer i samverkan med andra aktörer 
inom hälso- och sjukvården.
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Psykisk ohälsa  
hos unga vuxna

anderS andrén • marina Kalander BlomqviSt

Sammanfattning 
• Den psykiska ohälsan bland unga har ökat 
något.
• Unga kvinnor uppvisar betydligt högre grad 
av psykosomatiska besvär än unga män.
• Fast anställning minskar risken för nedsatt 
psykiskt välbefinnande.
• God ekonomi är en skyddsfaktor mot psykisk 
ohälsa.

Inledning
Psykisk hälsa är ett av de mest värdefulla kapi-
talen i ett samhälle. Den kroppsliga hälsan har 
under de senaste decennierna haft en positiv 
utveckling hos hela befolkningen till skillnad från 
den psykiska hälsan. Under de senaste 20 åren 
har inåtvända problem i form av nedstämdhet, 
sömnsvårigheter, ängslan, oro eller ett allmänt 
nedsatt psykiskt välbefinnande blivit vanligare 
bland ungdomar både i Sverige och i andra hög-
inkomstländer. Symtomen är vanligare bland 
kvinnor än bland män. Ökningstakten är dock lik- 
nande för de båda könen. Det är främst bland 

de yngre som den självrapporterade psykiska 
ohälsan ökat medan den förefaller oförändrad 
eller snarare förbättrad bland de äldre (1).

Vad är psykisk ohälsa?
Denna framställning bygger på ett folkhälsoper 
spektiv. De tillstånd som inkluderas i begreppet 
psykisk ohälsa ska ha psykisk karaktär, vara rela-
tivt vanliga, samt öka risken för allvarig sjuk- 
lighet (2). 
 Människor kan besväras av problem som upp-
fattas vara psykiska, exempelvis extrem trötthet, 
oro, irritation eller förvirring. Dessa oönskade 
psykiska tillstånd betecknas som olika former av 
psykisk ohälsa.
 Tengland och Brülde menar att psykisk ohälsa 
kan definieras på olika sätt (3).
• Att inte ha den psykiska förmågan som är 
nödvändig för att kunna arbeta, kunna ha sociala 
relationer, kunna ta hand om sig, kunna bilda 
familj etc.
• Att inte ha typiska basala psykiska förmågor 
och dispositioner som verklighetsuppfattning, 
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rationalitet, minne, autonomi, självförtroende. 
• Att inte ha motivation, ”drive”, energi.
• Att inte uppleva hälsorelaterat välbefinnande, 
till exempel generell glädje, lugn, harmoni, god 
självkänsla.

Bakgrund
Teorierna kring uppkomsten av psykisk ohälsa 
är många vilket visar hur komplext problemet 
är. Orsaker till psykisk ohälsa kan återfinnas 
inom olika sfärer knutna till det offentliga, till 
det privata eller det individuella (3). Inom den 
offentliga sfären har arbete och skola stor betyd-
else. När det gäller den privata sfären är det lev-
nadsvanor och fritiden som kan vara orsaken.
 På individnivå är det de ungas förmåga att lära 
sig av egna erfarenheter, kunna resonera, planera 
samt anpassa sig till den miljö man lever i. Detta 
brukar också kallas den kognitiva förmågan. En 
persons emotionella kompetens, förmåga att upp-
fatta, tolka och hantera sina känslor, påverkar 
också den psykiska hälsan. Hur man möter på-
frestningar i livet, så kallade coping-metoder, har 
också betydelse för utveckling av psykisk hälsa 
alternativt ohälsa (1). God tilltro till den egna 
förmågan minskar risken att utveckla psykisk 
ohälsa (1).
 Psykisk ohälsa är vanligare hos yngre än hos 
äldre. Sedan 1990-talet har unga vuxna i åldern 
18 till 24 år haft en sämre hälsoutveckling än 
övriga åldersgrupper, framför allt när det gäller 
den psykiska hälsan (4).
 Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor 
än bland män. Detta gäller i alla åldersgrupper. 
Det psykiska välbefinnandet försämras tidigare 
för flickor och unga kvinnor än bland pojkar och 
unga män (4).
 Unga män börjar också uppvisa psykisk ohälsa 
och i större utsträckning söka professionell hjälp. 
Möjligen får vi se samma utveckling hos unga 

män som vi idag ser hos unga kvinnor men att 
denna utveckling är fördröjd med ett antal år. 
Förklaringen kan vara att mansrollen är satt i 
förändring. Från att tidigare ha ”maskerat” psyk-
isk ohälsa med hjälp av alkohol, aggressivitet och 
våldsamhet börjar unga män utveckla en förmåga 
att verbalt förmedla sina symptom för psykisk 
ohälsa (5). 
 De orsaker som kan förklara skillnader mel-
lan könen är flera. Pojkar uppfostras i större 
utsträckning till självständighet medan flickor 
förväntas vara mer återhållsamma och lugna (6). 
Man kan beskriva det som ett könsmaktssystem 
som råder vilket kan förklara beteendet samt 
graden av självförtroende. Hur man mår och hur 
man kan hantera stress kan också påverkas (7). 
Av stor betydelse har också den negativa själv-
bild som tonårsflickor växer upp med. Man ska 
leva upp till ett antal ”S” som betyder att man ska 
vara ”snygg, smal, smart, sexig, social” och helst 
komma från ”rätt” samhällsklass för att nämna 
några av dessa förklaringar (8).
 Individualiseringen – ”individfixeringen” – har 
ökat bland dagens ungdomar. Detta innebär en 
utveckling där människor prioriterar sina egna 
mål i livet mer än tradition, religion, nationens 
eller gruppens intressen. I dag är det viktigare 
att satsa på sig själv och förverkliga sig själv. Det 
finns undersökningar som hävdar att psykiska 
problem är mindre vanliga i länder som betonar 
grupptillhörighet än i länder där individens roll 
framhävs (1). 
 Tillvaron ändras idag i snabbare takt än tidig-
are. En rimlig följd är att människor oftare måste 
omorientera sig. Detta kan leda till att människor 
får fler perioder då de är nedstämda (1). I det 
moderna samhället ökar differentieringen och den 
enskilde individens roll får ökad betydelse vilket 
leder till att tillvaron blir mindre förutsägbar. 
Differentiering innebär också en mångfald av mot- 
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stridiga krav att leva upp till. Om kraven på att 
hantera mångfalden blir alltför stora upplevs möj- 
ligheterna som en påfrestning istället för en rike-
dom (1). 
 De unga vuxna kvinnor och män som huvud-
sakligen yrkesarbetar har mindre besvär än stud- 
erande. Unga vuxnas levnadsvillkor har för-
ändrats betydligt vilket skulle kunna vara en för-
klaring till hur de upplever sin psykiska hälsa. 
I dag har de unga väsentligt sämre möjligheter 
att få ett heltidsarbete efter grundskola och 
gymnasiet jämfört med för tjugo år sedan. Och 
många kanske utbildar sig till något som inte ger 
något jobb. Det är möjligt att många studerar 
trots att de egentligen hellre skulle vilja arbeta. 
Samtidigt som fler unga studerar jämfört med 
tidigare generationer är det fler unga som inte 
har någon sysselsättning alls, det vill säga som 
varken arbetar, studerar, är värnpliktiga eller 
hemma (1).
 Arbete, sysselsättning, ekonomi, utbildning 
hänger ihop. Till detta får vi lägga till ytterligare 
en aspekt som är applicerbar på Värmland och 
det är om man bor i tätort eller glesbygd. 
Kvinnor som bor i glesbygd har betydligt mindre 
besvär av psykisk ohälsa jämfört med kvinnor i 
storstäder. Bland män är förhållandet det mot-
satta; män i glesbygd uppvisar mer av psykisk 
ohälsa (4). 
 Avslutningsvis bör också sägas något om att 
psykisk ohälsa också kan ta sig uttryck i kropps-
liga symptom. Här avses området psykosoma-
tik som är ett mentalt och kroppsligt tillstånd 
som antas ha en psykisk orsak. De psykosoma-
tiska är varierande och individuella. Vanliga är 
till exempel huvudvärk, nack- och ryggsmärtor, 

