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Abstract
The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary 
history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The 
analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due 
to heart disease in the age group 50-74 years.

 The differences in mortality between the two cities is a measurable way 
to study how well a society functions and is governed. These cities in the 
county of Östergötland differ historically and socially. This has led to clear 
differences in socio-economic conditions and even variations in health and 
mortality that have been to Norrköping’s disadvantage.

There is an exception, the 1970’s, when the rise in the numbers of deaths 
due to heart disease was broken in Norrköping, while the figures continued 
to increase in the neighboring city, especially among men. Uneasiness about 
the future and opportunities to make a living grew. This may have influenced 
health negatively, especially among middle-aged men who feared their jobs 
were threatened. In Norrköping the textile industry had definitely died in the 
beginning of the 1970’s. The closing of this industry meant at the same time 
that poor working conditions and low-paid work were phased out. The earlier 
rising trend in deaths due to heart diseases was broken, and instead a notice-
able decline occurred that was especially clear among women.

Deaths due to heart disease in ages 50–74 began to decline generally in 
the 1980’s and sank significantly in the following decade. The difference 
between the cities, however, grew from the relatively equal situation of the 
1970’s. These are the years during which economic and political power shift-
ed from Norrköping to Linköping. As the regional center and a relatively new 
university town, Linköping survived the recession of the 1990’s rather well. 
Simultaneously, Norrköping suffered from what might be called a “social ex-
haustion depression.” During the last decade of the 20th century long-term 
unemployment and illness affected far more people than in Linköping. The 
great transformation from an industrial to a post-industrial society left its 
mark on Norrköping in the form of increased differences between the cities 
in the case of premature deaths due to heart disease.

Key words: Linköping, Norrköping, Sweden, post-World War II, premature 
death, heart disease mortality, social change, living conditions, working life, 
structural change, unemployment, socio-economic conditions, health in-
equality.
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Kapitel 1  
Inledning

De båda äldre männen möts för första gången på sjukhuset. De är lika 
gamla, pensionärer runt de sjuttio och bor i samma län. Nilsson har hela 
sitt liv bott i arbetarstaden, präglad av textilindustrin, dess nedgång och 
fall. Lindström har i hela sitt liv bott i tjänstemannastaden, en stad som 
vuxit kraftigt och nu är regionens centrum. Även om städerna är gan-
ska jämnstora har det skett stora förändringar i befolkningstillväxt och 
tjänstemannastaden har vuxit om arbetarstaden. Skillnaderna socialt har 
varit betydande, en viss animositet och misstänksamhet har funnits mel-
lan städerna och dess befolkningar. När nu männen oförskyllt hamnat på 
samma klinik och avdelning på universitetssjukhuset i tjänstemannasta-
den, leder det till samtal och reflektioner …

De bägge herrarna har drabbats av samma öde, men utgången blir 
olika. De hamnar där av samma orsak, hjärtinfarkt. Båda överlever in-
farkten, men Nilsson kommer ganska snart att avlida i sviterna av den. 
Hans hjärta är skadat och blodkärlen igenkalkade. Men innan dess har de 
två männen kommit i samspråk, under behandlingarna och uppföljnings-
besöken. De försöker få tid att ses även om Nilsson, som kommer resande 
med tåget från arbetarstaden, får långa resor och dagar.

De hade aldrig träffats tidigare. Men att som nu – i detta läge, sjuk-
domsdrabbade och livet så sakta sluttande i utförsbacke – möta en män-
niska, som man omedelbart tycker man känner igen på något sätt, det är 
värdefullt för den egna självbilden och man vill gärna lära känna sin ny-
vunne kamrat än mer. Nu, med likartad sjukdom, liknande funderingar 
över livet och framtiden och varför det blev som det blev, är man kanske 
inte så fördomsfull, när man just undsluppit dödens käftar … 

För att antal år sedan, när Lindström var som mest sysselsatt, skulle 
han nog aldrig ha börjat fundera på Nilsson och att stifta dennes bekant-
skap, men nu, som sagt …

Den sista tiden besöker Lindström sin nyfunne vän på sjukhuset flera 
gånger. Ja, han sitter där varje dag en stund och när vännen inte orkar 
prata mer, läser han högt för honom. Vännen dör och Lindström fortsätter 
sitt aktiva pensionärsliv.

