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Sammanfattning Bakgrund: God sömn motverkar stress och kan därmed sägas verka 

rustande mot stressupplevelser, den är på så vis nödvändig för god hälsa. 

De flesta vårdcentralsbesök görs av patienter med sömnsvårigheter. 

Kvinnor har sömnproblem i större utsträckning än män. Stress, dator- och 

mobildisplayanvändning, skiftarbete associeras med sömnsvårigheter.  

Kvinnor har genom åren tagit sig in på arbetsmarknaden och arbetar nu 

ungefär i lika stor utsträckning som män även om de har tjänster med 

mindre inflytande, makt och lägre lön. Syftet var att jämföra kvinnors 

sömn i relation till arbetssituation. Metod: En tvärsnittsjämförelse av 

1980/81 med 2004/05, med sömnens relation till arbetssituationen och 

utbildning som covariat gjordes på 38-åriga kvinnor utifrån 

Populationsundersökningen av kvinnor. Logistisk regressionsanalys och 

SPSS användes till bearbetning och uträkning. Resultatet ger en 

halvering av andelen som sov nio timmar eller mer från 8,20 %, 1980/81 

till 3,47 %, 2004/05 samt en fördubbling av andelen som sov fyra timmar 

eller mindre. Resultaten i denna studie visar dubbel risk att ha dålig sömn 

2004/05 (OR 2,31 ), jämfört med 38-åringarna1980/81. Vidare syns ett 

signifikant samband mellan en upplevelse av dålig sömn vid dålig 

arbetssituation. Kvinnor sover mindre nu vilket troligen beror på ökade 

samhällskrav. Implikation: Vidare studier om arbetande familjekvinnors 

stressupplevelse alternativt hemarbetande jämställdhets uppfattning 

föreslås. Interventioner via bland annat sömnrelaterade mötesplatser, 

sömnskolor och antistresskurser kunde ges bland annat på Sveriges 

vårdcentraler, inom räckhåll för alla för att ge möjlighet till förbättrad 

hälsa åt alla i befolkningen. 
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Abstract  Introduction: Sleep prevents stress; it helps us meet stressors 

accordingly and is therefore essential for good health. A great part of the 

visits to health centers involve sleeping disturbances. Research implies 

that women have sleeping problems to a greater extent than men. Stress, 

computer use, irregular working hours are associated with sleep 

problems. Women in Sweden are working to approximately the same 

extent as men, even though they possess less powerful positions with 

lower salary. The aim of the study was to compare women’s sleep in 

relation to their work situation. Method: With data from the Populations 

Study of Women in Gothenburg a cohort comparison, with education as 

covariate, of the 38 year old women in the examinations 1980/81 and 

2004/05 is done. SPSS is used to describe the statistics and logistic 

regression analysis to do the analysis. The results show that the amount 

of women sleeping nine hours or more have halved in 2004/05 from 8.20 

%, 1980/81 to 3.47 %, 2004/05 and the number of women sleeping four 

hours or less has doubled. Moreover, there is an indicated doubled risk of 

experiencing inferior sleep in 2004/05 (OR 2, 31), compared with 

1980/81. There is a strong significant association between experiencing 

inferior sleep when having a poor situation at work. Women sleep less 

today probably depending on higher societal individual demands. 

Implication: Research on working family women’s experience of stress 

or housewife’s equality opinion. There is a need for broad interventions, 

where people can meet and learn about sleep hygiene as well as 

participating in anti-stress seminars. These could be given at Sweden’s 

health centers, within reach for everyone in order to enable better health 

for all.   
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Inledning 

Sverige och Finland har stor förekomst av sömnstörningar jämfört med resten av Europa, 

troligen beror det på de höga krav individer har på sig själva (Rahkonen et al 2012, Wallskär 

& Åkerstedt, 2008). Ämnet i denna uppsats knyter an till folkhälsomål 4, hälsa i arbetslivet, 

med fokus på balansen mellan människors funktion i arbetslivet samt att kunna förena det 

med ett liv med familj och fritid. Detta för att individer ska kunna fungera och må bra som 

arbetande, då måste arbetsgivare ha ett hälsofrämjande arbetssätt. Vidare beskrivs detta 

målområde stå för att arbetsmängd bör kunna påverkas och anpassas efter individens aktuella 

arbetsförmåga (FHI, 2011). I den svenska Folkhälsorapporten, FHR från 2009 är 

sömnproblematik ett ofta använt begrepp och skulle kunna ses som vår tids största 

folkhälsoproblem. FHR tillsammans med statistik från Göteborg belyser kvinnors minskade 

välmående; välbefinnande (Kaaling et al 2012, Socialstyrelsen 2009). Sömnproblem ses som 

en följd av eller i samband med trötthet, oro och ängslan (Socialstyrelsen, 2009). 

Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF visar att unga kvinnor (16-24 år) anger 

sömnproblem i större utsträckning än män i samma ålder.  

År 1968 startade Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg, som en unik 

longitudinell studie. Sex uppföljningsstudier har gjort sedan dess och de har visat på ett flertal 

faktorer som påverkar hälsan hos kvinnor utifrån olika perspektiv (Bengtsson 1989, 

Björkelund et al. 2002, 2005, 2008 & 2010, Blomstrand et al 2009, Hange et al 2008, 

Holmgren et al 2009, Lundh 2004, Håkansson et al 2009, Rowshan Rovan 2010). Vid starten 

för undersökningen, även kallad Kvinnoundersökningen (KVUS), förvärvsarbetade färre 

kvinnor, undersökningsåret 2004 – 2005 arbetade de flesta. Enligt Bengtsson (et al 2009) 

framkom att 38-åriga kvinnor hade sömnproblem i mindre utsträckning än 50-åriga kvinnor, 

båda ålderskohorterna sov kortare tid och upplevde allmänt större sömnsvårigheter 2004 än 

vid studiestarten 1968. Studien skulle kunna visa på en ny generation, att spegla den nya 

kvinnans roll i samhället vad det gäller hennes sömnvanor ställt i förhållande till 

sysselsättning, arbetssituation. För att både fysiskt och socialt ge större förståelse för vad det 

handlar om att vara kvinna i 2000-talets första hälfts samhälle ska denna uppsats belysa 

folkhälsotemat sömn.  
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Bakgrund 

Folkhälsoarbete 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), utvärderar hälso-och sjukvården som 

statligt kontrollorgan. SBU har gett ut en rapport om arbetsmiljöns betydelse för 

sömnstörningar som en litteraturöversikt, under andra kvartalet år 2013. En sammanfattning 

av litteraturöversiktens slutsatser ger följande friskfaktorer; socialt stöd i arbetsmiljön, 

kontroll över arbetet och att behandlas rättvist. Som riskfaktor för sömnstörningar står 

skiftarbete. Genusperspektiv på den sammanställda forskningen saknas precis som 

longitudinella studier. Forskningsöversikten är tänkt att ligga till grund för aktörer inom 

arbetsmiljön (SBU, 2013). Likt det statliga, centrala Folkhälsoarbetet har Västra 

Götalandsregionen startat ett samarbete för att skapa en metodbank för det hälsofrämjande 

arbete som bedrivs i regionen, ännu finns det ingen bank (VG-regionen, Rooth, 2012). Enligt 

Millen och Sälgebeck (2012) har folkhälsosamordnaren själv inte möjlighet att genomföra det 

operativa folkhälsoarbetet utan försöker få människor ute i verksamheterna att arbeta utifrån 

ett folkhälsoperspektiv. Kommunerna ansvarar själva för folkhälsoarbetet och det 

övergripande målet för Västra Götalands regionen är att ”skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Detta är det övergripande målet för 

statens Folkhälsoinstitut varav målområde fyra, nämnts ovan, är en del av (se Inledning) (FHI, 

2011). Praktiskt bedrivs sömnskolor i Göteborg på Hälsoteket i västra stadsdelarna och på en 

verksamhet som kallas Hälsodisken på Hisingen (Mail Bernhardtz,21 maj 2013).   

Sömn 

Någon gång under dygnet är alla varelser på vår jord i sovande tillstånd, beroende på hur vi 

definierar ”sovande tillstånd”. Det mänskliga livet består av episoder med aktivitet, vakenhet 

och återhämtning, vilande i icke aktivt tillstånd. Den vakna fasen förbrukar energi, sliter på 

kroppen, samlar restprodukter samt lagrar information medan sömnen, den vilande fasen 

återuppbygger det förbrukade och städar bort ”onödiga” minneslagringar. Framför allt 

behöver hjärnan sömnens unika återhämtning. Långt in på 1900-talet sågs sömnen som något 

oproduktivt och passivt, enligt en av Sveriges sömnforskare, Torbjörn Åkerstedt är det 

framför allt mot slutet på 1900-talet som vi börjat förstå vad sömnen egentligen är. 

Människans omkopplingsstation för in- och utgående information kallas Thalamus och är en 
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av de större delarna i mellanhjärnan. Thalamus delegerar hjärnans yttersta lager, hjärnbarken 

att skicka elektriska signaler och sedan vila sig. Detta ger vågrörelser med högspänning som 

en topp, följd av vila. Ju mer hjärnan böljar sig desto djupare sover vi (Wallskär & Åkerstedt, 

2008).  