muskelspänningar, svindel, känningar i brös-
tet, olika magproblem, ämnesomsättningsrubb-
ningar, klåda, eksem, förhöjt blodtryck och åter- 
kommande infektioner. Det är omöjligt och ganska 
onödigt att dra en skarp gräns mellan psyk- 
iska, psykosomatiska och somatiska. De är hur 
som helst alla verkliga symtom (9). 

Förekomst av psykisk ohälsa
Landets gymnasieelever uppvisar mer psykisk 
ohälsa än grundskoleelever. Detta gäller båda 
könen. Sett i ett nationellt perspektiv har oro, 
ängslan och ångest ökat mest och är vanligast 
bland studerande kvinnor i åldern 20 – 24 år. 
Men även betydligt fler studerande män lider av 
dessa besvär (4).
 Psykisk ohälsa är en starkt bidragande faktor 
till sjukskrivning. Fler kvinnor än män i åldern 
18–25 år är sjukskrivna för ”psykiska sjuk-
domar”, 32 respektive 28 procent i länet. För 
riket gäller förhållandet 33 procent kvinnor 
och 22 procent för män. Sedan några år tillbaka 
har detta också blivit den vanligaste sjukskriv-
ningsorsaken bland unga kvinnor såväl i riket 
som i länet. Tidigare var det ”Rörelseorganens 
sjukdomar” som var den dominerande orsaken 
till sjukskrivning (Försäkringskassan 2008).
 Psykisk ohälsa kan leda till psykisk sjukdom.  
I figur 1 redovisas för Värmland antalet patienter 
mellan 18–25 år, per 100 000 invånare som 
vårdats inom den slutna vården till följd av psy-
kisk ohälsa eller sjukdom. Ett antal diagnoser 
har valts ut för att illustrera psykisk ohälsa. 
Dessa är Förstämningssyndrom, Fobiska syn-
drom, Andra ångestsyndrom, Tvångssyndrom, 
Anpassningsstörningar och reaktion på svår 
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stress, Dissociativa syndrom, Somatoforma syn-
drom, Andra neurotiska syndrom, Ätstörningar 
samt Icke organiska sömnstörningar. Som figur-
en visar sker en ökning bland kvinnor från och 
med år 2002 i länet. En motsvarande ökning 
bland män inträffar något senare, år 2004.

Figur 1. antal individer i ålder 18–25 år i slutenvården med dia- 
gnoserna f30–f51 (exkl f44), per 100 000 invånare, värmland. 
Källa: landstinget i värmland 2008. (enligt icd 10, international 
classification of diseases).

Resultat
Generellt har den psykiska ohälsan minskat 
något i befolkningen mellan mättillfällena år 
2004 till år 2008. 
 För gruppen kvinnor 18 till 24 år är det mer än 
tre gånger vanligare att man har ett nedsatt 
psykiskt välbefinnande, mätt med GHQ12 (10), 
än i den näst äldsta åldersgruppen kvinnor, 65 
till 79 år (2008 års resultat). Som framgår av 
figur 2 har det skett en ökning i den yngsta och 
äldsta åldersgruppen, medan övriga har minskat 
eller är oförändrade. 

Figur 2. andel kvinnor och män med nedsatt psykiskt välbefinnande fördelat på ålder och tid.
Källa: liv och hälsa 2008.
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 Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande 
förefaller minska både bland kvinnor och bland 
män med stigande ålder. Samma förhållande 
gäller för självrapporterad ängslan eller oro.
 I figur 2 kan man också se en tydlig ålders-
gradient vad det gäller nedsatt psykiskt välbe-
finnande bland kvinnor. Bland män är skillnad-
erna inte så stora. Störst andel med nedsatt 
psykiskt välbefinnande återfinns i åldersgruppen 
18 till 24, men skillnaderna är små och kan ligga 
inom felmarginalen. Även hos männen sjunker 
dock andelen med stigande ålder. 
 Även andra så kallade psykosomatiska besvär 
uppvisar stora skillnader i förhållande till kön. 
Det är dubbelt så vanligt eller nästan dubbelt så 
vanligt med psykosomatiska besvär såsom äng-
slan, oro, trött, sömnproblem och nedstämdhet 
bland kvinnor än bland män, 18 till 84 år.

Ungas psykiska ohälsa
Nedsatt psykiskt välbefinnande och psykosomatiska 
besvär, könsskillnader
 I jämförelse med tidigare mätningar, Liv och 

Figur 3. andel kvinnor och män 18 till 24 år med olika psykosomatiska besvär. svarsalternativen ”besvärats vid ett flertal 
tillfällen/i stort sett hela tiden” under de 3 senaste månaderna samt andel med nedsatt psykiskt välbefinnande gHq12.

