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Staffan Janson

Inledning

Undersökningen om Värmlänningarnas Liv och Hälsa år 2012 är den fjärde 
studien som utförts med i princip samma befolkningsenkät sedan år 2000. 

De övriga studierna utfördes åren 2000, 2004 och 2008. Dessutom utförde vi en 
separat befolkningsstudie om äldres hälsa år 2006 och under år 2014 kommer även 
en publikation om barns- och ungdomars hälsa som bygger på flera stora studier 
om barn, som utförts i länet.

De tidigare befolkningsstudierna genomfördes i samarbete med de s.k. 
CDUST-länen, men denna gång har vi utfört studien enbart på värmlänningar, 
då flera av de övriga länen deltagit i en större nationell studie i samarbete med 
Statens folkhälsoinstitut. Att vi inte gjorde detta beror huvudsakligen på att urvalet 
av värmlänningar skulle blivit för litet och att man inte skulle kunna bryta ned 
resultaten på kommunnivå. Detta har sedan tidigare visat sig vara både viktigt och 
uppskattat. Dessutom skulle vi ställt ett antal viktiga frågor till värmlänningarna, 
som inte skulle ha varit direkt jämförbara med våra tidigare frågor. Det hade inne-
burit att det skulle bli svårare att uttala sig om trender, dvs. förändringar över tid.

Flera personer har varit delaktiga och ansvariga för nästan alla befolkningsstudi-
erna och detta gäller främst folkhälsoanalytikerna Marina Kalander Blomqvist och 
Cecilia Nyberg samt professorn i socialt arbete Bengt Starrin och undertecknad 
(Staffan Janson) som är barnläkare och senior professor i folkhälsovetenskap. Ett 
flertal andra kliniskt verksamma personer inom landstinget, folkhälsostrateger och 
forskare inom universitetet i Karlstad har skrivit kapitel i denna rapport, liksom i 
flera av de tidigare. Detta samarbete mellan universitetet och landstinget har varit 
mycket fruktbart och som spinn off effekt lett till flera svenska och internationella 
vetenskapliga publikationer.

Ett ökande problem med befolkningsstudier i hela landet är en tilltagande enkät-
trötthet. Folk får inte bara förfrågningar om sin hälsa utan om allsköns annat, från 
politiska åsikter till varukonsumtion. Medan vi för 15 år sedan lugnt kunde räkna 
med 75 % svarsfrekvens får vi idag vara nöjda om vi når över 50 % och svarsfrek-
vensen år 2012 blev 53 %. Därigenom får vi allt svårare att med säkerhet uttala oss 
om den verkliga förekomsten av exempelvis sjukdomar eller livstillfredställelse, 
även om vi med olika metoder försöker att justera för svarsbortfallen. Särskilt pro-
blematiskt blir det att uttala sig om unga män, som svarar i notoriskt låg frekvens.

Med ovanstående metodproblem i minne, finns dock ett antal intressanta fynd, 
som beskrivs i de olika kapitlen. Några av dessa tas upp i denna inledning.
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Värmlänningarnas hälsa och välbefinnande i korthet 
Värmlänningarna har sedan flera årtionden haft kortare medellivslängd än i de 
flesta andra län och bakgrunden till det står att finna i en befolkning, som jämfört 
med genomsnittet för landet har varit sämre utbildad, haft tyngre och slitsammare 
arbeten samt en relativt hög alkoholkonsumtion. Värmlänningarna har haft en 
översjuklighet i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, men även en ökad dödlighet i 
olyckor, särskilt trafikolyckor som främst drabbat männen. Den positiva bilden är 
att värmlänningarnas medellivslängd långsamt närmar sig det nationella genom-
snittet och särskilt kvinnorna står för en klar relativ uppryckning. Medellivslängden 
för kvinnor i Värmland är nu 82,3 år och för män 79,7 år. Tre fjärdedelar av be-
folkningen skattar sin hälsa som god medan 3-6 % (i olika åldrar) skattar den som 
dålig. Det är fler som anser sig ha en god hälsa år 2012 jämfört med år 2008. 
Andelen unga vuxna med nedsatt psykiskt välbefinnande har inte ökat mellan år 
2000 och år 2012, snarare finns en tendens åt det bättre hållet.

Neuropsykiatriska problem såsom ADHD/ADD/DAMP och Autism/Asperger 
utgör cirka fem procent i gruppen 18-34 år. Detta är betydligt vanligare hos de 
unga männen, medan unga kvinnor oftare rapporterar depression och utmattnings-
syndrom. 

Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av ekonomiska problem. 
Kvinnor har generellt sett sämre ekonomi än män och detta gäller särskilt de yngsta 
och de äldsta kvinnorna. Dålig psykosocial arbetsmiljö har stor betydelse för lång-
tidssjukskrivning och detta drabbar främst kvinnor som arbetar i s.k. relationsyrken 
som sjukvård och skola. Långtidssjukskrivningarna har dock minskat successivt 
mellan år 2004 och 2012. 

Det finns också en positiv relation mellan god hälsa och upplevelsen av att ha 
praktiskt och personligt stöd. Bland kvinnor och män över 85 års ålder upplevs 
detta stöd som mindre, vilket till dels säkert hänger samman med att de personer 
som de under livet litat till inte längre är i livet eller finns i deras närhet.

Mellan fyra och fem procent av värmlänningarna hade varit inlagda på sjukhus 
under den sista tremånadersperioden före enkäten och var femte person har besökt 
en vårdcentral. Nästan tre av fyra värmlänningar är listade på någon av landstingets 
vårdcentraler, drygt tio procent på privat vårdcentral och de övriga femton procen-
ten vet inte om de är listade eller ej. Var fjärde man vet inte om han är listad eller 
inte. 

Huvudparten av alla som sökt sjukvård är nöjda, bortsett från de unga männen. 
Ju sämre man anser att allmäntillståndet är, ju mer missnöjd är man med sjukvår-
den. Detta gäller dock inte den mindre grupp patienter som är svårt sjuka. De är 
den grupp som är mest nöjda med sjukvården.

En intressant sak är att både kvinnor och män under samma tidsperiod i 5 % 
besökt en naprapat. Det är numera således så, att man besöker naprapater lika ofta 
som sjukgymnaster. Besök hos psykolog eller kurator är betydligt mera sällan, cirka 
en procent.



6 Värmlänningarnas liv och hälsa 2012

Värmlänningarna har en god tandhälsa och folktandvården har en lång tradition 
av högt förtroende. Samtidigt finns det ett klart samband mellan dålig ekonomi 
och dålig tandhälsa och livsstilsfaktorer som påverkar tandhälsan är exempelvis låg 
eller hög kroppsvikt, rökning och matvanor. 

Andelen personer i Värmland med klar övervikt (BMI> 30) fortsätter att öka 
och andelen som fått ordination om fysisk aktivitet på recept ökar också. Dagligrö-
kande har minskat i befolkningen, medan riskbruk av alkohol är konstant över tid. 
Den andel av befolkningen som av sjukvården fått frågor om levnadsvanor har 
bara ökat marginellt sedan 2008 och de som fått råd att förbättra sina levnadsvanor 
är få. Det intressanta är att medan många inom vården anser att de inte kan tränga 
in på dessa områden, som uppfattas vara av känslig personlig natur, så önskar stora 
delar av befolkningen att de skulle få dessa frågor! Här kan sjukvården uppenbart 
göra stora förbättringar utan att kränka människors integritet.

Cannabis används huvudsakligen av de unga männen (i 7 %). Det är vanligare 
bland dem som röker tobak och har riskabla alkoholvanor samt bland dem med 
nedsatt psykiskt välbefinnande.

Klamydia är den vanligast förekommande sexuellt överförbara sjukdomen, men 
sedan landstinget år 2007 arbetat systematiskt med prevention och uppföljning har 
förekomsten minskat. Klamydia drabbar betydligt fler kvinnor än män och det är 
en mindre grupp ungdomar som är speciellt utsatta. HBT-personer är också mer 
utsatta.

Inom gruppen ensamstående med barn uppger fler att de utsatts för våld av en 
nära anhörig jämfört med andra familjetyper. Personer som angett att de utsatts för 
våld har i större utsträckning långvariga sjukdomar eller andra sjukdomssymtom. 
Depressioner är tre gånger vanligare i denna grupp än hos personer som inte utsatts 
för våld. 

Kvinnor avstår i större utsträckning än män från att gå ut av rädsla för att bli 
överfallen. Det gäller särskilt de yngsta och de äldsta kvinnorna. Fler upplever sig 
dock trygga år 2012 jämfört med år 2004.

Nio procent av värmlänningarna (20 000 personer) har sökt vård eller tandvård 
pga. olycksfall under det senaste året. Män i åldern 18-34 år är mest skadedrabbade 
och det är dubbelt så vanligt att män råkar ut för en olycka på arbetstid eller vid 
bilfärd jämfört med kvinnor.

Självmordstankar är lika vanligt bland män under ett år (4 %) som bland 
kvinnor, medan självmordsförsök är vanligare bland kvinnor. Det senare gäller 
främst kvinnor i åldersgruppen 18-34 år.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att värmlänningarna anger att de har blivit 
något friskare under den 12-13 års period som vi har följt deras hälsa. Värmlän-
ningarna har också ökat sin medellivslängd mer än genomsnittet i landet, ligger 
inte längre sist i landet, men har betydligt kortare livslängd än exempelvis Hallän-
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ningarna. Om den värmländska befolkningen får en allt bättre utbildningsgrund att 
stå på och mindre påfrestande arbeten med större frihetsgrader kan vi förvänta oss 
en allt bättre hälsa. Den moderna sjukvården som numera gör avgörande reparativa 
ingrepp bidrar också till att förlänga livet på dem som är medelålders och äldre. 
Det som främst arbetar emot en genomsnittligt god hälsa är att unga välutbildade 
värmlänningar i hög utsträckning lämnar länet. Detta kan inte avhjälpas med en 
bättre sjukvård, men med ett attraktivt näringsliv och ett gott utbud av kultur och 
naturupplevelser. 
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Marina Kalander Blomqvist & Cecilia Nyberg

Metod och  
genomförande

Liv & hälsa 2012 är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och 
livsvillkor genomförd under våren-försommaren 2012. I en postenkät fick ett 

urval avvärmlänningar 18 år eller äldre besvara ett antal frågor inom ovan nämnda 
områden. 

Populationen
Befolkningen i Värmlands län var vid urvalsdragningen 222 720 personer. Bland 
dessa drogs ett slumpmässigt urval, stratifierat med avseende på ålder, kön samt 
geografiskt område. Den totala stickprovsstorleken uppgick till 15 121 personer. 

För varje kommun innebar detta ett urval på mellan 800 och 900 individer med 
undantag av Karlstads kommun där drygt 1 800 personer ingick. 

Att undersöka en population utifrån ett urval innebär alltid en osäkerhetskälla, 
men om urvalet är tillräckligt stort, och dras enligt vetenskapliga principer är det 
möjligt att generalisera resultaten. Den urvalsstorlek som dragits i denna under-
sökning får betraktas som relativt stor (15 121 personer av sammanlagt 222 720). 
Däremot bör man vara försiktig med att dra slutsatser om befolkningen på kom-
munnivå vid fördelning på t.ex. kön eller ålder, eftersom antalet svarande i varje 
grupp då blir relativt få.

Datainsamlingen påbörjades i maj 2012 och avslutades i juli 2012. Första enkäten 
gick ut den 21/5 och därefter skickades tre påminnelser ut. För urval, tryckning och 
datainsamling användes köpta tjänster av Mind Research (www.mindresearch.se).

Svarsfrekvens och bortfall
Totalt fick 15 121 personer ett frågeformulär att besvara. Av dessa besvarade 7 731 
enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Svarsfrekvensen fördelade sig 
enligt tabell 1.

http://www.mindresearch.se
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Tabell 1. Svarsfrekvens fördelat på ålder och kön

Kön
Ålder

18-34 år 35-64 år 65-84 år 85+ år Samtliga

Män 28 47 71 52 49

Kvinnor 43 60 70 47 56

Totalt 36 53 71 50 53

Svarsfrekvensen för den här typen av undersökningar har minskat succesivt under 
2000-talet. Liv och hälsa hade en svarsfrekvens på 70 procent år 2000. Vår svars-
frekvens år 2012 är i paritet med övriga svenska befolkningsundersökningar, exem-
pelvis Nationella folkhälsoenkätens 50 procent. 

Svarsfrekvensen varierar starkt mellan åldersgrupperna. Medan pensionärsgrup-
pen svarar i dryga 70 procent har vi en påtagligt låg svarsfrekvensen, 36 procent, 
i den yngsta åldergruppen, 18-34 år. Bland unga män var svarsfrekvensen så låg 
som 28 procent. För att kompensera för skevheten i bortfallet har en teknik som 
kallas för kalibrering använts. I korthet innebär det att man justerar för ett antal 
bakgrundsvariabler; kön, ålder, geografiska indikatorer, utbildningsnivå, sysselsätt-
ningsstatus. Principen är att de svarande ”vägs” med avseende på dessa variabler 
och om ett svar saknas från en individ kan denna få ett ”skattat” svar som mot-
svarar samma svar som individer med samma bakgrund gett. Tekniken innebär att 
bortfallets skevhet reduceras, om än inte elimineras. Ett flertal studier styrker att 
det är möjligt att reducera bortfallsskevheten men hjälp av kalibrering. Den mycket 
låga svarsfrekvensen hos framförallt unga män innebär ökad osäkerhet i skattning-
arna (1). 

Frågeformuläret
Frågeformuläret bestod av 127 frågor. Frågorna handlade om hälsa, levnadsvanor 
och livsvillkor, se tabell 3. Dessa resulterade i 432 variabler som bearbetats och 
analyserats. Inom varje frågeområde fanns ett antal frågor som belyser respektive 
område. 
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Tabell 2. Frågeområden

Hälsa Allmänt, sjukdomar/besvär, tandhälsa

Läkemedel Användning, recept

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

Levnadsvanor Motion, mat, tobak, alkohol, narkotika, sexuell hälsa

Psykisk hälsa/livskvalitet
Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12), psykosomatiska besvär, självmords-
tankar

Behov av stöd/hjälp Hemtjänst, hjälp i dagligt liv

Trygghet/sociala relationer
Olycksfall, utsatt för våld, rädsla för överfall, 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

Databearbetning
Resultaten har scannats in i analysverktyget SPSS som använts i de analyser som 
finns i kommande kapitel. 

Resultaten är jämförbara med tidigare mättillfällen år 2000, 2004 och 2008 i de 
fall frågorna ställts på samma sätt vid respektive mättillfälle. Vid jämförelse mellan 
samtliga fyra mättillfällen gäller åldersintervallet 18-79 år då man vid mätningen år 
2000 inte inkluderade åldersgruppen 80-84 år och i 2012 år mätning inkluderade 
alla 18 år eller äldre.

Referenser
1. Lundström, S. & Särdal, C.E (1999). Calibration as a standard method for 

treatment of nonresponse. Journal of Offical Statistics 15:305-32, Lundström,  
S. & Särdal, C.E (2001). Estimation in the presence of nonresponse and frame imper-
fections. SCB, Lundström, S. & Särdal, C.E (2005). Estimation in Surveys with 
Nonresponse. New York: Wiley & Son.
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	 Värmländska	kvinnor	har	under	flera	decennier	haft	den	kortaste	
medellivslängden i Sverige, men har det sista decenniet ökat sin 
livslängd mer än i många andra län.

 Medellivslängden för kvinnor är 82,3 år och för män 79,7 år för 
perioden 2001-2010.

 Den kortare medellivslängden än för rikets genomsnitt beror på 
ökad tidig sjuklighet i främst diabetes och hjärt-kärlsjukdomar 
samt dödsfall till följd av olyckor hos männen.

 Tre fjärdedelar av värmlänningarna skattar sin hälsa som god 
medan 3 – 6 % skattar den som dålig. 

	 Det	är	fler	som	skattar	sin	hälsa	som	bra	år	2012	jämfört	med	år	
2008. 

 Färre, särskilt kvinnor, anger fysiska eller psykiska funktions-
nedsättningar år 2012 jämfört med år 2008.

 Äldre män tar oftare medicin för högt blodtryck än äldre kvinnor, 
trots att en högre andel kvinnor anger problem med högt 
blodtryck. 
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Staffan Janson

Hälsa

Detta kapitel handlar om värmländska kvinnor och mäns självskattade hälsa, 
vilka sjukdomar och funktionshinder de har och vilka läkemedel de använder. 

Frånsett kapitlets första avsnitt om medellivslängd, som bygger på registerdata, så 
utgår kapitlet från de svar som värmlänningarna gett i studien Liv och Hälsa 2012. 

Medellivslängd
Under perioden 1991 – 2000 hade de värmländska kvinnorna den kortaste medel-
livslängden av kvinnorna i samtliga svenska län. Under den senaste 10-årsperioden 
2001-2010 har medellivslängden hos kvinnor i Värmland ökat med 1,7 år jämfört 
1990-talet till 82,33 år. De värmländska kvinnorna intar nu plats 21 av 26 län, där 
kvinnor i Jämtland, Södermanland, Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg har 
kortare livsläng; i Gävleborg 81,87 år. Högst medellivlängd har kvinnorna liksom 
tidigare i Halland, nu med 83,35 år. Kvinnor i Halland lever visserligen i genom-
snitt ett år längre än i Värmland, men för tjugo år sedan var denna skillnad dubbelt 
så stor.

De värmländska männen intar plats 23 av 26 län nu liksom tidigare, följda av 
Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten. Värmländska mäns medellivslängd 
är 77,80 år för perioden 2001-2010, vilket är en ökning med 2,2 år jämfört 1991 – 
2000. Även bland männen har Hallänningarna högst medellivslängd med 79,70 år 
och lägst har Norrbotten med 77,52. Under den sista 10-årsperioden har männen i 
hela Sverige ökat sin livslängs mera än kvinnorna, men samtidigt har de värmländ-
ska männen fortfarande ett avstånd på hela två år till Hallänningarna. Detta är en 
mycket stor skillnad med tanke på att det rör sig om medeltal beräknade på flera 
hundra tusen män.

Både kvinnor och män i Värmland har sedan femtio år tillbaka haft betydligt 
kortare medellivslängd än genomsnittet för riket, även om skillnaderna minskat 
något under de sista årtiondena. Den kortare medellivslängden i Värmland beror 
på översjuklighet i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, men även till följd av döds-
fall pga. olyckor, särskilt trafikolyckor som främst drabbar männen. Bakgrunden 
till den sämre hälsan i Värmland står att finna i en befolkning, som jämfört med 
genomsnittet för landet har varit sämre utbildad och haft tyngre och slitsammare 
arbeten samt en relativt hög alkoholkonsumtion. Värmland liknar där flera av 
Norrlandslänen samt Gävleborgs län, som har en likartad befolknings- och nä-
ringslivsstruktur. Paradoxalt nog har Värmland samtidigt en med riket jämfört äldre 
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befolkning och detta beror på att yngre människor i hög grad flyttar, främst till 
storstäderna. De som flyttar är också i genomsnitt bättre utbildade, vilket vi vet är 
förknippat med en bättre hälsa. 

Högre utbildning och minskad fattigdom har över huvud taget lett till minskad 
barnadödlighet och ökad livslängd i stora delar av världen. År 2013 kan 84 % av 
världens befolkning, som är över 15 år, läsa och andelen extremt fattiga (< 1,5 US 
$/dag) har minskat från 45 % år 1990 till 21 % år 2010. Medellivslängden år 2011 
var för kvinnor i världen 71 år och för männen 69 år. 

Självskattad hälsa
Tre fjärdedelar av de vuxna värmlänningarna skattar sin hälsa som god eller mycket 
god, vilket framgår av nedanstående tabell och i huvudsak är det 3 – 9 % i befolk-
ningen under 85 år som anger sin hälsa som dålig eller mycket dålig.

Tabell 1. Självskattat allmänt hälsotillstånd. Hur stora andelar (%) av män och kvinnor som anger om de 

mår bra eller dåligt.

Bra eller mycket bra (%) Dåligt eller mycket dåligt (%) 

Samtliga män 76 4

Samtliga kvinnor 74 5

Män 18-34 år 84 3

Kvinnor 18-34 år 84 3

Män 35-64 år 78 4

Kvinnor 35-64 år 80 5

Män 65-84 år 66 6

Kvinnor 65-84 år 62 9

Män 85 år och äldre 44 16

Kvinnor 85 år och äldre 41 19

Av tabellen ovan kan man utläsa att det är de yngre kvinnorna och männen 18-34 
år som i hög grad (84 %) anger att de mår bra eller mycket bra. I den äldsta ålders-
gruppen, 85 år och äldre, är det cirka 40 % av männen och kvinnorna som mår bra 
eller mycket bra. Hälsoskillnaden mellan könen är större hos de äldre från 65 år 
och uppåt än bland yngre. 

Rörlighet: Bland männen 85 år och äldre rör sig 40 % utan svårighet och mot-
svarande 32 % bland de äldsta kvinnorna, 59 % av männen respektive 65 % av 
kvinnorna rör sig med viss svårighet. Endast 1 procent av männen är sängliggande 
och 2,5 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 65-84 är det fortfarande 75 % av 
männen och 70 % av kvinnorna som rör sig utan svårighet, 24 resp. 30 % som går 
med viss svårighet och bara enstaka personer som huvudsakligen är sängliggande. 
Av medelålders män och kvinnor (35-64 år) det 10-11 % som går med viss svårighet 
och bland de yngsta (18-34 år) är det 4-5 %. Mycket få sängliggande. 
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Hygien: I den äldsta åldersgruppen kan inte 6 % av männen och 7 % av kvinnor-
na tvätta eller klä på sig själva. Tretton procent män och 16 % kvinnor har vissa 
problem att tvätta och klä på sig själva. Ungefär 1 % av männen och kvinnorna i 
åldern 65-84 år kan inte tvätta eller klä sig själva och ytterligare 3 % har vissa svårig-
heter att klara det själva, lika för båda könen. Mycket få medelålders eller yngre 
behöver hjälp, men 1-2 % har vissa svårigheter att tvätta eller klä sig själva.

Huvudsakliga aktiviteter som arbete studier, hushållssysslor och fritidsaktiviteter 
behöver de äldsta männen hjälp med i 9 % och 15 % av kvinnorna, 28 % av både 
männen och kvinnorna behöver viss hjälp med vardagliga aktiviteter. I åldern 
65-84 år behöver 2 % och viss hjälp i ytterligare 12 %, väsentligen lika mellan 
könen. Även en procent av de medelålders behöver hjälp och ytterligare 9-10 % 
viss hjälp. Yngre män anger att de själva klarar av sina dagliga aktiviteter medan 1 
% av kvinnorna behöver hjälp. Ytterligare 5-6 % av de yngre behöver viss hjälp, 
lika för båda könen. 

Smärtor: En procent av både män och kvinnor i den yngsta åldersgruppen anger 
att de har svåra smärtor medan 26 % av männen och 31 % av kvinnorna anger 
måttliga besvär. Medelålders kvinnor anger svåra smärtor i 4 %, män i 3 %. Av 
männen anger 51 % måttliga smärtor och kvinnorna 55 %. Bland männen 65-84 
år anger 3 % svåra smärtor och 66 % måttliga. Motsvarande för kvinnor är 5 rep. 
70 %. Hos de äldsta männen uppger 7 % svåra smärtor och 72 % måttliga smärtor. 
Bland de äldsta kvinnorna har 9 % svåra smärtor och 75 % måttlig smärta. Medan 
70-73 % av de yngre anger total smärtfrihet gäller detta endast för 46 % av medel-
ålders män och 41 % av kvinnorna, i åldersgruppen 65-84 år är det 31 resp. 25 % 
och i den äldsta åldersgruppen är det 21 respektive 17 % som är smärtfria. Mått-
liga besvär av smärtor är således inte helt ovanligt ens bland de unga vuxna, men 
smärtproblemen ökar tydligt med åldern och är särskild påtagliga hos de äldsta 
kvinnorna.

Oro och nedstämdhet: Två procent av de yngsta männen och 3 % av kvinnorna 
är i hög grad oroliga och nedstämda. Detta är aningen mindre bland medelålders 
(1,5 resp. 2 %) och lägst bland män och kvinnor mellan 65-84 år (0,4 resp. 1,2 %). 
Bland de äldsta är 2 % män och kvinnor oroliga och nedstämda. Medan 56 % av 
de yngsta kvinnorna inte alls besväras av oro eller nedstämdhet gäller detta för 70 
% av de yngsta männen, 74 % för medelålders män och 66 % för kvinnorna, för 
79 % av män och 67 % av kvinnor 65-84 år samt för 64 resp. 58 % av de äldsta 
männen och kvinnorna. Oro och nedstämdhet är således mest påtaglig hos de 
yngsta vuxna, särskilt kvinnorna men sjunker sedan med åldern och särskilt medel-
ålders och äldre män har relativt lite besvär.

Besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller långvarigt hälsoproblem är vanligast 
bland äldre kvinnor och män cirka 50 %, i åldern 65-84 (40 %), lägre hos medelål-
ders (30 %) lika mellan könen och lägst bland yngre kvinnor (18 %) och yngre män 
(20 %). Dessa besvär ökar som förväntat med åldern och anges i påfallande lika 
grad mellan könen. 
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Sjukdomar och deras medicinering

Tabell 2. Andel (%) i befolkningen som uppger långvarig sjukdom eller besvär fördelat på åldersgrupp 

och kön.

18-34 år 35-64 år 65-84 år 85 år och äldre

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Hjärt-kärlsjukdom 2 0,1 8 4 23 20 45 41

Högt blodtryck 2 2 24 18 45 51 45 63

Diabetes typ 1 2 1 2 1 4 2 5 6

Diabetes typ 2 0,3 0,4 5 3 16 15 17 16

Astma 8 8 8 10 6 9 7 8

KOL 0,4 0,7 1 1 5 6 6 4

Allergier 28 30 22 27 12 20 11 12

Psoriasis 1 3 6 4 4 5 7 5

Mag-tarmsjukdomar 8 11 6 13 7 11 8 11

Cancer 0,3 0,2 3 1 8 7 13 7

Ofrivilligt urinläckage 2 4 3 10 12 28 23 46

Hjärt-kärlsjukdom hos män ökar med åldern från 2 % i åldern 18-34 år till 45 % 
bland män 85 år och äldre. Hos kvinnor är motsvarande ökning 0,1 till 41 %. 
Högt blodtryck hos män ökar upp till och med åldern 65-84 år för att därefter ligga 
konstant. Hos kvinnor ses en konstant ökning av andelen med högt blodtryck med 
ökad ålder. Både hjärt-kärl sjukdom och blodtryckstegring kommer tidigare hos 
män än hos kvinnor, men i den äldsta åldersgruppen är högt blodtryck vanligast 
hos kvinnorna. Detta avspeglar sig tilldels i medicineringen mot hjärt-kärlsjukdom 
som endast förekommer hos 1 % av de under 35 års ålder, men hos 15 % av de 
medelålders männen, 43 % hos 65-84 åringar och 67 % för de 85 år uppåt. Motsva-
rande för kvinnor är 9 – 37 – 66 %. Männen medicinerar således mer tidigare i livet 
jämfört med kvinnorna. Mycket få medicinerar med blodfettsänkande medel före 35 
års ålder medan detta anges av 13 % av medelålders män och 8 % av kvinnorna. 
Även de äldre männen medicinerar mot höga blodfetter i högre grad, 42 % i åldern 
65-84 år och 47 % bland de äldsta jämfört med kvinnorna 36 % resp. 40 %.

Diabetes typ 1 ökar också med åldern hos både män och kvinnor. Det är klart 
vanligare hos männen upp till 84 år, i den äldsta åldersgruppen är diabetes typ 1 
vanligare hos kvinnor. Diabetes typ 2 är ovanligt före 35 års ålder (0,3 %), men ökar 
sedan till 16 respektive 17 % hos de äldsta männen kvinnorna. Både den absoluta 
frekvensen och ökningen är påfallande lika hos män och kvinnor. Medan diabetes 
typ 1 är vanligare hos de yngre är diabetes typ 2 klart vanligare från 35 års ålder. 
Medicinering mot diabetes förekommer i 1,5 % hos de som är yngre än 35 år, hos 
medelålders män 6 % och hos medelålders kvinnor 4 %. Hos män 65-84 år anges 
det i 16 % och hos 19 % av de äldsta männen. Hos 14 % av kvinnorna 65-84 år 
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och hos 16 % av de äldsta kvinnorna. Precis som med hjärtkärlmedicineringen 
startar denna något tidigare hos männen. 

Astma är något vanligare hos kvinnor än män i alla fyra åldersgrupperna och 
pendlar mellan 8 – 10 %, medan det hos männen minskar från 8 till 7 %. Medici-
nering mot astma svarar nästan exakt mot de andelar kvinnor och män som anger 
astmatiska besvär. 

KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är under 1 % hos yngre kvinnor och 
män och cirka 1 % i medelåldern. Mellan 4 – 6 % av befolkningen i åldern 65 år 
och äldre har KOL. 

Allergier i vid mening är betydligt vanligare än både astma och KOL, men 
minskar (troligen pga. minskad immunologisk aktivitet) hos äldre. Allergier är 
något vanligare hos kvinnor än män i alla fyra åldersgrupperna. Allergimedicine-
ring de sista två veckorna före studien visar också att detta är vanligast hos yngre 
kvinnor och lägre hos äldre. Även hos männen sjunker den andel som använder 
allergimedicin väsentligt när man blir äldre. Cortisonsalvor används också mer 
av kvinnorna, mellan 9 – 15 %, och mest hos de äldre. Männen använder corti-
sonsalvor i 7 – 8 %, i den äldsta åldersgruppen använder dock 16 % av männen 
cortisonsalva. 

Psoriasis visar inget tydligt åldersmönster och anges i drygt 4 % hos båda könen. 
Detsamma gäller för mage- tarmsjudomar inklusive födoämnesallergier som totalt 
anges nästan dubbelt så ofta hos kvinnor med 12 % jämfört männen 7 %. Medici-
nering mot magsår ökar hos båda könen med ålder och är vanligare hos kvinnor än 
hos män. 

Cancer är ovanligt före 35 års ålder ökar med åldern och är ju påtagligt den 
gamla människans sjukdom, relativt lika mellan könen men anges något oftare 
hos männen. Man måste komma ihåg att både cancer och hjärtkärlsjukdomar är 
tillstånd som i hög grad medför förtidig död och att de angivna procentsatserna för 
dessa sjukdomar hade varit klart högre vid högre grad av överlevnad, särskilt i den 
äldsta åldersgruppen.

Ofrivilligt urinläckage är ett vanligt problem hos äldre människor, särskilt hos 
kvinnor. Hos män ser man en ökning från 2 till 23 %, för kvinnor från 4 till 46 %. 
Man ser således inte bara ökningen utan också att dessa problem i alla åldersgrup-
per är 2 – 3 gånger vanligare hos kvinnor än män.
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Psykiska, neurologiska och psykosomatiska åkommor

Tabell 3. Andel (%) i befolkningen med psykiska, neurologiska och psykosomatiska åkommor fördelat 

på åldersgrupp och kön.