Människans sömn motverkar stress och kan därmed sägas verka rustande mot 

stressupplevelser, påfrestningar som upplevs svåra att lösa. Sömnen är på så vis nödvändig för 

god hälsa. En japansk studie visar att en livskvalitetsparameter, QOL, förutom frånvaro från 

arbetet påverkas av sömnproblem (Nishinoue et al 2012). Under 1980 – 1990-talet sågs ett 

ökat förvärvsarbetande och med det ökade även de psykiska yrkeskraven. De stigande kraven 

verkade ge en obalans mellan påfrestningar och återhämtning. Vid situationer där människan 

känner sig osäker och i fara slår, enligt en teori, ”kamp eller flykt”-responsen på. Detta ger 

biologiska konsekvenser som vid tilltagande av antingen fysisk aktivitet såsom kamp eller 

flykt bryter ner de ämnen som kroppen frigör (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Vid stress och 

speciellt långvarig sådan, som ett arbete eller sociala situationer kan utgöra, kan detta enligt 

rapporten ge sömnproblem (Socialstyrelsen, 2009).  

Människans sömnbehov är individuellt även om de flesta sover mellan sex och nio timmar. 

Uppfattningen om åtta timmar som optimal sömnlängd visar sig svårt och ouppnåeligt för de 

flesta, endast var fjärde person lyckas med detta (Wallskär & Åkerstedt, 2008, Hovelius & 

Hunskår, 2007). Det uppbyggda sömnbehovet, homeostatisk faktor, kan skapas delvis under 

vaket tillstånd och behovet bygger på vanor samt dygnsrytm, cirkadisk faktor. Ju längre vi är 

vakna, hjärnan är i aktivitet, desto djupare blir den sömn vi sedan får (Socialstyrelsen, 2009, 

Hovelius & Hunskår, 2007). Precis som thalamus är inblandad i vågrörelserna i hjärnan under 

sömn, anger djupet på sömnen, är hypotalamus den del av mellanhjärnan som ger order om att 

starta en sömnprocess i kroppen. När hjärnans energireserv används utsöndras adenosin och 

det är när nivåerna av detta ämne nått en gräns som hypotalamus arbete för att söva kroppen 

startar. Dygnsrytmen, cirkadiska faktorn, påverkas också av det dagsljus vi får, och 

sömnstörningar kan därför behandlas med ljusterapi. Omkring midnatt avges signaler i 

kroppen från homestatiska och cirkadiska faktorer om sömnighet (Hovelius & Hunskår, 

2007). När vi sover arbetar reparationssystemet, hjärnan blir åter redo att ta in och bearbeta 

information som en ny dag kan bjuda och energidepåer av fylls på (Socialstyrelsen, 2009). 

Något koffeinhaltigt som en kaffekopp ger effekten att adenosinreagerande receptorer 

blockeras och motverkar känsla av sömnighet (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Den del av 
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sömnen som kallas djupsömn, sker i faser som är längst de tre-fyra första timmarna efter 

insomnandet, innefattar stor del av kroppens återställning. Djupsömnen upptar ungefär 10-15 

% av den totala huvudsömnen. De andra två faserna som sker omväxlande med djupsömnen 

är lättsömn och REM-sömn, rapid eye movement, den sistnämnda delen är då drömmar 

upplevs. Under REM-sömnen rör sig ögonen både med ryck och mer avslappnade rörelser. 

Vidare ökar andnings- och hjärtfrekvensen samt blodtrycket under denna fas av sömncyklarna 

(Wallskär & Åkerstedt, 2008).  

Sömnsvårigheter 

Sömnsvårigheter eller sömnproblem förklaras genom att en människa har svårigheter att 

somna, förbli sovande och eller att återhämta sig genom sömnen (Rahkonen et al 2012). 

Vidare kan sömnproblemen delas upp i svårighet vid insomnande, uppvaknande flera gånger 

per natt, svårt att förbli sovande under tillfredställande antal timmar samt att känna sig sömnig 

trots att personen sovit lika mycket som hen brukar göra (Rahkonen et al 2012). En annan 

definition av sömnproblem ger förutom, svårigheter att somna, det för tidiga uppvaknandet 

och osammanhängande sömn (Thomée et al., 2012). Sömnproblem definieras som besvär med 

sömnen, användning av sömntabletter samt för få timmar av sömn under ett dygn (Björkelund 

et al. 2002, 2005 & 2010). Under människans sömn motverkas stresshormonernas aktivitet. 

Stress kan också i sin tur ge svårigheter att somna vilket skapar en ond cirkel av 

sömnsvårigheter och stress (Socialstyrelsen, 2009, Hovelius & Hunskår, 2007).  

En stor del av besöken på Sveriges vårdcentraler beror på eller består av patienter med 

symptom i form av sömnsvårigheter. Ett begrepp för sömnstörningar, otillräcklig sömn, är 

insomni som syftar på att vi regelbundet i vardagen är trötta och får koncentrationssvårigheter. 

Inom vården delas insomni upp i primär och sekundär, varav den förstnämnda är mer allvarlig 

och ovanlig. Skillnaden i diagnos beror på om några orsaker till sömnsvårigheterna kan 

identifieras, sekundär insomni, annars benämns tillståndet primär insomni. Tillstånd och 

situationer kan uppstå på grund av yttre faktorer såsom ljus, ljud, miljöombyte eller resor där 

temperatur och luft kan skilja sig från hemmiljön. Livsstilsanknutna orsaker kan vara 

dygnsrytm, intag av kaffe, alkohol eller tobak (Hovelius & Hunskår, 2007). Oro för t.ex. 

examinationstillfällen, akuta livskriser eller inläggning på sjukhus klassas som 

situationsbetingad stress som påverkar sömnen. Sjukdomsrelaterade orsaker som kan ge 

sömnsvårigheter är smärta av olika slag, sköldkörtelrubbningar, magproblem, hjärtklappning 
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och svettningar. Vidare kan sömnsvårigheter bero på samlivsproblem som konflikter eller 

sexuella problem (Hovelius & Hunskår, 2007, FHI, 2009).  

Genomgående verkar kvinnors sömnproblem vara större än mäns och likaså ungas problem 

med sömnen större än äldres och framför allt pensionärers (FHI, 2009, Hovelius & Hunskår, 

2007). Dock blir sömnen mindre effektiv med åldern, även om tiden i sängen inte minskats. 

De flesta i 60-80 års ålder besväras av sömnproblem och djupsömnen hos äldre minskar med 

mer än hälften (Hovelius & Hunskår, 2007).  

Vad det gäller fysisk aktivitet främjar fysiskt krävande aktiviteter den goda nattsömnen, så 

länge den inte sker för nära inpå sänggåendet (Hovelius & Hunskår, 2007). Regelbunden 

fysisk aktivitet är associerad med bra sömn (Rowshan Ravan, 2010). 

Känslan av ängsla, oro eller ångest är, enligt Socialstyrelsens undersökningar av levnadsvanor 

(ULF/SILC), som störst i åldrarna 35-44 år och kvinnornas upplevelse av dessa symtom är 

dubbelt så stora som mäns, likt sömnproblemen. Likaså skrivs det ut mer sömnmedel till 

kvinnor och ökningen av dessa preparat ökade med 40 % under 1990-talet. Det skulle kunna 

vara så att män istället använder alkohol för att varva ner och kunna somna (Holmgren et al 

2009). Vidare framkommer att 42 % av de kvinnor som har ett jäktigt och fysiskt 

ansträngande arbete också har sömnproblem, i jämförelse med undersökta mäns 29 % (SCB: 

ULF 2008-2009). Dessa siffror, med kvinnors större upplevelse av stress och 

dubbelbelastning, bekräftas i en rapport från institutet för stressmedicin (Hultberg et al 2010). 

Över en tredjedel, 33 % av de kvinnor som ändå inte upplever sitt arbete som jäktigt eller 

fysiskt ansträngande har problem med sömnen, varav samma situation omfattar 23 % av 

männen (FHI, 2009). I Helsingfors i Finland bekräftas kvinnors nämnda överrepresentation av 

sömnproblem med fyra procent, bland kommunanställda, där 21 % av kvinnorna respektive 

17 % av männen hade sömnsvårigheter (Rahkonen et al 2012).  

En Populationsstudie av unga vuxna i Sverige om datoranvändning, stress och sömn (Thomee 

S 2012), visade att 30 % var höganvändare, vilket betydde mer än fyra timmar per dag. 

Sömnstörningar visade sig hos 34 % av deltagarna, dock kunde en association mellan både 

hög- och medelanvändare av e-mail/chat funktioner ses med stress och sömnstörningar. 

Framför allt sågs datoranvändning utan pauser ge symptom som sömnsvårigheter och förlust 

av sömntid hos kvinnor. För män handlade det mer om antal timmar framför datorn. Vidare 

framkom att datoranvändning, studien gjordes innan Facebook och andra nätverkande samt 
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sociala internetsidor blev populära, nattetid associerades med förlorad sömn och sämre mental 

hälsa. Sömnstörningar kan enligt denna studie (Thomée et al., 2012) vara ett första steg mot 

en depressiv sjukdom. Statistiska Centralbyrån i Sverige bekräftar hög datoranvändning i 

form av bärbara datorer, läsplattor eller att koppla upp sig på sin smartphone, även kallat 

nätsurfa. Sverige har hög surffrekvens utanför arbetsplatsen eller hemmet, jämfört med andra 

europeiska länder. Under första månaderna 2012 surfade strax under 50 %, av alla svenskar i 

åldern 16-74, utanför hemmet (ULF/SILC, 2012).  