Källa: liv och hälsa 2008.
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hälsa 2000 och 2004, kan vi se att andelen unga 
kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande 
legat relativt stabilt. Vid mättillfället 2004 be- 
dömdes 34 procent ha ett nedsatt psykiskt väl-
befinnande mot 35 procent år 2000. År 2008 var 
motsvarande andel 36 procent.   
Som framgår av figur 3 är det betydligt vanlig-
are bland unga kvinnor, 18-24 år, än bland unga 
män att rapportera olika psykosomatiska besvär 
som ängslan, oro, trött, sömnproblem och ned- 
stämdhet. Frågan ställdes om man under de 
senaste månaderna upplevt något av besvären 
nedan redovisas de som svarat ”vid ett flertal 
tillfällen/i stort sett hela tiden”. Ängslan, oro 
är nästan dubbelt vanligare bland kvinnorna 
än bland männen, samma förhållande gäller för 
trött och kraftlös. Något fler kvinnor 20 procent 
än män, 14 procent, har sömnproblem. Kvinnor 
är också i högre grad nedstämda, 26 procent 
mot männen 12 procent. Störst skillnad mellan 
könen återfinns bland dem med nedsatt psykiskt 
välbefinnande där det är dubbelt så vanligt bland 
kvinnor, 36 procent än bland män, 18 procent.
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Glesbygd – tätort
Om man gör kommunala jämförelser är skill-
naderna stora. Den kommun som har lägst an-
del unga kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinn-
ande är Munkfors kommun med 16 procent, följt 
av Eda 21 procent. Högst andel har Karlstad med 
42 procent följt av Storfors 39 procent. Bland 
de yngre männen är skillnaderna mellan kom-

Figur 4. nedsatt psykiskt välbefinnande, rangordnat från högst till lägst i värmlands 16 kommuner, 
8 års medelvärden fördelat för kvinnor och män 18-24 år. Källa: liv och hälsa 2000, 2004, 2008.

munerna inte lika stora. Lägst andel med ned-
att psykiskt välbefinnande återfinns i Hagfors,  
5 procent, och därefter följer ett antal kommun-
er mellan 11-15 procent. Högst andel män 
med nedsatt psykiskt välbefinnande återfinns i 
Arvika, Munkfors, Grums och Storfors med 20-
21 procent se figur 4.

Utbildning, arbete och ekonomi
Nedsatt psykiskt välbefinnande är relativt obero- 
ende av utbildningsnivå. Högst andel unga 
kvinnor och män, med nedsatt psykiskt välbe-
finnande återfinns i gruppen med eftergymnasial 
utbildning, 32 procent, följt av dem med ingen 
gymnasial utbildning, 28 procent. Lägst andel 
återfinns bland dem med enbart en gymnasial 
utbildning, 22 procent. 
 Sysselsättning i förhållande till nedsatt psyk-
iskt välbefinnande bland unga kvinnor och män 
visar att gruppen med fasta anställningar har lägst 
andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, 21  
procent. Därefter kommer de arbetslösa, 26 pro- 
cent och högst andel hittar vi i gruppen stud-

erande, 32 procent.
 Vid jämförelse mellan grupper med god eko-
nomi och dem med dålig ekonomi framgår att 
mer än dubbelt så många, 44 procent, av dem 
som inte har någon kontantmarginal (kan skaffa 
fram 20 000 kronor på en vecka) och inte kan be-
tala sina räkningar i tid, har ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande i förhållande till gruppen utan eko-
nomiska problem, 21 procent.

Diskussion 
Ökningen av den psykiska ohälsan förefaller 
generellt ha stannat av. Även om en viss ökning 
kan ses bland de yngre kvinnorna och männen 
är denna ökning ändå liten och inte statistiskt 
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säkerställd. Samma tendens gäller för hela riket. 
Då undersökningen genomfördes under våren 
2008 hade ännu inte den ekonomiska krisen drab-
bat vare sig Sverige eller övriga världen. Därför 
är det svårt att validera resultatet och kunna 
diskutera i termer av ett trendbrott. Däremot kan 
vi oavsett detta diskutera psykisk ohälsa och sam- 
varierande faktorer. 
 Trots all uppmärksamhet om den psykiska 
ohälsan är det viktigt att hålla isär psykisk ohälsa 
och psykisk sjukdom. Visserligen kan psykisk 
ohälsa leda till psykisk sjukdom men i de flesta 
fall handlar det om tillfälliga omständigheter 
som påverkar den psykiska hälsan. Människor 
föds med förmåga att anpassa sig vilket innebär 
att problem efterhand tenderar att rätta till sig.  
 Unga kvinnor är fortfarande den som har högst 
andel psykisk ohälsa. Sannolikt är att samma för- 
utsättningar som tidigare gäller i form av upp-
växtvillkor, självbild, valmöjligheter på gott och 
ont, krav på att vara perfekt. Hur förklarar vi 
då att den psykiska ohälsan inte drabbar äldre 
i högre utsträckning? Dels riktar sig inte dessa 
så kallade idealbilder till den målgruppen dels 
är man inte mottaglig för den sortens påverkan. 
Resultaten visar att den psykiska ohälsan minsk-
ar med stigande ålder. En möjlig förklaring är att 
man med åren skaffar sig livserfarenhet, kunskap, 
utbildning och ett mer kritiskt samt reflekterande 
förhållningssätt. 
 Beträffande förekomst av psykosomatiska be- 
svär skiljer sig kvinnorna högst väsentligt från 
männen. Besvär som ängslan, oro, trött, sömn-
problem och nedstämdhet är mer än dubbelt så 
vanligt bland kvinnor än bland män. Det är ock- 
så vanligare att kvinnor drabbas av värk i rörelse- 
organen vilket i sin tur har ett samband med 
psykosomatiska besvär. Kvinnor har i regel en 
högre arbetsbelastning både i arbetet och i hem-
met vilket kan vara en förklaring. Rent fysiskt 