De båda männen föddes ungefär samtidigt av föräldrar med arbe-
tarbakgrund. Båda har arbetat i hela sitt liv inom industrin. För Nils-
sons del i en tung, smutsig och bullrig industri med giftiga gaser från 
vulkaniseringsprocesserna. Han har arbetat sedan han varit 14 år, blivit 
arbetslös, när den ena efter den andra industrin lades ned i arbetarstaden. 
Men han lyckades få arbete igen. Till slut blev han ändå förtidspensio-
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när – hans kropp var sliten och han kände en trötthet och utmattning 
som grep honom allt hårdare. Han hade byggt ett egnahem till sig och sin 
familj och där hade han kunnat koppla av. Där har han fått bestämma 
mer än på sitt jobb …

Lindström arbetade också inom industrin i den växande tjänsteman-
nastaden, men efter hand fick han flytta in på kontoret – tekniken tog 
över mer och mer. Han fick vidareutbildning på sitt jobb, där han börjat 
som lärling. Han avancerade och hade efter hand, vid sin pensionering, 
ett självständigt arbete med stort eget ansvar.

Lindström sörjer sin nyfunna och nu döda vän och han funderar;
– Det fanns så mycket som förenade oss, trots att vi aldrig setts förut. 

Våra liv var ändå ganska lika och våra förutsättningar likaså, men det 
blev ändå skillnad. Här är jag pigg och nästan frisk och har – om jag 
sköter mig – åtminstone 10–15 år till av liv, då jag kan göra nästan vad 
jag vill.

– Men han, den nyfunne vännen, hade slitit ont i jobbet och oroat 
sig en hel del för framtiden och sina närmaste. Det berättade han ju. Det 
gjorde, sa han, nästan fysiskt ont att inte veta om man skulle kunna för-
sörja familjen. Den oron tärde förstås. Han hade alltid arbetat och hjälpt 
sin familj, först mamman, när hon blev änka med tre barn och sedan den 
egna familjen och barnen. 

– Jag har aldrig behövt oroa mig för arbetsbrist, kanske därför att jag 
fick arbete i tid på kontoret som tekniker på den framtidsinriktade indu-
strin i min stad – Kan det vara så …

Ja, vad beror skillnaderna på? Vad är anledningen till att människor lever 
olika länge? Hur mycket beror på arv, vad är miljörelaterat? Hur mycket kan 
man påverka själv? 

Det finns åtminstone fyra principiellt olika påståenden som är vanliga i 
diskussionen om hälsans bestämningsfaktorer:
– Hälsan är genetiskt betingad.

Denna hållning leder lätt till en defaitistisk inställning, arvet och generna 
går ju inte att påverka, varken för den enskilde eller genom politiska be-
slut. Man kan möjligen med den medicinska vetenskapens hjälp manipulera 
förhållandena, men i grunden är ens livslängd och livskvalité bestämd på 
förhand, vid konceptionen. Det har emellertid konstaterats, bland annat i 
tvillingstudier, att människor kan ha betydande skillnader i hälsa även med 
samma ärftliga konstitution. Relativt ny epigenetisk forskning har visat att 
sambanden är än mera komplicerade.
– Hälsan är beroende av livsstil.

Resonemang med denna utgångspunkt leder till ett förhållningssätt som 
lägger ansvaret huvudsakligen på den enskilde. Mat- och dryckesvanor, rök-
ning och motion focuseras som orsaker till hälsostatusen. Individperspektivet 
mera än sociala kategorier och struktur-förhållanden dominerar analyserna. 
Detta individualistiska synsätt har vunnit mark i den allmänna diskussionen 
under senare tid. Media och reklam lägger massvis av resurser på att pumpa 
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ut mer eller mindre goda hälsoråd. Ett problem är att människor som miss-
lyckas att följa dessa råd – att sluta röka eller undvika att tröstäta – skuldbe-
läggs. Man döms ut och stigmatiseras som en misslyckad individ, och man 
har sig själv att skylla! Vilket i sig leder till ohälsa.
– Hälsan är beroende av individens utbildningsnivå. 

Många folkhälsoforskare idag konstaterar samband mellan utbildningsni-
vå och hälsa. Ju högre utbildning desto bättre hälsa, och detta samband följer 
en gradient. Hypoteserna i denna forskning tenderar att se utbildningsnivå 
som en självständig komponent snarare än som en del av de socioekonomis-
ka variabler som socialmedicinsk forskning tidigare har gjort. Resonemanget 
bakom dessa hypoteser är att ju högre utbildning man har desto mera benä-
gen är man att snabbt ändra livsstil. I en tid då hälsomedvetenheten ökar, 
leder detta också till att en sundare livsstil snabbare etableras beroende på hur 
hög utbildning man har.
– Livsvillkor, sociala och ekonomiska förhållanden har stor betydelse för hälsan. 