Behandling vid sömnproblem 

Allmänmedicinska råd som ges till patienter är bland annat: stimuluskontroll, sömnrestriktion 

eller ljusterapi då medicinsk behandling kan ge långvariga biverkningar såsom 

läkemedelsberoende. Utmaningen för ickemedicinsk behandling är att motivera till ett 

behandlingsarbete som kräver bra samarbete mellan patient och läkare. En dagbok där 

sömnvanor fylls i kan ge god vägledning för efterföljande samtal. Stimuluskontroll innebär att 

instruktioner ska följas noga med målet att associera sängen med enbart sömn, insomnande 

och sex. Vid denna form av behandling ska patienten stiga upp samma tid varje dag, bestämt 

före sänggående, oavsett hur mycket som sovits och att inte ligga kvar mer än 30 minuter om 

hen inte somnat samt att inte sova på dagen. Sömnrestriktion görs genom att räkna ut den 

genomsnittliga sömntiden under en till två veckor och utöka tiden i sängen med 15 minuter 

per gång om effektiviteten ökar. En tid i sängen på minst fem timmar rekommenderas och 

förlängs därefter strikt. Båda två första beskrivna metoderna kräver ett antal konsultationer 

och ett bra motivationsarbete från den behandlande (Hovelius & Hunskår, 2007). 

Kvinnor och sömn 

I artiklar skrivna utifrån KVUS har folkhälsotemat sömn berörts ett flertal gånger (Björkelund 

et al. 2002, 2005 & 2010). Kvinnor som bor i glesbygd rapporterar mindre problem än 

storstadsboende liksom heltidsarbetandearbetande än de som studerar eller har båda 

sysselsättningarna enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen 2009). Nattarbete kan kräva 

stimulansfaktorer som motverkar sömnighet såsom kaffe, tobak, samtal med andra och fysisk 

aktivitet (Hunskår & Hovelius 2007). I KVUS kunde utläsas att 38-åringar fått något 

hälsosammare livsstil under tiden som uppföljningsundersökningar gjordes, speciellt vad det 

gäller vanorna fysisk aktivitet och rökning (Björkelund et al b)2008). Sömnproblem behöver 
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få mer uppmärksamhet inom arbetsmiljöarbete och då interventioner ska planeras (Nishinoue 

et al 2012, Rahkonen et al 2012). 

Icke deltagarna i KVUS har studerats och analysen visar att de som deltog skulle kunna ses 

som något hälsosammare personer med anknytning till socioekonomisk status och sömn 

(Björkelund et al a)2008). Vidare hade icke deltagarna lägre medelinkomst och var oftare 

invandrade. Lägre socioekonomiska status observerades i likhet med andra populationsstudier 

(Björkelund et al b)2008). Ett samband mellan mental stress och dålig sömnkvalitet kan 

urskiljas i en annan av KVUS artiklar, det är det (Rowshan Ravan et al 2010). Generellt finns 

siffror som tydligt visar att sömnproblem nästan har dubblerats i 2004/05 uppföljningsstudien 

jämfört med ursprungsstudien 1968 (Rowshan Ravan et al 2010, Björkelund et al 2002, 

2005). Vidare visar en av studierna att de kvinnor som sover sju timmar eller mer per dygn i 

jämförelse med dem som sover mindre än sju timmar upplevde sig nöjdare med sömnen 

(Rowshan Ravan, 2010). Kvinnor i 38 och 50 års ålder har sömnproblem i större utsträckning 

än tidigare generationer. Detta kan (Bengtsson et al, 2009, Rowshan Ravan, 2009) förklaras 

av kvinnors ökade förvärvsarbete samtidigt som hushålls- och familjeansvar inte minskat. 

1968 förvärvsarbetade 55 % av kvinnorna, vilket kan jämföras med 90 % år 2004 (Bengtsson 

et al 1971, Björkelund et al 2005). Kvinnoundersökningarna genomfördes genom ett gott 

samarbete med olika vårddiscipliner och framför allt från primärvården vilken som tidigare 

nämnt träffar en stor del av befolkningen (Bengtsson et al, 1997, Hovelius & Hunskår, 2007). 

Arbetssituation och sysselsättning 

Att vara sysselsatt, tolkas enligt en rapport från Sveriges regering, vara motsatsen till att vara 

arbetslös, dock finns ingen klar definition på sysselsättning (Regeringen, 2013). Definitionen 

att vara förvärvsarbetande ges exempelvis till personer som har arbetat cirka en timma per 

vecka, eller varit tillfälligt t.ex. sjukfrånvarande, under månaden då undersökningen gjordes 

2011 (SCB, 3013). Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund 

av sjukdom ses som förvärvsarbetande individer. Arbetslöshet kan vara i korta perioder, även 

om långtidsarbetslöshet är det som ses som allvarligaste samhällskonsekvensen. 

Långtidsarbetslöshet definieras olika av olika myndigheter. Utifrån Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökningar anges tidsgränsen, 26 veckor, medan det internationellt sett krävs 

ett års arbetslöshet för samma definition (Regeringen, 2013). Utifrån lokal statistik för 

Göteborg är förvärvsarbetande nattbefolkning, boende i staden, könsuppdelat för år 1980 till 
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64 % för kvinnor och 78 % för män jämfört med år 2009 då 69,1 % av kvinnorna och 70,3 % 

av männen arbetade. Enligt jämställdhetsstatistik från 2012 arbetar en tredjedel av alla 

sysselsatta kvinnor i Sverige deltid jämfört med var tionde man. Under 2012 kunde en 

historisk ökning av männens uttag av föräldrapenningdagar ses. Detta kan ses som ett mått på 

förmågan att jämställt kunna förena familjeliv med arbete. Kvinnorna använder fortfarande 

fler föräldrapenningsdagar, 2011 togs 76 % av dagarna ut medan männens stod för 24 %. 

Vidare har kvinnors obetalda arbete de senaste 20 åren minskat med cirka en timme räknat på 

vardagsdygn. Männen har i sin tur ökat sitt obetalda arbete med åtta minuter och har högre lön 

än kvinnor i/inom nio av de tio vanligaste yrkeskategorierna i Sverige (ULF/SILC, 2012).  

En Göteborgsstudie (Holmgren et al, 2009) visar att stress som kan relateras till 

arbetssituationen på olika sätt ger symtom som är negativa. I en kvalitativ studie (Holmgren et 

al, 2004) beskrevs känslan av gradvis förlust av kontroll över både arbete och privatliv. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC, 2010-11) visar att tankar relaterat till 

arbetet och därmed stress ger sömnproblem, detta bekräftas av anställda i åldern 16-64 år. De 

som varje vecka upplever svårigheter att avgränsa arbetet från livet med familj och på fritiden 

är det 32 % som har haft besvär med sömnen de senaste två veckorna, vilket kan jämföras 

med 21 % sömnproblem hos övriga anställda. Detta visade även en annan studie från 

Göteborgs Universitet där kvinnor upplevde att arbetssituationstankar rann över på fritiden i 

högre grad hos högutbildade, som hade en högre arbetsnivå eller var egenföretagare 

(Holmgren et al, 2009). Stress kom då från konflikter på arbetsplatsen, vilket 65 % av de 

tillfrågade angav. Över 90 % tänkte på arbetet efter arbetsdagens slut. Ohälsa var med höga 

oddskvoter, oddsratio (se beskrivning i stycket Metod), relaterat till arbetsrelaterad stress. 

Vidare har ett arbetsengagemang visat relation till sömnstörningar, utmattning och sämre 

mental hälsa (Holmgren et al., 2004). Sömnproblem associeras med trötthet och därmed 

sjukfrånvaro samt vid frånvaro av varierande längd (Rahkonen et al 2012). Kvinnor har mer 

sjukfrånvaro än män i Sverige, sett till alla sektorer görs de flesta sjukskrivningar av 

kommunalt- eller landstingsanställda (SCB, 2013). En arbetande person kan stanna hemma i 

upp till sju dagar utan att behöva sjukintyg i Sverige, medan i Finland gäller detta bara tre 

dagar innan intyg behövs för vidare sjukdagar (Försäkringskassan, 2012, Rahkonen et al, 

2012). 

 

http://www.scb.se/Pages/TermsDefinitions____348457.aspx
http://www.scb.se/Pages/TermsDefinitions____348457.aspx
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Teori 

Genusteori om social konstruktion 

En konstruktion av genus handlar om det människor identifierar sig med, exempelvis som 

kvinna, samt utifrån det formas personligheten. Connell beskriver vardagslivet som 

organiserat av genusprocesser (Connell, 1995). Patriarkat kan förklaras som fadersvälde, 

samhällsskick där familjelivet och de familjerättsliga förhållandena präglas av att fadern har 

en oinskränkt myndighet. Vidare är patriarken en gammal man som betraktas som 

släktöverhuvud (Bonniers svenska ordbok, 2002). Connell beskriver även att det finns 

”omkastningar”, det vill säga att kvinnor står i maktposition över män. Att homosexuella män 

saknar maskulinitet är en enkel tolkning av det som Connell kallar den patriarkiska kulturen. 