genomgår kvinnan olika livsfaser som kan ge 
upphov till att upplevelsen av psykosomatiska 
besvär förstärks (11). 
 Det framgår inget samband mellan män och 
kvinnors nedsatta psykiska välbefinnande i för- 
hållande till kommuntillhörighet. Kvinnor mår 
sämst i länets största kommun Karlstad. Därut-
över finns inget entydigt mönster vare sig för 
kvinnor eller för män. Då det finns ett samband 
mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa kan detta 
förklara att de mindre kommunerna som gränsar 
mot Norge har en låg andel med psykisk ohälsa 
framför allt bland unga kvinnor. Arbetslösheten i 
dessa kommuner är låg på grund av en gynnsam 
arbetsmarknad och möjlighet till arbete i Norge. 
 Ett märkligt resultat är att den högsta andelen 
unga kvinnor och män med nedsatt psykiskt 
välbefinnande återfinns bland de högst utbildade. 
En trolig förklaring kan vara att de högutbild-
ade eller studerande har höga krav på presta-
tioner. Att vara studerande innebär också oftast 
att ha ekonomiskt begränsade resurser.  Många 
kanske också ”tvingas” studera på grund av att 
man inte lyckats få ett arbete. Om man sedan 
trots utbildning inte lyckas få ett arbete tilltar 
besvikelsen ytterligare. Detta innebär att studie-
lånet kan vara den enda inkomstkällan samtidigt 
som man vet att lånet ska betalas tillbaka. 
 Inte oväntat leder dålig ekonomi till dålig 
psykisk hälsa. Oro, ängslan, nedstämdhet och 
sömnproblem följer i spåren av dålig ekonomi. 
Samtidigt har vi drabbats av en ”arbetslivskollaps” 
– arbetslösheten bland unga är hög. En av våra 
absolut största utmaningar är därför att minska 
ungdomsarbetslösheten. Dels innebär det att den 
ekonomiska situationen för arbetslösa ungdomar 
förbättras dels att ”ofrivilliga studenter” kommer 
ut på arbetsmarknaden. Detta i sin tur stärker 
självförtroende och självkänsla vilka är gynn- 
samma faktorer för att uppnå psykiskt väl- 
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befinnande. Genom att skapa förutsättningar för 
unga att etablera sig i samhället lägger vi en 
grund för en god psykisk hälsa i framtiden – att 
ha ett arbete och därmed ekonomi är en skydds-
faktor mot psykisk ohälsa. 

Vad kan man göra?
Är vi för dåliga på att lära våra ungdomar att 
livet består såväl av sorger som av glädjeämnen. 
En uppgift är att få ungdomarna att förstå att alla 
de idealbilder som förmedlas kanske inte höjer 
livskvaliteten – eller lyckan så mycket som ideal-
bilderna vill påskina. Oftast är det just idealbilder,  
omöjliga att uppnå för de allra flesta av oss. Det 

gäller att befrämja realistiska jagideal. 
 Det finns flera sätt att få hjälp om man redan 
fått psykiska problem. På grund av att den psyk- 
iska ohälsan är komplext sammansatt och varie-
rar mellan individer är det dock svårt att erbjuda 
differentierade eller avpassade metoder till den 
enskilde. Här krävs ett mer flexibelt vårdutbud.
 Genom att sätta in rätt insatser vid rätt tillfälle 
finns det stora humana och samhällsekonomiska 
vinster att göra. Om en enda person utvecklar 
psykosociala arbetshinder kan samhällskostnad- 
erna uppgå till omkring två miljoner kronor 
under en trettioårsperiod. Till detta får sedan läg- 
gas det personliga lidandet.
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Värmlänningarnas 
kontakter med vården

ingrid ryStedt•gun nordStröm•Bodil Wilde larSSon

Sammanfattning
När det gällde värmlänningarnas kontakt med och 
upplevelse av vården framkommer det i Liv- och 
hälsa undersökningen 2008 att: 
• En stor majoritet av värmlänningarna var nöj-
da med den vård de fått på såväl vårdcentral som 
sjukhus. De hade också förtroende för vården i 
stort. 
• Varannan värmlänning rapporterade att de 
hade haft minst en vårdkontakt under de senaste 
tre månaderna. Besök hos läkare på vårdcentral 
var vanligast.
• Varannan värmlänning rapporterade att det var 
svårt att komma i kontakt med någon på vård-
central som kunde besvara deras frågor. Nästan 
lika många rapporterade liknande svårigheter 
vid sjukhuskontakt. Invånarnas bedömning av 
vårdens tillgänglighet när det gällde såväl tele-
fonkontakt som väntetider varierade mellan län-
ets kommuner.
• Kvinnors levnadsvanor föreföll uppmärksam-
mas i mindre utsträckning i samband med besök 
på såväl vårdcentral som sjukhus. 

Medelvärden av Liv- och hälsa undersökningarna 
2000, 2004 och 2008, visar att: 
• Kvinnor hade i större utsträckning sökt olika 
typer av vård med undantag av företagshälsovård. 
Yngre personer kontaktade psykolog och kurator 
i större utsträckning än äldre.
• Kvinnor valde i större utsträckning att inte 
söka vård, trots att de bedömde att de var i behov 
av sådan. Kvinnor och yngre personer angav i 
större utsträckning ekonomiska skäl till att de 
inte sökt vård eller inte hämtat ut sina läkemedel. 
Detta föreföll variera mellan kommunerna.

Intresset för att studera patienters uppfattning 
om vårdens kvalitet har ökat under senare år. 
Nya lagar och föreskrifter från statliga myndig-
heter har tillkommit där värdet av patienters 
uppfattningar särskilt poängteras. Hälso- och 
sjukvården ingår som en beståndsdel i ett mod-
ernt och komplext samhälle. Detta innebär att 
det som händer inom olika delar av samhället 
också påverkar hälso- och sjukvården och vice 
versa. Intresset för kvalitetsfrågor har sedan 
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flera decennier varit stort inom såväl tillverk-
ningsindustrin som tjänste- och servicenäringen. 
Dessa trender har påverkat och inspirerat en mot- 
svarande utveckling inom hälso- och sjukvården.  
 Den allmänna kunskapsnivån hos befolkningen 
har ökat och bidragit till att fler har blivit mer 
medvetna om sina rättigheter. Man har idag 
därför bättre förutsättningar att ställa krav på 
och bedöma vårdens kvalitet. I takt med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, har in-
vånarnas förväntningar på vårdens kvalitet ökat. 
Demografiska och ekonomiska förändringar har 
också bidragit till ett ökat kvalitetsintresse. An- 
delen äldre personer i samhället ökar, och med 
stigande ålder följer ofta ett ökat vårdbehov. 
Parallellt med detta, sker ekonomiska åtstram- 
ningar inom hälso- och sjukvården. Kombina-
tionen av ett ökat vårdbehov och en minskad till- 
gång ställer kvalitetsfrågan på sin spets. Det 
gäller att utnyttja resurserna så bra som möjligt. 
 Patienternas syn på vården är en aspekt av 
vårdens kvalitet. Hur nöjda (tillfredsställda) pati- 
enterna är med vården har i ökad utsträckning 
använts som en indikator på vårdkvalitet (1). 
Nöjda patienter är såväl ett mål som ett medel 
och viktigt verktyg inom vården. Nöjda pati-
enter tycks i större utsträckning än andra följa 
vårdpersonalens råd och återkomma vid fram-
tida vårdbehov (2). Att fråga efter patienters upp-
fattningar om vården kan vara av terapeutiskt 
värde, eftersom patienter då kan känna sig mer 
delaktiga i den egna vården (3).