18-34 år 35-64 år 65-84 år 85 år och äldre

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Depression/ 
utmattningssyndrom

9 18 8 15 5 9 8 10

Ängslan/oro 15 25 10 20 5 13 14 21

Trötthet/kraftlöshet 20 34 18 27 20 25 39 44

Stress 22 45 23 36 5 12 7 9

Sömnproblem 16 18 19 28 18 31 23 36

Migrän 8 21 9 17 2 6 3 3

Neurologisk sjukdom 1 2 4 4 5 4 4 8

Hörselnedsättning 5 4 19 9 47 28 72 65

Yrsel 4 7 4 9 8 13 22 30

ADHD/DAMP 3 2 1 0,9 0 0,4 0,4 1

Autism/Aspergers 5 2 0,9 0,3 0,3 0,7 0,6 2

Depression inklusive utmattningssyndrom anges klart oftare av kvinnor än män, är 
hos båda könen vanligast hos yngre vuxna och minskar med åldern för att öka 
något i den äldsta åldersgruppen. Att besväras av ängslan eller oro ofta eller nästan 
ständigt följer samma åldersmönster och är också vanligare hos kvinnor än hos 
män. I åldern 65-84 år är således ängslan och oro inte särskilt vanligt men en tydlig 
ökning ses i den äldsta åldersgruppen bland både kvinnor och män. Även känslor 
av trötthet och kraftlöshet ofta eller ständigt är vanligast hos de äldsta och därefter 
hos de yngsta kvinnorna. Hos män klart mindre än hos kvinnor och ganska stabilt 
genom åldersgrupperna för att öka hos de som är 85 år och äldre. 

Anti-depressiv medicinering har under de två veckorna före studien använts av 
cirka 5 % av män 18 – 84 år för att öka till 8 % hos de äldsta männen. Anti-depres-
siv medicinering är 6 % hos de yngsta kvinnorna och 11 – 12 % av medelålders 
och äldre kvinnor. Trots att depressiva symptom och även ängslan/oro minskar 
markant med åldern använder kvinnorna under 35 års ålder i betydligt mindre grad 
anti-depressiv medicinering. En anledning till detta kan vara, att yngre kvinnor 
pendlar snabbare mellan lycka och depression, medan ett depressivt tillstånd kan 
vara mer kroniskt hos äldre kvinnor. 

Känslor av stress ofta eller nästan ständigt är betydligt vanligare hos kvinnor än 
hos män. Det är den yngre och medelålders människans problem, medan dessa 
känslor är klart mindre hos de över 65 års ålder. För kvinnor minskar andelen från 
45 till 9 % och för männen från 22 till 7 %. Medan nästan varannan yngre kvinna 
plågas av stress drabbar detta bara en pensionerad man av tjugo!
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Lugnande medicinering har under de två senaste veckorna använts sällan av 
männen, 3 – 4 %. En markant ökning sker dock hos de äldsta männen till 16 %. 
Hos kvinnor är motsvarande 5 – 6 % och ökar till 21 %. Här ser man en anmärk-
ningsvärd ökning hos de äldsta, stress har minskat hos de äldsta men ängslan och 
oro samt trötthet och kraftlöshet ökar betydligt för de äldsta männen och kvinnor-
na. 

Sömnproblem skiljer sig från psykiska och psykosomatiska symtom, då det inte 
är vanligast hos de yngsta utan ökar med åldern, mest påtagligt för kvinnor. För 
kvinnor är andelarna med sömnproblem ofta eller ständigt 18 till 36 % och för 
männen 16 till 23 %. Sömnproblem är således främst medelålders och äldre kvin-
nors problem. 

Användningen av sömnmedel ökar successivt hos både kvinnor och män med 
ålder. Särskilt anmärkningsvärd är ökningen hos äldre män och kvinnor, men det 
stämmer å andra sidan med att de också anger betydligt mer sömnproblem. De 
andelar av män som anger regelbunden användning av sömnmedel är 3 – 29 %, 
medan motsvarande för kvinnor är 3 – 39 %! 

Migrän är också en sjukdom som är vanligare hos kvinnor än hos män, vanligast 
i yngre åldrar och klart lägre hos de som är 65 år och äldre i båda könen. Migrän 
anges av kvinnor i minskande utsträckning med åldern från 21 till 3 %, och hos 
män från 8 till 3 %, således 2 – 3 gånger vanligare hos yngre och medelålders 
kvinnor. Användningen av specifika mediciner mot migrän visar att yngre och med-
elålders kvinnor tar migränmediciner i 6 - 7 % medan 2 % av de äldre gör det. Hos 
männen tar mellan 1– 3  % oavsett ålder.

Neurologiska sjukdomar ökar i 35 årsåldern för att därefter vara relativt oförändrat 
hos män, medan det hos de äldsta kvinnorna är en tydlig ökning. Hos män 1 – 4 
% och hos kvinnor 2 – 8 %. Dessa svar avspeglar uppenbarligen neurologiska sjuk-
domar som inte är demens.

Hörselnedsättning ökar med åldern hos båda könen från 5 till 72 % hos män och 
hos kvinnor med 4 till 65 %. Ökningen av hörselnedsättning hos män kommer 
snabbare och kraftfullare än hos kvinnor och avspeglar sannolikt att män arbetar 
mer i bullriga miljöer.

Yrsel ofta eller ständigt ökar med åldern och är vanligare hos kvinnor än hos 
män. För kvinnor från 7 till 30 % och för män 4 till 22 %.

ADHD/DAMP är vanligare hos män än kvinnor och vanligast i den yngsta ål-
dersgruppen. Fördelningen hos män är minskande från 3 – 0,4 % och hos kvinnor 
från 2 – 1 %. Att det anges mer hos yngre vuxna avspeglar med stor sannolikhet en 
förbättrad diagnostik på senare år, men kanske även avtagande besvär med åldern. 

Autism/Aspergers syndrom anges av påfallande många män i den yngre ålders-
gruppen, men endast av få som är äldre. Andelarna hos män är 5 % hos den yngsta 
åldersgruppen och mindre än 1 % i övriga åldersgrupper. Hos kvinnor är andelen 
högst i den yngsta samt den äldsta åldersgruppen, 2 %. Även här avspeglar svaren 
troligen senare års förbättrade statistik.
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Funktionsnedsättningar och värk

Tabell 4. Andel (%) i befolkningen med långvarig sjukdom eller värk fördelat på åldersgrupp och kön.

18-34 år 35-64 år 65-84 år 85 år och äldre

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Fysisk funktions- 
nedsättning

5 3 12 10 19 17 43 47

Psykisk funktions- 
nedsättning

4 5 3 3 1 3 3 4

Värk skuldror, nacke, 
axlar

17 33 32 41 28 35 27 39

Värk i rygg, höfter 18 27 29 37 30 42 36 48

Värk armar, ben, knän, 
fötter

12 20 29 38 32 46 41 53

Värk i magen 7 25 8 17 6 10 7 10

Huvudvärk 16 32 13 23 6 11 8 7

Fysisk funktionsnedsättning ökar med åldern och kommer något tidigare hos män 
än kvinnor. För män är ökningen från 5 till 43 % och för kvinnor från 3 till 47 %. 

Psykisk funktionsnedsättning anges i betydligt lägre grad och är något vanligare 
hos kvinnor. Utvecklingen över de fyra åldersgrupperna är minskande upp till 84 
års ålder för att öka något hos de äldsta för både män och kvinnor. Den psykis-
ka funktionsnedsättningen är således högst hos de yngsta kvinnorna och detta 
stämmer med att unga kvinnor även anger mest problem med depression och 
utmattningssyndrom.

Värk i skuldror, nacke och axlar betraktas delvis som arbetsrelaterade skador, 
men kanske främst utlösta av stress. Denna värk brukar vara vanligast hos kvinnor 
i medelåldern och minska i samband med att man slutat sitt arbetsliv. Detta 
stämmer också med resultatet från 2012 års studie där denna värk (ofta eller nästan 
ständigt) för kvinnor i de fyra åldersgrupperna är 33 – 41 – 35 – 39 % och för 
männen är 17 – 32 – 28 – 27 %. För både män och kvinnor går således andelen 
personer med värk ned i samband med pensionsåldern. Hos kvinnor till nästan 
samma nivåer som för de under 35 års ålder och ökar igen bland de äldsta kvinnor-
na. 

Värk i rygg och höfter brukar däremot vara tecken på förslitningsskador eller 
åldersbetingad artros och öka med åldern för båda könen. Värk av denna typ ofta 
eller nästan ständigt ökar för kvinnor från 27 till 48 % och för män från 18 till 36 
%. Det sker således en successiv ökning för båda könen, samtidigt som värkproble-
men är vanligast hos kvinnorna. Även om utvecklingsmönstret är annorlunda är 
diginiteten av besvären totalt sett i paritet med värken i skuldror, axlar och nacke. 

Värk i armar, ben, knän eller fötter ökar också med åldern och är som all annan 
värk vanligare hos kvinnor än hos män. Värk ofta eller nästan alltid ökar med 
åldern för kvinnor från 20 till 53 % och för män från 12 till 41 %. 

Värk i magen ofta eller nästan hela tiden minskar med åldern för kvinnor från 
25 till 10 % och för män varierar andelen mellan 6 – 8 % utan något tydligt 



 21Värmlänningarnas liv och hälsa 2012

åldersmönster. Skillnaden mellan män och kvinnor är som synes mycket stor och 
mest markant i åldrarna under 35 år, då magvärk är mycket vanligt förekomande 
hos de unga kvinnorna. Detta är en värk som till stor del uppfattas som psykoso-
matisk och de höga andelarna med värk hos unga kvinnor stämmer väl överens 
med deras höga andelar av psykiska problem.

Huvudvärk följer samma mönster som värk i magen. Värken är betydligt vanliga-
re hos kvinnor än hos män. Hos båda könen är det vanligast hos de yngsta vuxna 
och minskar successivt med åldern. Värk ofta eller nästan ständigt minskar för 
kvinnor från 32 till 7 % och för män från 16 till 8 %. Det bör påpekas att ständig 
huvudvärk nästan inte alls anges bland männen medan det varierar mellan 1 – 3 % 
för kvinnorna.

Smärtstillande eller anti-inflammatoriska mediciner användes i högre grad av 
kvinnor än män. Under de två veckor som föregick studien använde 33 % av de 
yngre kvinnorna och 16 % av männen smärtstillande mediciner. Hos medelålders 
och äldre kvinnor var andelen 43 % för att öka till 50 % hos de äldsta kvinnorna 
och hos männen 25 % för att öka till 40 % bland de äldsta männen. Under hela 
livet använder kvinnorna således dessa mediciner betydligt oftare än männen och 
användningsgraden stämmer med att kvinnor också anger mer värkproblematik 
oavsett vilken typ av värk det gäller.

Sverige hör till de länder i världen som använder minst antibiotika och Värmland 
hör till de län i Sverige där konsumtionen är lägst. Personerna i Liv och Hälsa 2012 
anger också att de använt antibiotika i låg grad under de två sista veckorna, för män 
2 – 3 % och för kvinnor 4 – 5 % i åldern 18 – 84 år. I den äldsta åldergruppen har 
7 % män och kvinnor använt antibiotika.

Avslutande kommentarer
Jämfört med Liv och Hälsa studien år 2008 är det en högre andel av både män och 
kvinnor som anser sig må bra eller mycket bra. År 2008 var detta 70 % för kvinnor-
na och 72 % för männen och 2012 har det ökat till 76 % för kvinnorna och 77 % 
för männen. Värk i skuldror, axlar och nacke, som till stor del beror på arbetsbelast-
ning och stress är ungefär densamma vid båda undersökningstillfällena med cirka 
40 % för kvinnorna och 30 % för männen. Värk i rygg och höfter, som huvudsakli-
gen är åldersrelaterade förslitningsskador är också samma i båda undersökningarna 
med 35 % för kvinnorna och 25 % för männen. 

Fysisk funktionsnedsättning angavs av flera i 2008 års undersökning; 16 % för 
kvinnor och 14 % för män. År 2012 är motsvarande 10 % för kvinnorna och 12 % 
för männen. Detsamma gäller för psykisk funktionsnedsättning, som hos kvinnor 
minskat från 6 till 4 % och för män från 4 till 3 procent. Detta är en påtaglig 
skillnad, framför allt vad gäller kvinnorna och är en glädjande utveckling såvida 
det inte beror på en skevhet i underökningsmaterialet, dvs. att svårt sjuka skulle ha 
svarat i mindre grad år 2012. Mot detta talar att övriga sjukdomstillstånd anges i 
mycket lika frekvenser år 2008 och 2012. Både män och kvinnor anger exempelvis 
ängslan och oro liksom nedstämdhet i samma grad 2008 och 2012. 
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 37 % av värmlänningarna uppger att de har haft höftbesvär de 
senaste 6 månaderna.

 Höftbesvär är något vanligare bland kvinnor än män.

 Höftbesvär ökar med stigande ålder, men även unga kan ha 
höftbesvär; 19 % i åldern 18-44 år.

 Ökad fysisk aktivitet skulle förbättra både höftbesvär och de 

övriga sjukdomar personer med höftbesvär ofta har.

Personer med höftbesvär
	 upplever	sitt	allmänna	hälsotillstånd,	psykiska	välbefinnande	och	

hälsorelaterade livskvalitet som betydligt sämre än personer utan 
höftbesvär. 

 har i högre utsträckning långvariga sjukdomar och besvär såsom 
hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes jämfört med personer 
utan höftbesvär.

 tar i mer än hälften av fallen receptbelagda smärtstillande eller 
antiinflammatoriska	läkemedel.

 är till minst en tredjedel otillräckligt fysiskt aktiva.

 knappt 25 % har fått frågor om motionsvanor vid besök i hälso- 
och sjukvården.

 10 % har fått råd om motionsvanor.

 7 % har fått Fysisk aktivitet på recept (FaR©).

 90 % har besvär från andra leder, vanligast ländrygg, nacke, 
axlar och knän.
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Maria Klässbo

Personer med 
höftbesvär

Forskning har tidigare visat att höftbesvär är vanliga i befolkningen (1). En del 
personer har höftbesvär nästan hela livet. Det gäller personer med medfödda 

missbildningar, instabilitet och tidiga höftsjukdomar (2). En del personer får, trots 
hög ålder, aldrig höftbesvär.

De flesta typer av höftbesvär är godartade. Besvären kan variera i svårighetsgrad 
över tid, men blir för en del aldrig av sådan art att man söker hälso- och sjukvård. 
Många tänker på operation när man säger höftbesvär, men det är färre än två per 
1 000 värmlänningar (1,6 ‰) per år som kommer att bli opererade (3).

Höftartros, som kan ses som en obalans mellan uppbyggnad och nedrytning av 
celler i leden, är den vanligaste orsaken till höftledsbesvär. Röntgenologisk höftar-
tros ökar med stigande ålder och är något vanligare hos kvinnor (4). Socialstyrelsen 
har gett ut riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – artros (5) där hälso- och sjuk-
vården rekommenderas att ställa diagnos med hjälp av kliniska kriterier. Tidigare 
när man diagnosticerade höftartros med hjälp av röntgenologiska förändringar 
ansågs höftartros vara något som enbart drabbade äldre. Förändringar på skelet-
tet är det enda som syns på slätröntgen och skelettförändringar tar många år att 
utveckla. De kliniska kriterierna som föreslås användas är; sjukdomshistoria (kända 
riskfaktorer), symptom (höftsmärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion), 
ett eller flera typiska undersökningsfynd (nedsatt flexion, inåtrotation, smärta vid 
inåtrotation). Med detta sätt att ställa diagnos kommer sannolikt många yngre 
personer hädanefter att få diagnosen höftartros.

I Liv & Hälsa enkäten 2012 har vi frågat ett urval av värmlänningar om de 
”under de senaste 6 månaderna” upplevt höftbesvär. Det innebär att vi i det indi-
viduella fallet inte vet orsaken till besvären. Många olika åkommor kan ge besvär 
i höftområdet. En del av höftbesvären kan vi kalla höftledsbesvär. Smärta som 
beror på höftledsåkomma kan breda ut sig från rygg, skinka, ljumske, utsidan eller 
insidan av låren, runt knä, ner i underben och till och med på ovansidan fot och 
behöver alltså inte ens uppfattas som höftbesvär (6). Få vet att höftleden sitter i 
ljumsken. Ibland kan inte ens erfarna ortopeder, som med hjälp av smärthämman-
de injektioner försöker komma fram till om det är höft eller rygg som ger patienten 
smärta, vara helt säkra (7). Men med den samlade bilden av patientens beskrivning 
av sina symptom och en undersökning av höftleden och intilliggande leder ställer 
läkare eller fysioterapeut (sjukgymnast) oftast rätt diagnos.
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Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 ska 
hälso- och sjukvåden ställa frågor om ohälsosamma levnadsvanor, däribland otill-
räcklig fysisk aktivitet (8). När det är lämpligt ska råd ges. Även de med höftbesvär 
ska vara tillräckligt fysiskt aktiva för att minska risken för inaktivitetsrelaterade 
sjukdomar och en för tidig död (9). Dessutom är viktkontroll, tillsammans med 
informa tion, utbildning och träning, viktigt för symptomlindring (figur 1) (5).

Figur 1. Socialstyrelsen förslag på behandling vid artros.

Höftbesvär
I denna enkätstudie anser sig 37 % ha någon form av höftbesvär, 33 % av männen 
och 40 % av kvinnorna (figur 2). Det är statistiskt säkerställt att kvinnor oftare 
anger höftbesvär jämfört med män. Andelen personer med höftbesvär ökar ganska 
jämnt i åldergrupperna upp till de allra äldsta, 95 år och äldre, där kurvan viker 
något. Detta behöver inte betyda att höftbesvär minskat i hög ålder, utan att den 
mindre grupp som klarat av att svara på enkäten är de relativt friskaste åldringarna. 
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Figur 2. Procentandelen personer som angett höftbesvär ”de senaste 6 månaderna” uppdelat på 

åldersgrupper.
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Smärta är det vanligaste symptomet (57 % av de som anger höftbesvär) tätt 
följt av stelhet (54 %), och ofta i kombination, figur 3. Endast 7 % anger andra 
symptom. 

Förutom att höftbesvär är vanligare hos kvinnor och ökar med stigande ålder är 
också de med höftbesvär i de flesta åldrar oftare överviktiga eller feta. Detta gäller 
framför allt för männen där 66 % av de med höftbesvär är överviktiga eller feta, 
jämfört med 58 % för männen utan höftbesvär. Bland kvinnor med höftbesvär är 
61 % överviktiga eller feta, jämfört med 45 % för kvinnor utan höftbesvär.

Figur 3. De	flesta	med	höftbesvär	anger	smärta,	tätt	följt	av	stelhet,	som	också	är	den	vanligaste	

kombinationen av symptom (56 %). Betydligt färre anger svaghet (16 %) och då något oftare 

kombinerat med stelhet jämfört med smärta. Ingen anger alla tre symptomen.

När det gäller motionsvanor är det 33 % av personerna med höftbesvär som ägnar 
sig mindre än 2 timmar per vecka åt fysisk aktivitet, jämfört med 22 % för de utan 
höftbesvär. Till detta ska läggas att nästan en fjärdedel har stillasittande arbete. Det 
är svårt att jämföra uppgifterna om fysisk aktivitet från Liv & Hälsa-enkäten med 
rekommendationen från Socialstyrelsen som innebär minst 150 aktivitetsminuter 
per vecka på måttlig intensitet eller 75 minuter/vecka hög intensitet för alla vuxna 
(8). Är man otillräckligt fysiskt aktiv under en längre tid innebär det en kraftigt 
förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtidig död. På grund av detta ska 
man när man söker hälso- och sjukvården erbjudas rådgivande samtal. Ett sätt att 
motivera till ökad fysisk aktivitet och undanröja osäkerhet om hur man ska träna 
när man har ont i höften är att erbjuda kvalificerad rådgivning ordinera anpassad 
Fysisk aktivitet på recept, FaR©. Sju procent av de med höftbesvär har fått FaR© 
”de senaste 3 månaderna” jämfört med 4 % för de utan höftbesvär. En fjärdedel av 
både de med och utan höftbesvär har fått frågor om motionsvanor vid det senaste 
besöket på vårdcentral, något färre, en av fem vid det senaste sjukhusbesöket. Tio 
procent eller färre har fått råd att förändra sina motionsvanor.
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Bland personer med höftbesvär är det 20 % av männen och 12 % av kvinnorna 
som endera röker eller snusar.

Många besöker olika vårdgivare, se tabell 1. Femtiotvå procent av de med 
höftbesvär (25 % för de utan höftbesvär), har ”de senaste 2 veckorna” använt 
receptbelagda smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel. Denna typ av 
behandling benämner Socialstyrelsen som tilläggbehandling och ska användas om 
grundbehandling inte gett tillräckligt resultat (figur 1). Dubbelt så många personer 
med höftbesvär använder även andra typer av läkemedel jämfört med de utan 
höftbesvär.

Tabell 1. Besök ”de senaste 3 månaderna” hos olika vårdgivare för personer med och utan höftbesvär, 

andelar i procent (%)

Besökt
vårdcentralsläkare

Besökt  
sjukgymnast

Besökt annan vård (naprapat, 
kiropraktor, homeopat)

Personer med höftbesvär 46 15 10 

Personer utan höftbesvär 28 7 7 

Hälsa och ohälsa
Personer med höftbesvär anser sig ha sämre allmänt hälsotillstånd jämfört med 
personer utan höftbesvär (figur 4). Liknande förhållande gäller det psykiska välbe-
finnandet. Även sjukskrivning är vanligare hos personer med höftbesvär, framför 
allt på grund av besvär från rygg, nacke, leder och muskler och psykiska problem. 

Ytterligare ett resultat som stärker bilden av att personer med höftbesvär mår 
sämre är resultaten vad gäller hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ5D. Fem 
frågor om förmågan att gå, sköta hygien, klara huvudsaklig sysselsättning, smärtor/
besvär och oro/nedstämdhet kan räknas om till ett index som kan variera från 0 
till 1, lägsta tänkbara hälsorelaterade livskvalitet upp till full hälsa. EQ5D värdet 
sjunker ju äldre värmlänningen blir. I alla åldergrupper, från de yngsta till de äldsta, 
skiljer det ungefär 0,14 steg mellan de som har höftbesvär och de som inte har det. 
Det är främst frågorna om 1) att gå med eller utan viss svårighet och 2) att ha eller 
inte ha måttliga smärtor eller besvär som ger skillnaden.
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Figur 4. Hur man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd utifrån om man har eller inte har höftbesvär, 

andelar i procent (%).

Personer med höftbesvär har i högre utsträckning även andra sjukdomar eller 
besvär, tabell 2. Kvinnor och äldre har också mer sjukdomar och besvär. Eftersom 
de med höftbesvär oftare är kvinnor och äldre kan det delvis förklara resultatet i 
tabell 2.

Tabell 2. Procentandelen (%) personer med och utan höftbesvär som anger att de ”de senaste 12 

månaderna” har eller har haft någon eller några långvariga sjukdomar eller besvär.

Personer  
med höftbesvär

Personer  
utan höftbesvär

Hjärt-kärlsjukdom 24 11

Högt blodtryck 44 26

Diabetes typ 1  3  2

Diabetes typ 2 13  7

Astma 10  7

KOL  4  2

Allergi 23 20

Psoriasis  7  4

Mag-/tarmsjukdom/födoämnesallergi 14  7

Depression/utmattningssyndrom 13  9

Cancersjukdom  7  3

Ofrivilligt urinläckage 25 10

Neurologisk sjukdom  5  3

Hörselnedsättning 42 23

Fysiska funktionshinder 31 10

Psykiska funktionshinder  5  2
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Besvär andra leder
Bland de som anger att de har höftbesvär är det 90 % som anger besvär från andra 
leder jämfört med 60 % för de som inte har höftbesvär. Störst är skillnaden när det 
gäller ländrygg och knäleder, tabell 3.

Personer som har artros i tre ledsystem eller fler (exempelvis höfter, knän och 
händer) har så kallad generell artros. Åkomman är ärftlig och uppträder ofta sym-
metriskt. Bland personerna i den här studien vet vi inte vilka som har artros och 
därmed inte heller hur många som har generell artros.

Tabell 3. Besvär från andra leder hos de som angett sig ha höftbesvär och de utan, andelar i 

procent (%).

Nacke Axlar Ländrygg Knäleder
Fotleder/
tår

Finger-
leder

Andra 
leder

Personer med höftbesvär 44 43 46 43 32 32 8

Personer utan höftbesvär 23 22 20 19 12 14 4

Antalet personer med knäbesvär är lägre jämfört med antalet som har höftbesvär, 
28 % jämfört med 37 %. De största skillnaderna är från 45 år och uppåt där antalet 
personer med knäbesvären inte stiger lika brant som det gör för höftbesvär utan 
ligger kvar på runt 30 %.

Avslutande kommentarer
Många värmlänningar har höftbesvär, även många yngre. Smärta och stelhet, ofta 
i kombination, är de vanligaste symptomen. Men vad menar olika människor med 
att de upplever stelhet och svaghet? Om man skulle undersöka deras besvär vad 
skulle de få för diagnos? Hur många har besvär från själva höftleden? Även om 
höftartros är den vanligaste orsaken till höftbesvär är det nog bara en minoritet av 
alla med höftbesvär som har eller kommer att få röntgenologisk höftartros. I en 
studie där man vägts samman resultat från många studier, drog man slutsatsen att 
mellan 5 och 10 % av den vuxna befolkningen har röntgenologisk höftartros (10). 

Enkätsvaren visar att personer med höftbesvär ofta anser sig ha besvär även i 
andra leder. Hur många har generell artros, med artros i tre ledsystem eller fler?

Vi vet att höftbesvär varierar under livet, men alla får inte höftbesvär. Femtio 
procent mellan 85-94 år och 62 % som är 95 år eller äldre anger att de inte har 
höftbesvär. En del av dessa personer kan ha haft besvär tidigare i livet och en del 
kan vara opererade med totalprotes. 

Hos de som angett höftbesvär vet vi inte hur svåra besvär de har, men höft-
besvären påverkar säkert upp fattningen om den allmänna hälsan, det psykiska 
välbefinnandet och den hälsorelaterade livskvaliteten. Många har flera åkommor 
som kan påverka hälsorelaterad livskvalitet och besöker ofta hälso- och sjukvården. 
I en studie har man visat att personer med höftartros söker allmänläkare i genom-
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snitt i sju år innan det, för den minoritet av personer som får förvärrade besvär, 
är dags för remiss till ortoped för ställningstagande till operation (11). Svaren i 
enkäten tyder på att recept på smärtlindrande läkemedel är en vanlig åtgärd. Övriga 
behandlingsalternativ vet vi inget om, men studier visar att många inte erbjuds 
alternativ som liknar de som Socialstyrelsen rekommenderar (figur 1), och inte i 
den föreslagna ordningsföljden (12).

Det är svårt att bedöma hur många av de med höftbesvär som är otillräckligt 
fysiskt aktiva, enligt Socialstyrelsens riktlinje (8), men helt klart är det merparten. 
Fysisk aktivitet är sjukdomsförebyggande (13). Många av personerna med höftbe-
svär har redan åkommor där otillräcklig fysisk aktivitet är en riskfaktor. Det gäller 
sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och diabetes. Men även för 
dessa personer som har både höftbesvär och kroniska sjukdomar är fysisk aktivitet 
av vikt för att påverka hälsan. Det finns i enkäten en fråga om stillasittande arbete, 
men ingen fråga som täcker den totala stillasittande tiden. För att bibehålla så god 
hälsa som möjligt räcker det inte med att vara fysiskt aktiv, stillasittandet måste be-
gränsas och vardagens aktiviteter och uppresning varje halvtimma har hälsoeffekter 
(14). Dessutom är man mindre stel och har mindre ingångsättningssvårigheter när 
man reser sig om man inte suttit still längre än 20-30 minuter.

Många personer med höftbesvär söker regelbundet hälso-och sjukvården. För-
hoppningsvis kan systematiskt användande av förbättrade insatser i primärvården, 
som bygger på vetenskapliga belägg, ge större möjligheter för personer med höftbe-
svär att leva ett så gott liv som möjligt (15).
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 Fyra till fem procent av männen och kvinnorna har varit 
inlagda	på	sjukhus	en	eller	flera	gånger	under	den	senaste	
tremånadersperioden.

 Nästan var tionde person avstår från att gå till tandläkaren 
trots behov. 

 Ju sämre man anser sig må – ju mer missnöjd är man med 
vården, bortsett från att de som uppfattar sig som allra sjukast 
är de, som är mest nöjda! 
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Staffan Janson

Besök hos olika 
vårdgivare

Detta kapitel handlar om värmländska kvinnor och mäns besök inom hälso- 
och sjukvården och deras syn på bemötande. Kapitlet utgår från de svar som 

värmlänningarna gett i studien Liv och Hälsa 2012. 
Både män och kvinnor har under de tre sista månaderna sökt på akutmottagning 

en gång i 8 % och flera gånger i 2 %. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, 
har 18 % sökt akutmottagning en gång och 9 % vid flera tillfällen. 

Under samma tid har man besökt annan sjukhusmottagning i 9 - 11 % och flera 
gånger i 4 - 5 % (de högre siffrorna för kvinnor). Kvinnor har besökt vårdcentra-
len under samma tidsrymd en gång i 22 % och flera gånger i 8 %. Motsvarande 
för män är 17 resp. 6 %. I åldersgruppen 85 år och äldre har 33 % män och 36 % 
kvinnor sökt på vårdcentralen vid ett tillfälle och 14 % män resp. 17 % kvinnor har 
sökt vid flera tillfällen. Privata vårdcentralsmottagningar besöks mindre ofta, en 
gång av 4 % män och 5 % kvinnor och flera gånger av 1,5 % oavsett kön. För den 
äldsta åldersgruppen har 9 % sökt en gång och 5 % flera gånger. Annan privatläkare 
besöktes i 3 % enstaka gånger och i 1-2 % flera gånger under tremånadersperoden. 

Cirka 7 % gick 1 gång till distriktssköterska och 3 % flera gånger under en tre-
månadersperiod. Till barnmorska gick 6 % kvinnor en gång och 2 % flera gånger. 
Motsvarande för män var 0,2 %! 

Sjukgymnast besöktes i 3-4 % en gång och 4-6 % flera gånger, något mer för 
kvinnor än män. Besök hos arbetsterapeut av 1 % en eller flera gånger. Både bland 
män och kvinnor har 5 % besökt naprapat en gång och i ytterligare 5 % flera 
gånger. Sjukgymnast och naprapat besöktes således i lika stor utsträckning medan 
besöken hos arbetsterapeut var betydligt färre.

Tandläkare i folktandvården besöktes ungefär i 11 % av både män och kvinnor 
under en tremånadersperiod och i 3 % oftare. Samma gällde för privattandläka-
re. Tandhygienist besöktes oftare, 17 % en gång och 2 % flera gånger, lika mellan 
könen.

Under en tremånadersperiod besökte 1 % psykolog en gång och ytterligare 1 % 
flera gånger. Motsvarande för kurator var 1 resp. 2 %.

Företagshälsovård besöktes sista tre månaderna av män en eller flera gånger i 5 % 
och av 3 % av kvinnorna.

Fyra procent av männen och kvinnorna hade varit inlagda sista tre månaderna på 
sjukhus en gång och ytterligare 1 % flera gånger.
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Av männen är 62 % listade på landstingets vårdcentral, 12 % hos privat vårdcen-
tral och 26 % vet inte. För kvinnor är motsvarande 73 % inom landstinget, 14 % 
inom privat vårdcentral och 13 % vet inte. 