Att män i större utsträckning än kvinnor sitter på chefspositioner eller kontrollerar stora 

företag, ses inte som någon tillfällighet, det är en del av den sociala konstruktionen av 

maskulinitet. Maktfördelningen förklaras vidare genom tre begrepp; relationer byggda på 

makt; katexis, åtrån med ”emotionell energi knuten till ett objekt” och 

produktionsförhållanden. Det senaste begreppet kan ha med arbete att göra och förklaras 

genom sociologen Pauline Hunts liknelse från England, det var sedvanligt att kvinnorna 

tvättade fönster på insidan medan männen tvättade dem på utsidan (Connell, 1995). 

The interactive model 

Inom denna modell används forskningsvetenskap, kunskap för att understödja visst fokus 

inom politiska folhälsomål. Detta för att få politiker och tjänstepersoner att ta in nya 

perspektiv (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Detta kan vara påverkan vid beslut om resurser i 

samhället. Fördelningar av kostnader så som fördelning av medel inom forskning eller vården. 

Ligger fokus på speciella områden för kvinnors hälsa? Det kan vara ett screeningprogram för 

exempelvis att effektivt kalla in personer för cellprovtagning, screening för 

livmoderhalsförändringar för att finna förstadier till cancer.  

Evelyn De Leeuw (1993) utformade speciella determinanter för policy making, riktade för 

ökad hälsa hos exempelvis medborgare. Det finns normativa värderingar i samhället 

(Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Fokus ligger och har länge legat och därför utgått från mäns 

hälsa vad det gäller kontroll av symptom och medicinering (Bengtsson, 1996). 

Intresseföreningar och olika samhällsnätverks vilja att påverka policys. Organisationers 

möjlighet att vara öppna med målen för arbetet vilket blir offentligt via kommunikation 
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(Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Exempelvis vad är målet med verksamheten? Finns ett syfte 

att tjäna pengar på människors ohälsa? Eller genom att bygga upp en vårdcentral där det 

saknats för att göra det möjligt för fler att få vård nära hemmet, det vill säga vård till alla? 

Inom denna modell är det viktigt att förstå att förutfattade meningar, såsom mäns kroppar, 

utgör idealbilden av människans behov av vård. Förutfattade meningar, samhällsintressen 

och vissa aktörer som har mer inflytande och därigenom makt. Exempel på dessa tre är: vi 

utgår inom vården och forskningsvärlden ifrån mäns kroppar, föreningar eller organisationer 

som kämpar i bröstcancerns rosa bandet kampanjer eller uttalande görs i aktörers namn, 

maktposition från Göteborgs Universitet eller Karolinska institutet (Nutbeam, Harris & Wise, 

2010).  

Problemformulering 

Denna studie kommer att titta på hur kvinnors sömn förändrats under en 25 års period, vad det 

gäller mängden sömn och upplevelsen av sömnens relation till arbetssituationen. Studien visar 

på ett växande folkhälsoproblem, sömnsvårigheter. Dessutom sätter den fokus på jämställdhet 

och kvinnors möjlighet till god sömn samt som eventuell följd, en förbättrad folkhälsa. Unikt 

belyser studien data från KVUS med hjälp av en genusteori samt en folkhälsoteori modell. 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra 38-åriga kvinnors sömn i relation till arbetssituation, 

utifrån undersökningsomgångar med ett 25 års perspektiv.  
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Metod 

Datainsamling och urval 

Studiepopulationen 

Kvantitativ data från KVUS utifrån utvalda frågor beskriver en population kvinnor i Göteborg 

under åren för de utvalda undersökningsomgångarna. Denna uppsats beskriver populationen 

38-åriga kvinnor i Göteborg utifrån två undersöknings år 1980-81 och 2004-05. Då urvalet av 

kvinnorna gjordes på ett systematiskt sätt kan kvinnorna sägas spegla populationen utifrån 38-

åringar dessa år (Bengtsson 1971, Björkelund, 2002). Totalt antal individers data som är med i 

denna studie är 329, med 122 38-åringar från undersökningsomgången 1980-81 och 207 från 

2004-05 (se tabell 1).  

1980-1981 års undersökningsomgång 

I denna undersökningsomgång i KVUS bjöds två nya ålderskohorter in, 26- och nya 38-åriga 

kvinnor (se tabell 1, sid 13) med samma födelsedag som inklusion-kriterier så som de tidigare 

inbjudna kohorterna men endast den 6:e i varje månad för 26- och för 38-åringar och den 6:e 

och 12:e (Bengtsson et al. 1971, Björkelund et al b)2008). Precis som i de andra två 

undersökningsomgångarna erbjöds kvinnorna hembesök eller fick ersättning för 

transportkostnad. Dessutom följdes inbjudan till hälsoundersökningen även i den tredje 

omgången noggrant upp med telefonsamtal och endast tre kvinnor var onåbara förutom de 49 

som hade gått bort, utifrån totala antalet deltagare i ålderskohorterna. Bortfallet, så kallade 

icke deltagarna svarade också på frågor. Resultaten från denna tredje undersökningsomgång, 

med säkra urvalsmetoder baserade på födelsedatum, hög deltagarfrekvens samt information 

insamlad även från icke deltagarna via telefonintervju, är lika generaliserbara mot 

populationen som den första studien var 12 år tidigare med delvis samma deltagare 

(Bengtsson et al 1989). Sammanlagt var det 122, 38-åriga deltagare som var med 1980-81 

och, födda 1942, som har använts i föreliggande studieomgång (se tabell 1, sid 13). 

2004-2005 års undersökningsomgång 

Denna sjätte, undersökningsomgång av KVUS med 38- och 50-åriga kvinnor, hade i sin 

huvudartikel fokus på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, en artikel om sekulära trender i 

sömn i association med mental stress och socioekonomiska faktorer. Omgången hade 500 
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deltagare, varav 343 38-åringar och 503 50-åringar som bjudits in. Vissa av kvinnorna som i 

denna omgång var 50 år var med som 26-åringar i undersökningsomgången 1980-81 

(Björkelund et al, 2008). Sammanlagt var det 207 38-åriga deltagare som har använts i 

föreliggande studie från undersökningsomgången 2004-05, med födelseår 1966 (se tabell 1). 

Instrument, enkäterna 

Data i föreliggande studie härstammande från KVUS Antropometri formulär och det 

Allmänna frågeformuläret 1980/81 detta kallades Deltagarformulär 2004/05 (se bilaga 1-3 

och 6-8). Allmänna formuläret skickades hem till deltagarna innan de kom till 

hälsoundersökningen. Gothenburg Quality Of Life Instrument (GQOLI) utvecklades i början 

på 70-talet och introducerades i Allmänna formuläret 1980/81. Instrumentet innebär en 

skattning av symptom och välmående i populationer på skattningsskalor kallade Likert scales 

(Sullivan et al 1993). I GQOLI formuläret, där de i föreliggande uppsats använda variablerna 

fanns, och angav tillfredställelse på en sju gradig skala, variablerna utbildningsnivå samt om 

deltagarna var förvärvsarbetande(se bilaga 1-3 och 6-8). De frågor som använts från GQOLI 

är de enskilda kvinnornas upplevelse av hälsa, sömn och arbetssituation. GQOLI med 

undertitlarna Life Satisfaction och Sensory function hade en beskrivningstext som bad 

deltagarna uppskatta hur tillfredsställda de var med sin situation ju nu i de avseenden som 

frågans titel angav. Det tydliggjordes, dessutom, att det handlade om den direkta upplevelsen 

för stunden (se bilaga 2 och 7-8).  

Beroende variabeln  

Sömnfrågan i GQOLI-formulären tillkom i KVUS 1980/81. I formuläret 1980/81 endast 

svarsalternativ ett och sju var beskrivna med texten ”Alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre” 

och ”Mycket dålig” (se bilaga 2). I GQOLI från deltagarformuläret 2004/05 var samtliga 

svarsalternativ beskrivna med text alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre; utmärkt; bra; 

varken bra eller dålig; inte riktigt bra; dålig samt mycket dålig (se bilaga 7-8). 

Svarsalternativen gjordes dikotoma inför analysen med en uppdelning på två, 1-3 för 

tillfredställelse och 4-7 icke tillfredsställd. Sömn beskrivs även utifrån antal sömntimmar och 

om tillfredställelse med sömnen uppnåtts (se bilaga 2 och 7-8). Svarsalternativen 

dikotomiserade inför analysen med en uppdelning på två, 1-3 för tillfredställelse och 4-7 icke 

tillfredsställd. 

Oberoende variabeln 
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Arbetssituation 

Arbetssituation-frågan tillkom med GQOLI med formulären i KVUS 1980/81(se bilaga 2 och 

6). I formuläret 1980/81 var endast svarsalternativ 1 och 7 beskrivna med texten alldeles 

utmärkt, kunde inte vara bättre och mycket dålig (se bilaga 2). I GQOLI från 

deltagarformuläret 2004/05 var samtliga svarsalternativ beskrivna med text (se ovanstående 

stycke samt bilaga 6). Arbetssituation beskrivs också utifrån förvärvsarbete utanför hemmet. I 

1980/81 har variabeln om förvärvsarbete ”utom hemmet?” ett ja/nej svar, dikotomt. I 

formulären från 2004/05 frågas ”Om Ni inte förvärvsarbetar för närvarande, när slutade ni 

arbeta?” svaren är uppdelade i; arbetar fortfarande; jag har aldrig förvärvsarbetat; jag slutade 

förvärvsarbeta år…; har deltidsarbete (se bilaga 1 & 6).   