Typ av vårdkontakt 
Befolkningen i Värmland söker vård hos olika 
yrkesgrupper. Cirka hälften av invånarna hade 
minst en gång de senaste tre månaderna någon 
form av vårdkontakt. Den vanligast förekom-
mande kontakten var besök hos läkare på vård-
central (32%).

 Kvinnor kontaktade vården i större utsträck-
ning än män (59% respektive 41%). En större an- 
del kvinnor än män besökte läkare på vård-
central, distriktssköterska, barnmorska respek- 
tive sjukgymnast. Motsatt förhållande gällde 
besök hos företagshälsovård. Äldre personer hade 
i större utsträckning än yngre haft någon form 
av vårdkontakt. I den äldsta åldergruppen (80 
till 84 år), hade 47 procent besökt läkare på 
vårdcentral, 31 procent distriktssköterska och 
10 procent hade varit inlagda på sjukhus minst 
en gång de senaste tre månaderna. I den yngsta 
åldersgruppen (18 till 34 år) var motsvarande an-
delar 28,7 respektive 3 procent. 
 När det gällde besök hos psykolog, kurator, före- 
tagshälsovård och barnmorska föreföll kontakt-
mönstret omvänt, dvs. en större andel yngre per- 
soner föreföll besöka dessa vårdformer. Medel-
värdet av undersökningarna 2000, 2004 och 2008 
visade att andelen personer som besökt psykolog 
var högst i åldersgruppen 18 till 34 år och som 
be-sökt kurator högst i åldrarna 18 till 49 år.

Tillgänglighet till vård 
telefonsamtal
Värmlänningarna fick svara på hur lätt eller svårt 
det var att per telefon komma i kontakt med 
någon inom vården som kunde besvara deras frå-
gor. Cirka hälften (51%) av befolkningen, uppgav 
att det varit ganska svårt eller mycket svårt att 
komma i kontakt med personal på vårdcentral. 
Tillgängligheten per telefon var sämre i Värm-
lands län, jämfört med medelvärdet i samtliga 
län i undersökningen (35%). Det var inga tydliga 
skillnader mellan kvinnor och män vad gällde 
andelen personer som rapporterade svårigheter 
med vårdcentralens telefontillgänglighet. Person- 
er 80 till 84 år rapporterade i mindre utsträck-
ning svårigheter med tillgängligheten, jämfört 
med yngre åldersgrupper.
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 Figur 1 visar att det var tämligen stora skill-
nader mellan värmlandskommunerna när det 
gällde telefontillgänglighet till vårdcentral. I 
Hagfors rapporterade cirka fyra av fem invånare 
svårigheter i detta avseende jämfört med knappt 
en av tre i Säffle.
 När det gällde att per telefon komma i kon-
takt med personal på sjukhus som kunde be- 
svara frågor rapporterade 44 procent av värm-
länningarna att detta var ganska svårt eller 
mycket svårt. Denna andel var större än genom- 
snittet i samtliga län (36%) som ingick i under-
sökningen. En större andel män i åldrarna 18 till 
34 år (61%) och 35 till 49 år (56%) rapporterade 

Figur 1. telefontillgänglighet till vårdcentral respektive sjukhus i de olika kommunerna.

dessa svårigheter jämfört med kvinnor i samma 
åldrar (42% respektive 25%). Bland personer 50 
år och äldre var denna siffra cirka 40 procent. 
Här sågs inga säkerställda könsskillnader.
 I figur 1 redovisas telefontillgänglighet till sjuk-
hus i de olika kommunerna. Den största andelen 
av invånarna som rapporterade svårigheter åter- 
fanns i Hagfors (60%) och Kristinehamns kom- 
muner (58%). Lägst andel invånare som rap- 
porterade denna typ av svårigheter hade Torsby 
kommun (30%).  Flertalet värmlänningar föreföll 
uppleva det lättare att per telefon komma i kon-
takt med personal på sjukhus jämfört med på 
vårdcentral.
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väntetid
I genomsnitt rapporterade 15 procent av värm-
länningarna att väntetiden för besök på vård- 
central varit ganska lång eller mycket lång. 
Den största andelen personer som ansåg detta 
återfanns bland kvinnor och män 18 till 34 år 
(20% respektive 23%). Det var tämligen stora 
skillnader mellan hur invånarna i olika kommuner 
bedömde väntetiden (figur 2). I Hagfors, angav 28 
procent av invånarna att väntetiden varit ganska 
lång eller mycket lång, medan endast 6 procent  i 
Torsby angav att så var fallet.

Figur 2.  väntetid till vårdcentral respektive sjukhus i de olika kommunerna.

 Ungefär en tredjedel (32%) av invånarna i 
Värmland angav att väntetiden för sjukhusbesök 
varit ganska lång eller mycket lång. Hälften av 
männen och 40 procent av kvinnorna i ålders-
gruppen 18 till 34 år angav detta. Även här sågs 
kommunskillnader. I Hagfors, angav 41 procent 
av invånarna att väntetiden varit ganska lång 
eller mycket lång, medan 25 procent av invån-
arna i Säffle ansåg detta (figur 2). I samtliga kom-
muner föreföll invånarna tycka att det var lättare 
att få tid för besök på vårdcentral än på sjukhus.
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Nöjd eller missnöjd med vården
Befolkningen fick svara på hur nöjda eller miss- 
nöjda de var med vården avseende den senaste 
behandlingen eller undersökningen på vård- 
central och/eller sjukhus. Mer än tre fjärdedelar 
(78%) av deltagarna var nöjda med vården på 
vårdcentral, dvs. de beskrev vården som i stort 
sett bra eller mycket bra. I detta avseende var 
det ingen säker skillnad mellan kvinnor och män. 
Däremot observerades en ökning av andelen 
nöjda personer med stigande ålder. Bland person-
er 18 till 34 år, uppgav 67 procent av kvinnorna 
och 68 procent av männen att behandlingen eller 
undersökningen varit i stort sett bra eller mycket 
bra. I den äldsta åldersgruppen var motsvarande 
andelar 88 respektive 95 procent.  
 Andelen personer i de olika kommunerna som 
var nöjda med vården på vårdcentral skiljde sig 
till viss del. Den lägsta andelen nöjda personer 
(72%) återfanns i Sunne och den högsta i Kil 
(88%). I 7 kommuner (Forshaga, Hammarö, Kil, 
Kristinehamn, Storfors, Säffle och Torsby) var 
andelen nöjda personer 80 procent, eller däröver. 
 Andelen värmlänningar som var missnöjda med 
vården på vårdcentral dvs. uppfattade behand-
lingen eller undersökningen som ganska dålig 
eller mycket dålig vid senaste besöket uppgick 
till 7 procent. Genomsnittet för samtliga län som 
ingick i undersökningen var 8 procent. 
 Beträffande vård på sjukhus, rapporterade majo- 
riteten av värmlänningarna (80%) att de var nöjda 
med vården. Yngre kvinnor (18 till 34 år) var 
emellertid nöjda i mindre utsträckning jämfört 
med kvinnor i de äldre åldersgrupperna (65 till 
84 år). Liknande mönster sågs också bland männen. 