Att avstå från besök i sjukvården
Av männen ansåg sig 18 % och 22 % av kvinnorna ha varit i behov av läkarvård 
under de tre sista månaderna, men inte sökt. Anledningarna kan ses i tabell 1.

Tabell 1. Anledning till att inte söka läkarvård vid behov, andel ( %) män och kvinnor.

Anledning till att inte söka Andel män Andel kvinnor 

Besvären gick över 7 7

Negativa erfarenheter av tidigare besök 5 5

Trodde inte jag skulle få hjälp 6 9

Svårt komma fram på telefon 6 10

Fick inte tid snabbt nog 3 3

Avstod pga. för långa väntetider 6 6

Svaren är påfallande lika för båda könen, bortsett från att kvinnor anser sig ha 
svårare att komma fram per telefon. När det handlar om ifall man verkligen avstått 
från sjukvårdsbesök, så finns det en klar skillnad mellan könen och en tydlig ålders-
gradient. Kvinnor avstår oftare än män och yngre oftare än äldre. För kvinnor som 
avstått sjukvårdsbesök sista tre månaderna är det per åldersgrupp 6 – 4 – 2 – 1 % 
och för män 4 – 2 – 2 – 2 %. 

Av männen har 3 % och kvinnorna 5 % avstått från att ta ut sina läkemedel, 
7 resp. 9 % avstått tandläkarbesök och 1 – 2 % annat vårdbehov. Det är således 
tandläkarbesöken man avstår ifrån oftast. Precis som för att ha avstått vård, är det 
de yngre männen och kvinnorna som oftast avstår från att ta ut sina läkemedel. 
Andelarna för män är i respektive åldersgrupp 5 – 3 – 2 – 0 % och för kvinnor 10 
– 4 – 2 – 1 %. Det är således framför allt de yngre kvinnorna, som inte tar ut sina 
läkemedel. 

Besök på vårdcentral
När man frågar om patienterna varit nöjda med vård och bemötande vid sista besöket 
på vårdcentralen så är huvudparten detta, frånsett de unga männen. I stort sett 
nöjd eller mycket nöjd gäller för män i de tre åldersgrupperna i 57 – 73 – 88 – 88 
% medan motsvarande andelar för kvinnor är 70 – 76 – 85 – 85 %. De äldre är 
mycket eller ganska missnöjda i endast 4 %, lika för män och kvinnor medan 
motsvarande andelar pendlar mellan 8-10 % hos medelålders och yngre, även här 
lika mellan könen. 
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Omkring 16 % av alla patienter i primärvåren blev tillfrågade om sina matvanor 
vid sista besöket, ungefär lika mellan könen men något vanligare med matvanefrå-
gor till unga vuxna. Det är något vanligare att man frågar om motionsvanor, i drygt 
20 % för kvinnor och i nästan 30 % för män samt relativt lika upptill åldersgrup-
pen 65-84 år. En lägre andel tillfrågas om motionsvanor i den äldsta åldersgruppen. 
Var tionde person, mellan 18-84 år oavsett kön, fick råd angående maten. Färre 
bland de äldsta fick råd om mat.

Nästan var tredje patient fick frågor om sina rökvanor, särskilt unga vuxna, mer 
sällan de äldre (ungefär 20 %), och något vanligare till män. Det är lite anmärk-
ningsvärt, då vi vet att medelålders kvinnor är gruppen med flest rökare. Männen 
får också mer rådgivning än kvinnorna vad gäller rökning.

Ungefär 30 % av unga och medelålders män tillfrågas om sina snusvanor och 
15 % av de äldre männen. Unga kvinnor tillfrågas i 20 % om snusvanor, ungefär 
var tionde medelålders kvinna och en av tjugo äldre. Bara en av tjugo får råd vad 
gäller snusning, för kvinnornas del ännu mindre.

Ungefär var fjärde ung eller medelålders man tillfrågades om sina alkoholvanor 
vid sista besöket på vårdcentralen och ungefär var femte kvinna. Även var femte 
äldre man tillfrågades, men bara var tjugonde äldre kvinna. Man tycks framför 
allt oroa sig för de yngre männens alkoholvanor. Färre än var tjugonde man fick 
rådgivning angående alkoholvanorna och färre än var femtionde kvinna. 

Mycket få äldre, men ungefär var tionde ung eller medelålders person tillfrågas 
om sina sociala och ekonomiska förhållanden vid besök på vårdcentralen. Detsam-
ma gäller för arbetsförhållanden.

Besök på sjukhus
När det gäller senaste besöket på sjukhuset är förnöjsamheten mycket likartad den 
bedömning man gett av vårdcentralsbesöket. Av männen i de olika åldersgrupper-
na är 55 – 77 – 88– 91 % i stort sett nöjda eller mycket nöjda och motsvarande för 
kvinnor är 69 – 77 – 89 – 89 %. 

De ganska eller mycket missnöjda männen är 13 – 6 – 2 – 3 % och kvinnorna 
12 – 7 – 6 – 2 %. Bedömningen är således påfallande lika mellan män och kvinnor, 
bortsett från att man återfinner färre nöjda män i den yngsta åldersgruppen. 

Ungefär var femte yngre eller medelålders person tillfrågas om sina matvanor, 
men endast var tionde äldre, oavsett kön. Förhållandena liknar i stort förhållande-
na i primärvården. Medelålders och äldre kvinnor fick i mycket liten utsträckning 
några råd om sina matvanor (5 %) medan männen fick detta ungefär dubbelt så 
ofta.

Även i sjukhusvården tillfrågas männen något mera om sina motionsvanor, drygt 
var femte man oavsett ålder och var femte yngre och medelålders kvinna, medan 
bara var tionde äldre kvinna tillfrågas. Samma gällde rådgivning om motion. 

Var fjärde person tillfrågas om rökvanor bortsett från de äldsta männen och 
kvinnorna, där bara var åttonde tillfrågats vid sista besöket. Mindre än 5 % oavsett 
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kön och ålder fick råd angående rökning eller snusning. I tandvården däremot 
tillfrågades man om rökvanor i betydligt högre grad oavsett kön, mer än hälften av 
alla yngre och något mindre vad gällde de äldre. Var femte man och yngre kvinnor 
tillfrågades i sjukvården om snusning, medan detta gällt i betydligt mindre grad för 
medelålders och äldre kvinnor. Precis som vad gällde rökning var det tandvården 
som oftast ställde frågor om snusning. 

Ungefär var femte man upp till 84 års ålder tillfrågades om sina alkoholvanor vid 
sista sjukhusbesöket, ungefär var sjätte yngre eller medelålders kvinna men endast 
var tjugonde man och kvinna som är 85 och äldre. Däremot var det bara några få 
procent som gavs råd angående alkoholvanorna, detta oavsett ålder.

Vid sista sjukhusbesöket tillfrågades ungefär var tionde yngre eller medelålders 
man eller kvinna om sina sociala och ekonomiska förhållanden, medan detta gällde 
enbart för var trettiofemte äldre man eller kvinna dvs. 3 %. Samma gällde för 
arbetsförhållanden. 

Förtroende för vården
Förtroendet för landstingets primärvård är lägst hos de yngsta männen, där drygt 60 
% svarar ganska eller stort förtroende. Motsvarande för unga kvinnor är 70 %. För 
båda könen ökar förtroendet med åldern, där 75 % av de över 65 år har ett ganska 
eller stor förtroende. De som inte har något förtroende alls för primärvården är 
cirka 3 %. Det är vanligast i den yngsta åldersgruppen att inte ha något förtroende 
alls. Förtroendet för den privata primärvården är ungefär av samma grad för medel-
ålders män och kvinnor, medan förtroendet i lägre grad (41 – 46 %) är ganska eller 
mycket högt för de yngre och de äldre.

Drygt 65 % av alla tillfrågade oavsett ålder har ett ganska stort eller stort förtro-
ende för folktandvården. Jämfört med förtroende för vårdcentral gäller omvända 
förhållanden, förtroendet är högst bland de yngsta och lägre bland äldre. 

Ungefär 70 % av männen och kvinnorna mellan 65-84 år har ganska eller mycket 
gott förtroende för den privata tandvården, medan detta gäller för cirka 50 % av de 
medelålders och 40-45 % av de yngre. Generellt är förtroendet något högre bland 
kvinnor än bland män, men skillnaderna är ganska små. Det man ser är således 
att särskilt yngre människor har lägre förtroende för den privata tandvården än för 
folktandvården.

Av speciellt intresse är naturligtvis att se på om det finns något klart samband 
mellan en persons allmäntillstånd och uppfattningen av bemötandet inom sjuk-
vården. När det gäller det senaste besöket på vårdcentralen syns tydligt att ju 
sämre man anser sitt allmäntillstånd vara ju färre är det som är mycket nöjda med 
besöket. De män som upplevde sig må mycket bra var mycket nöjda i 45 % och 
sedan sjönk andelen successivt till 18 % hos de som mådde dåligt. Anmärknings-
värt är dock att de som ansåg sig må mycket dåligt var mycket nöjda med besöket 
i 55 %! Kvinnor som mådde mycket bra var oftare än män mycket nöjda, i 56 %. 
Även här sjönk andelarna mycket nöjda ju sjukare man ansåg sig vara till 29 resp. 
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27 % för de som upplevde sitt allmäntillstånd som dåligt eller mycket dåligt. Hos 
kvinnorna såg man således inte den anmärkningsvärda ökningen i förnöjsamhet 
hos de som mådde sämst, så som man såg hos männen. De som var mycket miss-
nöjda var generellt endast några få procent oavsett kön och allmäntillstånd.
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 Nära 8 av 10 värmlänningar uppfattar sin tandhälsa som bra 
eller mycket bra.

 Förtroendet för folktandvården ligger på en stadigt hög nivå, 
65 procent.

	 Det	finns	ett	tydligt	samband	mellan	ekonomi	och	munhälsa.
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Inger von Bültzingslöwen

Tandhälsa

En stor andel av värmlänningarna, 78 procent, ansåg i undersökningen att de 
hade en mycket bra eller bra tandhälsa. Motsvarande siffra för år 2008 var 76 

procent, år 2004 73 procent. En viss tendens till förbättrad egenbedömd tandhälsa 
kan således skönjas från 2004 till 2012 totalt vilket är glädjande. Den kommun 
där störst andel individer (82 procent) ansåg sig ha en mycket bra eller bra tand-
hälsa var Hammarö. Lägst andel (71 procent) återfanns i Kristinehamns kommun. 
Andelen individer som skattade sin munhälsa som dålig eller mycket dålig var 6 
procent, vilket är på ungefär samma nivå som 2004 och 2008. 

Som jämförelse kan nämnas resultaten för riket från Socialstyrelsens befolknings-
enkät 2012 (Nationell utvärdering 2013 - Tandvård). I den uppgav 71procent att de 
hade bra eller mycket bra tandhälsa. Det fanns inte någon skillnad mellan könen. 
Värmland låg högst på 78 procent, samma nivå således som i föreliggande befolk-
ningsenkät Liv och Hälsa i Värmland 2012.

Av ett antal uppräknade besvär som kan uppstå i munhålan uppgav 19 procent 
att de hade besvär med karies. I jämförelse med 23 procent år 2008. Andelen som 
angav besvär med blödande tandkött var i stort sett oförändrad, 15 procent jämfört 
med 2008, 16 procent. Även andelen som uppgav besvär med tandlossning var 
oförändrad mellan åren, 4 procent. Inte heller andelen som uppgav tuggsvårigheter, 
känsliga tandhalsar eller tandgnissling skilde sig åt från förra mätningen, genom-
snittligt 4 respektive 17 procent. Könsskillnader avseende känsliga tandhalsar och 
tandgnissling, förelåg 2008 och 2012, båda vanligare hos män än kvinnor. 

Besök och förtroende till tandvården
En stor andel individer, 90 procent, angav att de besökt tandvården (tandläkare 
eller tandhygienist) under de senaste två åren. Här förelåg inga könsskillnader. Fem 
procent uppgav att de inte besökt tandläkare eller tandhygienist på mer än fem år 
eller aldrig. 

Det finns en lång tradition av högt förtroende för Folktandvården Värmland. 
Förtroendet för folktandvården står sig sedan tidigare mätningar och ligger kvar på 
en genomsnittlig andel av 65 procent med mycket eller ganska stort förtroende. 
Bara två procent hade inget förtroende alls och nio procent hade inte särskilt stort 
förtroende. Resten, 23 procent, hade ingen uppfattning. Det var ingen skillnad 
mellan män och kvinnor. När det gäller den privata tandvården hade totalt 
56 procent mycket stort eller ganska stort förtroende vid denna mätning, vilket 
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var en ökning från 2008 då siffran var 50 procent. Vid åldersuppdelning fanns det 
skillnader mellan folktandvården och privattandvården beroende på ålderskategori, 
se Tabell 1.

Tabell 1. Andel individer med stort förtroende för tandvården, uppdelat på ålderskategorier

Mycket stort eller ganska stort förtroende för

Ålder Folktandvården Värmland (procent) Privat vård Värmland (procent)

18-34 76 45

35-64 71 57

65-84 47 68

85+ 45 62

Det fanns generellt en tendens till större förtroende hos kvinnor än hos män i de 
yngsta och äldsta åldersgrupperna medan det i åldersspannen 35-64 och 65-84 år 
var mer lika mellan könen.

Munhälsan och socioekonomiska faktorer
Totalt uppgav 8 procent att de under de senaste tre månaderna tvingats begränsa 
eller avstå från tandvårdsbesök av ekonomiska skäl, något fler (12 procent) i ål-
dersspannet 18-34 år och något färre (5 procent) i åldersspannet 65+. Dessa siffror 
skiljer sig inte från vad som framkom i motsvarande befolkningsenkät 2008.

Av värmlänningarna uppgav 83 procent av dem som hade god ekonomi (defi-
nierat som att ha kontantmarginal och kunna betala räkningar i tid) att de hade 
bra eller mycket bra tandhälsa. Det kan jämföras med att 58 procent av dem med 
sämst ekonomi (definierat som att sakna kontantmarginal och ha svårt att betala 
räkningar i tid). Omvänt angav endast 3 procent av de med god ekonomi att 
de hade dålig eller mycket dålig tandhälsa medan så många som 19 procent av 
dem med sämst ekonomi uppgav detta. År 2008 var siffrorna liknande, då angav 
4 procent av de med bäst ekonomi att de hade dålig eller mycket dålig tandhäl-
sa, och 21 procent av dem med sämst ekonomi. Samband mellan ekonomiska 
problem och sämre tandhälsa förefaller vara som vid tidigare studier. 

Munhälsan och livsstilsfaktorer

Kroppsvikt och tandsjukdom
När det gäller kroppsvikt och besvär med karies är det intressant att notera att upp-
gifterna från befolkningsenkäten 2008 också står sig i 2012 års svar. Både personer 
som uppgett undervikt och som uppgett fetma anger i större utsträckning att de har 
besvär med karies (21 respektive 26 procent) jämfört med normal- och överviktiga 
(17 respektive 18 procent). 
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Samma tendens finns när det gäller tandlossning (parodontit). Andelen perso-
ner med fetma som uppgav tandlossningsbesvär (6 procent) var högre än andelen 
normal- eller överviktiga som uppgav sådana besvär (3 respektive 5 procent). Även 
andelen underviktiga som uppgav tandlossningsbesvär var högre (6 procent) än de 
normal- eller överviktiga. 

Rökning och tandsjukdom
Rökning utgör en generell hälsorisk. Studier har visat att också parodontit är 
vanligare bland rökare än bland icke-rökare. Andelen individer som i föreliggande 
undersökning svarat ja på att de röker dagligen uppgav också i betydligt större 
utsträckning att de hade besvär med tandlossning (18 procent) jämfört med de som 
uppgav att de inte röker eller som bara röker någon gång ibland (2-5 procent). Det 
är intressant att notera att de som röker dagligen också i klart större utsträckning 
uppgav att de har besvär med karies (35 procent) jämfört med andelen icke-rökare 
(16-22 procent).

Frågor om mat- och tobaksvanor
Kost-, rök- och snusvanor är viktiga att diskutera, både för allmänhälsan och för 
munhälsan. 

Runt 14 procent av värmlänningarna uppgav att de fått frågor om sina matva-
nor vid sitt senaste besök hos folktandvården, vilket kan jämföras med 10 procent 
2008, en positiv utveckling. Något högre andel 2012 hade också fått frågor om 
rökning, 26 procent, jämfört med 23 procent 2008. Frågor om snusvanor uppgav 
sig 25 procent ha fått, också det en förbättring från 2008 då 19 procent uppgav att 
de fått frågor om det. Fler män än kvinnor hade fått frågor om snus. 
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 Var femte man och var sjätte kvinna har en stillasittande fritid.

 Andelen med BMI>30 (fetma) fortsätter att öka i befolkningen.

 Andelen som fått ordination om fysisk aktivitet på recept (FaR) 
har ökat från 1 till 5 procent.

 Andelen dagligrökare har minskat från 16 till 10 procent.

 Andelen personer med riskbruk av alkohol är cirka 7 procent; 
stabilt under hela perioden.

 Andelen som fått frågor om levnadsvanor ökar marginellt, både 
öppen- och slutenvården.

 Andelen som fått råd att förbättra sina levnadsvanor ligger på 
en konstant låg nivå.
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Kaj Sundström

Levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor som otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma 
matvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol beräknas ligga bakom minst 20 

procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Enligt Socialstyrelsens riktlinje 
för sjukdomsförebyggande metoder kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent 
av all kranskärlssjukdom och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor 
kan också förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes (1). I en interna-
tionell studie, som refereras i Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009, beräknades 
att över 90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av påverkbara faktorer där rökning 
och höga blodfetter bedöms vara de viktigaste orsakerna (2). Psykosociala faktorer 
har nästan lika stor betydelse som rökning. Även lågt intag av frukt och grönt, 
fysisk inaktivitet, och hög alkoholförbrukning samt bukfetma, högt blodtryck och 
typ 2 diabetes medför ökad risk för hjärtinfarkt. Genom förbättrade levnadsvanor 
påverkas flera riskfaktorer samtidigt, medan läkemedel huvudsakligen verkar mot 
enskilda riskfaktorer.

Data från Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens statistikdatabaser visar att den 
vuxna värmländska befolkningen har en högre andel med fetma, högt blodtryck 
och diabetes jämfört med riket. Konsumtionen av frukt och grönsaker är låg. 

I Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets årsrapport 2013 ”Folkhälsan i Sverige”, 
beskrivs bland annat utbildningslängd som en faktor som har stor betydelse för 
hälsoutvecklingen i befolkningen. Människors utbildningsnivå påverkar levnadsva-
norna och därmed också hälsoutvecklingen.

Otillräckligt fysiskt aktiv
Fysisk aktivitet både främjar hälsa och förebygger sjukdom. Grundrekommenda-
tionen är att röra på sig minst 30 minuter varje dag så att ”man blir lätt svettig och 
andfådd”. Samma effekt uppnås om tiden delas upp två 15-minuters respektive tre 
10- minuters perioder. Idag visar forskningen att långvarigt stillasittande ger ohälsa, 
Därför kan stora vinster göras om man undviker att sitta stilla länge i ett sträck. All 
rörelse/muskelaktivitet räknas och lite aktivitet är bättre än inget!

I Värmland är var femte man och var sjätte kvinna stillasittande eller motionerar 
mindre än 2 timmar per vecka. Träning och motion är starkt kopplat till utbild-
ning, ju längre utbildning desto mer fysiskt aktiva är personerna. Endast var tionde 
person med grundskoleutbildning motionerar regelbundet jämfört med var fjärde 
person som har eftergymnasial utbildning. 
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Flertalet av de som motionerar för lite har dock ett arbete som kräver fysisk 
aktivitet. Under perioden 2004-2012 har andelen som både är otillräckligt aktiva på 
fritiden och har ett stillasittande jobb har varit relativt oförändrad. År 2012 var det 
8 procent för männen och 6 procent bland kvinnor, se figur nedan. 

Figur 1. Andel (%) män och kvinnor med otillräcklig fysisk aktivitet, år 2000, 2004, 2008 och 2012.

Två tredjedelar av de som har en anställning svarar att arbetsgivaren erbjuder ersätt-
ning för motion eller träning och 20 procent har möjlighet att träna på arbetstid.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)
Ett FaR innebär en skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Ordinationen ska vara 
anpassad till individens förutsättningar och motivation. I receptet står den aktivitet 
som man kommit överens om, hur ofta och hur länge den ska utföras och an-
strängningsgraden.

Fem procent uppger år 2012 att de ”någon gång ordinerats fysisk aktivitet på 
recept”. Kvinnor ordineras FaR något oftare än män, 6 respektive 4 procent. Vid 
tidigare mätningar angav endast en procent att de ordinerats ett FaR när de besökt 
hälso- och sjukvården.

Matvanor
Matvanor handlar om vad man äter, hur mycket och när. Ohälsosamma matvanor 
påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som exempelvis fetma, hjärt- kärlsjuk-
dom och typ 2 diabetes. Regelbundna måltider anses vara en faktor för hälsosam-
ma matvanor. 

I Värmland äter tre av fyra regelbundet minst tre av följande måltider dagligen; 
frukost, lunch, middag eller kvällsmål. Var femte kvinna och var tionde man anger 
att de äter frukt eller grönsaker tre gånger per dag. Tio procent av kvinnorna och 
sju procent av männen följer någon form av diet.
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Fetma
Övervikt och fetma har blivit vanligare i befolkningen under de senaste två decen-
nierna, den största ökningen har skett för personer under 50 år. Fetma ökar risken 
för hjärt- kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. 

Andelen med ett BMI >30 (fetma) fortsätter att öka i Värmland. Andelen med 
BMI över 30 är nu lika stor både bland kvinnor och bland män, 17 procent. Detta 
betyder en ökning med 6 – 7 procent jämfört med år 2000.

Figur 2. Andel (%) i befolkningen 18 -79 år med BMI>30, fördelat på kön och undersökningsår.

Enligt 2012 års resultat så är andelen med fetma lägst i åldern 18-34 år (cirka 12 
procent) och för de som är 35 år och äldre är andelen med fetma cirka 20 procent. 
Det finns en betydande skillnad i fördelningen av fetman sett till utbildningslängd. 
Hos personer med grundskoleutbildning är andelen med fetma 22 procent, vid 
gymnasieutbildning 19 procent och vid eftergymnasial utbildning 15 procent. Det 
är betydande skillnader mellan kommunerna i BMI (12 – 22 procent).

Figur 3. Andel (%) med BMI>30, fördelat på kön och utbildningsnivå.
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Tobaksbruk
All rökning är förenat med hälsorisker. Rökning orsakar exempelvis sjukdomar i 
hjärta, kärl och lungor samt flera olika typer av cancer. På nationell nivå minskar 
dagligrökningen, under perioden 2004 – 2012 för kvinnor från 19 till 14 procent 
och för män från 14 till 10 procent. Dagligrökningen är vanligast i åldersgruppen 
45-64 år för både kvinnor och män. Ju kortare utbildningslängd desto vanligare är 
dagligrökningen.

Andelen rökare i befolkningen i Värmland har minskat betydligt sedan mät-
ningarna startade år 2000. Män röker mindre än kvinnor, se figur 4. Det är stora 
skillnader i dagligrökare mellan kommunerna, 6– 16 procent.

Figur 4. Andel dagligrökare i åldern 18-79 år fördelat på kön och undersökningsår.

Män som snusar dagligen ligger på en relativt stabil nivå under den 12-årsperiod 
som enkäten genomförts, cirka 23 procent, medan kvinnors snusning har ökat 
något från 2 procent år 2000 till 4 procent 2012.

Riskkonsumtion av alkohol
Gränserna för riskbruk av alkohol (ej missbruk eller beroende) är inte exakta och 
känslighet för alkohol är individuell. Med riskbruk av alkohol avses antingen 
en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i 
månaden. En hög genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka 
för män och 9 standardglas för kvinnor. Intensivkonsumtion avser en konsumtion 
av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standard-
glas eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 
33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. Hög konsumtion ökar risken för 
leverskador, cancer, olycksfallsskador samt psykiska och sociala problem.

Riskkonsumtionen av alkohol i Värmland ligger stabilt på cirka 7-8 procent 
under mätperioden 2004-2012. Riskkonsumtion är högst i åldrarna 18-34 år, 12 
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procent för män och 17 procent för kvinnor. Riskkonsumtionen för åldersgruppen 
65+ är 1-2 procent. 

Frågor och rådgivning om levnadsvanor på vårdcentral 
och sjukhus
För att minska den sjuklighet som delvis har sin grund i ohälsosamma levnads-
vanor arbetar hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland intensivt med att 
förbättra rutinerna för att ställa frågor och ge råd och stöd till de som vill förändra 
sina levnadsvanor. Detta är ett prioriterat område i Landstingsplanen och görs i 
enlighet med rekommendationerna i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsföre-
byggande metoder från år 2011. 

Mellan 15-30 procent som besökt hälso- och sjukvården svarar att de fått frågor 
om sina mat-, motion-, rök-, och alkoholvanor. Andelen som tillfrågats har ökat 
något under mätperioden både på vårdcentraler och på sjukhus. På vårdcentraler 
tillfrågas dock fler patienter om levnadsvanor jämfört med patienter på sjukhus, se 
tabell 1. 

Den andel patienter som har fått rådgivning om levnadsvanor är betydligt lägre, 
mellan 2-11 procent. Det ses heller ingen ökning av rådgivning under perioden 
2004 till 2012. Något färre får råd på sjukhus jämfört med vårdcentraler, se tabell 2.

Män får i större utsträckning än kvinnor både frågor och rådgivning om levnads-
vanor på vårdcentral och sjukhus, detta gäller samtliga levnadsvanor utom rökning, 
där ingen könsskillnad ses.

Yngre tillfrågas något oftare om levnadsvanor än äldre personer, gäller både vård-
central och sjukhus. På vårdcentral tillfrågas de som angett sin utbildningsnivå till 
gymnasienivå i något högre grad jämfört med de som har kortare respektive längre 
utbildning. På sjukhus får de med eftergymnasial utbildning frågan oftare än de 
som angett kortare utbildning.

Tabell 1. Andel patienter (%) som svarar att de fått frågor om sina levnadsvanor.

VC, frågor om: 2004 2008 2012 Sjukhus, frågor om: 2004 2008 2012

Matvanor 15 16 16 Matvanor 13 14 15

Motionsvanor 19 22 25 Motionsvanor 15 15 19

Rökvanor 19 24 30 Rökvanor 17 19 24

Alkoholvanor 11 14 19 Alkoholvanor 11 12 16

Tabell 2. Andel patienter (%) som svarar att de fått råd om att förändra sina levnadsvanor.

VC, rådgivning: 2004 2008 2012 Sjukhus, rådgivning: 2004 2008 2012

Matvanor 9 8 9 Matvanor 8 6 7

Motionsvanor 9 11 11 Motionsvanor 7 7 7

Rökvanor 6 7 7 Rökvanor 6 5 4

Alkoholvanor 2 3 3 Alkoholvanor 3 2 2
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Avslutande kommentarer
Förbättrade levnadsvanor är gynnsamt för ökad hälsa bland länets invånare. 
Genom att ställa frågor om levandsvanor kan hälso- och sjukvården bidra till det 
hälsofrämjande arbetet genom råd och stöd till förändrade levnadsvanor. Många 
uppfattar det som att frågor ställs allt för sällan och att rådgivning är sällsynt. 
Hälso- och sjukvården kan därför göra stora förbättringar inom detta område.

Vi ser att dagligrökningen minskar och hälso- och sjukvårdens insatser på indi-
vidnivå är bland annat att erbjuda stöd till rökstopp genom tobaksavvänjare.

Riskbruk av alkohol ligger på en oförändrad nivå, runt 7 procent. Många uttryck-
er önskemål om att minska sin alkoholkonsumtion och de rådgivande samtal som 
erbjuds, har visat sig ha en gynnsam effekt på konsumtionen.

En stor andel av värmlänningarna är otillräckligt fysisk aktiva. Modellen fysisk 
aktivitet på recept har bevisad effekt när det gäller både ökad aktivitet och att den 
ordinerade aktiviteten utförs i minst 6-12 månader efter förskrivningen. Skriftlig 
ordination av fysisk aktivitet bör användas mer i hälso- och sjukvården.

Fetman fortsätter att öka, här kan rådgivning angående fysisk aktivitet, hälsosam-
ma matvanor och alkoholkonsumtion vara en del i vårdens arbete med att stödja 
personer till viktnedgång.

Referenser
1. Socialstyrelsen (2012). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder. Stockholm: Socialstyrelsen, 2012
2. Socialstyrelsen (2009), Folkhälsorapport 2009
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 Andelen cannabisanvändare är högst bland unga, 18-34 år. 

 Under det senaste året har 7 procent män och två procent 
kvinnor i åldern 18-34 år använt cannabis.

 Det är mer än dubbelt så vanligt att de som provat på 
cannabis är rökare.

 Det är i huvudsak unga män som använt anabola steroider.
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Annika Sundelin

Narkotika och dopning

Narkotika
Narkotikaanvändning medför ökade risker för skador av olika slag. Skadorna kan 
vara både medicinska och sociala, akuta eller uppstå efter en tids användning. De 
vanligaste, och vetenskapligt belagda, negativa ruseffekterna av cannabis är ångest, 
olust panikkänslor och förföljelsemani. De som i åratal har missbrukat cannabis 
blir avtrubbade och passiva, får svårt att lära sig nya saker och att arbeta koncentre-
rat. Cannabis i form av hasch eller marijuana är den vanligaste narkotiska drogen i 
Sverige (1).

I Värmland har två procent av männen och en halv procent av kvinnorna använt 
cannabis (hasch eller marijuana) under det senaste året. 

Andelen cannabisanvändare är högst bland unga, 18-34 år. I den åldersgruppen 
har 7 procent av männen och två procent av kvinnorna använt cannabis under 
det senaste året. Det är mer än dubbelt så vanligt att de som provat på cannabis är 
rökare än att de inte är det.

Bland unga med riskabla alkoholvanor har 14 procent använt cannabis under 
det senaste året. Andelen som har använt cannabis är högre i Karlstad än i övriga 
kommuner. 

Bland unga personer med nedsatt psykiskt välbefinnande har 8 procent använt 
cannabis det senaste året.

Dopning
Säkra data på dopningsanvändningens utbredning i Sverige saknas. Statens folk-
hälsoinstitut har bedömt att antalet personer som använde dopningsmedel under 
2008 uppgick till minst 10 000 personer. Den typiska användaren är en man mellan 
18 och 34 år som regelbundet styrketränar på gym (2).

I Liv och hälsa undersökningen är det endast män som svarar att de har använt 
Anabola steroider under 2012. Andelen användare är högst bland unga män, 18-34 
år, en halv procent. 

Bland unga män med riskabla alkoholvanor är andelen som använt Anabola 
steroider den senaste månaden 1,3 procent.
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Referenser
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 Klamydia är vanligast av de sexuellt överförbara sjukdomarna och 
kan ses som en markör för ökat risktagande.

 Förekomsten av klamydia är högre bland kvinnor jämfört med män.

 För män högst i åldersgruppen 20-24 år och för kvinnor i 
åldersgruppen 15-24.

 Gonorré har sedan i början av 2000-talet stadigt ökat från år till år. 