Utbildning 

I de tidigare formulären i KVUS frågades även efter makes utbildning. 1980/81 är 

svarsalternativen för utbildningsfrågan 1.folkskola; 2.något eller några år på läroverk; 

realskola, flickskola eller liknande; 3.genomgången folkhögskola; 4.realexamen; 

5.genomgången flickskola; 6.något eller några år på gymnasium; 7.studentexamen; 8.fortsatt 

utbildning efter studentexamen, akademiska studier eller motsvarande (med ett öppet svarsfält 

för examensangivelse); 9.speciell yrkesutbildning(med öppet svarsalternativ för att ange 

vilken sorts? yrkesutbildning (se bilaga 1)). I formuläret från 2004/05 är graderingen 1. 

folkskola (antal år…); 2. Läroverk; 3. folkhögskola; 4. realexamen; 5. flickskola; 

6.gymnasium; 7. studentexamen; 8. högskola/ universitet; *-9. examen från högskola 

/universitet; 10. speciell yrkesutbildning, även vårdutbildningar (ange nedan) (lista med fria 

fält (se bilaga 1 & 6)).  

Statistiska metoder 

För att beskriva data användes antal och proportioner (%) som togs fram med hjälp av 

Statistical package for Social Sciences, SPSS. Cirkeldiagram används för presentera data 

gällande antalet timmar. För att analysera om det fanns någon skillnad mellan tillfredställelse 

i sömn och arbetssituation samt tillfredställelse i sömn och utbildning användes odds ratio 

(OR) med ett 95 % konfidensintervall (Olsson & Sörensen, 2011). Dessa räknades ut med 

Logistisk regressionsanalys. För detta sattes en fem procentig signifikansnivå, vilket uttrycker 

att resultatet kan bero på slumpen i fem av 100 exempelvis stickprov, alltså mest troligt 

sanningssamband (Egidius, 2013). 
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Databearbetning och analys 

För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ ansats, en epidemiologisk studiedesign. 

Miljön och levnadsvanornas effekt på hälsan och att kunna förebygga ohälsa är 

epidemiologins signum (Björk, 2011, Olsson & Sörensen, 2011). Epidemiologi kan även 

beskrivas som läran om utbredning av sjukdomar i befolkningen (Björk, 2011). Studien har en 

tvärsnittsdesign, som betyder att all data samlas in vid ett tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011).  

Denna studie består av data från två redan insamlade undersökningsomgångar, 

tvärsnittsstudier. För analys i epidemiologisk studie används ofta oddskvot eller riskkvoter. 

Oddset, vilket anger en sannolikhetskvot, hur sannolikt det är att något ska inträffa, risken. 

Oddskvoten anger hur många gånger oddset förändras vid ändrat värde, skalsteg, av den 

oberoende variabeln. Oddskvotens nollpunkt är ett och vid högre värden ges ett större odds, 

för en sannolikhet av hypotesen, medan en så att säga negativ kvot visar en minskning. 

Sannolikheten att hypotesen stämmer visas med oddskvoten, detta redovisas i resultatet i 

tabellform. 

Signifikansnivå anger ett värde som genom en statistisk uträkning mest troligt ger det sanna 

svaret. Hög signifikansnivå är då det bästa vid analys av en prövad hypotes som forskaren tror 

på eller ger stora folkhälsovinster för stor del av befolkningen. Innan en studie startas görs 

vanligtvis en så kallad styrkeberäkning, sannolikheten att hypotestestet förkastar noll 

hypotesen, H
0
 som är det önskade resultatet av en uppsatt hypotes. Till denna beräkning 

behövs även en standardavvikelse i studiepopulationen. Signifikansnivån som kan kallas 

styrkesiffra ska vara så nära 1 som möjligt. Signifikansnivån visar i vilken grad det värdet 

som testats, avviker från det värdet som skulle framkommit vid en totalt normalfördelad 

population, en slags säkerhetsnivå.  

Vidare uttrycks även en nivå för den signifikans som testats, vanligast fem procent vilket 

delas upp på båda sidor om den kurva som kan ses i ett diagram på en normalfördelning. Den 

femprocentiga signifikansnivån uttrycker resultatets risk att bero på slumpen, inget samband, i 

fem av 100 prövningar, alltså mest troligt sanning, samband (Egidius, 2013).  

Kvinnoundersökningen och studiepopulationen 

Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg,(KVUS), startade 1968 med 1462 (90 % 

deltagande) kvinnor i åldersgrupperna 38, 46, 50, 54 och 60. Regelbundna undersökningar har 

gjorts vid sammanlagt sju tillfällen (se tabell 1). KVUS består förutom av fysikaliska tester 
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och blod samt urinprover, olika sorters enkäter via formulär exempelvis hematologiskt, 

allmänt och gynekologiskt frågeformulär. Formulären består av både öppna frågor med 

tomma rader att fylla i egen text, samt fasta svarsalternativ och skalor att ranka olika tillstånd. 

Många av frågorna återkom vid de upprepade undersökningarna, dock skedde även en del 

utveckling av frågor, inklusion och exklusion, i formulären samt att gynekologer inte 

medverkade vid alla tillfällen. Forskningspersonal såg till att deltagarna fick sina formulär och 

lotsades till de olika delarna av hälsoundersökningarna. Undersökningar och intervjuer enligt 

formulär gjordes av allmänläkare, gynekologer och tandläkare i ett bestämt tidsschema enligt 

och beroende på ålderskohort (Bengtsson et al 1989, Bengtsson, 1996). Frågorna i GQOLI, 

Life satisfaction där deltagarna skattar exempelvis sin sömn, hälso- och arbetssituation, 

inkluderades i undersökningsomgången som startade 1980 (Björkelund et al 2008, 2005).  

 

Tabell 1. Deltagarantal, Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg, KVUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningsår  1968-1969 1974-1975 1980-1981 1992-1993 200-2001 2004-2005 

Födelseår       

1966      207 

1954   85   242 

1942   122    

1930 372 336 355 253 236  

1922 431 387 332 269 201  

1918 398 351 325 220 176  

1914 180 163 140 79 44  

1908 81 65 49 18 8  

Totalt 1462 1302 1408 839 735 500 
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Etiska reflektioner 

Upprepade etikansökningar har gjorts för varje undersökningsomgång, detta sedan 

etikkommittéerna kom till mot mitten av 80-talet (se bilaga 4 och 5).  

Etikprövning om studier på människor krävdes enligt lag sedan 1 januari 2004, även om lagen 

(2003:460) tillkom 2003 (etikprövningsnämnden 2013). Den regionala etiska nämnden i 

Göteborg godkände studien 2004-2005 (T376-04). 
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Resultat 

Totalt svarade 307 kvinnor, av det totala deltagarantalet, i de två sammanlagda 

ålderskohorterna (329 deltagare) på båda GQOLI frågorna om tillfredställelse med sömn och 

arbetssituation. Generellt svarade fler på frågan om upplevelse av arbetssituationen än frågan 

om den upplevda sömnen. Det mest frekventa svaret 1980/81 var att sömnen upplevdes vara 

bästa tänkbara och bra samt utmärkt stod för efterföljande respektive mest frekventa svar. 

Däremot har den senare studieomgångens 38-åringar graderat sin sömn som Bra i största 

utsträckning medan nästan dubbelt så många, jämfört med 1980/81 upplever att sömnen inte 

är riktigt bra. Generellt faller ett större antal av svaren inom de nedre svarsalternativen, dvs. 

för sämre sömn (varken bra eller dålig-mycket dålig) i den senare 38-års kohorten. Därtill 

kommer att dubbelt så många angav sin sömn som mycket dålig av de senare 38-åringarna.  

När det gäller arbetssituationen har de flesta i den tidigare undersökningsomgången skattat sin 

arbetssituation som bästa tänkbara eller svarsnivån där under. De flesta i den senare studien 

upplever arbetssituationen som bra medan över dubbelt så många befinner sig mellan inte 

riktigt bra – mycket dålig jämfört med deltagarna i den tidigare studieomgången.  

De flesta i den äldre studien har mindre än fullständig gymnasieexamen medan mer än hälften 

i den nyare studien har angett högst utbildningsnivå, Högskole-/Universitetsstudier (56 %). 

Därmed hamnar färre (6,4 %) i de lägsta utbildningsnivåerna medan 14,7 % har gymnasie- 

eller högre utbildning i den äldre ålderskohorten, vilket tillhör den högre nivån av utbildning 

(se tabell 2). 
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Tabell 2. Studiepopulationens GQOLI i sömn, utbildning och arbetssituation.   