 Andelen invånare inom de olika kommunerna 
som var nöjda med vården på sjukhus varierade 
mellan 74 procent (Arvika) och 88 procent (Kil). 
I 9 kommuner (Eda, Filipstad, Hammarö, Karl- 
stad, Kil, Munkfors, Sunne, Säffle och Torsby) 
var andelen nöjda invånare 80 procent eller där- 
över. 6 procent av invånarna uppgav att de var 
missnöjda med vården vid senaste sjukhusbe-
söket. Denna siffra skiljde sig inte från genom-
snittet i samtliga län (6%).

Förtroende för vården i stort
Deltagarna fick svara på frågor om vilket för-
troende de hade för primärvården respektive sjuk- 
husvården i stort. Dessa frågor ställdes utan refe- 
rens till eget besök. Frågorna om förtroende be-
svarades därför även av dem som inte sökt vård 
för egen del. 
 Andelen värmlänningar som rapporterade ett 
ganska stort eller mycket stort förtroende för 
primärvården i stort föreföll något lägre än an-
delen personer som var nöjda med vården på vård- 
central. I genomsnitt angav två tredjedelar av 
värmlänningarna (65%) förtroende för primär-
vården. För samtliga län i undersökningen var 
denna siffra i genomsnitt 67 procent. Det var 
ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 
kvinnor och män. En mindre andel yngre män 
(18 till 34 år) hade förtroende för primärvården 
(60%) jämfört med äldre (80 till 84 år) män (80%). 
Motsvarande andelar bland kvinnor var 62 pro-
cent respektive 71 procent. I figur 3 redovisas be- 
folkningens förtroendet för primärvården i Värm- 
lands kommuner, vilket varierade mellan 82 pro-
cent (Hammarö) och 49 procent (Hagfors). 
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 Värmlänningarnas förtroende för sjukhusvår-
den i stort liknade mycket deras förtroende för 
primärvården. I genomsnitt angav två tredjedelar 
(67%) ett ganska stort eller mycket stort för-
troende för sjukhusvården. Värmlänningarnas för- 
troende var dock lägre än genomsnittet för in- 
vånarnas förtroende i samtliga län i undersök-
ningen (72%). En något lägre andel yngre per- 

Figur 3. förtroendet för primärvården i de olika kommunerna.
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soner jämfört med äldre angav att de hade 
förtroende för sjukhusvården. Skillnaden var mer 
påtaglig bland män, jämfört med kvinnor. För-
troendet för sjukhusvården varierade bland in-
vånarna i de olika kommunerna, från 48 procent i 
Kristinehamn till 80 procent i Hammarö. Figur 4 
illustrerar förtroendet för sjukhusvården i Värm-
lands kommuner.



193

Figur 4. förtroendet för sjukhusvården i de olika kommunerna.
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Att ej söka vård
Nästan var fjärde kvinna (24%) och var femte man 
(20%) rapporterade att de någon gång låtit bli att 
söka läkarvård de senaste 3 månaderna, trots att 
de vid sjukdomstillfället själva bedömt att de 
varit i behov av sådan. I Liv och hälsa- under-
sökningen från 2004 var motsvarande andelar 23 
respektive 18 procent. 
 Nästan 5 900 värmlänningar angav att de av 
ekonomiska skäl avstått från att söka vård någon 
gång de senaste 3 månaderna. 7 procent av kvin- 
norna 18 till 34 år rapporterade detta. Bland 
kvinnor i de övriga åldersgrupperna, samt bland 
männen, varierade andelarna mellan 1 och 3 pro- 

cent. Cirka 7   750 värmlänningar hade inte hämtat 
ut sina läkemedel på grund av ekonomiska skäl. 
Det var en större andel kvinnor (8%) än män 
(2%) i åldersgruppen 18 till 34 år som rapport-
erade detta. I övriga åldersgrupper, varierade 
denna siffra mellan 0 och 6 procent bland kvin- 
norna, och mellan 1 och 4 procent bland män-
nen. Analyser baserade på en sammanläggning 
av undersökningarna 2000, 2004 och 2008 visade 
också att kvinnor och yngre personer i större ut-
sträckning rapporterade att de av ekonomiska skäl 
någon gång avstått från att söka vård och/eller 
hämta ut läkemedel.
 Andelen värmlänningar i de olika kommunerna 
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som rapporterade att de avstått vård på grund 
av ekonomiska skäl varierade mellan 6 procent 
(Storfors) och 2 procent (Arvika, Hammarö, Krist- 
inehamn och Årjäng). Motsvarande siffror när 
det gällde läkemedel varierade mellan 6 procent 
(Filipstad, Munkfors, Storfors, Sunne och Årjäng) 
och 2 procent (Hammarö).

Alternativa vårdformer och levnadsvanor 
Cirka 9 procent av värmlänningarna rapport-
erade att de någon gång de senaste 3 månaderna 
hade sökt alternativ vård, såsom naprapat eller 
kiropraktor. Bland personer 35 till 49 år, hade 16 
procent av kvinnorna och 10 procent av männen 
sökt minst en sådan vårdform. Inom övriga ålders- 
grupper, varierade andelen kvinnor mellan 3 och 
11 procent och män mellan 1 och 8 procent.
 I Liv- och hälsa undersökningen besvarades 
frågor huruvida specifika levnadsvanor varit före- 
mål för diskussion och/eller rådgivning vid det 
senaste besöket på vårdcentral respektive sjukhus 
(tabell 1).