	 En	mindre	grupp	ungdomar	står	för	de	flesta	sexuellt	överförbara	
sjukdomarna.

	 HBT-personer	i	Värmland	har	nedsatt	psykiskt	välbefinnande,	
använder kondom i mindre utsträckning och smittas av sexuellt 
överförbara sjukdomar i högre grad jämfört med personer med 
heterosexuell läggning.
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Sexuell hälsa

Sexualitet och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har betydelse för 
männi skors egenvärde, nära relationer och välbefinnande, och utgör ett av 

Sveriges elva målområden för folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut konstaterar att 
det inom SRHR, liksom inom andra målområden, är viktigt att skapa strukturer 
som ger möjlighet till en god livsmiljö för alla på lika villkor. 

Sverige har sedan 2006 en strategi för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (1). I denna definieras sexuell hälsa, sexuella rättigheter, reproduktiv 
hälsa och reproduktiva rättigheter på följande sätt utifrån internationella överens-
kommelser:

• Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgiv-
ning och hälsovård.

• Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över 
sin egen kropp och sexualitet.

• Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och 
inte bara frånvaro av sjukdom.

• Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma 
antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

Sedan 2007 har Landstingets i Värmland arbetat systematiskt med att planera, in-
itiera insatser, samordna och följa upp det hiv/STI (Sexuell Transmitted Infektions) 
förebyggande arbetet i länet utifrån nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar(2). Fokus i detta kapitel ligger på hiv/STI.

Sexuellt överförbara sjukdomar - STI
Begreppet STI innefattar klamydia, gonorré, syfilis, hepatit, hiv, herpes och kon-
dylom. Klamydia, gonorré, syfilis, hepatit och hiv lyder under smittskyddslagen. 
Smittskyddsinstitutet följer utvecklingen i statistik av dessa sjukdomar både när det 
gäller på län och nationell nivå. Kondylom och herpes lyder inte under smitt-
skyddslagen och kan därför inte följas på samma sätt. Statistiken kring STI är tagen 
från Smittskyddsinstitutet och smittskydd Värmland (3,4).

Klamydia är vanligast av de sjukdomar som lyder under smittskyddslagen. Sedan 
1997 har antalet klamydiafall ökat i Sverige. Den största ökningen har skett bland 
ungdomar i åldern 15 till 24 år. Samma tendens ses inom hela EU-området. I 
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Värmland ligger incidensen på samma nivå som riksgenomsnittet (3,4). Klamydia 
är en markör på ökat risktagande som kan leda till andra STI som ex gonorré och 
som är svårare att behandla på grund av utvecklingen med antibiotikaresistens.

Figur 1. Antal fall av klamydia i Värmland över tid. Källa: Smittskydd Värmland 2013

Förekomst av klamydia är högre bland kvinnor jämfört med män. De flesta klamy-
diafallen bland män upptäcks via kontaktspårning och det antas att det finns ett 
högre mörkertal bland män jämfört med kvinnor. År 2012 var förekomsten högst i 
åldersgruppen 20-24 för män och i åldersgruppen 15-24 för kvinnor. 

Figur 2. Antal fall av klamydia i Värmland år 2012 fördelade på ålder och kön. Källa: Smittskydd 

Värmland 2013.

Gonorré var under 1970-talet en vanlig STI som efter massiva informationskampan-
jer sjönk till en låg nivå. Sen början av 2000-talet har dock antalet diagnostiserade 
fall av gonorré i Sverige stadigt ökat år från år. Diagnosen är vanligare bland män 
beroende på smittspridning mellan män som har sex med män. Sedan 2005 finns 
en tendens till en ökning bland yngre personer och kvinnor. De flesta har smittats 
via utlandskontakter. Incidensen är högst i storstäderna, men samma tendens ses 
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i Värmland. Bakterierna är som tidigare nämnts ofta motståndskraftiga mot flera 
antibiotikasorter vilket innebär svårigheter med behandling (3).

HIV, idag lever cirka 6 200 personer med känd hiv diagnos som har kontakt med 
infektionssjukvården i Sverige. Utav dem är ca 90 personer bosatta i Värmland. 
Hiv är i Värmland till största delen en smitta bland heterosexuella som smittats ut-
omlands. Hiv förekommer i åldersgrupper från 13 upp till 70 år. De år när antalet 
nya hiv fall i Värmland är högre kan dessa kopplas till invandring. Behandling med 
bromsmediciner finns men innebär en livslång behandling med läkemedel. Idag 
finns inget botemedel (3,4).

Syfilis, under 2012 anmäldes 201 fall i Sverige av syfilis vilket motsvarar en inci-
dens på 2,1 fall per 100 000 invånare. I Värmland är syfilis en smitta som främst är 
kopplad till migranter (3,4) och under år 2012 anmäldes 4 fall. 

Vilka utsätter sig för risker att få STI 
Flera studier visar att det är en mindre grupp ungdomar som står för de flesta 
STI (8). Dessa ungdomar verkar också vara mer benägna att utsätta sig för risker 
av olika slag och visar sig ofta redan ha en kontakt med elevhälsa eller ungdoms-
mottagning. Man har noterat ett samband mellan olika risktagande som alkohol, 
personer som köper och säljer sex och även risker i samband med utladsresor. En 
tendens är att ungdomar bedömer risken att smittas av klamydia som mindre från 
år till år. Ungdomar är överlag mer oroade för en graviditet än för att drabbas av 
sexuellt överförda infektioner (6,7,8).

Folkhälsoinstitutets rapporter ”Hälsa på lika villkor - Hälsa och livsvillkor bland 
HBT-personer” visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-perso-
ner) har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen (9). Hälsoskillnaderna har 
samband med bland annat utsatthet och diskriminering (10, 11). Denna tendens 
ser vi även i Värmland. 

Figur 3. Heterosexuella i jämförelse med annan sexuell läggning fördelning av psykisk ohälsa, smittad 

av sexuellt överförbar sjukdom eller använt kondom vid senaste tillfälliga sexuella relation. Källa: Liv & 
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HBT-personer i Värmland har nedsatt psykiskt välbefinnande, använder kondom 
i mindre utsträckning och smittas av sexuellt överförbara sjukdomar i högre grad 
jämfört med personer med heterosexuell läggning.

Referenser
1. Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa regeringen, 
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 I Värmland uppger 94 procent kvinnor och män att de helt säkert/
troligen kan få praktiskt stöd med vardagliga göromål om de blir 
sjuka. 

 Det praktiska stödet avtar med ökande ålder, troligen beroende på 
att	personer	i	ens	omgivning	inte	finns	kvar.

 95 procent av värmlänningarna svarar att de att de helt säkert/
troligen kan få personligt stöd vid problem eller kriser.

 Personer med mycket dåligt hälsotillstånd och med nedsatt psykiskt 
välbefinnande	saknar	i	högre	grad	personligt	stöd	än	övriga.
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Lisa Brunzell

Stöd och hjälp

Praktiskt stöd
Känslan av att kunna få praktiskt stöd vid sjukdom mäts via frågan ”har du någon 
eller några personer i din omgivning som kan hjälpa dig med inköp och matlag-
ning om du skulle bli sjuk?”.

I Värmland uppger 94 procent av både kvinnor och män att de helt säkert/troli-
gen kan få hjälp med vardagliga göromål om de blir sjuka. 

På frågan har du någon eller några personer i din omgivning som kan hjälpa dig 
med inköp och matlagning om du skulle bli sjuk, svarar 80 procent av de yngre 
männen respektive 85 procent yngre kvinnor att de helt säkert kan få stöd. Det 
praktiska stödet avtar med ökande ålder, troligen beroende på att personer i ens 
omgivning inte finns kvar. Bland personer över 85 år anger 67 procent att de kan få 
praktiskt stöd, gäller både män och kvinnor.

Av de som bedömer sin hälsa som mycket god anger 86 procent att de helt säkert 
har möjlighet till hjälp, medan bland dem som har mycket dålig hälsa uppger 
endast 64 procent att de helt säkert kan få hjälp. 

Personligt stöd
På frågan om någon eller några personer i din omgivning som kan ge ett personligt 
stöd i händelse av personliga problem eller kriser i ditt liv, svarar totalt 95 procent 
att de helt säkert eller troligen får stöd.

Andelen som uppger att de kan få personligt stöd är 95-96 procent upp till 64 års 
ålder och minskar till 92 procent hos de som är 85 år eller äldre i befolkningen.

Bland personer med mycket dåligt allmänt hälsotillstånd anger 17 procent att de 
inte kan få personligt stöd, jämfört med endast två procent av de som har mycket 
bra allmänt hälsotillstånd. 

Personer med nedsatt psykiskt välbefinnande saknar i högre grad personligt 
stöd, 88 procent, jämfört med 97 procent bland de som inte har nedsatt psykiskt 
välbefinnande.
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 Att utsättas för våld i nära relation leder till ohälsa hos den som 
är utsatt.

 Utsatthet för våld i nära relation förekommer oavsett 
utbildningsbakgrund.

 Personer med långvariga sjukdomar och besvär svarar i större 
utsträckning att de har utsatts för våld. 

 Ensamstående med barn har i högre utsträckning utsatts för våld 
av nära anhöriga/bekanta än vuxna i andra familjekonstellationer.

 Depression/utmattningssyndrom är tre gånger så vanligt bland 
utsatta för våld i nära relation.

 Hälften av de som uppger att de är utsatta bedömer sitt 
hälsotillstånd som varken bra eller dåligt och dåligt.
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Lisa Brunzell

Våld i nära relationer

En vanlig definition av våld är ”Våld är varje handling riktad till en annan 
person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, 

får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” 
(1).

Våld är ett komplext fenomen i samhället med ursprung i samspelet mellan olika 
biologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska faktorer och är ett problem 
med socioekonomiska konsekvenser. I Sverige är våld dessutom en brottslig 
handling med reglering inom flera lagområden. Världshälsoorganisationen (WHO) 
presenterade i World report on violence and health (2002) en typologi över våldet 
som gör det lättare att se särdrag och gemensamma kopplingar mellan olika typer 
av våld. WHO gör indelning i tre kategorier: våld som riktas mot den egna perso-
nen, våld som riktas mot andra personer inom familjen eller ute i samhället samt 
våld som riktas mot grupper eller hela samhällen (2).

Figur 1. Våldets typologi enligt WHO (2002) 

Begreppet våld i nära relation
Våld i nära relation innefattar allt våld som kan inträffa inom familjen eller av 
någon man står i beroendeställning till eller av någon man har eller har haft en 
nära relation till. Det omfattar det vi benämner kvinnomisshandel, våld mot 
partner, barnmisshandel, hot och våld mellan olika familjemedlemmar, det vill säga 
våld mot äldre eller föräldrar. Våld kan även pågå mellan syskon. 

Våld i nära relation kan anta olika former: fysiskt, psykiskt, sexuellt eller som ett 
materiellt berövande. Formerna förekommer ofta i kombination (3).
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Omfattning
Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, från 2012 visar att nästan var fjärde 
person i befolkningen mellan 16–79 år utsattes för ett eller flera brott under 2011. 
Av dem som svarat på frågorna i undersökningen uppger 12 procent att de utsatts 
för någon eller några av följande brottstyper: misshandel, hot, sexualbrott, person-
rån, bedrägeri eller trakasserier (kallat brott mot enskild person). Utsatthet för dessa 
brottstyper har minskat något sedan 2005, framför allt när det gäller utsatthet för 
trakasserier.

Män och kvinnor utsätts för brott mot enskild person i ungefär lika stor utsträck-
ning, men de utsätts för olika typer av brott. Det är oftast män som uppger att de 
utsatts för misshandel och personrån, medan det oftast är kvinnor som rapporterar 
att de utsatts för hot, sexualbrott och trakasserier.

Av dem som utsatts för hot, trakasserier och misshandel rapporterar kvinnor i 
större utsträckning än män att gärningspersonen varit en bekant eller närstående. 
Skillnaden mellan könen är särskilt stor när det handlar om misshandel. Hot och 
misshandel mot kvinnor sker oftare i hemmet, i skolan eller på arbetet, medan hot 
och misshandel mot män oftare sker på allmän plats.

Vid misshandel uppger sex procent av männen att gärningspersonen var en 
närstående. Och att vid 11 procent av fallen skedde misshandeln i en bostad. För 
kvinnor är motsvarande siffra 27 procent och 29 procent av fallen skedde i en 
bostad.

Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de utsätt för hot från närstående, 
21 procent jämfört med 5 procent. När det gäller trakasserier har andelen kvinnor 
som svarat att de är utsatts av en närstående gärningsperson ökat sedan 2005. 

Enligt NTU 2011 är sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst 
utsträckning. Enbart 23 procent av sexualbrotten anmäls. Allt fler uppger däremot 
att de har anmält brottet till polisen, vilket motsvarar ökningen i kriminalstatisti-
ken (2). Av de personer som tillfrågats har 0,7 procent svarat att det utsattes för sex-
ualbrott, vilket motsavarar 52 000 personer i befolkningen, 16-79 år. I 42 procent 
av fallen var gärningspersonen bekant eller en närstående person (4).

Exempel på utsatta och sårbara grupper kan vara barn, personer med funktions-
nedsättning, HBTQ-personer, personer med missbruks och beroendeproblematik, 
personer med psykisk sjukdom, personer som lever i miljöer där hedersrelaterat 
våld förekommer och äldre personer (3).

Om våld som utövas av en partner innebär det ofta att även barnen drabbas. Tio 
procent av alla barn uppger att de upplevt våld i hemmet. Fem procent av dem har 
gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna (5).

I Värmland registreras personskador som uppkommit i samband med skadehän-
delser och som föranlett läkarbesök på någon av de tre akutmottagningarna. År 
2012 registrerades totalt 17 222 skadehändelser varav cirka 3 procent var i samband 
med våldhändelse, sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Vilken relation den sakade har 
haft i förhållande till gärningspersonen är oftast okänt. En tredjedel av dessa skador 
drabbade personer i åldersgruppen 20-24 år. År 2012 registreades totalt 27 sexuella 
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övergrepp eller våldtäkter där samtliga utsatta var kvinnor. 2/3 av dessa var i åldern 
16-24 år, men med en spridning i åldrarna 14-50 år (6).

Kostnader för samhället
År 2006 beräknades det att de samhällsekonomiska kostnaderna för mäns våld 
mot kvinnor motsvarade drygt 2 miljarder kronor. I summan ingår både indirekta 
kostnader i form av för tidig död och sjukfrånvaro, och i de direkta kostnaderna 
ingår bland annat öppen- och slutenvård och läkemedel. 39 miljoner av dem var då 
direkta hälso- och sjukvårdskostnader (5).

Enligt undersökningar av levandsförhållanden (ULF) att 9700-13 500 kvinnor 
uppsökte primärvård till följd av våld i närarelationer samt ytterligare 3000 besök 
vid sjukhusens öppenvård. En mindre studie från 2006 visar att kostnader för 
läkemedelsanvändning till följd av våld mot kvinnor beräknades uppgå till cirka 40 
miljoner kronor årligen. De läkemedel som räknas in i studien är antidepressiva, 
ångestdämpande, sömnmedicin och smärtstillande (7).

Resultat
I Liv och Hälsa-undersökningen 2012 ställs frågor om trygghet och relationer och 
två frågor berör utsatthet för avsiktligt våld. I följande redovisning presenteras 
huvudsakligen resultat från frågorna:

• Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för avsiktligt våld eller 
misshandel?

• Vem/vilka utsatte dig för avsiktligt våld eller misshandel vid det senaste 
tillfället?

Denna resultatredovisning visar den grupp som svarat att de utsatts för avsiktligt 
våld eller misshandel, en eller flera gånger de senaste 12 månaderna. Personerna 
har blivit utsatta av en nära bekant/granne och familjemedlemmar/släktingar vid 
senaste tillfället. Denna utsatthet benämns fortsättningsvis våld i nära relation.

89 procent av de som varit utsatta av våld i nära relation är i åldern 18-64 år. 
Fördelningen mellan åldersgrupperna 18-34 år och 35-64 år är ungefär lika. Fördel-
ningen mellan könen var 44 procent män och 56 procent kvinnor har varit utsatta. 
Vid jämförelse av utbildningsbakgrund visar resultaten från undersökningen ingen 
skillnad mellan den grupp som blivit utsatta och ej utsatta.

Av de som varit utsatta för våld i nära relation bedömer 49 procent att deras 
allmänna hälsotillstånd är varken bra eller dåligt och dåligt. Av de som inte varit 
utsatta svarar 24 procent att deras allmänna hälsotillstånd är varken bra eller dåligt 
och dåligt. Kvinnor som är utsatta uppger att deras hälsotillstånd är sämre än vad 
de utsatta männen gör.

Inom gruppen ensamstående med barn uppger fler att de blivit utsatta för våld 
av nära anhörig/bekant jämfört med vuxna i andra familjekonstellationer.
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Utsatta för våld i nära relation uppger i större utsträckning långvarig sjukdom 
(längre än 6 mån), bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat 
långvarigt hälsoproblem, 41 procent jämfört med ej utsatta 30 procent. Fler utsatta 
män än kvinnor uppger att de har någon långvarig sjukdom, 60 respektive 29 
procent.

Depression/utmattningssyndrom är tre gånger vanligare hos utsatta jämfört med 
de som inte är utsatta för våld i nära relation. Utsatta kvinnor uppger i mycket 
större utsträckning att de lider av depression/utmattningssyndrom, 54 procent, än 
utsatta män 6 procent.

Det är stora skillnader när det gäller personer som inte varit utsatt för våld i nära 
relation och de som varit utsatta i upplevelse av besvär och symtom, vilket framgår 
av figur 2. 

Figur 2. Skillnaderna mellan gruppen som inte varit utsatta för våld i nära relation och gruppen som 

varit utsatta, när det gäller upplevda symtom eller besvär de senaste tre månaderna.

Avslutande kommentarer
Att bli utsatt för våld i en nära relation leder till ohälsa hos den som drabbas. 
Våldet är till största del osynligt därför är det viktigt att personer, oavsett bakgrund 
utbildningsnivå, kön eller ålder, tillfrågas om tidigare eller pågående utsatthet för 
våld i nära relation. Att ställa frågan om våldutsatthet behöver utvecklas inom 
exempelvis hälso- och sjukvården i större utsträckning. 

Minderåriga barn som upplever eller bevittnar våld i nära relationer räknas som 
brottsoffer. Därför är det också viktigt ta reda på om det finns barn i hemmet hos 
den som är utsatt. 

Enligt socialtjänstlagen är exempelvis personal inom hälso- och sjukvård, in-
klusive tandvård och socialtjänst skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Social tjänsten har ansvaret att tillgodose den våldsutsattes behov av kortsiktigt och 
lånsiktigt skydd och stöd. Detta gäller såväl barn som vuxna (8).
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Området ”Våld i nära relation” är aktuellt och en rad nationella initiativ har 
tagits inom området. Detta gör att frågan också uppmärksammas i större utsträck-
ning både regionalt och lokalt. Exempel på nationella initiativ:

• Nationell samordnare för området våld i nära relationer under åren 2012-
2014

• Nationell trygghetsundersökning, NTU, med fokus på våld i nära relation 
2013

• Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården med fokus på rutiner och att 
upptäcka våldsutsatthet

• Nationell vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande 
anmälningsskyldighet och ansvar 

• Länsstyrelserna fungerar som ett kompetensstöd för kommunernas social-
tjänst tom 2014

• Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, har i uppdrag att utveckla och 
sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt om våld i samkönade relationer.

Referenser
1. Isdal Per, (2001). Vad är meningen med våld.
2. WHO – World Health Organization (2002). World report on violence and 

health. Geneva; WHO.
3. Landstinget i Värmland, (2013a), Vårdprogram Våld i nära relation, hälso- och 

sjukvårdens omhändertagande av barn och vuxna, www.liv.se/vald.se 
4. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, NTU 2012, Nationella trygghetsundersök-

ningen, Om utsatthet, trygghet och förtroende, Rapport 2013:1
5. Socialstyrelsen (2009), Folkhälsorapport 2009
6. Landstinget i Värmland (2013b), Injury Data Base, Personskador som uppkom-

mit i samband med skadehändelser och som föranlett läkarbesök på akutmot-
tagning, Värmland 2007-2012

7. Statens folkhälsoinstitut (2011). Ekonomiska beräkningar och bedömningar, 
Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, R 2011:20

8. Svensk Författningssamling, SFS 2012:776, Lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453). Stockholm Socialdepartementet

http://www.liv.se/vald.se


68 Värmlänningarnas liv och hälsa 2012

 Kvinnor avstår i större utsträckning än män från att gå ut på 
grund av rädsla att bli överfallna, rånade eller på annat sätt 
ofredade. 

 Totalt upplever 17 procent av kvinnorna rädsla för att gå ut.  
Det är vanligast bland yngre kvinnor samt för kvinnor över 65 år.

	 Bland	männen	finns	ingen	skillnad	i	upplevd	rädsla	mellan	
åldersgrupperna.

 Upplevelsen av rädsla för att gå ut har förändrats över tid.  
Fler upplever sig trygga år 2012 än år 2004. 

	 Rädsla	för	att	gå	ut	varierar	inom	länet	och	återfinns	i	både	
mindre och större kommuner.
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Lisa Brunzell

Tillit och trygghet

Tillit mellan människor har betydelse för det sociala kapitalet och har en 
positiv inverkan på hälsan. Att känna trygghet i närområdet har betydelse för 

att kunna välja var man vill vistas utan att känna rädsla för brott. 
Kvinnor avstår i större utsträckning än män från att gå ut på grund av rädsla 

att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Totalt upplever 17 procent av 
kvinnorna denna rädsla, se figur 1. De yngsta kvinnorna samt kvinnor över 65 har i 
störst utsträckning avstått från att gå på grund av rädsla. Bland männen finns ingen 
skillnad i upplevd rädsla mellan åldersgrupperna.

Figur 1. Andel som avstår från att gå ut på grund av rädsla, fördelat på undersökningsår samt kön.

Upplevelsen av rädsla för att gå ut har förändrats över tid för både kvinnor och 
män, se ovanstående figur. Generellt sett upplever båda grupperna sig mer trygga år 
2012 än år 2004. 

Andelen som upplever att de är rädda för att gå ut av rädsla för att bli överfallen, 
rånad eller på annat sätt bli ofredad varierar mellan länets kommuner och återfinns 
finns i både mindre och större kommuner.
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	 Nio	procent,	eller	20 000	värmlänningar,	svarar	att	de	sökt	vård	
eller tandvård på grund av ett olycksfall under det senaste året. 

 Män i åldern 18-34 år är mest skadedrabbade.

 Det är dubbelt så vanligt att män råkar ut för skador som 
uppstått under arbetstid jämfört med kvinnor.
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Kaj Sundström

Olycksfallsskador

Skador till följd av olyckshändelser, våldshändelser och själv tillfogat våld är ett 
omfattande folkhälsoproblem. Skador är den vanligaste dödsorsaken bland 

yngre människor, en ledande orsak till invaliditet och en starkt bidragande orsak till 
höga hälso- och sjukvårdskostnader. De medför stora samhällskostnader samtidigt 
som det är väl känt att skador går att förebygga. Skador tillhör de områden som 
uppvisar snabba och positiva effekter av förebyggande arbete.

Varje år dör nästan 3 000 människor i olyckor och sedan mitten av 1990-talet 
har antalet dödsolyckor ökat med 25 procent. Varje år behöver 100 000 människor 
läggas in på sjukhus och 650 000 uppsöka en akutmottagning efter att ha skadats i 
olyckor Utöver detta tillkommer cirka 1 200 människor som varje år tar sitt eget liv 
och en ökande trend av framförallt yngre kvinnor som skadar sig själva. Ett knappt 
hundratal dör årligen i samband med våld.

Under de senaste decennierna har teknikrelaterade skaderisker såsom trafik, 
industri och farliga produkter minskat, medan socialt relaterade skaderisker såsom 
självtillfogade skador, olycksfall bland äldre, förgiftning av alkohol och droger ökat. 
Risken för att råka ut för en olycka och skadas är högst för barn, ungdomar, yngre 
vuxna och äldre. Barnens skador är oftast inte lika allvarliga som äldres. (1). 

Kostnad för skador
Samhällets årliga kostnader för oavsiktliga skador har beräknats till 64 miljarder 
kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kostnaden är 
beräknad i 2010 års prisnivå. Kostnaderna för våld, suicid och självdestruktiva 
handlingar ingår inte i beräkningen (2). 

I en studie från Räddningsverket beräknas samhällets kostnader (direkta och indi-
rekta) för suicid och självmordsförsök till cirka 5,5 miljarder kronor år 2001 (3).

Den initiala vårdkostnaden för Landstinget i Värmland för de skador som regist-
rerats i Injury Data Base (IDB) kan beräknas till cirka 300 miljoner kronor per år 
(2004 års prisnivå).

Utbildningsnivå
Utbildningsnivå spelar stor roll för hälsan. Personer med kort utbildning har sämre 
hälsa än de med längre utbildning, det gäller också för vissa personskador orsakade 
av skadehändelser. I åldern 35-64 är trafikdöd tre gånger så vanligt bland män med 
grundskoleutbildning som för dem som har eftergymnasial utbildning (4).
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Personskador kan förebyggas
Personskador kan förebyggas. Genom registrering och kartläggning är de möjliga 
att analysera vilket innebär att händelser som kan leda till personskador också blir 
möjliga att förebygga. 

En systematisk registrering av personskador som uppkommer i samband med 
olyckshändelser är en grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande 
arbete både lokalt och regionalt. I jämförelse med nationella data ger lokala data 
fler detaljer om vilka som drabbas av skador, var och när skadehändelsen inträffar 
samt bakgrunden till skadehändelsen och händelsens förlopp. Detaljerade upp-
gifter som tillsammans med lokal kunskap kan användas i det skadeförebyggande 
arbetet. Orts- och platsbundna data skapar också ett lokalt engagemang när skade-
panoramat blir tydligt och konkreta riskgrupper, riskfaktorer och riskfyllda platser 
kan pekas ut. 

På Värmlands tre akutmottagningar pågår en fortlöpande insamling av skadedata 
i två olika system Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) och Injury 
Database (IDB). Alla personer som skadats i trafikmiljön registreras i STRADA 
sedan år 2002. Årligen registreras mellan 1 800 till 1 900 personskador kopplade till 
trafiken. Varje skadehändelse registreras med en punkt på en karta som kan använ-
das som underlag i länets skadeförebyggande arbete. Materialet är i avidentifierad 
form tillgängligt via ett webbaserat uttagsprogram.

Alla övriga olycksfallsskador noteras i IDB sedan år 2007, här registreras cirka 
17 000 personskador årligen på länet tre akutmottagningar. Länets personskador 
sammanfattas i årliga rapporter uppdelat på STRADA och IDB, se: www.liv.se/fos 

Resultat 
På frågan om man sökt vård eller tandvård under den senaste 12-månadersperioden 
svarade åtta procent motsvarande cirka 20 000 värmlänningar att de under det 
senaste året sökt vård eller tandvård på grund av ett olycksfall. Andelen som sökt 
vård på grund av olycksfall är konstant under mätperioden 2004-2012. Av de åtta 
procenten utgör besök i tandvård cirka 2 procent och en procent av de som skadas 
blir inlagda för vård. Det är fyra procent skillnad på mellan de minst och mest 
olycksdrabbade kommunerna.

http://www.liv.se/fos
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Figur 1. Andel i % som sökt vård på grund av olycksfall under de senaste 12 månaderna, åldern 18-84 

år, fördelat på kommun.

Ålders- och könsfördelning
I Sverige skadas män i högre utsträckning upp till 64 års ålder. Från 65 år och äldre 
är det allt fler kvinnor som drabbas. Detta stämmer väl överens med resultaten 
även i denna undersökning, se figur nedan. I genomsnitt söker åtta procent av 
samtliga värmlänningar årligen akutvård för en olycksfallsskada, mest skadedrabba-
de är yngre män.

Figur 2. Andel i % som sökt akutvård på grund av olycksfall fördelat på åldersgrupper och kön.

Vid 65 års ålder och äldre har de som sökt vård för ett olycksfall i högre utsträck-
ning dåligt/mkt dåligt hälsotillstånd, 18 % jämfört med 7 % i gruppen som ej sökt 
vård. I åldersgruppen 85 år och äldre är motsvarande förhållande 31 % jämfört 
med 16 %.
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Aktivitet vid skadehändelsen
En viktig grund för det förebyggande arbetet är information om i vilken miljö och 
vid vilken aktivitet som olyckshändelsen uppstod.

Dubbelt så många män skadas under arbetstid, bilfärd och vid arbete i hem/träd-
gård jämfört med kvinnor. Fler män söker vård för skador som uppstått i samband 
med idrottsaktivitet och motion. Kvinnor skadas däremot dubbelt så ofta vid 
promenader.

Figur 3. Aktivitet	vid	skadehändelsen,	sammanlagt	båda	könen.	I	Liv	och	hälsa-enkäten	finns	bara	

möjlighet	att	uppge	de	aktiviteter	som	är	specificerade	i	diagrammet.

Referenser
1. Personskador i Sverige 2012 års utgåva. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Publ.nr MSB413 - september 2012
2. Samhällets kostnader för olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap. MSB340, december 2011.
3. Suicid och samhällsekonomiska kostnader, NCO 2004 Räddningsverket, 

Karlstad
4. Folkhälsan i Sverige, Årsrapport 2013
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	 Sexton	procent	uppvisar	nedsatt	psykiskt	välbefinnande.

 Den självrapporterade psykiska ohälsan förefaller att minska.

 Självmordstankar är lika vanliga bland kvinnor som bland män.

 Självmordsförsök är vanligare bland kvinnor.
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Anders Andrén

Psykisk hälsa och 
livskvalitet

Både i Sverige och internationellt är psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem. 
Psykisk ohälsa kan leda till både sociala och ekonomiska konsekvenser för 

individen och den tar stora resurser i bruk inom både primärvård och slutenvård. 
Enligt flera undersökningar har psykisk ohälsa försämrats sedan 1990-talet. Psykisk 
ohälsa är högst bland de yngre i befolkningen.

GHQ12 – General Health Questionnaire är ett frågebatteri med 12 frågor som 
avser att mäta psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. Frå-
gorna avser att mäta oförmåga att klara av sina ”normala” funktioner och uppkom-
sten av nya kriser eller utmattningstillstånd. Tre eller fler negativa svar klassas som 
nedsatt psykiskt välbefinnande.

I Liv och hälsa 2012 uppgav 16 procent av de tillfrågade nedsatt psykiskt välbe-
finnande.

Mellan åren 2000 till 2012 har nedsatt psykiskt välbefinnande legat omkring 
20 procent bland kvinnor och cirka 14 procent bland män. För denna period har 
andelen med psykiskt nedsatt välbefinnande hos såväl män som kvinnor legat 
relativt oförändrat (Figur 1) 

Figur 1. Andel	med	nedsatt	psykiskt	välbefinnande	enligt	GHQ12.	Åren	2000,	2004,	2008	och	2012.	
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Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland yngre än äldre. I åldersgruppen 
18 – 34 år var andelen 24 procent. Därefter sjunker andelen i åldersgruppen 35 – 
64 år till 15 procent och bland de som är i åldern 65 – 84 år till nio procent. Bland 
de äldsta, 85 år och äldre stiger åter andelen till cirka 18 procent.