Undersökningsår 1980 / 81  

n (%) 

2004 / 05   

n (%) 
Sömn   

Alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre 42 (34,4) 24 (13,0) 

Utmärkt 25 (20,5) 35 (18,9) 

Bra 30 (24,6) 57 (30,8) 

Varken bra eller dålig 11 (9,0) 20 (10,8) 

Inte riktigt bra 8 (6,6) 32 (17,3) 

Dålig 4 (3,3) 13 (7,0) 

Mycket dålig  2 (1,6) 4 (2,2) 

Arbetssituation   

Alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre 16 (13,1) 9 (4,6) 

Utmärkt 28 (23,0) 43 (22,2) 

Bra 43 (35,2) 73 (37,6) 

Varken bra eller dålig 20 (16,4) 23 (11,9) 

Inte riktigt bra 12 (9,8) 29 (14,9) 

Dålig  0 (0) 11 (5,7) 

Mycket dålig 3 (2,5) 6 (3,1) 

Utbildning   

Folkskola eller grundskola 43 (35,2) 6 (3,0) 

Mindre än fullständig gymnasieexamen 61 (50,0) 7 (3,4) 

Gymnasieexamen 5(4,0) 76 (37,4) 

Högskola/Universitet 13 (10,7) 114 (56,2) 

 

Föreliggande studie visar i linje med Björkelund (et al. 2002) att 38-åriga kvinnor i Göteborg 

sov färre antal timmar 2004/2005 jämfört med 1980/81 (se figur 1 & 2 sid 19). Resultatet ger 

en halvering av andelen som sov nio timmar eller mer från 8,20 %, 1980/81 till 3,47 %, 

2004/05 samt en fördubbling av andelen som sov fyra timmar eller mindre. I båda 

ålderskohorterna sover största andelen 38-åringar sju timmar per dygn (den äldre 39,4 % 

respektive den yngre 42,6 %) följt av åtta timmar som näst mest vanligt (den äldre 32,8 % 

respektive den yngre 30,7 %). Det tredje mest angivna sömn timmar svaret, 6 timmar per 

dygn ökade också i den nyare ålderskohorten från 14,8 % till 18,8 %. Det minst angivna 

svaret i båda undersökningsomgångarna är att sova fyra timmar eller mindre (se figur 1 & 2 ). 
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Figur 1. Antal timmar sömn per dygn, undersökningsomgång 1980-1981 

 

 

 

Figur 2. Antal timmar sömn per dygn, undersökningsomgång 2004-2005 
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I undersökningsomgången från 2005/05 är det större andel som angett att de arbetar (se tabell 

3) 89,7 % jämfört med 86,1 %. I den nyaste undersökningsomgången har en hopslagning av 

svaren ej i arbete gjorts med de som angett att de studerar, är arbetslösa eller har slutat arbeta. 

Detta fanns inte som svarsalternativ i den 1980/81. I samma studieomgång uppfattade större 

andel att de fick tillräckligt med sömn medan i den senare undersökningsomgången, 2004/05, 

ansåg sig en större andel inte få det (47,8 %). Det fördelar sig dock mer lika, mellan de som 

anser sig ha fått tillräckligt med sömn och de som inte har det i den senare 

undersökningsomgången (52,2 % tillräckligt sovande (se tabell 3)).   

Tabell 3. Studiepopulationen, förvärvsarbete och att få tillräckligt med sömn. 

Undersökningsår 1980 / 81     

n (%) 
2004 / 05     

n (%) 

Förvärvsarbetande utanför hemmet 

Förvärvsarbetande 

 

105 (86,1) 

 

182 (89,7) 

Ej i arbete (2004/05; slutat arbeta, studerar, arbetslös) 17 (13,9) 21 (10,4) 

Tillräckligt med sömn 

Får tillräcklig sömn 

Får ej tillräcklig sömn 

 

96 (78,7) 

26 (21,3) 

 

106 (52,2) 

97 (47,8) 

 

Resultaten bygger på de som har angett dålig sömn (utgångsvariabeln varken bra eller dålig-

mycket dålig), från den senare ålderskohorten födda 1966 (se tabell 4)och undersökta 

2004/05, har, i den tidigare undersökningsomgången, med signifikans vid 95 % 

konfidensintervall, (KI). Vid en jämförelse mellan undersökningsomgångarna var risken att 

ha dålig sömn dubbel i den senare undersöknings omgången, 2004/05, med 2,31 gånger högre 

risk, jämfört med 38-åringarna 1980/81 (se tabell 3). 

Tabell 4. Jämförelseanalys, med sömnnöjdhet i de två undersökningsomgångarna (2004/05) 

                                           

Jämförelse mellan 

undersökningsåren 

Oddskvoten 

(OR) 

Signifikansnivå      

 

95 % 

Konfidensintervall 

(KI) 

Dålig sömn 2,31 0,02 1,36; 3,93 
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Det framkom ett starkt statistiskt samband för ökad risk (OR=1.92 ) att ha dålig sömn vid 

dålig arbetssituation i undersökningsomgången 1980/81 (se tabell 5). Däremot var sambandet, 

den ökade risken mellan dessa variabler i den nyaste undersökningsomgången, 2004/2005 inte 

signifikant. När det gäller utbildningsvariabeln fanns inget signifikant samband med dålig 

sömn i någon av undersökningsomgångarna (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Samband mellan dålig sömn, dålig arbetssituation och låg utbildning uttryckt i 

Oddskvot med 95 % konfidensintervall (KI) 

 

 

 

Undersökningsår 1980/81   2004/05   

 OR           Signifikansnivå 95 % KI OR    Signifikansnivå          95 % KI 

Arbetssituationen 1,92      0,01 1,32;2,80 1,24    0,056      0,99;1,54 

Utbildning 0,85  0,53 0,51; 

1,42 

1,07    0,75 0,69; 1,66        
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att sömnen sker under ett färre antal timmar under en människas 

dygn i början av 2000-talet än vad den gjorde 25 år tidigare vilket bekräftats i andra studier 

(Björkelund et al. 2002, Rowshan Ravan et al. 2010). Det var en större andel som var nöjda 

(upplevde sömnen; alldeles utmärkt, kunde inte vara bättre; utmärkt; bra) men tyckte inte att 

de fick tillräckligt med sömn, och antalet som inte tyckte de fick det är nästan det dubbla 

jämfört med 1980/81. Detta kan bero på ökat datoranvändande, och som Thomee´ (et al 2012) 

bekräftar stör detta sömnen. Det ska då tilläggas att inte Facebook, Twitter och andra sociala 

nätdejting sidor fanns vid den studiens undersökningsfas. Svarsalternativet fyra timmar eller 

mindre var det minst valda vid båda studieomgångarna vilket kan kopplas till att minst fem 

timmar i sängen per dygn rekommenderas (Hunskår&Hovelius, 2007, Wahlskär&Åkerstedt, 

2008). Arbetssituationen visar sig påverka sömnen i störst utsträckning, men detta kunde 

framför allt ses i den äldre undersökningsomgången, även om oberoende variabeln utbildning 

kontrollerats, som kovariat. Kanske är ökad jämställdhet och en ny generation som delar mer 

lika på hemarbetet en anledning. Föreliggande studie utgår från bland annat från en teori om 

att kvinnor fortfarande är underställda män än i det svenska samhället (Connell, 1995, 

Harrysson, 2013). Sett till statistiken bekräftas denna teori då kvinnor innehar färre 

maktpositioner på arbetsmarknaden i Sverige, får mindre betalt och tar ut mer föräldraledig 

tid än männen. Dessutom utför kvinnorna fortfarande år 2013 större del av hemarbetet vilket 

gör dem till dubbelarbetande individer (Harrysson, 2013). Kanske är den större andelen 

sjukskrivning ett resultat av ovannämnt liksom mer sömnproblem? 

En Japansk interventionsstudie (Nishinoue et al. 2012) visade att både gruppintervention och 

individuell rådgivning gav bäst resultat i form av ökad sömnkvalitet, frågan är om den skulle 

fungerat i en svensk kontext. Det var en stor arbetsgivare som beställt insatsen i form av 

sömnskola med information om människans sömn och sömnbehov, sömnens påverkan på 

dagsformen; fritid samt arbetsfunktionalitet samt hur sovplatsen bör användas, sömnhygien 

(Nishinoue et al 2012). Huruvida råd bör ges till någon som inte har bett om dessa eller själv 

fått berätta om sin situation i relation till ämnet, borde inte vara ett lika effektiv sätt att 

motivera till beteendeförändring. Även om informationsspridning är en bred 

hälsovetenskaplig intervention är det viktigt att fråga sig hur mottaglig mottagaren är (Naidoo 
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& Wills, 2000, Blomstrand et al. 2012). Kanske vore det bättre att arbeta preventivt mot 

mental stress och då innefatta sömnskola i detta koncept. Hälsoundersökningen som 

kvinnorna fick då de deltog i KVUS kan ses som en screening intervention där sjukdomar 

upptäcktes och remittering till specialister och andra läkare erbjöds. Även här gavs 

information och ställdes frågor i mängder om livsstil och hälsa (Bengtsson 1989, Björkelund 

et al. 2002, 2005, 2008 & 2010, Blomstrand et al 2009, Hange et al 2008). 

Endast 55 % av kvinnorna i Göteborg förvärvsarbetade 1968, vilket kan jämföras med 

ungefär 90 % år 2004/05 (Hange et al 2008). I denna studie arbetade 89,7 % i den senaste 

undersökningsomgången jämfört med 86,1 % i den tidigare omgången. Enligt Statistiska 

Centralbyrån arbetade 80 % av Sveriges kvinnor och 86 % av männen år 2006. Ökningen av 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden startade främst på 70-talet och är nu, år 2013, 

ungefär lika stort som männens (Ekonomifakta, 2013). Statistik från EU visar att 76,5 % av 

Sveriges kvinnor arbetar medan detsamma gäller 81.9 % av männen förra året (Eurostat, 

2012). Att kvinnans plats på arbetsmarknaden förändrats (Harrysson, 2013) och därmed även 

sömnhygienen och hennes möjlighet till återhämtning. Rowshan Ravan (et al 2010) bekräftar 

att de ökade sömnproblemen eventuellt kan förklaras med ökat deltagande på 

arbetsmarknaden samtidigt som ansvaret för hemarbete och familj inte minskat. Detta är ett 

problem i dagens samhälle som kräver fokus på att skapa arenor där bra sömnvanor kan 

stödjas. Med utgångspunkt från Sveriges riksdags övergripande folkhälsomål; god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Med målet borde sömnskolor finnas på alla vårdcentraler 

alternativt inom räckhåll för alla. 