24 procent av värmlänningarna tillfrågades om 
sina rökvanor och 22 procent om sina motions-
vanor vid senaste besöket på vårdcentral. Dessa 
siffror var lägre jämfört med övriga län som del- 
tog i undersökningen (27% respektive 25%). Män 
tillfrågades i större utsträckning än kvinnor när 

vårdecentral sjukhus

tillfrågad % fått råd % tillfrågad % fått råd %

Kost 16 8 13 6

Motion 22 11 15 7

rökning 24 7 19 5

snusning 13 3 10 1

alkohol 14 3 12 2

det gällde samtliga levnadsvanor, förutom rök-
ning.
 En lägre andel kvinnor än män i åldersgruppen 
35 till 49 år rapporterade att de fått råd om att 
ändra motionsvanor vid besök på vårdcentral. 
När det gällde rökvanor, fick kvinnor i åldrarna 
65 till 79 år rådet att ändra på sina rökvanor i 
mindre utsträckning än män i samma åldergrupp. 
Det vanligaste rådet för kvinnor i denna 
åldersgrupp handlade om motionsvanor. 
 11 procent av värmlänningarna tillfrågades om 
sina alkoholvanor och 10 procent om sina snus-
vanor vid senaste besöket på sjukhus. Dessa siff-
ror var lägre jämfört med övriga län som deltog i 
undersökningen (15% respektive 13%).
 Kvinnor 65 till 79 år tillfrågades i mindre ut-
sträckning om sina rökvanor, snusvanor och alko- 
holvanor vid besök på sjukhus jämfört med män  
i samma åldrar. En mindre andel kvinnor än män i 
denna åldersgrupp rapporterade att de fått råd om 
att ändra på sina alkoholvanor (0 respektive 3%).

Diskussion
 En stor andel värmlänningar har personliga er- 
farenheter av kontakter med vården och många 
påverkas därmed av vårdens kvalitet. Föreligg-
ande studie, liksom tidigare studier, har visat att 
kvinnor (4) och äldre (5) söker vård i större ut-
sträckning. 
 Varannan värmlänning rapporterade att det var 
svårt att komma i kontakt med någon på vård- 
central som kunde besvara deras frågor. Nästan 
lika många beskrev liknande problem vid tele-
fonkontakt med sjukhuset. Enligt Vårdbaromet-
ern med data från 2008 (samma år som Liv- och 
hälsa undersökningen) framkom att 38 procent 
av värmlänningarna ansåg att det var svårt eller 
mycket svårt att komma i kontakt med vård-
central (6). Två oberoende studier pekar således 
på svårigheter med den upplevda telefontill-

Tabell 1. frågor och rådgivning angående levnadsvanor vid besök 
på vårdcentral respektive sjukhus.
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gängligheten i Värmland.  Ett ökat fokus på detta 
problem kan förhoppningsvis bidra till för-
bättringar inom området. Det kan också vara 
viktigt att ägna uppmärksamhet åt innehållet i 
telefonsamtalet. Derkxs och medabetare (7) har 
visat att vårdpersonal lättare fokuserar på medi-
cinska frågor än individens förväntningar och 
personliga situation i samband med bedömning 
per telefon.
 Problem med telefontillgänglighet på vård-
central skulle kunna leda till att invånarna und- 
viker primärvården och istället söker sig direkt 
till akutmottagningen. En undersökning i Värm-
land visar dock att patienterna huvudsakligen 
sökte sig till rätt vårdnivå (8). 
 Knappt en tredjedel av personerna i före-
liggande undersökning rapporterade att vänte-
tiden för besök till sjukhus varit ganska lång eller 
mycket lång. För besök på vårdcentral var mot- 
svarande andel 15 procent. Dålig tillgänglighet 
och långa väntetider är vanliga orsaker till att per- 
soner anser att de inte fått den vård de behöver. 
Det är dock positivt att Värmland tillsammans 
med Jämtland, uppvisar den största förbättringen 
i landet vad gäller väntetid till behandling eller 
operation mellan oktober 2007 och oktober 2008 
(9). Vad gäller att träffa läkare inom före skriven 
tid inom primärvården, uppvisade Värm-land och 
Örebro län största förbättringen mellan Öppna 
Jämförelser mätningarna 2007 och 2008 (10).
 I föreliggande undersökning framkom geogra-
fiska skillnader i telefontillgänglighet och vänte-
tid. Detta exemplifierar möjligen att den lokala 
tillgängligheten bottnar i såväl geografisk som 
ekonomisk och kulturell tillgänglighet liksom 
specifika lokala förhållanden (11). Socioekonom-
iska förutsättningar påverkar individers förhåll-
ande till och förmågan att effektivt navigera i  
vårdsystemet. För att förbättra tillgängligheten 
för hela befolkningen är det därför viktigt att 

utreda vilka faktorer som ligger bakom obser-
verade kommunskillnader. 
 Det framkom att kvinnor i större utsträckning 
än män hade valt att inte söka vård, trots att de 
bedömde att de var i behov av sådan. Vidare att 
kvinnor och yngre personer i större utsträckning 
rapporterade att de av ekonomiska skäl avstått 
från vård eller läkemedel trots ett självupplevt be- 
hov. I dessa avseenden framkom också kommun- 
skillnader. En internationell studie visade nylig-
en att svenskar med låg inkomst, jämfört med 
dem med hög inkomst, var mer benägna att ha 
avstått vård under det senaste året och att denna 
skillnad var mer uttalad bland kvinnor (12). Be-
gränsade möjligheter att söka vård på grund av 
ekonomiska skäl kan bidra till försämrad hälsa 
hos individen (13). 
 Trots att värmlänningarnas upplevda pro- 
blem med tillgängligheten sannolikt inverkar på 
deras bedömning av huruvida de fått den vård 
de behöver, var ändå den stora majoriteten av 
värmlänningarna nöjda med vården på såväl 
vårdcentral (78%) som sjukhus (80%). Diskre-
pansen mellan hur nöjda värmlänningarna är 
med vården och hur de upplever tillgängligheten 
antyder att även de yttre ramarna och strukturen 
för kontakterna med vården är av stor vikt för 
befolkningen. 
 Äldre personer var i större utsträckning än 
yngre nöjda med vården. Detta stämmer väl 
överens med tidigare studier. Missnöjet bland 
yngre föreföll dock något mer uttalat bland kvin- 
norna. Begränsade valmöjligheter i en livssitua-
tion med ibland oförenliga krav, kombinationen 
av yrkes- och familjeroll, kan innebära sämre för-
utsättningar för hälsa. I den mån påfrestningar 
i delar av befolkningens liv bidrar till att de i 
mindre utsträckning känner sig nöjda med vård- 
en är det viktigt att beakta och fokusera på indi-
videns hela livssituation i samband med vård. 