Tittar vi närmare på åldersgrupper är nedsatt psykiskt välbefinnande vanligast i 
åldersgruppen 18 – 34 år där andelen uppgår till knappt 24 procent. Fördelat på 
män och kvinnor visar data att nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligast bland 
unga kvinnor där andelen uppgår till 29 procent och för män 19 procent. 

I åldersgruppen 35 – 64 år sjunker andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande. 
Bland kvinnor är andelen 18 procent och bland män 12 procent.

Från och med pensionsåldern 65 år upp till 84 år är andelen lägst beträffande 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 10 procent och bland 
män cirka 8 procent.

Bland de allra äldsta, 85 år och äldre ökar åter andelen med nedsatt psykiskt 
välbefinnande. För kvinnor var andelen knappt 19 procent och bland män drygt 
16 procent.

Självmordstankar och självmordsförsök
Nationella data säger oss att cirka sex procent av de tillfrågade svarat ja på frågan 
om man haft självmordstankar och en procent som uppgett att de försökt att ta sitt 
liv (1).

För Värmland uppger cirka fyra procent av de svarande att de vid något eller 
några tillfällen under de senaste 12 månaderna övervägt att ta sitt liv. Knappt en 
procent har under de senaste 12 månaderna försökt att ta sitt liv. Att överväga att 
ta sitt liv är vanligare bland yngre än äldre men ungefär lika vanligt bland män som 
bland kvinnor. I åldersgruppen 18 – 34 år var det knappt åtta procent som övervägt 
att en eller flera gånger ta sitt liv. Därefter sjunker andelen i åldersgruppen 35 – 64 
år till knappt fyra procent och fortsätter att minska ytterligare till två procent hos 
dem i åldern 65 – 84 och en procent bland de äldsta 85 år och äldre.

Kön och ålder; Sju procent av kvinnorna i åldern 18 – 34 år hade någon eller 
några gånger övervägt att ta sitt liv. Motsvarande siffra för män var 8 procent. 

Bilden blir något annorlunda när man betraktar svaren som redovisar dem som 
försökt att ta sitt liv de senaste 12 månaderna. Högst andel återfinns bland kvinnor 
18 – 34 år med knappt tre procent jämfört med männens dryga en procent. I ål-
dersgruppen 35 – 64 år var andelen knappt en procent hos såväl kvinnor som män. 
Bland äldre, 65 år och äldre är det ytterst få som någon gång försökt att ta sitt liv.

Referenser
1. Statens folkhälsoinstitut. http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella- 

folkhalsoenkaten 
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 Andelen kvinnor i åldrarna 18-24 som uppgav nedsatt 
psykisk hälsa var 31 % och andelen män 20 % år 2012. 

	 Andelen	unga	vuxna	med	nedsatt	psykiskt	välbefinnande	
har	inte	ökat	från	år	2000	till	2012,	snarare	finns	en	
tendens åt andra hållet.

 Sömnmedel, lugnande medel och antidepressiv medicin 
användes 2012 i ungefär lika hög grad av unga män och 
kvinnor; jämnt fördelat mellan läkemedelsgrupperna 
sömnmedel, lugnande medel och antidepressiva medel 
(2-4 %), med någon övervikt för antidepressiva. 

 Endast en mindre andel unga vuxna hade haft kontakt med 
kurator eller psykolog under de senaste tre månaderna på 
grund av egna besvär.

 Sjutton procent av männen och 25 % av kvinnorna i 
åldersgruppen 18 – 24 år uppgav att de drack så mycket 
och så ofta att det klassades som riskabla alkoholvanor.
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Ola Lindgren & Kjerstin Almqvist

Psykisk ohälsa bland 
unga vuxna

Synen på barn och unga har förändrats under de senaste hundra åren. Det är 
slående hur stora förändringarna är både i lagstiftning och i den allmänna upp-

fattningen, och hur synen på barn och barns kompetens och behov kan vara både 
motsägelsefull och väsensskild från en tid till en annan (1).

Bara frågan om vem som definieras som barn eller ungdom i varje tid belyser 
detta. När den allmänna rösträtten infördes 1921 var åldersgränsen för att få rösta 
23 år, trots att de flesta hade slutat den då sexåriga skolan långt tidigare, sedan 
länge försörjde sig själva och deltog i samhällslivet som vuxna. En femtonåring 
kunde på 1990-talet få vapentillstånd, men fick inte rösta i allmänna val förrän vid 
arton års ålder och måste vänta ytterligare två år för att lagligen få köpa alkohol 
(1). Idag sätter vi gränsen för barndomen vid 18 år som är myndighetsåldern. I den 
åldern går de flesta fortfarande i skolan och bor hemma hos sina föräldrar som för-
sörjer dem. Barn och unga får dock före arton år ett gradvis ökande inflytande, till 
exempel över sekretessbelagd information om sig själva och om vård och behand-
ling (2). Barn får även ett gradvis ökat inflytande över var de ska bo om föräldrarna 
flyttar isär och om de i så fall ska umgås med bådaföräldrarna, beroende på ”ålder 
och mognad”, utan att det i lagtexten anges en absolut åldersgräns (3). Barnkon-
ventionens deklaration om barns rätt till delaktighet i frågor som rör dem själva har 
successivt påverkat lagstiftningen i denna riktning.

I vilken utsträckning barn går i skola eller arbetar för sin försörjning har föränd-
rats dramatiskt under hundra år. Barnarbete, som var vanligt i jordbruk och indu-
stri vid förra sekelskiftet, har upphört och ersatts av en allt längre skolgång. Av de 
folkskolebarn i Stockholm som undersöktes 1906 hade tio procent en anställning 
vid sidan av skolarbetet. Så sent som på 1960-talet gick endast cirka en fjärdedel av 
alla elever vidare till studier efter den obligatoriska skolan. Idag går nästan samtliga 
unga i skolan i tolv år, trots att obligatoriet endast gäller de första nio åren. 

En konsekvens av förändringen är att barn förr i större utsträckning befann sig 
i åldersblandade miljöer, medan barn idag tillbringar en stor del av sin tid endast 
med jämnåriga. Idag talar vi om att vuxna behöver få insyn och vara delaktiga i 
vad barn håller på med, till exempel för att motverka nätmobbning och annat som 
kan vara till skada för barnen. Det är en synpunkt som var irrelevant så sent som 
på 1950- och 1960-talen då stora delar av ungdomskullarna gick direkt från den 
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obligatoriska skolan ut i arbetslivet. Behovet av vuxet deltagande i ungdomarnas liv 
var litet eftersom ungdomarna deltog i de vuxnas liv och arbete.

Barns och ungdomars sociala levnadsvillkor har också förändrats avsevärt över 
tid. Under till exempel 1940- och 1950-talen levde barn i relativt stabila familje-
bildningar både jämfört med tidigare och senare tidsperioder. Det fanns vid den 
tiden stora chanser att båda föräldrarna fanns i livet och dessutom var skilsmäs-
sofrekvensen låg. Därefter lever ett ökande antal barn i två familjer, visserligen ofta 
med god kontakt med båda föräldrarna. I början av 1990-talet var det cirka fyra 
procent, medan ungefär 20 år senare var antalet barn med föräldrar som inte lever 
tillsammans uppe i nästan 20 procent (1). Andra exempel på förändringar i samhäl-
let som påverkat flertalet barn är rätten till kommunal barnomsorg som inneburit 
att nästan alla barn nu vistas i barnomsorgen från 2 – 3 års ålder tills de börjar 
skolan, och förbudet mot att aga barn som inneburit att det blivit allt ovanligare 
att barn utsätts för fysiskt våld.

Såväl den omedelbara omgivningen med familjen och närmiljön med skolan 
som det omgivande samhället har betydelse för barns utveckling, till exempel hur 
identitet, självkänsla, känsla av mening och sammanhang utvecklas (4). De ungas 
etablering i vuxenvärlden är sannolikt mer komplicerad i ett samhälle med kom-
plexa familjestrukturer, en utsträckt etableringsperiod, flera år i studier med ekono-
miskt beroende av andra och en marginell position i förhållande till arbetsliv, eget 
boende och egen försörjning. Det torde dock inte finnas några enkla förklaringar 
till eventuella förändringar i de unga vuxnas upplevelser av psykisk hälsa och 
ohälsa. Att etablera sig i vuxenlivet med en stark och motståndskraftig identitet och 
självkänsla som skyddar mot psykisk ohälsa är en komplicerad historia.

Unga vuxna
För att kunna beskriva unga vuxnas psykiska ohälsa behöver vi först precisera vad 
som avses med en ung vuxen och med begreppet psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen delar upp gruppen barn och unga i två, dels barn upp till och 
med sjutton år och dels unga vuxna som är mellan arton och tjugofyra år (5). I 
studien Liv och Hälsa omfattar gruppen unga vuxna 18-24 år, men i andra under-
sökningar förekommer andra åldersindelningar, till exempel 16 till 29 år. Det gör 
att det kan finnas variationer i åldersintervall när man jämför länet med hela riket. 
Åldersintervallet 18 till 24 år har dock använts genomgående vid beskrivningen av 
resultaten från Liv och Hälsa-studien i detta kapitel om unga vuxna för att möjlig-
göra jämförelser med tidigare rapporter om unga vuxna i värmländska folkhälsoun-
dersökningar (6).

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa beskrivs av Socialstyrelsen (5) som ett övergripande begrepp där allt 
från självrapporterade besvär som oro och nedstämdhet till psykiska sjukdomar 
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som schizofreni eller bipolaritet ingår. Begreppet psykisk ohälsa i detta samman-
hang omfattar således såväl besvär som inte nödvändigt kräver professionell hjälp 
som mer varaktiga tillstånd som kan vara mycket vårdkrävande. Man menar att 
det är viktigt att identifiera även lindrigare former av psykisk ohälsa eftersom dessa 
på sikt kan förvärras och fördjupas till svårare, mer etablerade och permanenta 
tillstånd. På längre sikt kan psykisk ohälsa hos unga påverka samhällsutvecklingen i 
stort genom att den påverkar ungas förmåga att tillgodogöra sig skolarbete, etablera 
sig på arbetsmarknaden och bilda familj.

I Socialstyrelsens redovisning från 2013 (5) finns uppgifter för år 2011 om 
psykisk sjukdom för gruppen 18-24 år i landet. Ungefär nio procent av unga 
kvinnor och närmare sex procent av unga män använder (hämtat ut förskrivna 
recept) psykofarmaka, det vill säga läkemedel för olika psykiska besvär och sjukdo-
mar. Närmare fem procent av unga kvinnor och fyra procent av unga män besökte 
specialiserad öppenvård. Knappt en procent av de unga vuxna vistades en period i 
heldygnsvård på sjukhus för en psykisk sjukdom.

Framför allt har det varit depressions- och ångestsjukdomar som ökat bland 
unga vuxna. Andelen unga vuxna som gör självmordsförsök eller har personlig-
hetsstörningar har också ökat, särskilt bland unga kvinnor. Bland unga vuxna män 
har även andelen som är i behov av missbruksvård ökat. Lättare psykiska besvär 
som ängslan, oro eller ångest är betydligt vanligare. Under perioden 1994 till 2006 
beskrev drygt 19 procent av kvinnorna och 11 procent av männen mellan 16 och 
29 år vid intervjutillfället att de hade sådana symtom (5).

I Värmland
När vi tolkar resultaten i 2012 års befolkningsundersökning i Värmland måste vi 
vara försiktiga då det är relativt få unga vuxna som deltog i undersökningen. Även 
vid tidigare Liv och Hälsa-studier är svarsfrekvensen lägre i den yngsta åldersgrup-
pen. Man kan möjligen anta att bortfallet genom åren har varit likartat, och att 
jämförelser därför kan göras mellan de olika åren. Det har till exempel genomgå-
ende varit högst bortfall bland de unga männen. I 2012 års undersökning erbjöds 
totalt 15121 personer mellan 18 och 80 år att delta. Av dessa har 7731 (51 %) be-
svarat enkäten, varav 548 personer var i åldrarna 18 till 24 år (39 % män och 61 % 
kvinnor).

I Undersökningen av Värmlänningarnas Liv & Hälsa för 2008 (7) redovisas hur 
psykisk ohälsa i åldersgruppen 18-24 år varit i princip oförändrad under de år 
befolkningsstudierna genomförts. Andelen kvinnor med nedsatt välbefinnande 
varierar obetydligt, från 35 % år 2000, till 34 % år 2004 och 36 % år 2008. År 2012 
var andelen kvinnor i åldrarna 18-24 med nedsatt psykisk hälsa 31 % och andelen 
män 20 %. 

Begreppet psykisk ohälsa kan som vi sett innebära allt från vårdkrävande psykisk 
sjukdom till ångestbesvär och depressionssymtom som mer eller mindre hör till 
vardagen. En bild av svårighetsgraden av den psykiska ohälsan i gruppen 18-24 
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som besvarat Liv och Hälsa-enkäten kan man få genom att titta på förekomsten av 
psykiska funktionshinder och kontakt med hälso- och sjukvården. Vid läsning av 
diagrammet över långvariga sjukdomar ska man komma ihåg att grupperna san-
nolikt överlappar något. Man kan ha svarat ja på mer än ett av alternativen. Hela 
gruppen som anger psykisk funktionsnedsättning består av ungefär fem procent 
och depressionsgruppen av tretton procent. Den sammanlagda neuropsykiatriska 
gruppen (inkluderar diagnoserna ADHD/ADD/DAMP och Autism/Asperger) 
utgör cirka fem procent av samtliga som svarat på frågan. Unga män i Värmland 
rapporterar oftare neuropsykiatriska tillstånd än kvinnor och unga kvinnor oftare 
depression och utmattningssyndrom än män.

Figur 1. Rapporterade långvariga sjukdomar under de senaste tolv månaderna i procent av män och 

kvinnor i gruppen 18-24 år (n = 548).

Psykofarmaka
Användning av receptbelagda läkemedel som förskrivs av läkare för psykiska besvär 
kan också användas som ett mått på förekomst av psykisk ohälsa som kräver vård. 
I Liv och Hälsa ställdes en fråga om man under de senaste två veckorna använt 
något sådant läkemedel (psykofarmaka). Sömnmedel, lugnande medel och anti-
depressiv medicin användes i ungefär lika hög grad av unga män och kvinnor, 
och jämnt fördelat mellan läkemedelsgrupperna sömnmedel, lugnande medel och 
antidepressiva medel (2-4 %), med någon övervikt för antidepressiva. 

Kontakter med vården
En mindre andel unga vuxna hade också haft kontakt med kurator eller psykolog 
under de senaste tre månaderna på grund av egna besvär. Knappt tre procent av 
männen 18 till 24 år och cirka fyra procent av kvinnorna hade kontakt med psyko-
log minst en gång under den angivna tiden och fyra procent män och åtta procent 
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kvinnor träffade någon gång en kurator. Även här kan grupperna överlappa, det 
vill säga en person kan ha haft kontakt med både psykolog och kurator under den 
angivna tidsperioden.

Psykiskt välbefinnande
Nedsatt psykiskt välbefinnande är det mått som fångar den bredaste gruppen av 
unga vuxna som ”mår dåligt”, alltifrån vardagsproblemen till den vårdkrävande 
psykiska problematiken. Symtom som trötthet, stress, huvudvärk och sömnpro-
blem kan vara tecken på psykosomatiska reaktioner och därmed en del av den 
psykiska ohälsan. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa besvär även kan ha 
andra orsaker än psykiska. Frågan som de som besvarade enkäten fick ta ställning 
till var om man under de senaste tre månaderna upplevt något av de angivna be-
svären, och i så fall hur ofta. Svaren ”vid ett flertal tillfällen” eller ”i stort sett hela 
tiden” summerades och utgör underlaget för figur 2 nedan.

Figur 2. Andel	män	och	kvinnor	18	till	24	år	med	nedsatt	psykiskt	välbefinnande	enligt	GHQ12.

Det finns inget i Liv och Hälsa studien som tyder på att andelen unga vuxna med 
nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat från 2008 till 2012, snarare finns en trend 
åt andra hållet.

Kommun för kommun
Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i gruppen unga vuxna 18-24 år redo-
visades i 2008 års rapport för varje kommun i Värmland (6). När man fördelar de 
svarande i åldersgruppen 18-24 år kommunvis blir emellertid antalet personer så få 
att säkra slutsatser inte går att dra om förändringar i en kommun. Drastiska minsk-
ningar och ökningar av nedsatt välbefinnande kan därför vara missvisande om de 
inte också kan bekräftas av andra kända förhållanden. Här redovisas resultatet av 
2012 års folkhälsoenkät för unga vuxna utan uppdelning mellan könen eftersom 
redan den sammanlagda svarsfrekvensen är liten.
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Figur	3.	Nedsatt	psykiskt	välbefinnande	i	procent	i	gruppen	18-24	år	2012	för	Värmlands	16	kommuner,	

samt för hela Värmland. Siffrorna bör tolkas försiktigt eftersom det är små grupper i varje kommun som 

ligger till grund för beräkningarna (min 25, max 65).

Riskbruk och riskbeteende

Alkoholvanor, narkotikabruk och dopning
I Liv och Hälsa ingår AUDIT-C som är ett vanligt förekommande frågeformulär 
för att uppskatta riskabla alkoholvanor, så kallat riskbruk. Frågorna innebär att man 
anger sina alkoholvanor i hur många ”standardglas” man dricker och hur ofta. Ett 
standardglas motsvarar 50 cl folköl, 15 cl vin eller 4 cl sprit. Sjutton procent av 
männen och 25 % av kvinnorna i åldersgruppen 18 – 24 år uppgav att de drack så 
mycket och så ofta att det klassades som riskabla alkoholvanor.

Två procent av de unga männen och en procent av de unga kvinnorna uppgav 
att de hade använt hasch eller marijuana under de senaste trettio dagarna. En 
procent av männen och noll procent av kvinnorna uppgav att de hade använt 
annan narkotika under de senaste trettio dagarna. Motsvarande gällde för använd-
ningen av anabola stereoider, det vill säga det var en procent av de unga männen 
men inga kvinnor som uppgav att de använt sådana preparat. 

Sexuellt överförbar sjukdom
Det var en procent av männen och fyra procent av kvinnorna mellan 18 och 24 
år som uppgav att de varit smittade med någon sexuellt överförbar sjukdom. I de 
flesta fall gällde det klamydia såväl för kvinnor som för män.
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Trygghet och relationer
Det var vanligare att unga män uppgav att de hade blivit utsatta för avsiktligt våld 
eller misshandel de senaste tolv månaderna. Två procent av männen och knappt 
en halv procent av kvinnorna svarade ”ja, flera gånger” på frågan om de utsatts för 
våld. Förövare och plats för våldet skilde sig också åt mellan männen och kvin-
norna. De unga männen hade till övervägande del utsatts för våld av främmande 
personer medan det var ganska jämnt fördelat mellan nära bekanta, familjemed-
lemmar/släktingar och främmande personer som utsatt de unga kvinnorna för våld. 
Männen utsattes i högre utsträckning för våld utomhus, utanför restaurang eller 
nöjeslokal, medan det var lika vanligt att kvinnorna utsattes för våld i hemmet och 
utanför något etablissemang.

Sysselsättning
Vilken typ av sysselsättning man ägnar sig åt kan också bidra till förståelsen av 
unga vuxnas psykiska hälsa eftersom arbetsförmåga både är ett tecken på delta-
gande i samhällslivet och ett visst mått av välfungerande. I 2012 års undersökning 
var det 44 procent av de unga männen och 33 procent av de unga kvinnorna som 
arbetade som anställd. Trettiofem procent av männen och 41 procent av kvinnor-
na studerade, 13 respektive 15 procent var arbetssökande och knappt 3 respektive 
knappt 2 procent hade sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Avslutande kommentarer
Andelen unga vuxna i Värmland med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger relativt 
konstant sedan år 2000. Det finns en mindre grupp unga vuxna som har svårare 
besvär, som använder psykofarmaka och besöker psykolog eller kurator. Riskbruket 
av alkohol överväger bland både män och kvinnor när det gäller användningen av 
berusningsmedel. Det förefaller också vara vanligare att unga vuxna män utsätts för 
våld av okända på offentlig plats medan det är vanligare att unga kvinnor drabbas 
av våld i hemmet som förövas av någon närstående eller bekant. Arbetslösheten är 
betydande bland de unga vuxna som har besvarat folkhälsoenkäten, i storleksord-
ningen 15 procent.

Jämförelser med unga vuxna i ett nationellt perspektiv finns, men bör tolkas med 
försiktighet, beroende på olika åldersgruppsindelningar och på vilka aspekter av 
psykisk ohälsa som undersökts. Det finns heller inte allmänt använda frågeformu-
lär som underlättar jämförelser mellan data från olika undersökningar och grupper. 
I en undersökning konstaterades till exempel att andelen lättare psykiska besvär 
som ängslan, oro eller ångest i åldersgruppen 16 till 29 år under perioden 1994 
till 2006 var drygt 19 procent av kvinnorna och 11 procent av männen (5). Detta 
är lägre siffror än de som uppmätts för nedsatt psykisk hälsa i Värmland 2012, 
i åldersgruppen 18 till 24 år. Förutom åldersgruppsindelningen skiljer sig också 
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undersökningsmetoderna och tidsperioderna åt. Den nationella undersökningen 
baseras på intervjuer.

I Folkhälsoinstitutets nationella enkät (8) används samma frågeformulär som i 
Liv och Hälsa-enkäten (GHQ 12, se figur 2). Nationella värden 2012 för nedsatt 
psykisk hälsa i gruppen 16 till 29 år var 28 % för kvinnor och 16 % för män. Att 
jämföra med värmlänningarnas 31 % för kvinnor och 20 % för män i åldrarna 18 
till 24. Notera att åldersgruppsindelningen skiljer i de två undersökningarna.

Det är en komplicerad process att ta steget från barn till vuxen, och kanske blir 
den komplexiteten större när samhället ställer allt större krav på att den enskilde 
medborgaren att själv staka ut sin framtid och välja sin väg. Yrkesval kompliceras 
av en snabbt föränderlig arbetsmarknad och utbildningsval kompliceras av ett ökat 
antal valmöjligheter med olika skolor och program. Gränsen mot vuxenvärlden är 
delvis upplöst genom bland annat Internet och sociala medier. Barn behöver idag 
inte vara okunniga i några frågor. Å andra sidan stängs ungdomar ute från vuxen-
världen genom en utdragen utbildningsfas och därefter svårigheter att nå autonomi 
genom arbete och försörjning. Om dessa förhållanden och andra samhällsfaktorer 
i vår tid påverkar unga vuxnas psykiska välbefinnande är svårt att fastställa. Att 
vuxenblivandet blir mer komplicerat och tar längre tid behöver inte ge utslag i 
ökad psykisk ohälsa. Det finns också faktorer som ger ökade möjligheter till god 
utveckling. Ibland kan samma förhållanden vändas till både för- och nackdel, 
beroende på hur de tas tillvara, som med ungdomars ökade möjligheter till resande 
och studier utomlands, teknikutvecklingen med ett rikare socialt umgänge och en 
friare syn på sexualitet och parrelationer. I de upprepade studierna av värmlänning-
arnas hälsa syns heller ingen tydlig förändring avseende ungas psykiska hälsa, något 
som annars ofta hävdas. Andelen med lättare besvär är relativt oförändrat under 
tidsperioden 2000 – 2012. 
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 Föräldralediga är lyckligast.

 Minst lycklig är man om man är arbetslös och saknar kontantmarginal.

 Upplevelsen av att vara mycket lycklig, avtar med stigande ålder.

 Generellt är kvinnor något lyckligare än män, dock inte i de äldsta 
åldergrupperna.
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Bengt Starrin

Lycka och välbefinnande

De är så in i norden lyckliga, de där som bor på norra halvklotet, inte alls så 
långt från nordpolen. Kalla och snöiga vintrar. Korta och regniga somrar. 

Grått och trist på senhösten. Just där, av alla platser på jorden, bor de lyckligaste 
människorna. De lever länge. Ja, så är det, åtminstone om man får tro den stora 
FN rapporten om lycka och välbefinnande som kom ut för någon månad sedan. 
Av de tio lyckligaste länderna i världen är fem från den kalla Norden. Danmark 
kommer först. Norge tvåa och Sverige femma. Finland och Island hamnar på en 
sjunde respektive nionde plats.

Det är förstås inte vädret som gör nordborna till de lyckligaste på jorden. Nej, 
det är en sammanvägning av en rad faktorer som gör det möjligt att färdas någor-
lunda väl genom livet, som ekonomisk trygghet, mänskliga fri- och rättigheter, 
hälsosam livsföring, goda vänner, att ha någon att lita på och generositet. Det stora 
landet i väster, USA, hamnar först på 17:e plats strax efter Mexiko. På 22:a plats 
återfinns England, på 25:e plats Frankrike och på 26:e plats Tyskland. Minst lycklig 
av de 156 undersökta länderna är människorna i Rwanda, Burundi, Centralafri-
kanska republiken, Benin och Togo. FN rapporten konstaterar, vilket är glädjande, 
att världen på det hela taget blivit lyckligare och att lyckan ökar mest i afrikanska 
länder, söder om Sahara. 

Goda sociala och ekonomiska förhållanden är gynnsamt för lyckan och det psy-
kiska välbefinnandet. Det är framförallt sju faktorer som anses vara viktiga nämli-
gen inkomst, arbete, familj, vänner, hälsa, frihet och personliga värden. FN rappor-
ten slår dessutom fast att lycka och välbefinnande har mycket positiva effekter på 
samhället. Lyckliga människor lever på det hela taget längre, är mer produktiva och 
med lycka och välbefinnande följer vänskap, solidaritet och omtanke om andra. 
Lycka och välbefinnande för således mycket gott med sig. Forskare beskriver dessa 
tillstånd som ”go signal” – någonting som gör oss aktiva, utforskande och vänligt 
sinnade. 

Medan lycka och välbefinnande tycks föra med sig psykisk energi och socialt 
engagemang är det raka motsatsen med psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt tär på 
krafterna och på den psykiska energin. Mår man psykiskt dåligt blir det också lätt 
så att man drar sig undan socialt umgänge. 

I FN rapporten slås det fast att en av de främsta orsakerna till eländet och 
olyckan i världen är den stora utbredningen av den psykiska ohälsan. Orsakerna 
till den är flera – fattigdom, svält, krig, arbetslöshet, fysisk sjukdom, familjesplitt-
ring. De vanligaste psykiska sjukdomarna är depression och ångest som drabbar tio 
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procent av jordens befolkning. De svarar för upp till en femtedel av alla funktions-
hinder. Även i de rika länderna är problemen stora. 

Psykisk ohälsa går att förebygga och för den som drabbats finns effektiva behand-
lingar. Det tragiska är att det satsas alldeles för lite för att förebygga psykisk ohälsa 
och att alltför få får den vård och behandling som de behöver för att bli friska. På 
många håll runt om i världen står åtgärder mot den psykiska ohälsan långt ner på 
den politiska dagordningen. Och det innebär då, för att använda ett hundraårigt 
gammalt citat, att många människor ”döms att stanna i växten och kväva sina bästa 
stämningars längtan”.

I FN rapporten konstateras att den psykiska ohälsan är allvarligare än den fysiska. 
Men trots det tas inte den psykiska ohälsan alls på lika stort allvar som den fysiska 
hälsan. 

Den psykiska ohälsan måste högt upp på den politiska dagordningen. Det finns 
tillräckligt med kunskap för att gå från ord till konkret handling. Varje satsad krona 
är en vinst. Vi vet att arbetslöshet och fattigdom tär på den psykiska hälsan. Vi vet 
att mobbing i skolan och på arbetet skapar lidande och till och med skördar liv. 
Vi vet att orsakerna till långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i mångt 
och mycket har att göra med dåliga arbetsmiljöer. Vi måste tro att det är möjligt att 
skapa en värld där alla har lika möjligheter ”att förverkliga sina bästa stämningars 
längtan”. 

Lyckan i Värmland
John Lennon i Beatles lär ha sagt:

– När jag var fem år gammal, berättade min mor för mig att lyckan var nyckeln 
till livet. När jag gick i skolan, frågade de mig vad jag ville bli när jag blivit stor. 
Jag skrev ”lycklig”. De sa då att jag inte förstod saken. Då sa jag till dom att de inte 
förstod vad livet handlade om” (min fria tolkning av det engelska citatet).

John Lennon är inte ensam. För när människor blir tillfrågade om vad de önskar 
sig mest av livet så är det just att bli lycklig. Så är det i de flesta länder där man 
gjort undersökningar om lycka.

Det är dock inte så lätt att med ord säga vad lycka är trots att vi vet hur den 
känns. Lycka kan vara allt ifrån ett kortvarigt lyckorus till en mer övergripande 
bedömning av att man på det hela taget lever ett lyckligt liv.

Några exempel. Kalle som äntligen efter en lång tid som arbetslös fått ett jobb, 
om än tidsbegränsat, känner sig lycklig. Lisa som lyckats med att springa stadslop-
pet på en mil under timmen känner ett lyckorus när hon passerar mållinjen. Oskar 
som fyller 90 år säger att han levt ett lyckligt liv när han blickar tillbaka.

Hur ser det då ut i Värmland med lyckan? Värmlänningar har ju rykte om sig 
att vara glada och förnöjsamma och att de tar svårigheter med en nypa salt. – Det 
orner sig.

I den senaste Liv och Hälsa undersökningen i Värmland ställdes frågan: ”På det 
hela taget, hur lycklig skulle Du säga att Du är?”. Svarsalternativen var ”mycket 
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lycklig”, ”ganska lycklig”, ”inte särskilt lycklig” och ”inte alls lycklig”. 25 procent 
av männen och 27 procent av kvinnorna uppgav att de är mycket lyckliga. Det är i 
nivå med en undersökning från Göteborgs universitet, den så kallade SOM-under-
sökningen, som omfattar hela Sverige och som genomfördes för några år sedan. 

I Värmlandsundersökningen samvarierar lyckonivån med en rad sociala och 
ekonomiska förhållanden. Högst upp på ”lyckotrappan” finns föräldralediga, vilket 
framgår av figur 1. Föräldraförsäkringen är en riktig lyckoreform. Tid för samvaro 
med barn höjer kraftigt lyckonivån. Att ha ett arbete höjer också lyckonivån medan 
arbetslöshet sänker den och framförallt om arbetslösheten innebär ekonomisk 
stress. 

Figur 1. Andelen mycket lyckliga i olika socio-ekonomiska grupper, procent (%). Källa: Liv och Hälsa 

2012. 

Tidigare forskning visar på att ta sig ur en svår situation, som till exempel att 
tillfriskna från en elakartad sjukdom och få ett arbete efter en långvarig arbetslöshet 
och fattigdom, höjer lyckonivån mycket kraftigt, framför allt i ett inledningsskede. 

Figur 2. Andelen mycket lyckliga kvinnor i olika åldersgrupper, procent (%) Källa: Liv och Hälsa 2012.
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Lyckan varierar med livscykeln. Lyckligast är de unga kvinnorna, se figur 2 ovan. 
Fyra av tio uppger att de är mycket lyckliga. Men lyckonivån sjunker kraftigt fram 
till 40 års ålder för att sedan öka fram till pensioneringen. Därefter sjunker den 
igen. 

Figur 3. Andelen mycket lyckliga män i olika åldersgrupper, procent (%) Källa: Liv och Hälsa 2012.