Kopplat till kvinnors större representation av sömnproblem och att stress, tar kvinnor större 

ansvar för hemarbetet. Detta torde ange den kontroll som kvinnor har i arbetet generellt, samt 

makt att förändra och förbättra arbetsplatser vilket är i linje med Connells teori om kvinnans 

ställning i samhället (Connell, 1995). Kvinnor sitter på chefspositioner i lika stor utsträckning 

som männen när en jämförelse görs mellan kvinnor och män i landsting (ca 70 % kvinnor, 

jämfört med ca 25 % män) respektive privat sektor (ca 25 % kvinnor jämfört med 70 % män). 

Dock måste löneskillnaderna inom dessa yrkessektorer kontrolleras för en mer utförlig analys. 

När det gäller ledande positioner inom kommunala sektorn är kvinnor överrepresenterade 

medan männen leder i större utsträckning inom den statliga sektorn (SCB, 2011).  
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Exempelvis för vissa chefer är medellönen för kvinnor, enligt en statistisk analysmodell där 

personlighets faktorer tagits med i beräkningen, 84 % utav männens i privat sektor (SCB, 

1997).  

Vidare visar statistik att kvinnor har mer sjukfrånvaro än män vilket kan ge siffrorna en 

snedvridning på om de ses som arbetande eller inte, då de trots denna typ av frånvaro räknas 

som förvärvsarbetande (SCB, 2013).  Till detta ska ses att män har högre lön än kvinnor inom 

nio av de tio vanligaste yrkeskategorierna i Sverige. Ekonomisk bör det obetalda arbetet även 

nämnas, då har kvinnors ansvarstagande för detta har minskat med cirka en timme per 

vardagsdygn de senaste 20 åren medan männen endast ökat sin del med åtta minuter 

(ULF/SILC, 2012). Detta ger kvinnor ett ekonomiskt och maktmässigt underläge och därför 

möjligen mer stress och kanske som följd sömnproblem eller minskad tid för sömn. 

Större andel av de 38-åriga kvinnorna 2004/05 är icke förvärvsarbetande. Detta beror 

möjligen på att svarsalternativet innehöll föräldraledighet men även studera eller vara 

arbetslösa. Möjligen svarade även sjukpensionerade och mycket tidigt förtidspensionerade, 

icke arbetande. Kanske är det så att kring år 2004 studerade fler kvinnor vid 38 års ålder än 

tidigare och kan därför inte svara på frågan om arbetssituationen på ett riktigt sätt 

(arbetssituation GQOLI, n 194 utav deltagarantal n 207). Detta kan bero på att Sveriges 

ekonomiska läge försämrats sedan 1990-talets topp och inte var så bra vid slutet av 2004 

(SCB 2004). Barnafödande och havandeskapet i sig skulle kunna ge kvinnor sömnbrist i 

större utsträckning än män, om de väljer att bli gravida. Att vi med ett folkhälsoperspektiv 

arbetar för ökad jämställdhet både på arbetsplatser och i hemmen skulle kunna ge en 

förbättrad psykisk hälsa och genomsnittlig bättre hälsa i befolkningen. Viktigt är då att belysa 

hur ojämställdheten associeras till ohälsa på arbetsplatser liksom i hemmet (Harrysson, 2013). 

Ökad jämställdhet skulle kunna sägas ha uppnåtts under de 25 åren även om mycket finns 

kvar att utveckla insatser för, forska kring och folkhälsovetenskapligt, samt politiskt reglera. 

Kvinnornas utbildningsnivå har helt förändrats mellan 1980/81 och 2004/05. Kvinnorna i 

KVUS var mer högutbildade i den senare undersökningsomgången än i den äldre vilket också 

visar på en positiv samhällsutveckling och kan ses som ett steg mot konkurrens med männen 

på arbetsmarknaden på mer lika villkor än förut, det viktiga är att det skapas förutsättningar 

för ekonomisk jämställdhet. Hange (et al. 2013) visade genom KVUS resultat att låg inkomst 

kunde associeras till mental stress men att gifta kvinnor och de som arbetar upplevde mindre 
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stress än hemarbetande och kvinnor utan angiven partner. Generellt syns en fördubbling av 

upplevd stress sedan den första kvinnoundersökningen gjordes, 1968/69 fram till 2004/05 

(Lissner et al. 2008). En tillfredställelse med livet som helhet kunde ses hos kvinnor (både 38- 

och 50-åringar) som upplevde tillfredställelse med arbetssituationen, balans mellan arbete och 

fritid samt värdefullhet och meningsfullhet med arbetet (Håkansson et al. 2009). Enligt 

föreliggande studie borde bra arbetssituation ge god sömn och då ökad hälsa samt 

välbefinnande för kvinnor. 

Frågan om nöjdhet med sömnen gav i föreliggande studie att den senare 38-årskohorten var 

mindre nöjda med sin sömn. Rowshan Ravan (et al 2010) har kopplat ihop denna fråga 

(utifrån både 38 och 50 årskohorter) med antalet sömntimmar respektive kvinna sov, vilket 

gav att de som sov sju timmar eller mer var mer nöjda med sin sömn medan de som sov 

mindre angav en missnöjdhet generellt. Vidare kunde samband mellan socioekonomiska 

faktorer, mental stress och sömnproblem med de som inte var nöjda med sin sömn påvisas 

(Rowshan Ravan et al 2010). Resultat från KVUS i tidigare undersökningar, belyser temat 

stress mer än vad som gjorts i föreliggande studie, visar på att hälften upplevt konstant eller 

flera perioder av stress den senaste tiden sett till de senaste åren (Håkansson et al. 2009). 

Stress ger varken bra förutsättningar för god sömn eller att uppfatta sin arbetssituation som 

god och skulle kunna vara en bra kovariat att ta med om den fanns bland GQOLI frågorna.  

Även om risken ska omtalas med stor försiktighet visar de statistiska uträkningarna i 

föreliggande studie att risken att ha dålig sömn är dubbel 2004/05 jämfört med 1980/81. 

Detta pekar på att vårt samhälle idag kräver mer ansträngning och för vissa individer ett stöd 

från andra i att kunna ha en bra sömnhälsa. En meningsfull både fritid och arbetssituation är 

vital för bra sömn och hälsa (Håkansson, 2009). Tillfredställande sociala aktiviteter på fritiden 

såväl som på arbetet samt en positiv uppfattning om den egna hälsan har visat sig öka 

livskvaliteten (Eklund, 2010). Detta borde då också öka uppfattningen om sömnen som god. 

I denna studie framkommer ett statistiskt samband och en ökad risk mellan dålig 

arbetssituation och dålig sömn i undersökningsomgången 1980/81 (i linje med Lundh et al. 

2004). Däremot i den senaste undersökningen 2004/2005, var sambandet, den ökade risken 

mellan dessa variabler i den nyaste undersökningsomgången, inte signifikant. När det gäller 

utbildningsvariabeln fanns inget signifikant samband med dålig sömn i någon utav 

undersökningsomgångarna (se tabell 5). Lundh (et al. 2004) menar att yngre kvinnor påverkas 
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mindre av familjesituationen och hemmet än äldre kvinnor gör samt att de yngre kvinnorna 

påverkas mer negativt av arbetssituationen. Vidare visade Lundh (et al. 2004) att upplevelsen 

av hälsan och arbete utanför hemmet korrelerade, arbetet påverkar hälsan.  

Denna studie har skrivits utifrån en stor forskningsdatabas statistisk data, KVUS (se tabell 1). 

KVUS utgör ett vetenskapligt baserat befolkningsunderlag och kvinnoundersökningen var 

som hälsoundersökning, insats, tänkt öka hälsan i form av konstaterande av rätt 

behandlingsmetoder för kvinnor (Ylander, 1996). Göteborgs Universitet torde ha bra gehör 

och makt att uttala forskningsresultat till befolkningen (Nutbeam, Harris&Wise, 2010). 

Vidare skapade KVUS, som stor studie från ett av Sveriges näst största Universitet en 

särställning för kvinnor och kvinnors hälsa. Detta kan kopplas till the interactive modell för 

politisk få syn på normativa snedvridningar (Nutbeam, Harris&Wise, 2010). Fortfarande 

undersöks män och forskningen utgår från dess symtom och hälsa (Ylander, 1996). Här sätter 

föreliggande studies resultat ytterligare fokus på kvinnan och hennes särställning i det svenska 

samhället på 2000-talet.   

Metoddiskussion 

En confounder (Björk, 2011) i denna studie skulle kunna vara att kvinnorna i de två 

undersökningarna inte har levt i lika jämställda samhällen. Även om ”den första vågen av 

feminism” redan hade inträffat 1980 (Harrysson, 2013).  