196

 I föreliggande undersökning framkom kom-
munskillnader beträffande befolkningens uppfatt- 
ning om vårdens kvalitet. Personer som är nöjda 
med kvaliteten på vården är mer benägna att 
söka vård igen, vilket i sin tur torde påverka 
en individs framtida hälsa (3). Det är med led-
ning av detta viktigt att vårdpersonal har kun- 
skap om patientens syn på vården (3). Regel-
bundna mätningar och god kännedom om värm-
länningarnas uppfattning om vården är ett vikt-
igt verktyg i folkhälsoarbetet. 
 Cirka två tredjedelar av värmlänningarna ut- 
tryckte ett ganska stort eller mycket stort för- 
troende för vården i stort. Denna andel var lägre 
jämfört med övriga län som deltog i undersök-
ningen. I Öppna Jämförelser däremot (10) hade 
Värmland en större andel invånare med stort för- 
troende för primärvården jämfört med genom-
snittet i Sverige. När det gällde förtroendet för 
sjukhusvården hade Värmland emellertid en lägre 
andel invånare med stort förtroende. Det tycks 
således föreligga en viss skepticism eller försik-
tighet vad gällde förtroendet för sjukhusvården,  
såväl bland dem som varit i kontakt med vården 
som dem som inte varit kontakt med vården de 
senaste tre månaderna. Skillnader mellan för-
troendet för sjukvården i olika europeiska länder 
förefaller starkt relaterade till kulturella och kon- 
textuella förhållanden (14). Detta belyser sanno-
likt att förtroende för vården speglar tidigare 
erfarenheter (14), och ett mer globalt samman-
hang än själva vårdbesöket. Förtroendet hos be- 
folkningen i olika kommuner skiljde sig vad gällde 
såväl primärvård som sjukhusvård, vilket möjligen 
kan förklaras av regionala skillnader i livssam-
manhang. 
 Cirka 16 procent av kvinnor 35 till 49 år hade 
sökt sig till någon alternativ vårdform, ett beslut 
som möjligen kan härledas till en strävan att 
inkludera levnadsvanor och prevention i den egna 

vården. Den relativt höga andelen kvinnor som 
vänt sig till alternativa vårdformer är intressant, 
eftersom kvinnors levnadsvanor föreföll vara före- 
mål för mindre uppmärksamhet inom vården på 
såväl vårdcentral som sjukhus. Kanske grundar 
sig denna mindre uttalade uppmärksamhet på 
kvinnors levnadsvanor, på en uppfattning inom 
vården att kvinnor har bättre kunskap om livs-
stilsfaktorer som påverkar hälsa (13). Kvinnor 
drabbas dock i liknande omfattning som män av 
livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar och har 
således likvärdiga behov av stöd och råd i dessa  
frågor.  
 En studie har visat att kvinnor tillmäter större 
subjektivt värde när det gäller olika vårdaspekter, 
medan de värderar den erhållna vården likvärdigt 
(15). Möjligen förväntade sig kvinnorna i under-
sökningen något mer än männen vad gällde upp- 
märksamhet och stöd kring levnadsvanor. Det 
är viktigt att bättre förstå varför kvinnor upplever 
att personalen i mindre utsträckning engagerar 
sig i deras levnadsvanor. Eventuella skillnader i 
vårdpersonalens syn på kvinnors och mäns hälso- 
relaterande beteenden är väsentligt att utreda och 
belysa. Det är slutligen angeläget att utreda vad 
som ligger bakom att värmlänningarna i gemen 
förefaller rapportera mindre uppmärksamhet på 
levnadsvanor i samband med vårdbesök, jämfört 
med invånarna i övriga regioner. 
 En annan undersökning antyder vikten av att 
erbjuda patienter råd vad gäller levnadsvanor; 
knappt fyra av tio värmlänningar som erbjudits 
råd kring livsstil rapporterade att de förändrade 
sina levnadsvanor (6). Vårdsituationen bör struk- 
tureras så att det är både praktiskt och tids-
mässigt möjligt att diskutera och följa upp 
patientens levnadsvanor. Ett stärkt samarbete 
mellan sjukvård och friskvård skulle kunna bidra 
till en bättre integrering av värmlänningarnas 
levnadsvanor och sjukvårdsbehov.
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Landstinget i Värmland har för tredje gången genom-
fört befolkningsstudien Liv & hälsa i samarbete med 
Karlstads universitet. Det finns således resultat från 
tre olika mättillfällen, åren 2000, 2004 och 2008. De 
frågor som värmlänningarna har fått besvara handlar 
om deras hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Då 
metodiken med smärre justeringar varit densamma vid 
de olika tillfällena har det gett möjlighet att, förutom 
en beskrivning av det aktuella hälsoläget, också göra 
jämförelser över den gångna 8-årsperioden. Då 
samma frågor även ställts till befolkningen i C, D, U 
och T- län har hälsoläget i Värmland kunnat relateras 
till förhållandena i Mellansverige.

Samarbetet mellan landstinget och universitetet har letts 
av forskare vid ämnet folkhälsovetenskap och socialt 
arbeta. Antalet medverkande författare har utökats för 
varje rapport och nya medarbetare detta år ärforskare 
från ämnena Idrott och Hälsa, Kulturgeografi samt 
Omvårdnad.

Årets rapport är något annorlunda upplagd än de 
från åren 2000 och 2004, då vi denna gång delat 
upp presentationen i fem delar. Efter ett inledande 
metodavsnitt kommer den första delen, som har skrivits 
av kulturgeograferna och som beskriver dels känslan för 
hembygden och dels för- och nackdelar med att pendla. 
Del två handlar om sociala och ekonomiska faktorers 
betydelse för hälsoutvecklingen och här finns även ett 

kapitel om etnicitet och ett om de äldres hälsa. Dessutom 
finns ett särskilt kapitel om lycka som på senare år 
blivit ett allt mer uppmärksammat forskningsområde. 
Del tre handlar om arbetsmiljö och ohälsa, om trygghet 
och om skador. Det fjärde avsnittet handlar om våra 
levnadsvanor, om bruket av tobak och alkohol, om vår 
oförmåga att röra oss tillräckligt till vardags och om 
hur alla dessa levnadsvanor tillsammans påverkar våra 
liv och vår hälsa idag och på sikt. Slutligen kommer 
kapitel som handlar om vår självskattade hälsa och 
vår läkemedelskonsumtion samt om vår munhälsa, som 
visat sig vara en allt viktigare social indikator. Vi har 
ett särskilt kapitel om de ungas psykiska hälsa och som 
avslutning ett avsnitt om våra sökmönster och om vår 
tillfredställelse med vården.

Kunskapen som Liv och Hälsa studierna genererar är 
viktiga underlag för landstingets beslutsfattare när 
det gäller planering av vård samt förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Rapporten bör också kunna 
vara en kunskapskälla att ösa ur för dem som arbetar 
i vården. Då det hälsofrämjande arbetet främst drivs i 
kommunerna är resultaten självklart av stor betydelse 
för kommunernas hälsoarbete.

Redaktörer för rapporten är Marina Kalander Blom-
qvist, sociolog och folkhälsostrateg & Staffan Janson, 
professor & Bengt Starrin, professor.