Detta bredare traditionella socialmedicinska förhållningssätt har länge 
uppmärksammat samband mellan fattigdom och ohälsa. Grundvalen för re-
formarbetet när välfärdssamhällena byggdes upp utgick också i stor utsträck-
ning från socialmedicinska rapporter som pekade på dessa förhållanden. Det 
har inneburit att många förutsätter att med ökad välfärd förbättras folkhälsan 
och medellivslängden kommer fortsatt att öka. Internationella jämförelser 
visar dock att det inte enbart är välfärdstillväxt som har betydelse för hälsan. 
Fördelningsfrågorna har också en betydande roll.1

I denna undersökning kommer inte arvets betydelse i förhållande till 
miljö faktorer att diskuteras specifikt. I en analys av samhällsutvecklingen och 
den ojämlika hälsan, som den här studien handlar om, kan det knappast 
vara det centrala perspektivet. Det är snarare hur Människans hälsa påverkas 
av miljöfaktorer i bred bemärkelse som är i focus för denna undersökning, 
men också hennes sätt att leva, hennes sociala och kulturella beteende. Man 
skulle drastiskt kunna uttrycka det så här: Livsstil eller livsvillkor – vad av-
gör Människans hälsa? De flesta forskare idag är tämligen överens om att 
båda faktorerna har betydelse. Oenigheten består snarare i var man lägger 
tyngdpunkten, liksom i analysen av hur sambanden är inflätade med varan-
dra. Numera är problemställningen mera en fråga om hur hälsan påverkas av 
vanor, beteenden och identiteter och hur dessa i sin tur utvecklas, beroende 
av sociala, ekonomiska och strukturella förhållanden. Även frågan var man 
lever, på vilken plats och i vilken miljö, har aktualiserats som en faktor av 
betydelse för hälsan. Studier av städer i ett komparativt perspektiv, tycks visa 
att miljöaspekter och skillnader i infrastruktur, är viktiga oberoende faktorer 
för hälsan.

Jämlikhet har varit ett av de starkaste honnörsorden för arbetarrörelsen 
och socialdemokratin i Sverige. Begreppet genomsyrade efterkrigssamhällets 
värderingar. Ingen skulle vara förmer än den andre, alla skulle ha samma rätt 

1 Se t.ex. Wilkinson Richard, Pickett Kate, Jämlikhetsanden, Stockholm, 2009.
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till trygghet, utveckling och framtidstro. Ändå växte det på 1960-talet fram 
tecken och orosmoln som störde den optimistiska samhällsutvecklingen. 
Dels fanns det kvar fattiga miljöer som genererade ohälsa. Dels uppmärksam-
mades andra förhållanden i människors liv – ökad negativ stress och aliena-
tion – som blev förknippade med en ny ohälsa. Till en början togs det kanske 
inte riktigt på allvar. Alla fick trots allt ett friskare liv och levde längre, trodde 
man. Men riktigt så var det inte. Socialläkare pekade under 1960-talet på den 
ofärdiga välfärden och det sociala arvet blev ett viktigt begrepp. Bland annat 
makarna Inghes och Skå-Gustaf Jonssons analyser, i såväl vetenskapliga verk 
som politiska debattböcker, nådde en stor allmänhet och påverkade opinio-
nen.2 I ett linjetal, på LO-kongressen 1965, av dåvarande LO-ordföranden 
Arne Geijer hade bristerna målats upp och krav ställdes på förändringar fack-
ligt och politiskt. Detta ledde efterhand till att regeringen tillsatte en sär-
skild utredning med stora resurser för att kartlägga om den ofärdiga välfärden 
fanns och hur den i så fall såg ut. Den kom att kallas låginkomstutredningen 
och presenterade en betydande mängd rapporter – innan den avbröts. Rap-
porterna bekräftade och fördjupade den bild som socialläkarna larmat om.

Utredningen tillsattes i mitten av 1960-talet, efter påtryckningar, och som 
en respons på fackliga signaler i LO, om att inkomstutjämningen avstannat 
och att klyftorna börjat öka igen. Rapporterna började publiceras i slutet 
av 60-talet och blottade betydande klyftor i välfärdssamhället. Resultaten 
var sprängstoff i arbetarrörelsens självbild. Utredningen blev kontroversiell 
inom regeringen och lades ner under oklara omständigheter. Enligt Björn 
Elmbrant – i hans Palmebiografi från 1989 – beordrades nedläggningen av 
tongivande ministrar, utan att Palme informerades.3 

Låginkomstutredningens rapporter visade att det fanns revor i det svenska 
välfärdsbygget.4 Det svenska folkets breda lager hade haft en standardökning 
som tidigare varit få förunnat. Ändå kunde man visa att det fanns grupper 
som halkat efter, som hade fått det, relativt sett sämre. Det gällde till exempel 
ensamstående män och kvinnor samt barn till föräldrar med låga inkomster. 
Oavslutad skolgång och vantrivsel i skolan hade tydliga kopplingar till den 
sociala tillhörigheten. Det var arbetarnas barn som i huvudsak drabbades. 
Samband mellan låg inkomst och hög sjukskrivning var tydliga. Utredningen 
sågades emellertid av tongivande politiker, och huvudsekreteraren, LO-eko-
nomen Per Holmberg, avgick.