Resultat från KVUS har gjort det möjligt att jämföra förändringar över tid och för olika 

åldersgrupper (Bengtsson 1989, Björkelund et al. 2002, 2005, 2008 & 2010, Blomstrand et al 

2009, Hange et al 2008, Holmgren et al 2009, Lundh 2004, Håkansson et al 2009, Rowshan 

Rovan et al. 2010). Göteborg hade vid slutet av 1980 431 273 invånare och år 2000 466 990 

invånare och beräknades ha en befolkning på 531 767 år 2013. År 2010 hade Göteborg 3 527 

invånare som var 38 år gamla, födda 1972 (Stadsledningskontoret, befolkningsprognos, 

2011). Satt i proportion till de deltagande 38-åriga kvinnorna torde det ge ett bra 

populationsstickprov i föreliggande studie. 

Tvärsnittsstudier ger en insikt om hur det är över en kort tid och precis då för den utvalda 

populationen. Styrkan i data som är med i denna studie finns i att det är frågeformulär som 

utvecklats av flertal forskare och varit med under närmare 40 år.  
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Svagheten är att kohortjämförelsestudier och tvärsnittsstudier inte kan säga så mycket om 

långsiktiga friskfaktorer eller biverkningar som en longitudinell studie kan (Olsson & 

Sörensson, 2011). Vidare bör det inte, eller med stor försiktighet, uttalas något om risker i en 

tvärsnittsstudie eftersom tidsuppföljning saknas (Björk, 2011). Denna studie innehåller två 

studier av denna design. Likaså menar Harrysson (2013) att tvärsnittsdesign är en svaghet i 

folkhälsovetenskapliga studier då svårigheten ligger i att kunna se orsakssambandet. 

Exempelvis om det är jämställdhet som leder till bättre hälsa eller om god hälsa är en 

förutsättning för att jämställdhet ska kunna förvekligas (Harrysson, 2013). Livstillfredställelse 

kunde ses (i en studie av 38- och 50-åringar) i samband med tillfredställelse med 

arbetssituationen, vid balans mellan arbete och fritid samt värde- och meningsfullhet med 

arbetet (Håkansson et al. 2009). Detta pekar på att ett antagande skulle kunna göras om att 

dataunderlaget var för litet för att se ett risksamband mellan dålig arbetssituation och sömn. 

Kanske hade ett signifikant samband setts även 2004/05 om 50-åringar tagits med eller det 

hade varit högre deltagarantal och svarsfrekvens bland 38-åringarna. En fall-kontrollstudie, 

som Björk (2011) annars rekommenderar för att kunna studera risker, vore i denna studie 

omöjlig då ingen kan undvika exponering för samhällsnormer. 

Litteraturstudieavsnittet, bakgrunden, skulle kunna ses som metaanalys då den bygger på 

resultat från flera olika studier. På så sätt skulle en benägenhet att presentera positiva resultat 

efter det valda forskningssyftet och problemformuleringen kunna ses som ett publikationsbias. 

Bias kan enkelt förklaras som genomtänkt snedvridning av resultat, som inte visar på hela 

bilden eller fler perspektiv på ett problem. Då denna studie bygger på en studies data om egen 

resultatanalys av två olika undersökningsår, höjs det kausala bevisvärdet och en, i detta fall, 

samverkan mellan upplevelse av arbetssituationen och sömn-tillfredställelse-nivå kan ses. Vid 

start av en liknande studie nu, 2013, hade ett tvåstegsurval kunnat komma att tillämpas, detta 

för att reducera det administrativa arbetet och kostnaderna samt för att fortfarande göra 

resultaten generaliserbara. Då hade stadsdelar i Göteborg randomiserats precis som län och 

regioner hade randomiserats, ifall det hade avsetts bli en rikstäckande studie. 

Med kvantitativ forskningsmetodik sätts fokus på validiteten och reliabiliteten för att mäta 

kvaliteten på forskningsresultaten. Exempelvis kan variabeln ålder ses som starkt 

validitetsprövad då kvinnorna valts utifrån födelseregister (Bengtsson et al. 1989) som i 

föreliggande studie. Validiteten kan förklaras som om ”vågen väger det vi vill att den ska 

väga”. Validiteten kan mätas på ett antal olika sätt såsom innehållsvaliditet, prediktiv-validitet 
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och kriterievaliditet. Den sistnämnda är enligt Sörensen och Olsson (2009) det säkraste och 

sättet innebär en jämförelse med ett annat ”verktyg” som avser mäta samma sak. Det kan 

handla om att mäta hälsa med GQOLI, SF36 eller något QOL-instrument och se om båda ger 

samma resultat på samma individ. Dock framhäver författarna att det vanligaste och även 

minst komplicerade är att enbart fokusera på reliabilitetsaspekten (Sörensen & Olsson, 2011). 

Formulären i KVUS har använts, analyserats och utvecklats under alla de omgångar och år 

som de har använts av ett stort antal forskare och statistiker. 

Håkansson (et al, 2009) menar att Populationsundersökningen av kvinnor har ett bias rörande 

deltagande och icke deltagarna. Bortfallet i KVUS 2004/05 var relativt högt och icke 

deltagarna hade i tidigare undersökningsomgångar visats ha högre mortalitet (Bengtsson et al, 

1989). Icke deltagarna i 2004/05 var i större utsträckning invandrade och hade lägre inkomst 

än de som deltog i studien (Björkelund et al, 2008). Dessutom, förutom att beskrivningen av 

deltagarna som mer hälsosamma bekräftas, menar Rowshan Ravan (et al 2010) att 

skillnaderna mellan undersökningsomgångarna hade kunnat visas vara större. För 

föreliggande studies del kanske signifikant även i 2004/05 års undersökning vad det gäller 

dålig arbetssituation och sömn, om deltagarfrekvensen hade varit högre 2004/05. 

Planeringsfasen av föreliggande tvärsnittsstudie av KVUS data innebar en dialog med min 

handledare Maria Nyholm samt bihandledare och huvudansvarig för KVUS, professor Cecilia 

Björkelund. Arbetet hade en tidsmarginal på en cirka tio veckor därför valdes 38-åringar som 

fokus och 50-årskohorten valdes bort. Endast några utvalda variabler analyserades och 

diskuterades, vilket också berodde på tidsaspekten. Ett exempel på en fråga som exkluderades 

var användandet av medicinering för bättre sömn. Studiepopulationen (Tabell 2) avgränsades 

till 38-åringar och detta på grund av att dessa ansågs vara i tidigare delen av sin karriär och 

kanske fortfarande letade efter en första tillfredställande arbetssituation efter eventuell 

utbildning och familjebildande. Likaså valdes aspekten stress bort, då stressfrågorna i KVUS 

är omfattande samt av annan typ än de inkluderade. 

Konklusion 

I denna studie påvisas ett samband mellan att ha en negativ upplevelse av sin sömn med att 

även ha det gällande arbetssituationen. Människan behöver sömn för att kunna leva med 

energi och nyfikenhet på nya intryck. Sömnen är vital för en god hälsa. Kvinnor sover mindre 

nu, vid början av 2000-talet jämfört med cirka 25 år tidigare. Inga källor i denna studie kunde 
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visa på att människan skulle behöva mindre sömn idag, det är snarare samhällsförändringar 

som gör det svårare att finna tid för vila och återhämtning. I Sverige 2013 är kvinnor 

underställda män, både ekonomiskt och vad det gäller inflytande. Det större ansvarstagandet 

för hem och familj utsätter kvinnor för en högre grad mental stress som kan ha som följd eller 

vara på grund av sömnsvårigheter. Resultaten i denna studie visar att tillfredställelse med 

sömnen upplevs i stor utsträckning trots att upplevelsen av hälsan inte är lika optimal i början 

av 2005, som 25 år tidigare. 1980 fanns ett starkt samband mellan en upplevelse av dålig 

arbetssituation och dålig sömn. Detta visar på ett behov av interventioner och vidare 

forskning. 

Implikation 

För att förstå orsakssambandet mellan sömn och stress kunde vidare forskning undersöka 

arbetande kvinnor (eller göra en kvalitativ studie på hemarbetande) och deras upplevelse av 

dubbelarbete, 10 år senare. Göra en samhällsanalys av jämställdhetsläget, med både kvinnor 

och män (retrospektivt vore H70 studien bra underlag med 70- och 75-åringar). Detta för att 

få svar på om människor upplever samhällsnormerna problematiska, blir stressade av dem och 

om det kan leda till sömnsvårigheter. Vidare kan föreliggande studie vara användbar för 

vidare studier kring föräldraskapet, då det bland annat skett en samhällsutveckling gällande 

politiska regleringar av föräldraledighet. Studien kan vara underlag för utarbetande av 

interventioner för ett preventivt arbete mot mental stress och då innefatta sömnskola och med 

folkhälsomålet: god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, med fokus på livsstil och 

motivering av förändring, för både kvinnor och män. Med föreliggande studie visas ett behov 

på interventioner och vidare forskning via center, vårdcentraler och mötesplatser. Där kan 

information om sömn spridas och samtal om sömn föras, samt konsultationer för vägledning 

till ett hälsosammare liv åt alla i befolkningen. 

Viktigt att ha i åtanke för ett genusperspektiv är möjligen: Är det fler kvinnor som upplever 

sömnsvårigheter, stress och oro? Vilka samhällsnormer om att vara man finns idag och vilka 

eventuella förväxlingseffekter, confounders ger det? Är det ”validt” att titta på andelen som 

besöker vårdcentraler idag med dessa problem?   
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