Även männens lyckonivå varierar med ålder men inte lika påtagligt, se figur 3. 
Unga män är inte lika lyckliga som unga kvinnor. Men äldre män är något lyckli-
gare än äldre kvinnor. Vad kan det bero på? Inte så lätt att säga. Men kanske, om 
man skall våga sig på att spekulera, har det bland annat att göra med civilstånd 
och ekonomi. Kvinnor lever, som bekant, längre än män. Det betyder också att 
det finns en större andel ensamstående bland de äldre kvinnorna. Äldre kvinnor är 
också i högre grad drabbade av ekonomiska bekymmer än vad äldre män är. 
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 Både den fysiska och psykiska hälsan påverkas 
negativt vid ekonomiska problem.

 Kvinnor har generellt sämre ekonomi än män.

 Ju äldre man är desto bättre ekonomi har man.
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Marina Kalander Blomqvist

Ekonomiska 
förhållanden

Det är sedan länge känt att ekonomiska förhållanden har betydelse för såväl 
folkhälsan i ett land såväl som den enskildes hälsosituation. Vi vet också att 

rika länder har en bättre folkhälsa än fattiga länder. Men bland de s.k. utvecklade 
länderna är det inte de rikaste länderna som har den bästa hälsan utan de länder 
som har de minsta inkomstskillnaderna i befolkningen (1). På den individuella 
nivån visar forskningen att ekonomiska påfrestningar oavsett om det handlar om 
fattigdom, materiell deprivation eller hög ekonomisk stress är förenat med en ökad 
risk för hälsomässiga och soci ala pro blem (2). En svensk studie visar att den själv-
rapporterade sjukligheten var ca 3 gånger så vanlig bland den femtedel som hade 
den lägsta inkomsten jämfört med den femtedel som hade den högsta inkomsten. 
Psykiska besvär är också vanligare bland människor som är utsatta för ekonomisk 
stress t.ex. i form av svårigheter att betala räkningar i tid och avsaknad av ekono-
misk buffert (3). En nyligen publicerad studie om den ekonomiska krisens effekter 
på bl.a. folkhälsan, visar att ekonomiska problem leder till sämre psykisk hälsa och 
i värsta fall till självmord (4).

Ekonomins betydelse för hälsan
För att beskriva hur den ekonomiska situationen påverkar individen har vi använt 
oss av ett sammanslaget mått som vi här kallar för ”ekonomiska förhållanden”. Här 
har två frågor använts för att beskriva individens ekonomiska situation. Den första 
frågan handlar om man haft svårigheter att klara sina löpande utgifter de senaste 12 
månaderna och den andra om man kan skaffa fram 22 000:- på en vecka om något 
oförutsett skulle inträffa. Beroende på hur man besvarat frågan har man fått tre 
olika värden för ”ekonomiska förhållanden”;

1) inga ekonomiska problem – god ekonomi
2) antingen svårigheter att klara löpande utgifter eller att skaffa fram 22 000:- 
inom en vecka – sämre ekonomi
3) både svårigheter att betala löpande utgifter och att skaffa fram 22 000:- 
inom en vecka – sämst ekonomi
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När det gäller den psykiska hälsan har ”ängslan/oro” utgått från svarsalternativen 
”vid ett flertal tillfällen/hela tiden”. Nedsatt psykiskt välbefinnande har beräknats 
med hjälp av GHQ12 (General Health Questionnaire). 

På frågan om att avstå från vård eller läkemedel har man svarat att man under 
de senaste 3 månaderna avstått eller tvingats begränsa, nödvändiga sjukvårdsbesök 
eller läkemedelsinköp.

Resultat
Den ekonomiska situationen är generellt sämre bland kvinnor än bland män. 
Framför allt i åldrarna över 65 år har kvinnor sämre ekonomi än vad männen har, 
se figur 1. Detta beror sannolikt på att kvinnor har en lägre pension, då man varit 
hemma med barn eller inte arbetat heltid. Samtidigt ser man att andelen med eko-
nomiska problem minskar med stigande ålder för båda könen. I åldrarna 18-34 år 
ligger andelen med god ekonomi runt 55 procent, mot över 70 procent för övriga 
åldersgrupper. 

Det är vanligast med ekonomiska problem bland studerande, arbetslösa och 
förtidspensionerade, vilket faller sig naturligt då dessa grupper är de med inga eller 
låga inkomster.

Figur 1. Ekonomiska förhållanden, fördelat på ålder och kön, andelar i procent (%).

Det allmänna hälsotillståndet påverkas av ekonomiska problem. Andelen med bra/
mycket bra allmänt hälsotillstånd är högre bland de god ekonomi, 79 procent, 
jämfört med 70 procent bland de med sämre ekonomi och 59 procent bland de 
med sämst ekonomi. Den självrapporterade tandhälsan följer samma mönster 
där de med god ekonomi angett bra/mycket bra tandhälsa till 83 procent mot 58 
procent bland de med sämst ekonomi.

Även den psykiska hälsan påverkas, se figur 2. Här ser vi att det är mer än tre 
gånger vanligare bland de med sämst ekonomi att uppleva ängslan och oro än 
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bland de med bra ekonomi. Det självrapporterade psykiska välbefinnandet påver-
kas också och som framgår av figuren, ökar andelen med nedsatt psykiskt välbefin-
nande när ekonomin är sämre.

Figur 2. Andel	(%)	som	upplever	ängslan/oro	eller	har	ett	nedsatt	psykiskt	välbefinnande	i	förhållande	

till ekonomisk situation.

Många med ekonomiska problem tvingas avstå från tandläkarbesök, läkarbesök och 
att ta ut föreskrivna mediciner. Vanligast är att avstå från tandläkarbesök följt av att 
inte ta ut sina mediciner, se figur 3.

Figur 3. Andel (%), som avstått från vårdbesök eller från att ta ut mediciner, i förhållande till ekonomin.

Avslutande kommentarer
Vi är sårbara både på samhällsnivå och på individnivå när ekonomiska problem 
uppstår. Av resultaten framgår att hälsan i allra högsta grad påverkas av sämre 
ekonomi och att hälsan försämras beroende av hur svåra ekonomiska problem man 
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har. Detta gäller för såväl det allmänna hälsotillståndet, tandhälsan som för den 
psykiska hälsan. 

Glädjande nog kan vi konstatera att andelen med sämre/sämst ekonomi minskar 
med stigande ålder. Många gånger får man intrycket att de äldre, pensionärerna, 
har det sämst ställt ekonomiskt men av resultaten att döma är det tvärt om. 

Många tvingas avstå från sjukvårdsbesök eller från läkemedelsinköp på grund 
av ekonomiska skäl. Detta leder till ökade klyftor i samhället. Då de med sämre 
ekonomi inte kan få den vård eller de läkemedel de behöver, kan vi inte leva upp 
till målet om god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
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 Sjukskrivningar är vanligare bland kvinnor än bland män.

 Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning 
hos båda könen.
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Anders Andrén

Arbete och sjukskrivning

Frågorna om sjukskrivning kan bara besvaras av personer 16-64 år ”registrerade i 
försäkringen”. I Liv och hälsa således endast 18-64 år.

Arbeten som upplevs både stressiga och psykiskt ansträngande är vanligare bland 
kvinnor än bland män. Exempel är yrken där man i stort sett hela tiden arbetar 
med människor, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetskravens betydelse 
för ohälsa stöds av flera forskningsstudier där friska personer som rapporterat höga 
psykiska krav utvecklat psykisk ohälsa och värk i nacke och skuldror.

I Liv och hälsa 2012 är sjukskrivning vanligare bland kvinnor än bland män. 
Uttryckt i antal dagar som en person varit sjukskriven uppgav drygt fem procent av 
kvinnorna att de varit sjukskrivna mellan 29 – 89 dagar och bland män tre procent.

Sjukskrivningar som varit 90 dagar eller längre uppgick andelen till sju procent 
bland kvinnor och fem procent bland män.

Vilka var de huvudsakliga sjukskrivningsorsakerna? Numera dominerar psykisk 
ohälsa till sjukskrivning både bland män som bland kvinnor. Tidigare dominerade 
besvär i rörelseapparaten såsom besvär från rygg, nacke, axlar etc.

Slår man samman svaren gällande utbrändhet, utmattningssyndrom samt andra 
psykiska problem uppgår andelen bland kvinnor till 39 procent och bland män till 
29 procent.

Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och att vara sjukskriven. Andelen 
med sjukskrivning hänger bland annat samman med längden på utbildning. Bland 
personer 18 – 34 år med en grundskoleutbildning är 10 procent sjukskrivna. Har 
man gymnasieutbildning eller högre i nämnda åldersgrupp sjunker sjukskrivningen 
till 3 procent.

Samma förhållande gäller även för dem i åldern 35 – 64 år. Elva procent bland 
de med enbart grundskola var sjukskrivna. Motsvarande var mellan 5 – 6 procent 
bland de med gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Vilka faktorer har eller hade betydelse för en persons återgång till arbete?
Bättre hälsa var det naturliga svaret, men 13 procent kvinnor ansåg att aktivt stöd 

från företagshälsovård, sjukvård och Försäkringskassa var viktigt för deras återgång 
till arbete, medan endast 4 procent av männen ansåg det

Män har svarat att förändringar på arbetsplatsen och ”annat” än de uppräknade 
alternativen var viktiga för dem.
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 Långtidssjukskrivning i Värmland minskar liksom för 
Sverige i övrigt.

 Dålig psykosocial arbetsmiljö har stor betydelse för 
risken för långtidssjukskrivning.
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Lars-Gunnar Engström och Ulla-Britt Eriksson

Arbete och hälsa

S jukfrånvaron i Sverige har genom historien utmärkts av fluktuationer och kraf-
tiga svängningar (1). En dramatisk utveckling skedde i slutet av 1990-talet och 

fram till 2003 då sjukskrivningarna på bara några få år mer än fördubblades. Sjuk-
skrivning blev ett politiskt problem i den svenska välfärdsdebatten och samhällets 
kostnader kom i förgrunden (2). I debatten betonades också starkt den så kallade 
arbetslinjen, som innebar en satsning på aktiva åtgärder för att få människor att 
försörja sig själva (3). Inom sjukförsäkringen skedde successivt stora förändringar. 
Bland annat infördes olika tidsgränser och lagstiftningen blev mer restriktiv (4). 
Före den 1 juli 2008 fanns till exempel ingen bortre gräns för sjukskrivning. Efter 
2003 minskade sjukfrånvaron kontinuerligt under flera år och hamnade nära den 
genomsnittliga nivån för övriga Västeuropa (5). Från och med 2011 har antalet 
sjukfrånvarande åter börjat öka. Dagens nivå ligger dock fortfarande under den 
nivå som vi hade i mitten av 1990-talet och inledningen av 2000-talet (6). 

Utvecklingen ser dock olika ut för olika grupper av sjukskrivna. Försäkringskas-
sans (6) analyser visar exempelvis att den relativa ökningen under senaste ett och 
ett halvt åren har varit kraftigast bland 20–29-åringar och att det är en större ökning 
för kvinnor än för män. De psykiska diagnosernas andel i de pågående sjukfallen 
fortsätter att öka och de utgör den största diagnosgruppen för kvinnorna och den 
näst största för männen efter sjukdomar i rörelseorganen. De psykiska diagnoserna 
är dock den diagnosgrupp som ökar mest även för männen och ligger nära rörelse-
organens. En ökning av den arbetsrelaterade stressen tycks dessutom vara en global 
trend (7). Medvetenheten om att alltfler sjukdomstillstånd präglas av de sociala och 
psykiska faktorerna omkring oss behöver lyftas fram (8).

Som visas ovan är sjukskrivningarna inte jämnt fördelade i befolkningen. 
Förutom skillnader mellan kvinnors och mäns sjukskrivning och fördelningen i 
olika åldrar så finns det också betydande skillnader mellan olika yrkesgrupper. An-
ställda i ledningspositioner och i yrken som generellt kräver en högskoleutbildning 
har exempelvis en betydligt lägre sjukfrånvaro än yrken med låga eller inga krav på 
akademisk utbildning (4). Nämnas bör dock att kvinnor har en högre sjukfrånvaro 
än män i alla studerade yrken (4). 

I detta kapitel studerar vi långtidssjukskrivningar och dess relation till i första 
hand arbetsmarknad och psykosocial arbetsmiljö. Urvalet är begränsat till individer 
i ”arbetsför” ålder vilket vi definierat som 18-64 år. Detta urval kan naturligtvis 
diskuteras på grundval av att möjlighet numera finns att jobba åtminstone upp till 
67 års ålder. För att kunna jämföra långtidssjukskrivningarna med tidigare Liv och 
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Hälsa-undersökningar, 2004 och 2008, har vi dock valt att göra denna begränsning. 
Vidare definierar vi långtidssjukskrivningar som de som varit sjukskrivna en period 
av 29 dagar eller längre den senaste 12-månadersperioden.

Arbetsmarknadssektor och sjukskrivning
Engström och Eriksson (9) konstaterade att den värmländska arbetsmarknaden 
likt den svenska i stort var könssegregerad. Män arbetar i huvudsak inom den 
privata sektorn och kvinnor är kommunanställda. Denna skillnad kvarstår i 2012 
års undersökning men där ändå några utvecklingstrender kan ses. Trenderna blir 
tydligare när man ser till såväl 2004, 2008 och 2012 års undersökningar sammanta-
get. Kortfattat innebär dessa trender att andelen av värmlänningarna anställda i den 
privata sektorn ökar för både män och kvinnor och att andelen kommunanställda 
kvinnor minskar. I 2012 års undersökning var 68 % av männen respektive 32 % av 
kvinnorna privatanställda. Av männen var 10 % kommunanställda medan motsva-
rande för kvinnorna var 41 %.

Sjukskrivningsutvecklingen mellan åren 2004 till 2012 
Av figuren nedan framgår tydligt hur andelen med långa sjukskrivningar i befolk-
ningen har sjunkit under tiden för de tre senaste Liv och Hälsa-undersökning-
arna. (Resultaten avser gruppen 65 år eller yngre med någon form av arbete). Vi 
kan se att det i princip rör sig om en halvering av andelen där minskningen har 
skett under hela tidsperioden för kvinnor men främst mellan 2004 och 2008 för 
männen. Det finns en viss risk att denna bild är något missvisande på grund av 
de långa tidsintervallen mellan respektive undersökning. Vi vet att på riksnivå har 
en ”bottennivå” i sjukskrivningsfrekvens redan nåtts och siffrorna har sedan 2011 
återigen börjat stiga (6). 

Figur 1. Andel (%) med arbete, 65 år eller yngre, som varit sjukskrivna 29 dagar eller längre (senaste 

12 mån), fördelat på kön och år.

Den psykosociala arbetsmiljön och sjukskrivning 
Även för individer som uttrycker att de arbetar i en sämre psykosocial arbetsmiljö 
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här. Det är ändå tydligt att en dålig psykosocial arbetsmiljö samvarierar med högre 
sjukskrivningsfrekvenser. Detta kan exempelvis ses i svaren till de tre frågor med 
ursprung i Karasek och Theorells (10) Krav och kontrollmodell som finns med i 
undersökningen. I denna modell studeras arbetsmiljön utifrån vilka krav som ställs 
på individen på arbetet respektive vilken kontroll hen upplever sig ha över arbets-
situationen. Kombinationen av krav och kontroll tros ha betydelse för individens 
hälsa. Speciellt kombinationen av höga krav och låg kontroll har visats ha negativa 
effekter på hälsa och öka risken för sjukskrivning (11). 

I denna studie finns inte alla aspekter av krav-kontrollmodellen belysta men 
några frågor finns ändå tillgängliga. De två frågor som är relaterade till höga krav, 
att inte ha tillräckligt med tid till arbetsuppgifterna respektive att uppleva motstridiga krav, 
tycks också resultera i väsentligt högre andelar sjukskrivna. Kontrollfrågan, i vilken 
grad man upplever frihet i hur arbetet skall utföras, visar att för de som upplever sådan 
frihet ser vi också lägre andel långa sjukskrivningar. Mönstren kan ses för både män 
och kvinnor men riskökningen för långtidssjukskrivning tycks större för männen 
vad gäller den kontrollrelaterade aspekten av psykosocial arbetsmiljö och större för 
kvinnorna då kravdimensionen fokuseras.

Kvinnor återfinns oftare inom arbeten relaterade till omsorg av människor och är 
därmed också oftare utsatta för psykosociala påfrestningar i arbetet (12). I diagram 
1 framgår att skillnaden mellan könen i andel sjukskrivna successivt har minskat i 
de tre Liv och Hälsa-undersökningar som redovisas här. När vi i figurerna 2 och 3 
studerar sjukskrivningen relaterad till psykosociala arbetsmiljöfaktorer så ser vi att 
skillnaden mellan könen är fortsatt stor. Undantaget är dock frihet i hur arbetet 
skall utföras och hur det påverkar sjukskrivningen. Här uppvisar männen en större 
riskökning för sjukskrivning när denna frihet upplevs som begränsad. Normen för 
män är en hög grad av upplevd frihet i arbetet (12) och när den inte uppfylls ökar 
därmed risken för sjukskrivning.

Figur 2. Andel (%) sjukskrivna över 29 dagar i förhållande till psykosocial arbetsmiljö och krav/

kontrollfaktorer, fördelat på kön, 2012.
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Av figur 3 framgår att den psykosociala arbetsmiljön är viktig, speciellt för kvinnor-
na. Detta gäller speciellt för frågan om hur man trivs med sitt arbete, där vi ser att 
av de sjukskrivna kvinnorna så är det en betydligt större andel som uppgett att de 
vantrivs med sitt arbete i jämförelse med männen. Varför det är så kan vi endast 
spekulera omkring. Vid utveckling av stressreaktioner har man i olika studier funnit 
att störningar i våra relationer spelar en betydelsefull roll (8). Vi vet att kvinnor 
oftare befinner sig i s.k. relationsyrken. De arbetar med människor inom vård, 
omsorg, undervisning och service. Flera studier som presenterats på senare tid 
lyfter fram betydelsen av att studera och förstå hur konfliktfyllda relationer skapar 
psykisk ohälsa (13-15). Andra studier lyfter fram betydelsen av kontroll över arbetet 
(10). Kombinationen av höga krav, små möjligheter att påverka arbetet och bristen 
på socialt stöd från chefer och kollegor är riskfaktorer för psykisk ohälsa för både 
kvinnor och män (16). 

Figur 3. Andel (%) sjukskrivna 29 dagar eller längre i förhållande till psykosocial arbetsmiljö, fördelat på 

kön, 2012.

Av figur 3 kan utläsas att även oron att förlora arbetet inom närmsta året tycks ha 
betydelse för långtidssjukskrivning. Närmare tio procent av både de långtidssjuk-
skrivna männen och kvinnorna uppvisar en sådan oro. Denna oro kan ses mot bak-
grunden att utvecklingen på arbetsmarknaden uppvisar alltmer osäkra anställningar 
och att den globala ekonomiska kris, som startade år 2008, också har påverkat 
denna del av världen. I en nyligen publicerad antologi om ekonomiska kriser ur 
ett samhällsvetenskapligt perspektiv lyfter flera av författarna fram hur skeenden 
och händelser på den globala arenan får genomslag också på lokal nivå även om 
hälsoeffekter sker med en viss tidsmässig fördröjning (17). Samtidigt poängteras att 
de samband som studerats om finanskrisens effekter är så komplexa att det inte går 
att dra några säkra slutsatser om orsakssambanden (18).
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I Ungdomsstyrelsens (19) senaste undersökning om ungas syn på liv och arbete 
ser man att utvecklingen mot fler tillfälliga jobb inte motsvarar önskningarna 
hos de yngre på arbetsmarknaden. Framförallt i åldersgruppen 25-29 år betonas 
att de viktigaste egenskaperna i ett arbete är förutom en god arbetsmiljö också en 
fast anställning och denna uppfattning har ökat i betydelse sedan förra studien 
gjordes (19). Vad gäller arbetsmarknaden i Värmland sedan inledningen på fi-
nanskrisen 2008 syns även här en utveckling mot alltmer osäkra anställningar. 
Exempelvis skriver Dahlgren (20) att antalet företagskonkurser blev fler under 
åren 2008 – 2011 och att bemanningsföretagens roll ökat, då företagen drar sig 
för att tillsvidareanställa. Då flera beslut om nedläggningar också fattades i anslut-
ning till denna period så kan man förstå att den upplevda oron också har en reell 
grund. Det är känt att lågkonjunktur med ökande arbetslöshet påverkar arbetsför-
hållanden i negativ riktning (21). Det kan handla om alltifrån omorganisationer 
till uppsägningar och att kraven på den arbetskraft som jobbar kvar ökar. Inom 
samhällsvetenskapen har det alltsedan 1970-talets början genomförts en rad studier 
om sambandet mellan ekonomiska förändringar och folkhälsa. De genomförda 
studierna har dock uppvisat delvis motsägelsefulla resultat, vilket pekar mot vikten 
av fortsatta studier av hälsorisker vid ekonomiska kriser. 

Det kanske mest iögonfallande och förvånande dock är hur stor andel av de lång-
tidssjukskrivna, som uppger att de utsatts för mobbning eller trakasserier på arbetet, 
figur 3. Det framstår som att över huvud taget någon gång ha varit utsatt har haft 
betydelse. Det är i överensstämmelse med resultat från en studie av Eriksson et al. 
(22), där det visade sig att det tycks ha stor betydelse för senare sjukskrivning med 
psykisk diagnos om man tidigare hade varit inblandad i konflikter på arbetet.

Avslutande kommentarer
Långtidssjukskrivningen har minskat för såväl män som kvinnor, i gruppen med 
någon form av arbete och under 65 år, i Värmland i jämförelse med Liv och Häl-
sa-undersökningarna 2004 och 2008. Mönstret är dock något osäkert på grund av 
de stora tidsintervallerna mellan undersökningarna. Skillnaderna i sjukskrivnings-
omfattning mellan män och kvinnor har också minskat mellan undersökningarna. 
Minskningstakten i sjukskrivning har varit lägre för männen. De psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna spelar fortfarande en betydande roll för att förklara och 
förstå orsakerna bakom sjukskrivningarna. Det finns även andra förklaringsfakto-
rer bakom sjukskrivningarna. Försäkringskassans analyser (4) visar exempelvis att 
kommuner som uppvisar högt ohälsotal också har en liten andel av befolkningen i 
arbetsför ålder som har eftergymnasial utbildning. Detta gäller även för Värmland. 
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 Värmlänningarna har stort förtroende för den generella 
samhällsservicen och för rättsstatens institutioner (hälso- 
och sjukvården, barnomsorgen, skolan, polisen och 
domstolarna). 

 Förtroendet för institutioner som ägnar sig åt individuell 
myndighetsutövning är betydligt lägre (Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, äldreomsorgen och socialtjänsten). 

 Inte heller fackföreningar och politiska aktörer/institutioner 
har särskilt stort förtroende; landstingspolitiker och 
kommunpolitiker ligger lägst.

 Förtroendet skiljer i betydande grad åt mellan olika 
grupper i samhället: personer som har det bra ekonomiskt, 
socialt och hälsomässigt har betydligt större förtroende 
generellt sett än personer som har det sämre i dessa 
avseenden.

 Ideologi är viktig för förtroendet för regering och Riksdag. 

 Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet både 
med avseende på förtroendet för politiker, i synen på 
företagsklimat och på kommunens attraktivitet.
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P.O. Norell

Har värmlänningarna 
förtroende för 
samhällsinstitutioner 
och politiker?

Vilken betydelse har det om vi som medborgare har förtroende för samhällsin-
stitutionerna? Eller om det finns tillit mellan människor mera generellt i ett 

samhälle? Detta är frågor som de senaste decennierna alltmer kommit i fokus inom 
samhällsvetenskap. De allra flesta forskare på området är eniga om att frågor om 
tillit mellan människor (horisontellt förtroende) och tillit till samhällsinstitutioner 
(vertikalt förtroende) är sällsynt viktiga för att ett samhälle skall fungera väl. Förtro-
ende är något som gradvis byggs upp men som snabbt kan raseras och som det kan 
ta lång tid att återställa. 

Ett samhälle präglat av tillit underlättar det dagliga livet för människor. Om det 
inte finns förtroende mellan människor försvåras kontakter och man tvingas till 
omständliga och kostsamma lösningar vid till exempel handel); man vågar inte 
träffa affärsuppgörelser utan att man direkt får sin del: transaktionskostnaden blir 
hög (Coase 1960). Dyra försäkringslösningar och skydd är typiska i samhällen med 
låg tillit. Dessa förknippas även med företeelser som korruption och nepotism; det 
gäller att ta vara på tillfällena att sko sig själv och gynna de egna så länge man har 
möjligheten, för så skulle andra ha gjort (Banfield 1958). Kriminella grupper stärker 
sin ställning och grupp ställs mot grupp. Om vi har förtroende för en myndighet 
kan vi vara öppna i vår kommunikation på ett helt annat sätt än om vi inte litar på 
den. Typiskt för samhällen med låg tillit för offentliga institutioner är att välbär-
gade söker privata lösningar och att många är ovilliga att bidra till en kollektiv 
finansiering. Väl fungerande institutioner uppfattas således som en nyckelfaktor för 
såväl fungerande ekonomiska, sociala som politiska system (North 1990a, 1990b; 
Putnam 1993, 2000; Rothstein 1998, 2003 och 2011). Många studier visar på att 
det finns ett starkt samband mellan förtroendet mellan människor och förtroendet 
för samhällets institutioner. Detta gäller även för Värmland1. 

1  En särskild analys på data i en annan stor enkätundersökning till värmlänningar som genomfördes år 
2010 visar på en stark koppling mellan grad av tillit till andra och grad av tillit till samhällsinstitutioner 
(för information om studien, se Nilsson, Aronsson & Norell 2012). 
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De institutioner och aktörer, som vi här skall analysera förtroendet för, utgör 
samtliga viktiga delar av ett välfärdssystem som ständigt är i förändring. Detta 
påverkas av ny lagstiftning, tilldelningen av resurser, förändrade ekonomiska och 
sociala förhållanden i samhället med mera. De allra flesta som lever i Sverige idag, 
och därmed också i Värmland, är uppväxta i vad som traditionellt har beskrivits 
som den socialdemokratiska eller skandinaviska (ibland den svenska) välfärdsmo-
dellen med särskilda egenskaper (Esping-Andersen 1990). Ett viktigt inslag i denna 
är en i huvudsak kollektivt finansierad samhällsservice genom kommuner och 
landsting men också med inslag av statliga myndigheter. I jämförelse med många 
andra länder har fackföreningar samt kommun- och landstingspolitiker haft centra-
la roller. Staten har varit starkt normerande. Det är genom initiativ och beslut i de 
centrala politiska instanserna som välfärdspolitikens inriktning förknippas. Staten 
är förstås också garanten för rättssäkerhet. Urvalet av institutioner och aktörer har 
denna utgångspunkt. I vår vardag möter vi representanter för samhällsinstitutioner. 
I varierande grad, beroende på livssituation, påverkas vi av deras verksamhet. Men 
har vi förtroende för dessa, för så många, viktiga institutioner och aktörer?

Förtroendestudier har under lång tid genomförts i Sverige. SOM-institutetet 
vid Göteborgs universitet har ansvarat för dessa sedan mitten på 1980-talet (för en 
sammanställning, se Weibull 2013). I den särskilda värmlandsstudien, i ett samar-
bete mellan Karlstads och Göteborgs universitet, gjordes liknande undersökningar 
(Nilsson2012a, 2012b, 2012c). 

Vilka är orsakerna till att vi har eller saknar förtroende?
Vad är det som förklarar medborgarnas skillnader i förtroende för samhällsinstitu-
tioner? Annorlunda uttryckt: vad grundar man sin bedömning på? Har man haft 
en personlig erfarenhet av en samhällsinstitution, direkt genom kontakt eller t ex 
berörts indirekt av mera generella beslut, är detta en naturlig utgångspunkt. Gene-
rellt gäller att det för utomstående är i det närmaste omöjligt att ha en ingående 
kunskap om en institution. Möjligen kan man som anställd leva upp till ett sådant 
krav. Det kan vara svårt att överhuvudtaget ha en uppfattning om institutioner som 
man knappt vet vad de ägnar sig åt eller som man haft liten eller ingen kontakt 
med. Detta kunskapsmässiga element förefaller vara grundläggande. Ur en metod-
teknisk utgångspunkt blir det därför viktigt att närmare studera svarsalternativet 
”ingen uppfattning”. Redan traditionella sociodemografiska bakgrundsvariabler kan 
här ge en indikation. Det är förstås inte nödvändigt att bedömningen grundas på 
en direkt egen erfarenhet eller på erfarenheter som närstående överfört; offentliga 
institutioner bevakas av massmedier och de bilder man fått genom dessa – inte 
sällan av problem eller kriser - kan också utgöra grunder för bedömningen. Till 
detta kan det finnas en ideologisk disposition: man kan uppfatta vissa institutioner 
och de verksamheter som dessa bedriver som mer eller mindre nyttiga. Befinner 
man sig på långt avstånd från regeringen i ideologiskt hänseende är sannolikheten 
stor för att man också har ett lågt förtroende för denna. Man kan uppfatta att de 
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förslag som denna lägger är felaktiga eller orättvisa, medan en ideologiskt närståen-
de kan uppfatta politiken som god. 

Vissa myndigheter kan således ha ett mer eller mindre gott rykte oavsett hur väl 
de faktiskt fungerar utifrån sina förutsättningar (lagstiftningsmässigt, personellt och 
resursmässigt). En ytterligare faktor kan vara den mera generella stämningen i sam-
hället. I en situation där människor uppfattar att saker och ting utvecklas negativt 
för dem kan det vara lätt att detta också påverkar synen på de offentliga institu-
tionerna och på viktiga aktörer. Den strukturella situationen för flera av de värm-
ländska kommunerna är besvärlig och liksom den finansiella situationen (Norell 
2012a). En konsekvens av detta är att många fått ägna sig åt svåra och trista beslut, 
som att minska på service, lägga ned institutioner, riva lägenheter etcetera.

Det är således viktigt att inte sätta likhetstecken mellan förtroende och hur väl en 
institution fungerar. Med beaktande av de förutsättningar som gäller skulle kanske 
en oberoende granskare i form av en kvalificerad utvärderare eller revisor ge ett helt 
annat omdöme än folk i allmänhet. 

Vi känner väl till att servicen kan variera mellan kommuner. Det finns omfat-
tande statistik med jämförelser över till exempel service och kostnader. Även om 
skatteutjämningssystemet syftar till att utjämna förutsättningarna att ge service 
kvarstår skillnader som kan ha sin grund i ofullständigheter i detta system, i skillna-
der i politiska ambitioner och/eller i hur effektivt man driver sin verksamhet. Det 
har förekommit en omfattande debatt om den centralisering av offentlig service 
som pågått i decennier. En konsekvens är förstås att omfattningen på den statliga 
servicen kan variera kraftigt mellan olika kommuner; man kan ha olika långt till att 
komma i åtnjutande av denna. Polisen är en myndighet i länet men dess närvaro 
skiljer sig betydligt åt mellan olika delar, för att ta ett exempel. Hälso- och sjuk-
vården har en när-organisation i alla kommuner men akutsjukvård finns vid tre 
sjukhus med olika avstånd från medborgarna; problemen att rekrytera läkare och 
annan kvalificerad personal till mera perifera delar av länet har uppmärksammats. 

Förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner i Värmland
Vi skall börja med att se närmare på hur värmlänningarnas förtroende för viktiga 
samhällsinstitutioner var 2012 och hur detta har utvecklats från 2008 (tabell 1). 
Studierna före år 2012 avser ålderskategorin 18-84 år medan 2012 års studie även 
inkluderar personer 85 år och äldre. För att få jämförbarhet finns en särskild 
kolumn där den senare gruppen inte ingår.

Vi vet från andra studierna att mycket få av de svarande använder alternativet 
”Mycket stort förtroende”. Liksom i den nationella SOM-studien avseende 2012 
(Holmberg & Weibull 2013:435) utmärker sig här hälso- och sjukvården med det 
högsta värdet (13 procent i båda studierna). Även polis, domstolar och barnomsorg 
når ett tvåsiffrigt procenttal. För övriga är siffrorna betydligt lägre. Ett annat vanligt 
mått är att slå samman svarsalternativen ”mycket stort” och ”ganska stort” förtroen-
de till ”stort förtroende”. Hälso- och sjukvården får då ett mycket högt värde (78) 
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men även för polis, barnomsorg, skola och domstolar redovisar fler än hälften stor 
förtroende. Den andra extremen – svarsalternativet ”inte alls” [förtroende] – ger i 
huvudsak en spegelbild. Det är de institutioner som har lägst tal för ”stort förtro-
ende” som nu har högst värden – dvs. Arbetsförmedling och Försäkringskassa, men 
även de politiska instanserna, fackföreningarna och äldreomsorgen redovisar tio 
procent eller mer. 

Det är också viktigt att notera att det är betydande skillnader i hur svarsalter-
nativet ”ingen uppfattning” används. Även i detta fall utmärker sig hälso- och 
sjukvården; så gott som samtliga har här en uppfattning. Men även för polisen, 
äldreomsorgen, skolan, regeringen och Riksdagen är de aktiva svaren många. Det 
förefaller vara svårast att avge omdömen om Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 
och domstolarna. Många har även svårt att bedöma landstingspolitikerna och 
barnomsorgen. 

Det är följaktligen inte självklart vilka mått som bäst beskriver förtroendet. Här 
används även ett mått ”förtroendebalans” som mäts som skillnaden i procenten-
heter mellan svarsalternativen ”mycket stort” och ”ganska stort” å den ena sidan 
och ”inte särskilt stort” och ”inte alls” å den andra. Även i SOM-studierna finns ett 
mått ”förtroendebalans”. Detta mäts dock något annorlunda än här vilket är viktigt 
att komma ihåg vid jämförelser2 särskilt av absolut nivå. För jämförelser mellan 
olika institutioner torde detta ha begränsad betydelse, liksom för förklaringar till 
skillnader mellan olika undergrupper. För jämförelser av värmlänningarnas förtro-
ende är det viktigt att använda samma mått över tid. I den fortsatta redovisningen 
används just förtroendebalansmåttet som kanske bäst ger en samlad bild, i kombi-
nation med svarsalternativet ”ingen uppfattning”. 

2  I SOM-studierna används sex svarsalternativ: ”mycket stort”, ”ganska stort”, ”varken/eller”, ”ganska 
litet”, ”mycket litet” samt ”ingen uppfattning”. Det kan diskuteras vilken betydelse det har att inget 
mellanalternativ finns i vår studie. Innebär t ex detta att alternativet ”inte särskilt stort” blir större? 
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Tabell 1. Värmlänningarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner 

Institution
Mycket 
stort 

Ganska 
stort

Inte 
särskilt 
stort 

Inte alls
Ingen 
upp-
fattning

Förtroen-
debalans
2012 (18-
85+ år)

Förtroen-
debalans 
2012 (18-
84 år)

Förtroen-
debalans 
2008 (18-
84 år)

Hälso- och sjukvård 13 65 18 2 3 +58 +58 +46

Skolan 6 49 26 3 16 +26 +26 +25

Barnomsorg 10 50 10 1 29 +49 +49 +48

Polisen 12 53 19 4 11 +42 +43 +38

Domstolarna 10 41 14 4 32 +33 +33 +23

Äldreomsorg 4 30 42 10 15 -18 -19 -15

Socialtjänst 3 22 30 8 36 -13 -14 -15

Försäkringskassan 3 23 34 16 25 -24 -24 -25

Arbetsförmedlingen 2 13 33 21 31 -39 -40 -33

Fackföreningarna 4 28 29 11 27 -8 -8 -14

Politikerna i din 
kommun

3 23 40 14 21 -28 -28 -25

Politikerna i  
landstinget

2 17 39 15 28 -35 -35 -41

Riksdagen 4 35 34 10 18 -5 -6 -28

Regeringen 6 34 31 15 15 -6 -6 -34

Kommentar: Balansmåttet avser skillnaden i procentenheter mellan svarsalternativen ”mycket stort” 

och ”ganska stort” förtroende å den ena sidan och ”inte särskilt stort” och ”inte alls” å den andra. 

Svaren är viktade till att avse hela populationen värmlänningar.

Det mönster som här framträder är således nära i överensstämmelse med aktuella 
SOM-studier3. När det gäller de verksamheter som landsting och kommuner är 
ansvariga för har redan slagits fast att förtroendet för hälso- och sjukvården är stort. 
Detta gäller också för barnomsorgen och skolan. Det går en tydlig gräns mellan 
dessa tre institutioner och övriga. Förtroendet för äldreomsorgen och socialtjänsten 
är betydligt lägre med negativa tal på förtroendebalansen. Gemensamt för soci-
altjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är att dessa hanterar olika 
individer utifrån specifik lagstiftning och praxis; i myndighetsutövningen värderas 
behov mot regler och beslut kan uppfattas som negativa från den enskildes per-
spektiv. Detta gäller även för äldreomsorgen; biståndsbedömningen är en viktig 
faktor för servicens omfattning och karaktär. Många kan uppleva sig vara i ett un-
derläge i förhållande till dessa institutioner. Bilden i den här studien överensstäm-
mer som sagt väl med andra liknande studier. De rättsvårdande myndigheterna 
– polis och domstolar – uppvisar höga förtroendetal, särskilt polisen. När det gäller 
politiska aktörer/institutioner är mönstret likartat för Riksdagen och regeringen, 

3  I dessa senare studier preciseras frågan till de yrkesgrupper som är verksamma i de olika institutioner-
na. I SOM-studien för Värmland fanns även frågor om nöjdhet med servicen inom dessa fält (se Nilsson 
2012a).
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med ett svagt negativt balanstal; kommunpolitiker och i ännu större utsträckning 
landstingspolitiker visar klart negativa tal. Förtroendet för fackföreningarna ligger 
något lägre än för de nationella politiska instanserna men betydligt över värdena 
för kommun- och landstingspolitiker. Gör man en faktoranalys för att söka mera 
sammanhållna mönster i svaren framträder tre dimensioner: generell samhällsservice 
och rättstat (hälso- och sjukvård, barnomsorg, skola, polisen och domstolarna), in-
dividuell myndighetsutövning (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, 
äldreomsorgen och fackföreningarna) samt politiska instanser (regeringen, Riksdagen, 
kommunpolitiker och landstingspolitiker). 

Det är således stora skillnader i hur värmlänningarna uppfattar viktiga institutio-
ner och aktörer. Det huvudsakliga mönstret skiljer sig inte från 2008. Det kan dock 
konstateras att förtroendet för Riksdag, regering, hälso- sjukvården och domsto-
larna klart förbättrats, i någon mån även landstingspolitiker och fackföreningar, 
medan särskilt Arbetsförmedlingen nu redovisar en försämring. 

Förtroendet i olika undergrupper 
Vi skall nu gå vidare i analysen och först relatera förtroendebalansmåtten till olika 
bakgrundsvariabler i befolkningen år 2012. Här lyfts således även svarsalternativet 
”ingen uppfattning” fram. Detta ger en indikation på hur människor uppfattar 
sig känna till de olika institutionerna. Ett genomgående mönster som upprepade 
studier visat är att personer som själva haft kontakt med en offentlig service t ex 
som brukare har större förtroende än personer vars anhöriga haft en sådan kontakt, 
som i sin tur har högre förtroende än personer som helt saknat kontakt (Nilsson 
2012c).

Finns det skillnader mellan olika kategorier värmlänningar när det gäller för-
troendet för olika samhällsinstitutioner och politiska aktörer? Låt oss börja med 
de mest traditionella: kön, ålder och utbildning för att sedan se på sysselsättning. 
Dessa variabler speglar skillnader i erfarenheter. Det är samtidigt viktigt att notera 
kopplingar mellan dessa, särskilt gäller detta för ålder och utbildning. ”Utbild-
ningsexplosionen” tog egentligen fart på 1960-talet. Det innebär att personer som 
är 65 år och äldre hade betydligt sämre möjligheter att studera än senare genera-
tioner. Idag är det för de allra flesta självklart att ha en gymnasieutbildning och för 
många att även läsa vidare efter gymnasiet. Vi skall också notera att de yngsta i den 
lägsta åldersgruppen i flera fall ännu inte avslutat sina studier; de kan fortfarande 
befinna sig i gymnasiet. 

Svaren på en fråga om vilken som är intervjupersonens högsta utbildning har 
delats in i fyra klasser: grundskola, gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning 
samt annan utbildning. Den senare kategorin grundas på just detta svarsalternativ 
och är mera svårtolkat. Det kan förstås handla om att man utbildats på sin arbets-
plats och t ex att man varit praktikant och lärt sig ett yrke. Det förhållandet att det 
är de äldsta åldersgrupperna som framför allt använts sig av detta alternativ talar 
för detta. 
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Förtroendet fördelat efter ålder, kön, utbildning och sysselsättning
Hur är då förtroendet fördelat på kön, olika ålders-, utbildnings- och sysselsätt-
ningskategorier? I tabellerna 2, 3 och 4 ges denna redovisning. Låt oss börja med 
utbildning och att se på andelen som inte avger ett aktivt svar, utan istället valt 
alternativet ”ingen uppfattning”. Här finns ett relativt klart mönster: ju högre 
utbildning desto lägre tal. Detta är en väntad tendens: ju högre utbildning man har 
desto mer insatt i samhällsfrågor förväntas man vara. Generellt gäller att mycket 
få saknar uppfattning om hälso- och sjukvården. Med höga tal för ”ingen uppfatt-
ning” finns tendensen att balansmåttet ligger nära noll. 

Åldersfaktorn ger klara utslag. Den allra äldsta gruppen (85 år +) utmärker sig 
särskilt och inte heller på ett förvånande sätt. Dessa personer använder i betydligt 
större utsträckning svarsalternativet ”ingen uppfattning” och detta gäller i synner-
het för Arbetsförmedlingen, fackföreningar, barnomsorg, skola, domstolar och 
socialförvaltningen – institutioner som de kan förväntas ha få eller inga kontakter 
med. I övrigt är detta en förnöjsam grupp: genomsnittligt har de ett betydligt högre 
förtroende för de aktuella institutionerna än övriga.

Skillnaderna är förhållandevis små mellan den yngsta gruppen (18-34 år) och de 
medelålders (35-64 år). De yngsta redovisar dock något lägre förtroende för hälso- 
och sjukvården, vilket sannolikt hänger samman med färre kontakter. De yngsta 
använder i högst utsträckning alternativet ”ingen uppfattning” beträffande politiker 
i kommun och landsting.
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Tabell 2. Värmlänningarnas förtroende för offentliga institutioner och politiska aktörer utifrån 

åldersgrupp, balansmått (samt svarsalternativet ”har ingen uppfattning”)

18-34 år 35-64 år 65-84 år
85 år och 

äldre
Samtliga

Hälso- och sjukvård 43 (5) 60 (2) 69 (3) 70 (6) 59 (3)

Skolan 30 (6) 30 (11) 15 (35) 15 (50) 26 (16)

Barnomsorgen 53 (22) 53 (23) 36 (46) 28 (58) 48 (29)

Polisen 32 (10) 46 (8) 39 (17) 40 (32) 43 (11)

Domstolarna 34 (31) 35 (27) 27 (40) 24 (54) 32 (32)

Äldreomsorgen -22 (17) -19 (13) -15 (17) 24 (16) -18 (15)

Socialtjänsten -14 (29) -16 (34) -12 (46) 14 (49) -13 (36)

Försäkringskassan -21 (20) -28 (18) -18 (40) 11 (51) -23 (25)

Arbetsförmedlingen -47 (17) -43 (27) -23 (53) -2 (70) -39 (31)

Fackföreningarna 0 (30) -14 (15) -5 (45) 8 (65) -7 (27)

Politikerna i din hemkommun -22 (34) -34 (16) -35 (17) 0 (29) -27 (21)

Politikerna i landstinget -21 (41) -41 (24) -37 (21) -8 (34) -35 (28)

Riksdagen -3 (25) -5 (13) -9 (19) 5 (31) -5 (18)

Regeringen -3 (22) -5 (11) -11 (15) 6 (28) -5 (15)

Totalt, genomsnitt 3 (22) 1 (17) 2 (30) 17 (41) 3 (22)

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmåttet. Svaren är viktade till att avse hela 

populationen värmlänningar. 

För utbildningsbakgrund framkommer ett något varierande mönster. När det 
gäller skola och barnomsorg, polisen och domstolarna, och för de högsta politiska 
instanserna: Riksdagen och regeringen är förtroendet störst bland de högst utbilda-
de. Här är viktigt att notera: de lägre utbildade har i betydligt större utsträckning 
valt alternativet ”ingen uppfattning”. Detta kan även spela in för det förhållandet 
att de lägst utbildade har högst förtroende, enligt balansmåttet, för institutioner 
som äldreomsorgen, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt 
för fackföreningarna. Detta är institutioner som mera utsatta människor oftare 
kommer i kontakt med. 

Det finns en del skillnader i svarsmönster mellan könen. Kvinnorna har ett större 
förtroende för polisen och domstolarna; de är därtill tydligt mindre kritiska till 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och till landstingets politiker än männen. 
Kvinnorna använder i klart större utsträckning svarsalternativet ”ingen uppfatt-
ning” än vad männen gör. Tydligast är detta avseende de politiska instanserna, 
fackföreningarna och domstolarna. Kanske speglas i detta traditionella könsroller.
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Tabell 3. Värmlänningarnas förtroende för offentliga institutioner och politiska aktörer utifrån 

utbildningsbakgrund och kön. Balansmått (samt svarsalternativet ”har ingen uppfattning”)

Grundskola
Gymnasial 
utbildning

Eftergymnasial 
utbildning

Annan 
utbildning

Kvinnor Män

Hälso- och sjukvård 66 (5) 56 (3) 65 (1) 65 (3) 59 (2) 57 (4)

Skolan 17 (42) 24 (16) 35 (9) 16 (31) 30 (20) 23 (13)

Barnomsorgen 31 (49) 47 (29) 57 (24) 35 (42) 48 (30) 49 (27)

Polisen 37 (23) 38 (12) 54 (6) 38 (17) 53 (15) 32 (8)

Domstolarna 16 (48) 27 (35) 50 (22) 21 (39) 37 (38) 27 (25)

Äldreomsorgen 6 (17) -14 (16) -17 (12) -9 (13) -17 (15) -17 (15)

Socialtjänsten 0 (44) -12 (38) -11 (31) -10 (40) -10 (38) -16 (34)

Försäkringskassan -8 (39) -24 (26) -21 (23) -22 (34) -19 (27) -26 (22)

Arbetsförmedlingen -16 (55) -28 (32) -37 (29) -30 (46) -34 (36) -43 (27)

Fackföreningarna 4 (48) -7 (27) -9 (23) -6 (41) -6 (34) -9 (21)

Politikerna i din hemkommun -17 (25) -31 (20) -26 (14) -23 (19) -25 (27) -29 (15)

Politikerna i landstinget -30 (30) -34 (28) -35 (23) -32 (24) -28 (34) -41 (21)

Riksdagen -14 (27) -12 (19) 12 (11) -10 (20) -2 (24) -8 (12)

Regeringen -7 (23) -14 (16) 14 (8) -12 (18) -4 (20) -6 (10)

Totalt, genomsnitt 6 (34) 1 (23) 9 (17) 2 (28) 6 (26) -1 (18)

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmåttet. Svaren är viktade till att avse hela 

populationen värmlänningar.

Svarsmönstren från personer 65 år och äldre och de som uppger sig vara ålderspen-
sionärer är förstås närmast identiska. Det finns naturligt nog en stor överensstäm-
melse i svaren på dessa frågor mellan den yngsta ålderskategorin och de studeran-
de, men majoriteten bland personer 18-34 år är ändå i arbete. Gruppen studerande 
utmärker sig av att i störst utsträckning använda sig av svarsalternativet ”ingen 
uppfattning” – de har sannolikt haft minst kontakt med olika samhällsinstitutioner 
– och detta gäller i synnerhet för landstings- och kommunpolitiker. Detta är den 
kategori som har störst förtroende för skolan. De studerande har också klart högst 
värden för förtroendet för fackföreningar. Mest kritisk är man till Arbetsförmed-
lingen. Förtroendet är även högt för hälso- och sjukvård, barnomsorg, polis och 
domstolar. De har en förhållandevis neutral syn på socialtjänst och Försäkringskas-
sa (många saknar uppfattning).

Den största gruppen är de anställda: drygt hälften av samtliga. Svarsmönstret 
från denna kategori motsvarar i stor utsträckning ett genomsnitt av samtliga (se 
ovan). Företagarna är en annan tydlig grupp. Denna har en något mer kritisk syn, 
särskilt på politiker i landsting och kommuner och på fackföreningar. Man är också 
kritisk till Arbetsförmedling, Försäkringskassa och till äldreomsorg. Företagarna 
redovisar störst förtroende för regeringen och även förhållandevis stort för Riksda-
gen. 
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Tabell 4. Värmlänningarnas förtroende för offentliga institutioner och politiska aktörer utifrån deras 

sysselsättning. Balansmått (samt svarsalternativet ”har ingen uppfattning”)

Anställd
(totalt)

Företa-
gare

Stude-
rande

Arbetslös
/förtids-

pensionär

Ålders-
pensionär

Annat
Anställd i 
offentlig 
sektor

Hälso- och sjukvård 59 (2) 45 (2) 53 (7) 42 (5) 68 (3) 29 (7) 66 (1)
Skolan 34 (8) 19 (10) 47 (5) 7 (15) 15 (38) -1 (18) 43 (9)
Barnomsorgen 58 (20) 47 (18) 51 (26) 31 (37) 35 (48) 28 (32) 62 (19)
Polisen 49 (8) 27 (7) 49 (14) 33 (12) 39 (19) 12 (16) 61 (8)
Domstolarna 40 (26) 40 (20) 42 (35) 8 (36) 24 (42) 6 (36) 48 (26)
Äldreomsorgen -19 (13) -35 (12) -4 (27) -30 18) -9 (16) -33 (17) -7 (9)
Socialtjänsten -13 (32) -29 (33) 0 (38) -21 (33) -8 (46) -35 (34) -10 (28)
Försäkringskassan -28 (18) -35 (19) -4 (30) -24 (12) -16 (41) -33 (27) -25 (17)
Arbetsförmedlingen -48 (23) -44 (25) -30 (26) -46 (20) -21 (55) -50 (33) -42 (26)
Fackföreningarna -10 (15) -38 (27) 23 (14) -6 (27) -5 (22) -23 (29) -11 (12)
Politikerna i din hemkommun -30 (18) -32 (13) -6 (48) -32 (31) -24 (18) -39 (23) -33 (18)
Politikerna i landstinget -36 (26) -53 (20) -8 (53) -31 (35) -35 (23) -44 (29) -38 (27)
Riksdagen -3 (15) 12 (9) 14 (30) -24 (24) -10 (20) -13 (21) 1 (15)
Regeringen -3 (13) 25 (8) 3 (24) -29 (21) -11 (17) -9 (19) -4 (12)
Totalt, genomsnitt 4 (17) -4 (16) 16 (26) -9 (22) 3 (29) -15 (24) 8 (16)

Kommentar: I kategorin ”anställda” ingår även mindre grupper som är tjänstlediga och barnlediga. 

I kategorin ”annat” ingår även ”sköter hushåll”. Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Anställd i 

offentlig sektor är en undergrupp inom ”Anställda”. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar.

Här har arbetslösa och förtidspensionärer lagts samman till en kategori. Detta är 
en grupp som kan förväntas vara i underläge i flera avseenden. Det är också en 
förhållandevis kritisk grupp med många låga värden. I jämförelse med andra ut-
märker sig den med ett lågt förtroende för regering och Riksdag. Det finns även en 
övrigkategori som uppenbart inte kunnat ringa in sig i de traditionella kategorier 
för sysselsättning som här utgåtts från. Denna förhållandevis lilla grupp visar sig 
vara den mest kritiska av alla dessa kategorier. Ser vi istället till en undergrupp av 
anställda, nämligen de som arbetar i offentlig sektor får vi istället höga tal; särskilt 
stort är förtroendet för de fem institutioner som vi här förknippat med generell 
samhällsservice och rättsstat. 

Utsatthet/välbefinnande och förtroende
Alla i ett samhälle lever inte på samma nivå. Det finns olika typer av skiktningar. 
Social klass har traditionellt uppfattats vara en väsentlig faktor i studiet av politik. 
Vi vet att denna faktor är betydelsefull i ett svenskt (Holmberg & Oscarsson 2004) 
och i ett värmländskt (Norell 2012b) perspektiv för partival: arbetare röstar i be-
tydligt större utsträckning på socialistiska partier än andra grupper (klassröstande). 
Utgångspunkten för klassrelaterade analyser är att det finns systematiska skillnader 
i fördelningen av marknadsbaserade risker och ojämlikheter, i livschanser och 
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ekonomiska förutsättningar (Brooks & Svallfors 2010); ju svagare position man har 
desto större är riskerna och därmed sannolikt också omfattningen på kontakterna 
med olika samhällsinstitutioner. Det är rimligt att tänka sig att detta sammantaget 
påverkar ens syn på samhället och dess institutioner. Hur stark ens position är 
påverkar vad man strävar mot och vad man finner naturligt att uppnå, till exempel 
i arbetslivet. Vi kan i vår studie inte direkt urskilja klasstillhörighet. Utbildning och 
ekonomisk situation kan vara indikationer men täcker förstås inte helt in denna 
aspekt. Vi skall göra ett försök att närma oss denna skiktningsproblematik utifrån 
en dimension välbefinnande/utsatthet. 

Det är förstås väl känt att faktorer som ekonomisk och social situation samt hälsa 
samvarierar. Den som har en god ekonomi bor oftast i ett bostadsområde med 
andra i en likartad situation. Boendet är i många stycken segregerat. Att det finns 
ett klart samband mellan ekonomisk situation, fritidsaktiviteter som motionsvanor, 
karaktären på den mat man äter och hälsotillstånd är närmast en truism; det finns 
även klara samband mellan ekonomisk och social utsatthet och företeelser som 
skamkänslor och brist på framtidstro (Rantakeisu et al.(red.) 2013). Att ekonomiska 
kriser starkt kan påverka hela samhällsklimatet blir vi klart varse, inte minst i den 
pågående krisen i Sydeuropa. Där är det uppenbart att förtroendet för samhäll-
sinstitutioner och politiker kraftigt sjunkit med ökad arbetslöshet, (även om det 
kanske aldrig varit särskilt stort) (Putnam 1993; De Vylder 2012). I det här avsnittet 
skall vi först se på hur kopplingen är mellan olika typer av utsatthet/välbefinnande, 
såsom vi kan mäta dessa. Den andra sidan av saken är förstås den att en majoritet 
av invånarna i vårt län kan förväntas befinna sig i en mer positiv situation, av mer 
av välbefinnande. 

I avsnittet ovan kunde konstateras att personer med högst utbildning hade störst 
förtroende för samhällsinstitutioner inriktade på generell samhällsservice och på 
rättsstaten och på överordnade politiska beslut. Denna kategori, som kan förväntas 
befinna sig i en mera gynnsam situation allmänt sett, var samtidigt mest kritisk till 
institutioner vars verksamhet i större utsträckning inriktas på myndighetsutövning 
och stöd till personer i mera utsatta positioner. Hur är egentligen relationen mellan 
grad av utsatthet och förtroendet för samhällsinstitutioner? Vi skall här relatera till 
mått som mäter ekonomisk, hälsomässig och social utsatthet/välbefinnande. 

Samband mellan olika former av utsatthet/välbefinnande: ett 
tvåtredjedelssamhälle?
Som antyds ovan finns ett klart samband mellan olika varianter av utsatthet. När 
det gäller ekonomisk utsatthet/välbefinnande har vi här tillgång till två indikatorer: 
den ena rör ekonomiska reserver – om man hamnar i en oförutsedd situation och 
måste skaffa fram 22 000 kronor på en vecka, skulle man klara detta? – den andra 
handlar om löpande utgifter – har man under det senaste året haft svårigheter att 
klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande. Det visar 
sig att drygt sju av tio har det ganska bra ekonomiskt: de har reserver och har inte 
haft problem med de löpande utgifterna. Men det är ändå en betydande grupp 
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som lever i små omständigheter och detta gäller särskilt ungefär var tionde som har 
båda dessa bekymmer. 

Kombinerar vi utsatthet i ekonomiskt avseende med social utsatthet utifrån 
svaren på frågan ”Människor i det här området bryr sig om varandra” finner vi 
att två tredjedelar av värmlänningarna kan karakteriseras som vara välbefinnande: 
de har varken problem med ekonomi eller med att människor inte bryr si gom 
varandra där de bor. Väljer vi att relatera hälsa (självbedömd) i kombination med 
ekonomi eller social utsatthet/välbefinnande enligt ovan finner vi även då att två 
tredjedelar har det bra. I samtliga fall gäller att en minoritet 5-6 procent har en 
kombination av problem medan närmare trettio procent har ett av dessa problem 
men inte två. 

Ekonomisk utsatthet/välbefinnande och förtroende
I tabell 5 redovisas fördelningen av förtroendet för olika samhällsinstitutioner och 
politiska aktörer utifrån värmlänningarnas ekonomiska status mätt som tillgången 
på ekonomiska reserver (se ovan) och om man haft problem att klara de löpande 
utgifterna det senaste året. 

Tabell 5. Värmlänningarnas ekonomiska beredskap relaterat till förtroendet för offentliga institutioner 

och	politiska	aktörer:	kan	du	få	fram	22 000	kronor	på	en	vecka	om	du	skulle	behöva	detta?	Har	haft	

problem klara löpande utgifter eller ej. Balansmått (andel som svarat ”ingen uppfattning”)

Har reserver Saknar reserver
Inte haft problem 

klara löpande 
utgifter

Har haft problem 
klara löpande 

utgifter 

Hälso- och sjukvård 64 (3) 40 (4) 62 (3) 39 (3)

Skolan 28 (16) 17 (15) 29 (17) 8 (11)

Barnomsorgen 51 (28) 39 (29) 50 (29) 43 (25)

Polisen 46 (10) 30 (16) 45 (12) 30 (11)

Domstolarna 37 (30) 16 (37) 35 (32) 18 (29)

Äldreomsorgen -17 (14) -22 (18) -15 (15) -31 (15)

Socialtjänsten -13 (37) -15 (32) -10 (38) -26 (27)

Försäkringskassan -22 (26) -26 (19) -22 (27) -29 (14)

Arbetsförmedlingen -38 (33) -43 (26) -37 (34) -50 (19)

Fackföreningarna -8 (27) -6 (30) -8 (28) -7 (25)

Politikerna i din hemkommun -27 (18) -29 (30) -26 (20) -33 (26)

Politikerna i landstinget -35 (25) -31 (36) -34 (27) -36 (31)

Riksdagen -1 (15) -20 (26) -2 (17) -21 (21)

Regeringen -1 (13) -21 (22) -2 (15) -22 (18)

Totalt, genomsnitt 5 (21) -5 (24) 5 (22) -8 (20)

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar.
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Vi känner igen mönstret: de personer som kan förväntas ha det bra ekonomiskt 
har ett högre förtroende för de offentliga institutionerna och politiska aktörerna. I 
många fall är dock skillnaderna små: störst är de för hälso- och sjukvården, dom-
stolarna, Riksdagen och regeringen samt i viss mån skolan, barnomsorgen och 
polisen. När det gäller användandet av alternativet ”ingen uppfattning” är skillna-
derna mellan dessa båda kategorier förhållandevis små. Störst är de när det gäller 
inställningen till politiker. Oavsett vilket av de två måtten på ekonomisk utsatthet/
välbefinnande som används blir slutsatserna desamma. 

Hälsa och förtroende
Bedömer man samhällsinstitutioner annorlunda om man själv uppfattar sig ha en 
dålig hälsa, jämfört med om man uppfattar sig må bra? Den inledande frågan i den 
stora enkäten löd: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd” med fem olika 
svarsalternativ från ”mycket bra” till ”mycket dåligt” (tabell 6). 

Tabell 6. Värmlänningarnas förtroende för offentliga institutioner och politiska aktörer utifrån deras 

bedömning av sitt hälsotillstånd. Balansmått (samt svarsalternativet ”har ingen uppfattning”)

Mycket bra Bra
Varken bra 
eller dåligt

Dåligt
Mycket 
dåligt

Skillnad mellan 
”mycket bra” och 
”mycket dåligt”

Hälso- och sjukvård 66 (4) 63 (3) 41 (4) 38 (2) -2 (2) 68

Skolan 46 (10) 28 (15) 3 (23) 1 (33) -13 (23) 59

Barnomsorgen 59 (23) 49 (27) 37 (35) 23 (43) 21 (37) 38

Polisen 58 (8) 45 (11) 23 (16) 16 (16) 16 (12) 42

Domstolarna 46 (28) 34 (31) 17 (35) 9 (35) 3 (31) 43

Äldreomsorgen -9 (14) -17 (15) -24 (15) -35 (14) -19 (23) 10

Socialtjänsten 0 (37) -15 (35) -20 (37) -24 (38) -39 (27) 39

Försäkringskassan -9 (24) -26 (24) -31 (26) -30 (25) -30 (17) 21

Arbetsförmedlingen -35 (27) -30 (31) -44 (35) -39 (42) -18 (39) -17

Fackföreningarna -11 (25) -8 (25) -13 (31) -16 (36) -9 (46) -2

Politikerna i din hemkommun -14 (24) -29 (19) -37 (23) -39 (27) -35 (42) 21

Politikerna i landstinget -26 (30) -35 (25) -41 (29) -47 (29) -40 (46) 14

Riksdagen 16 (18) -7 (16) -24 (21) -23 (21) -43 (37) 59

Regeringen 17 (15) -6 (14) -22 (18) -29 (18) -59 (25) 76

Totalt, genomsnitt 15 (21) 3 (21) -10 (25) -14 (27) -19 (29) 34

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmåttet. Svaren är viktade till att avse hela 

populationen värmlänningar.