Samhällsutvecklingen och människors inställning präglades dock fortfa-

2 Jonsson Gustav, Det sociala arvet, Stockholm, 1976; Jonsson Gustav, Kälvesten Anna-
Lena, 222 Stockholmspojkar: en socialpsykologisk undersökning av pojkar i skolåldern, Stock-
holm, 3 uppl 1976; Inghe Gunnar och Maj-Britt, Den ofärdiga välfärden, Tiden Stock-
holm 1968.

3 Elmbrant Björn, Palme, Stockholm, 1989, s. 108-109.
4 Se t.ex. Johansson Sten, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd: utkast till kapitel 3 i be-

tänkande om svenska  folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen, 
Stockholm, 1970; och Holmberg Per; Välstånd med slagsida: Låginkomstutredningens för-
sta delbetänkande i sammandrag, Stockholm, 1970.
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rande av framtidstro och optimism. Inkomstutveckling och standardökning 
hos breda folklager i Sverige hade aldrig varit större än under 1960-talet. In-
komstutvecklingen gick också mot ökad jämlikhet under 1950- och 60-talen, 
även om det fanns grupper som marginaliserades. Detta förhållande skavde 
arbetarrörelsens självbild, och var även skälet till att låginkomstutredningen 
tillsattes.    

Hur förändrades då hälsoskillnaderna under de första decennierna efter 
kriget? Mycket talar för att hälsoskillnaderna mellan olika grupper ökade och 
att vissa grupper industriarbetare fick en sämre hälsa och att den förväntade 
livslängden sjönk bland dessa grupper. 

Kanske delvis som ett resultat av debatten kring låginkomstutredningen 
återinrättades Statens folkhälsoinstitut 1987. Ett av dess uppdrag har hittills 
varit att regelbundet, vart fjärde år, beskriva hälsoutvecklingen i Sverige. Man 
har gång på gång i rapporterna konstaterat två saker; att hälsoläget i Sverige 
varit gott och att medellivslängden ökat över tid, men också att skillnaderna 
i ohälsa, medellivslängd och risk för tidig död ökat, mellan olika grupper i 
samhället.

Ett område som utförligt hade diskuterats och analyserats redan i Lågin-
komstutredningen var utbildningssystemet. Utbildning hade ansetts vara en 
grundpelare i att förändra klassamhället mot ökad jämlikhet. Det rådde en 
bred politisk enighet i riksdagen om införandet av grundskolan när utredning-
en om bottenskolan lades fram i Riksdagen 1948. En gemensam grundskola 
skulle leda till att skillnaderna i utbildning utjämnades och att alla därmed 
skulle kunna få samma chans till utveckling i livet. Den utbildningsexpansion 
som sedan genomförts, har varit dramatisk. Den svenska skolan och svenska 
utbildningsresultat hävdade sig också länge och väl i europeiska jämförelser. 
Många har även hävdat att utbildning är en nyckel till ett friskare liv.5 

Inte minst införandet av kommunal barnomsorg och förskola har be-
dömts vara en strategisk välfärdsreform, även på hälsans område. Den enhet-
liga grundskolan och den höga ambitionen till en principiellt sammanhållen 
gymnasieskola och den utbyggda vuxenutbildningen har också lovordats av 
internationell expertis. Men alla gick inte vidare. Avhoppen från skolan blev 
allt fler. Vilka konsekvenser fick detta när det gällde hälsoskillnader mellan 
olika grupper? Utbildningens betydelse för individens hälsa kräver att man 
mera noggrant följer utvecklingen över tid och analyserar sambanden ur flera 
aspekter, inte minst vad utbildningarna leder till och hur många som de facto 
klarade sig igenom skolsystemet. Även utbildningarnas relevans för arbets-
livet och förväntningarna på kommande arbete och vuxenliv är viktigt att 
beakta ur hälsosynpunkt.