Relationen mellan (upplevd) hälsa och förtroende för samhällsinstitutioner har 
inte alls varit uppmärksammad på samma sätt som de mera traditionella bak-
grundsvariablerna. Samtidigt är det förstås viktigt att ha klart för sig att hälsa inte 
är frikopplad från ålder och utbildning. Men skillnaderna blir ändå klart mera 
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markerade här än då vi ställer förtroendet mot just dessa variabler. Tendensen är 
klar: ju bättre man mår, desto större förtroende har man för samhällsinstitutioner-
na och de politiska aktörerna. Mest markerat är detta i förtroendet för regeringen, 
för hälso- och sjukvården, för Riksdagen och för skolan. Men skillnaderna är också 
betydande i förtroendet för rättstatens instanser – polisen och domstolarna - samt 
för socialtjänst och barnomsorg. Endast i två fall framträder ett motsatt mönster, 
dock betydligt svagare: i förtroendet för Arbetsförmedlingen och fackföreningarna; 
i dessa fall har de personer som mår riktigt dåligt ett något större förtroende än de 
som mår riktigt bra. Det kanske mest anmärkningsvärda är att de som mår sämst 
har lägst förtroende för hälso- och sjukvården.

Social utsatthet och förtroende: horisontellt och vertikalt förtroende
I tabell 7 redovisas förtroendetalen för människor med olika grad av social utsatt-
het/välbefinnande med avseende på om människor i ens bostadsområde bryr sig 
om varandra. 

Tabell 7. Värmlänningarnas förtroende för offentliga institutioner och politiska aktörer utifrån svaret 

på påståendet ”människor i det här området [där personen bor] bryr sig om varandra”- Balansmått 

(svarsalternativet ”ingen uppfattning”)

Stämmer 
mycket väl

Stämmer 
ganska väl

Stämmer inte 
särskilt väl

Stämmer 
inte alls

Skillnad mellan ”stäm-
mer mycket väl” och 
”stämmer inte alls”

Hälso- och sjukvård 71 (3) 63 (3) 36 (4) 27 (7) 44

Skolan 34 (23) 22 (24) 1 (26) -21 (32) 55

Barnomsorgen 49 (33) 44 (36) 27 (40) 4 (40) 44

Polisen 52 (14) 41 (15) 20 (18) 1 (20) 51

Domstolarna 35 (36) 29 (37) 13 (39) -4 (37) 39

Äldreomsorgen 4 (15) -11 (15) -28 (18) -17 (17) 21

Socialtjänsten 1 (38) -10 (39) -23 (40) -23 (31) 24

Försäkringskassan -11 (29) -20 (31) -31 (32) -26 (31) 15

Arbetsförmedlingen -25 (40) -31 (40) -40 (39) -43 (43) 18

Fackföreningarna -2 (34) 3 (34) -13 (37) -20 (37) 18

Politikerna i din hemkommun -11 (18) -28 (20) -45 (26) -50 (27) 39

Politikerna i landstinget -22 (26) -35 (27) -44 (33) -48 (33) 26

Riksdagen 0 (18) -7 (20) -25 (22) -43 (27) 43

Regeringen -2 (15) -9 (17) -28 (18) -40 (21) 38

Totalt, genomsnitt 12 (24) 4 (26) -13 (28) -22 (29) 34

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar.

Ser vi till de två extrempositionerna - ”stämmer mycket väl” och ”stämmer inte 
alls” - dvs. där man starkt upplever att människor bryr sig om varandra och mot-
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satsen där upplevelsen är den direkt motsatta - här bryr man sig inte om varandra 
- finns ett mycket starkt samband med förtroendet. Förtroendet för offentliga insti-
tutioner och politiska aktörer är oerhört mycket större hos personer som känner att 
andra bryr sig i bostadsområdet. Mönstret är genomgående; vi ser inga undantag. 
Störst är skillnaden i synen på skolan och polisen. Det har funnits en omfattande 
debatt om skolan på senare år. Inte minst har denna handlat om en ökad segreger-
ing och stora skillnader mellan skolor. Att graden av trygghet och synen på polisen 
hänger samman är heller inte förvånande. Upplever man att människor i ens 
bostadsområde inte bryr sig om varandra ligger det inte långt bort att också tycka 
att de offentliga institutionerna och politiska aktörerna kunde göra mer.

Kommunskillnader
Vi har i de tidigare avsnitten relaterat förtroendet för samhällsinstitutioner och 
politiska aktörer till egenskaper förbundna med individer: kön, ålder, utbildning, 
sysselsättning, upplevd hälsa, ekonomisk status och social utsatthet/välbefinnan-
de. Dessa speglar samtidigt skillnader i erfarenheter och livssituation. Redan av 
dessa analyser har vi ett gott underlag för att diskutera vilka faktorer som här är 
verksamma. Vi har dock tillgång till ytterligare material som kan förfina analysen. 
Den andra sidan av saken är förstås att samhällsservicen, myndighetsutövningen 
och politiken kan skilja sig åt mellan kommuner. Det finns omfattande statistik 
som visar på skillnader i kvalitet och kostnader mellan serviceområden i de olika 
kommunerna. Till detta kommer att särskilda politiska beslut kan få stora åter-
verkningar i opinionen lokalt (såsom nedläggningar av sjukhus eller skolor). I det 
här sammanhanget har vi inte möjlighet eller utrymme att mera specifikt relatera 
till statistik om service. Däremot blir det möjligt att jämföra förtroendet för olika 
serviceområden kommunerna emellan. Man kan också börja ställa andra typer 
av frågor: skiljer sig de politiska kulturerna4 åt mellan kommunerna? Varför och 
vilken betydelse har detta i ett längre perspektiv? Vi skall här även ta in några andra 
viktiga aspekter som kan fördjupa detta resonemang. 

Den klassiske statsvetaren och systemteoretikern David Easton (1965) skilde 
mellan ett diffust stöd och ett specifikt stöd. Det diffusa stödet gällde det politiska 
systemet i dess helhet; att man uppfattade beslutsfattandet som legitimt: de olika 
instanserna har rätt att fatta beslut och de gör detta på ett öppet och rimligt gott 
sätt. Det specifika stödet gäller enskilda institutioner eller aktörer. Många av dessa 

4  Medborgarnas förtroende för viktiga samhällsinstitutioner och för politiker kan ses som delar i en po-
litisk kultur. Almond & Verba (1965) diskuterar förhållningssättet till det politiska systemet i dess helhet 
och/eller delar på tre plan: ett kognitivt (kunskap om), ett känslomässigt och ett värderande (omdömen 
om). Förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner och för politiker kan här närmast knytas till den värde-
rande aspekten men rymmer också en kognitiv: hur informerad är man om de olika institutionerna? Man 
kan heller inte bortse från att det kan finnas känslomässiga aspekter t ex sammanhängande med hur man 
upplever sig ha blivit behandlad. Almond & Verba diskuterar tre typer av kulturer: en alienerad, en allie-
rad och en apatisk. Den alienerade kännetecknas av kunskap om systemet förenad med en negativ känsla 
och värdering; den allierade å den andra sidan kännetecknas av kunskaper om men positiva känslor för 
och en positiv värdering; den apatiska slutligen kännetecknas av likgiltighet (jämför Denk 2009).
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ägnar sig åt myndighetsutövning och då förväntar vi oss att besluten sker professi-
onellt och opartiskt, i enlighet med lagar och förordningar. Oavsett om ett beslut 
är till vår fördel eller går oss emot förväntar vi att detta har en saklig grund. Här 
knyter vi närmast an till företeelsen specifikt stöd eller tillit till en särskild institu-
tion eller till särskilda aktörer. Ett lågt förtroende för en lång rad institutioner kan 
vara en indikation på ett djupare problem i det politiska systemet. 

Nedan visas balansmåtten för de olika kommunerna för de olika serviceområde-
na. Vi skiljer här på samhällsinstitutionerna som ger service och utövar myndighet 
och på de politiska institutionerna och aktörerna. Fackföreningarna hänförs till den 
senare gruppen. 

Tabell 8. Värmlänningarnas förtroende för olika samhällinstitutioner, fördelade på kommun, balansmått

Kommun/
institution

Hälso- 
och 

sjuk-
vård

Skolan
Barn-

omsorg
Polisen

Dom-
stolar-

na

Äldre-
omsorg

Social-
tjänst

För-
säkrings-
kassan

Arbets-
för-

med-
lingen

Totalt,
ge-

nom-
snitt

Arvika 61 34 55 46 39 -2 -3 -25 -33 19

Eda 55 22 42 38 19 -5 -14 -27 -29 11

Filipstad 64 13 42 33 17 -19 -21 -29 -33 7

Forshaga 61 19 49 52 33 -27 -22 -30 -48 10

Grums 48 7 39 40 25 -20 -13 -22 -37 7

Hagfors 44 17 33 42 21 -8 -12 -32 -40 7

Hammarö 63 46 59 57 43 -30 -14 -19 -44 18

Kil 62 24 41 35 18 -17 -13 -16 -34 11

Kristinehamn 57 26 47 36 28 -14 -11 -34 -36 11

Munkfors 41 18 41 23 17 -6 -13 -28 -40 6

Storfors 64 30 44 38 26 -11 -13 -29 -41 12

Sunne 59 32 47 49 35 0 -2 -20 -31 19

Säffle 58 26 49 31 33 -10 -16 -16 -33 14

Torsby 56 25 48 45 29 -10 -17 -24 -20 15

Årjäng 50 29 45 26 27 -8 -8 -15 -24 14

Karlstad 58 26 51 48 32 -16 -17 -21 -47 13

Totalt,  
genomsnitt

58 26 49 43 33 -18 -13 -24 -39 13

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar.

För vissa institutioner är det stora skillnader mellan kommunerna medan de i 
andra är relativt små. Minst är skillnaderna i förtroendebalansen för Försäkringskas-
san, socialtjänsten och hälso- och sjukvården och störst beträffande skolan, polisen 
och äldreomsorgen. 
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Det finns en del tydliga mönster i dessa kommunskillnader. Samlat sett utmär-
ker sig Arvika, Sunne och Hammarö med jämförelsevis höga förtroendevärden. 
I Arvikas fall handlar det framför allt om relativt höga värden för institutioner 
som kommunen har ansvar för: barnomsorg, äldreomsorg och socialtjänst, men 
även för domstolarna. Sunne ligger klart över genomsnitten för äldreomsorg och 
socialtjänst. Hammarö uppvisar ett något annorlunda mönster med högst värden 
för barnomsorg, skola, polis och domstolar men lägst värde för äldreomsorgen. Vi 
kan notera att denna verksamhet varit utsatt för kritik: i nationella jämförelser har 
kostnaderna bedömts som höga.

Det finns också en grupp kommuner som utmärker sig av att ha särskilt låga 
förtroendetal: Munkfors, Hagfors, Grums och Filipstad. I fallet Munkfors är förtro-
endet jämförelsevis lågt för polis och domstolar, för hälso- och sjukvård (ändå höga 
tal) och för skolan. Hagfors utmärker sig med förhållandevis låga tal för hälso-och 
sjukvården, skolan, barnomsorgen och för försäkringskassan. När det gäller Grums 
sticker särskilt det låga förtroendet för skolan ut och i viss mån barnomsorgen. 
Även i fallet Filipstad är förtroendet relativt lågt för skolan men detta gäller även 
för barnomsorgen och domstolarna.

Ungefär hälften av kommunerna finns mellan dessa två ytterligheter. Forshaga 
skiljer ut sig med låga tal för äldreomsorg och socialtjänst men höga tal för polisen. 
Eda ligger jämförelsevis högt i förtroendet för äldreomsorgen och Arbetsförmed-
lingen. Årjäng har relativt höga tal för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
men lågt för polisen. Även Säffle och Kil har i jämförelse med övriga relativt höga 
tal för Försäkringskassan, medan Torsby har högst värde av samtliga för Arbetsför-
medlingen. 
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Tabell 9. Värmlänningarnas förtroende för politiska aktörer och institutioner, fördelade på kommun, 

balansmått

Kommun/
institution

Fack-
föreningarna

Politikerna i 
din kommun

Politikerna i 
landstinget

Riksdagen Regeringen
Totalt,  
genomsnitt 

Arvika -2 -13 -32 4 -13 -11

Eda -11 -50 -38 -20 -18 -27

Filipstad -1 -40 -47 -31 -9 -26

Forshaga -11 -16 -39 -6 -16 -18

Grums -4 -50 -31 -12 -18 -23

Hagfors -1 -45 -43 -24 -28 -28

Hammarö -14 -38 -36 3 7 -16

Kil -12 -21 -32 -11 -10 -17

Kristinehamn -7 -48 -48 -10 -13 -25

Munkfors -5 -32 -37 -26 -30 -26

Storfors -4 -27 -35 -22 -26 -23

Sunne -1 -1 -18 -8 -5 -7

Säffle -5 -28 -43 -2 1 -15

Torsby -2 -24 -37 -6 -14 -17

Årjäng -14 -36 -40 -8 -3 -20

Karlstad -11 -19 -28 4 7 -9

Totalt,  
genomsnitt

-8 -28 -35 -5 -6 -19

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar.

När det gäller de fem mera politiskt inriktade institutionerna/aktörerna kan vi 
konstatera att kommunskillnaderna är relativt små när det gäller förtroendet för 
fackföreningarna men klart större i de fyra övriga fallen och detta gäller i synnerhet 
för förtroendet för politikerna i hemkommunen!

Liksom i fallet med de övriga samhällsinstitutionerna är det tre kommuner som 
utmärker sig på ett positivt sätt i den meningen att förtroendet för de politiska 
institutionerna/aktörerna är jämförelsevis högt – en bättre beteckning kanske är 
mindre svagt – men ändå: som i det förra fallet finns Sunne och Arvika i denna 
grupp, nu tillsammans med Karlstad. I Sunne finns både det högsta förtroendet för 
kommunpolitiker och landstingspolitiker, liksom för övrigt för fackföreningarna. I 
Karlstad (och i Hammarö) finns det största förtroendet för regeringen och Riks-
dagen; förtroendet för kommunpolitiker är även jämförelsevis stort. Detta senare 
gäller även för Arvika, som även har förhållandevis höga tal för fackföreningarna 
och för Riksdagen.

Särskilt lågt förtroende uppvisar Hagfors, Eda, Munkfors, Filipstad och Kristi-
nehamn. I Hagfors är förtroendet lågt för politikerna i kommunen, landstingspo-
litiker, Riksdag och regering, medan jämförelsetalet för fackföreningarna är högst 
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bland värmlandskommunerna. I Eda är förtroendet särskilt lågt för de egna politi-
kerna, men också för regering och Riksdag. Filipstad uppvisar samma mönster men 
med tillägget att förtroendet för fackföreningar är relativt högt. I Munkfors är man 
särskilt kritisk till de nationella instanserna regering och Riksdag. I Kristinehamn är 
förtroendet lågt för kommun- och landstingspolitiker. När det gäller landstingspo-
litiker delar man detta med invånarna i Säffle. Det var i dessa båda kommuner som 
akutsjukvården lades ned för cirka tio år sedan. Vi kan notera att förtroendetalen 
för verksamheten dvs. hälso- och sjukvården dock uppvisar höga tal också i dessa 
kommuner. 

Av kommunerna i mellangruppen utmärker sig Grums med mycket låga tal för 
kommunpolitiker och för regeringen. Medan Hammaröborna har relativt höga tal 
för regering och Riksdag så har de å den andra sidan jämförelsevis lågt förtroende 
för fackföreningar och för kommunpolitiker. I Forshaga är förtroendet för de egna 
kommunpolitikerna relativt stort. Storfors visar lågt förtroende för regering och 
Riksdag. Årjäng redovisar lägst förtroende för fackföreningar, medan Torsby redovi-
sar bland de högsta.

Det är i flera fall ganska förväntade mönster som framträder; att t ex många av 
industrikommunerna med starka socialdemokratiska partier också uppvisar ett lågt 
förtroende för regering och Riksdag förvånar knappast. Många av dessa kommuner 
har även brottats med både en svag strukturell utveckling och svaga kommunfi-
nanser som gjort att de politiska dagordningarna innehållit många trista beslut: 
nedläggning av skolor, rivning av lägenheter, minskad service i övrigt (Norell 
2012a). Det är ingen lätt uppgift att kommunicera denna svåra politiska situation 
till kommuninvånarna. Att förtroendet för regering och Riksdag är störst i de 
strukturellt mest gynnade områdena i Karlstad och Hammarö ligger kanske också i 
sakens natur. Edas konfliktfyllda kommunpolitik gynnar sannolikt inte tilliten till 
politiker. I Sunne, Arvika och Forshaga har man under lång tid haft erfarna lokal 
politiska ledare som haft ett betydande lokalpolitiskt förtroendekapital, såsom 
detta till exempel kan mätas i skillnaden i röstetal i kommunval och riksdagsval för 
det ledande partiet (Norell 2012b). 

Förtroende för politiker relaterat till bedömning av företagsklimat etc.
Låt oss ta analysen av kommunpolitiken ett steg vidare och se närmare på hur 
invånarna i de olika kommunerna uppfattar företagsklimat, kommunpolitikernas 
ansträngningar för att skapa fler jobb och synen på kommunens attraktivitet.

I studier av viktigaste politiska frågor kommer alltid ekonomi och jobb upp 
högt på listan (se till exempel Nilsson 2012c). Attraktivitet har blivit något av ett 
modeord. Inte minst Floridas skrifter det senaste decenniet har betonat vikten 
av att locka till sig särskilt kreativa och kompetenta människor. Det kan förstås 
alltid diskuteras vilka egentliga möjligheter som kommunpolitiker har att påverka 
en lokal arbetsmarknad i en global värld, men helt klart uppskattar invånarna ett 
sådant engagemang.
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När det gäller de tre mått på dessa faktorer som vi här redovisar (se tabell 10) 
kan vi först konstatera att skillnaderna mellan kommunerna är närmast dramatiska 
beträffande bedömningen av attraktiviteten; de är också betydande när det gäller 
bedömningen av företagsklimatet, men mindre beträffande kommunpolitikernas 
engagemang för jobbskapande.

Tabell 10. Värmlänningarnas bedömning av företagsklimat, politikers engagemang i jobbskapande, 

bilden av kommunen i andra delar av landet samt förtroende för kommunpolitiker i hemkommunen, 

fördelade på kommun (olika balansmått)

Kommun/
institution

Företagsklimatet - 
balansmått*

Kommunpolitikernas 
engagemang för att 
skapa jobb  
- balansmått**

Bilden av kommunen i 
andra delar av landet - 
balansmått***

Förtroendet för politi-
kerna i din kommun 
- balansmått****

Arvika 35 3 35 -13

Eda 10 -21 -2 -50

Filipstad 10 -13 -12 -40

Forshaga 23 -15 13 -16

Grums 18 -28 -43 -50

Hagfors 16 -15 -22 -45

Hammarö 38 -8 67 -38

Kil 35 -10 11 -21

Kristinehamn 20 -10 14 -48

Munkfors 28 -10 -29 -32

Storfors 16 -10 -12 -27

Sunne 69 29 74 -1

Säffle 16 -11 8 -28

Torsby 20 -12 27 -24

Årjäng 52 23 31 -36

Karlstad 37 -3 56 -19

Totalt 31 (25) -5 30 -27 (21)

Kommentar: För företagsklimatet har procentandelarna för svarsalternativen ”mycket bra” och 

”ganska bra” lagts samman och reducerats med motsvarigheterna för ”ganska dåligt” och ”mycket 

dåligt”; svarsalternativen ”varken stort eller litet” och ”ingen åsikt” ingår i procentuppdelningen till 

100.	Samma	gäller	för	frågan	om	”kommunpolitikernas	engagemang	för	att	skapa	fler	jobb	i	din	

hemkommun”. För frågan om bilden av hemkommunen i andra delar av landet har procentandelarna 

för ”mycket positiv” och ”ganska positiv” lagts samman och reducerats för motsvarigheterna för 

”ganska negativ” och ”mycket negativ”; svarsalternativen ”varken positiv eller negativ” samt ”ingen 

åsikt”	ingår	i	procentuppdelningen	till	100.	För	definitionen	av	förtroendebalans	se	ovan.	Svaren	är	

viktade till att avse hela populationen värmlänningar i aktuella ålderskategorier.

Mönstren beträffande företagsklimat och ansträngningar för att skapa arbeten 
liknar varandra mest. I båda fallen är det Sunne och Årjäng som utmärker sig på ett 
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positivt sätt med mycket höga jämförelsetal. Även Arvika har ett gott balansmått 
på engagemang för jobb. 

Kontrasten till en grupp kommuner med låga värden är stor. I denna senare ingår 
Eda, Hagfors, Grums med låga värden både på bedömningen av företagsklimat 
och av politikernas engagemang för att skapa jobb. Filipstad, Storfors och Säffle 
uppvisar låga värden för bedömningen av företagsklimatet, medan Forshaga har 
lågt värde för politikernas jobbengagemang. 

När det gäller bedömningen av kommunens attraktivitet är skillnaderna drama-
tiskt stora. Medan Sunne (än en gång) uppvisar mycket höga värden, tillsammans 
med Hammarö och Karlstad, samt i någon mån Arvika så redovisas mycket låga 
värden i ett antal industrikommuner: Grums, Munkfors, Hagfors, Storfors och 
Kristinehamn. 

Vänster/högerskalan och förtroende
Det är i studier av förtroende vanligt att också relatera till ideologi och i det fallet 
ger t ex SOM-studierna mycket klara utslag, särskilt vid bedömningen av reger-
ingen men också av Riksdagen (Holmberg & Weibull 2013). Tyvärr har vi inget 
mått på värmlänningarnas politiska orientering i den här aktuella enkäten. Det 
närmaste vi kan komma är att analysera på kommunnivå, dvs. att tillskriva den 
svarande egenskaper som finns i den miljö som de befinner sig i. Ett vanligt mått 
är att använda andelen röster i Riksdagsvalet på socialdemokraterna och vänsterpar-
tiet. Med utgångspunkt från dessa uppgifter har svaren delats in i fem kategorier: 
mycket svag vänster, ganska svag vänster, mitt emellan, ganska stark vänster och 
mycket stark vänster. Att politisk orientering har betydelse för särskilt förtroendet 
för regering och Riksdag är uppenbart (se tabell 11). Stödet för den borgerliga 
regeringen och för Riksdagen följer det förväntade mönstret: ju starkare position 
partierna till vänster har desto svagare är förtroendet. Hade vi tillgång till individ-
data skulle säkerligen sambandet vara ännu större. Utslaget är större för regeringen 
än för Riksdagen. Skillnaderna i användandet av svaralternativet ”ingen uppfatt-
ning” är försumbart, vilket också var att förvänta. 

Tabell 11. Koppling mellan styrkan hos socialdemokraterna och vänsterpartiet i kommunen och 

förtroendet för regering och Riksdag, förtroendebalans (procentandel ”ingen uppfattning”)

Mycket svag 
vänster i RD- 
valet 2010

Ganska svag 
vänster i RD- 
valet 2010

Varken stark el-
ler svag vänster 
i RD-valet 2010

Ganska stark 
vänster i RD- 
valet 2010

Mycket stark 
vänster i RD- 
valet 2010

Riksdagen 1 (18) -3 (16) -6 (18) -8 (18) -27 (20)

Regeringen 4 (15) -1 (13) -9 (16) -16 (15) -29 (18)

Kommentar: Se tabell 1 för beskrivning av balansmått. Svaren är viktade till att avse hela populationen 

värmlänningar i aktuella ålderskategorier.
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Slutsatser

Vissa institutioner omfattas av stort förtroende andra av betydligt 
mindre
När det gäller värmlänningarnas förtroende för viktiga samhällsinstitutioner finner 
vi ett från andra studier bekant mönster: grundläggande serviceinstitutioner som 
hälso- och sjukvården, barnomsorgen och skolan har ett betydande förtroende. 
Detta gäller även för rättstatens institutioner: polis och domstolar. I en mellang-
rupp, med svagt negativ förtroendebalans (fler svarar ”inte särskilt stort” eller ”inte 
alls” än de som svarar ”mycket stort” eller ”ganska stort” på förtroendefrågan), 
finns regering, Riksdag och fackföreningar. Ännu något lägre förtroende hos värm-
länningarna har socialtjänsten och äldreomsorgen. Riktigt låga siffror finner vi för 
Arbetsförmedlingen, politiker i landsting och hemkommun och Försäkringskassan. 

Vissa grupper har relativt stort förtroende för samhällsinstitutionerna 
medan andra har betydligt lägre
Vad kännetecknar då de grupper som uttrycker ett särskilt stort förtroende och de 
som uttrycker ett litet? Låt oss börja med de förstnämnda. Vi skulle kunna kalla 
dem samhällsbärarna. Detta är en förhållandevis stor grupp och som har det relativt 
bra: ekonomiskt, socialt och hälsomässigt; de är i arbete eller är yngre pensionärer. 
De är framför allt nöjda med grundläggande samhällsinstitutioner som omfattar 
alla – hälso- och sjukvården, barnomsorgen och skolan – och rättstatens institutio-
ner: polis och domstolar. Däremot är de mer kritiska än andra beträffande institu-
tioner som riktas mot personer som är mera utsatta och som värderar individers 
behov av insatser. Detta mönster skulle kunna tolkas som att en förhållandevis 
välmående medelklass värnar den service och det samhällsskydd som är viktig 
för den, medan den är mer kritisk till sådant som den inte direkt berörs av. Det 
är denna kategori som också visar störst förtroende för regering och Riksdag. Vi 
ser kopplingar till den traditionella vänsterhögerskalan i politiken. Även den allra 
äldsta gruppen är ganska nöjd, även om den inte kommer i kontakt med så många 
olika samhällsinstitutioner längre. De yngsta är starkt positiva till barnomsorg och 
skola, men starkt kritiska till Arbetsförmedlingen. Däremot har de förhållandevis 
stort förtroende för fackföreningarna! Speglar detta egna erfarenheter på en arbets-
marknad kännetecknad av osäkerhet, med visstidsanställningar mm?

Personer som är mer utsatta – arbetslösa och förtidspensionerade, personer med 
svag hälsa, i otrygga områden och/eller svag ekonomi – är genomgående mer 
misstrogna. Vi ser också hur förtroendet gradvis minskar, sammantaget, med sämre 
situation. 
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I vissa kommuner är förtroendet relativt stort medan det är betydligt 
mindre i andra 

Det är uppenbart så att i vissa kommuner finns ett betydligt större förtroende 
för politiker och samhällsinstitutioner än i andra. Sunne och Arvika är positiva 
exempel. Andra kommuner som präglats av stor politisk turbulens – t ex Eda – 
eller en svår strukturell situation, som många av industrikommunerna, redovisar 
låga förtroendetal. Det finns även kopplingar till hur kommuninvånarna uppfattar 
politikers aktivitet för att skapa jobb och för ett positivt företagsklimat, samt till 
synen på kommunens attraktivitet. 

Varför är skillnaderna så stora? Vilka är orsakerna?
Varför skiljer sig förtroendet för olika samhällsinstitutioner och politiska aktörer 

åt? Vi kan här skilja på egenskaper hos institutionen och egenskaper hos individen 
som bedömer. Det finns förstås också ett samspel mellan dessa. För vissa individer 
och grupper kan en särskild institution vara mycket viktig: den kan bestämma över 
ens väl och ve. Medan den för en annan inte betyder särskilt mycket: det är något 
man hört talas om men aldrig kommit i kontakt med eller berörts av. Människor 
kan också ha betydande skillnader i förväntningar som kan påverka bedömningen. 
Medan någon blivit positivt överraskad kan någon annan ha blivit besviken. Det är 
förstås inte heller så att individer alla gånger har realistiska förväntningar; regelsys-
tem och praxis sätter olika typer av begränsningar som man inte känner till. 

Egenskaper hos institutionerna/aktörerna
• Skillnader i utbud/service. Statlig och landstingskommunal service skiljer sig 

åt mellan kommunerna. Det är olika långt till service (t ex till akutsjukhus, 
polis etc.). Platser som ligger mera perifert får oftast ett sämre utbud av sam-
hällsservice. Det kan vara svårt att rekrytera kvalificerad personal t ex inom 
hälso- och sjukvården.

• Verksamhetens karaktär. Viss samhällsservice är generellt mer uppskattad än 
annan (hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg etc.); myndighetsutövning 
mot enskild är mindre populär (se ovan).

• Skillnad mellan kommuner i kvalitet på den service som ges och i effektiv 
drift. Statistik från SKL och SCB med flera pekar på detta. Små kommuner 
har svårare att utnyttja stordriftsfördelar.

• Skillnader i politisk kultur. Det är uppenbart så att konfliktnivån är hög i 
vissa kommuner och att det uppstår politiska låsningar; vi ser personangrepp 
mm. Många gånger handlar det om gamla konfliktlinjer. I andra kommuner 
har det över tid utvecklats en mera sund politisk kultur, inte sällan med 
erfarna politiker i ledningen.
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Egenskaper hos medborgarna
• Kunskaper om institutionerna/aktörerna varierar. Medborgarna väljer att i 

större utsträckning avstå från att avge omdömen om verksamheter som man 
är obekant med.

• Egna kontakter med en samhällsinstitution medför i de flesta fall en mer 
positiv syn än om man saknar sådana; inte lika tydligt beträffande institutio-
ner med myndighetsutövning. 

•  Ideologi påverkar. Detta är mest märkbart i synen på regeringen och Riks-
dagen.

• Den egna situationen allmänt sett inverkar. Den som har det bra har allmänt 
sett ett större förtroende för samhällsinstitutioner än den som har det sämre. 
Det är oklart hur de egna erfarenheterna av olika institutioner här inverkar. 
Men det kan vara så att de som har det sämst också upplever att de inte får 
tillräcklig service.

Vi ser mönstret av ett skiktat samhälle: de grupper som har lägst förtroende för 
samhällsinstitutioner kännetecknas av att vara svaga, av att ha en utsatt situation 
ekonomiskt, socialt och/eller hälsomässigt. De samhällsinstitutioner som förtro-
endet är lägst för är de som har att bedöma behov utifrån olika regelsystem och 
som riktar sina insatser mot personer som befinner sig i dessa utsatta situationer: 
Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Det finns 
också en tendens att förtroendet för politiker är lägst i de kommuner som har en 
svår strukturell situation och som tvingats till svåra beslut: minska service, lägga 
ned institutioner, riva lägenheter etc. 

Kan det vara en mera allmän känsla av brist på eget handlingsutrymme som 
påverkar synen? Av att vara starkt beroende av andras bedömningar och beslut? 
När det gäller synen på den egna kommunen kan frustrationen ha sin grund i att 
man upplever utvecklingen som negativ: arbetstillfällena blir färre, servicen försäm-
ras – oavsett om detta har sin grund i beslut på internationell, nationell, regional 
eller lokal nivå, i politiska instanser eller i koncernledningar långt bort, eller i mera 
svårgripbara samhällsförändringar beskrivna i termer som globalisering, migration, 
urbanisering eller centralisering. 

Samtidigt måste betonas att dessa faktorer inte förklarar allt: det finns skillnader 
som absolut är påverkbara regionalt, lokalt och individuellt. Läget är förstås inte 
lika kritiskt som i vissa krisländer, men man kan ändå vara undrande till utveckling-
en av den politiska kulturen/klimatet i vissa kommuner. 
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Liv och hälsa 2012 är den fjärde befolkningsundersökningen som 
genomförts i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads 
universitet. Förutom aktuell kunskap ger det oss också möjlighet att 
jämföra data från år 2000, 2004, 2008 samt 2012. 

De frågor som ingår i undersökningen handlar om värmlänningarnas hälsa, 
levnadsvanor, livsvillkor och kontakter med vården.

Resultaten används dels som beslutsunderlag för Landstinget i Värmland 
och länets 16 kommuner, dels som en viktig kunskapskälla för forskare 
inom olika discipliner.
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