5 Se t.ex. Faresjö Tomas, Rahmqvist Mikael, ”Educational level is a crucial factor for good 
perceived health in the local community”, Scand Journal of Public Health 2010, 38:605-
10; Ekerwald Hedvig, ”Utbildning i klassamhället”, i Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, 
Leiulfsrud Håkan (red), Klassamhällets förändring, 1985; även Folkhälsorapport 2009, 
Folkhälsoinstitutet, Stockholm, 2010. 
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Arbetslivet har under samma tid förändrats dramatiskt. Under 1960-talet 
stod det svenska industrisamhället på sin höjdpunkt. Arbetare inom gruv-, 
järn-, trä-, pappers-, textil- och metallindustri utgjorde stora kollektiv. 1965 
var 32 procent av den svenska arbetskraften sysselsatt inom industrisektorn. 
Det hade emellertid pågått en utveckling sedan början av 1900-talet där 
kontrollen av arbetstid och organiseringen av arbetet snävade in arbetsin-
nehållet för allt fler arbetare, samtidigt som skolgången blev längre och för-
väntningarna allt högre på kommande yrke och standard. Rationaliserings-
rörelsen inom industrin hade redan på 1920-talet blivit ett viktigt nav för att 
upprätthålla tillväxt och effektivitet, samtidigt som yrkesskicklighet fick allt 
mindre betydelse inom stora sektorer av det industriella arbetslivet. Denna 
produktionsordning med allt snävare arbetsinnehåll och bundenhet i många 
industriarbeten, drevs vidare in på 1970-talet.

Vilken betydelse hade denna utveckling för hälsans utveckling? Speglade 
förändrat arbetsinnehåll och ökad arbetsintensitet en roll för skillnaderna 
i hälsa? Vad betydde det ur hälsosynpunkt att vissa jobb inom industriell 
tillverkning utarmades? Sannolikt var det skadligt för hälsan. Som tidigare 
nämnts sjönk den förväntade livslängden bland dessa arbetargrupper. Men 
hur sambanden har varit mellan ökad ohälsa, arbetslivets förändrade villkor, 
den allt bättre utbildade arbetskraftens förväntningar och livsstilsförändring-
ar behöver utredas närmare. 

Det var inte enbart tillfälliga konjunktursvängningar som man försök-
te motverka genom rationaliseringar och specialisering. Redan i slutet av 
1960-talet hade den ekonomiska tillväxten börjat stagnera i USA och Västeu-
ropa, inklusive Sverige. Rationalisering genom ökad kontroll, specialisering 
och arbetsdelning tycktes ha nått vägs ände. Oron spred sig på arbetsplatser-
na och bakom yviga studentprotester växte strejkvågor fram bland betydligt 
bredare befolkningsgrupper. Och kraven gällde inte enbart lönerna. Det var 
arbetsvillkor, yrkesidentitet, värdighet och inflytande som i minst lika stor 
utsträckning stod på dagordningen. 

De ekonomiska problemen förvärrades av den första oljekrisen 1973. 
Detta dolde det faktum att problemen inte enbart var konjunkturella. Stora 
strukturförändringar omvandlade, ja, svepte bort hela näringar, trots stora 
statliga stödinsatser. Det var främst de traditionella malm-, stål- och verk-
stadsnäringarna i de industriella kärnregionerna som drabbades. I Sverige 
handlade det om Norrlands inland och Bergslagen, varvsindustrin på väst-
kusten, men också textilstäder som Malmö, Borås och Norrköping. Vilken 
betydelse hade detta för utvecklingen av ojämlik hälsa?

Under 1980-talet bröts definitivt trenden mot ökad ekonomisk jämlikhet 
i Sverige. Den tidigare tillväxtorienterade politiken, med en produktionsord-
ning inom industrin präglad av tidsstudier och MTM-system, hade dock 
kombinerats med en jämlikhetspräglad fördelningspolitik. Nu förändrades 
debattklimatet bland annat av nyliberal ekonomisk teoribildning. Tanke-
gångar om marknadens självläkande krafter tog över den ekonomiska och 
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politiska inriktningen internationellt såväl som i Sverige. Globaliseringen av 
arbete, kapital och tjänster – som så småningom också underlättades politiskt 
genom EU:s utvidgning – sköljde in över det svenska folkhemmet. Det fick 
konsekvenser i form av växande inkomst- och välfärdsklyftor. Fick det kon-
sek venser också för folkhälsan? Med all sannolikhet, om man får sätta sin tillit 
till de statliga folkhälsoutredningarna.

Från millennieskiftets horisont är det lättare att urskilja att åren från 
1970-talets början och fram till 1990 handlade om en brytningstid. Det klas-
siska industrisamhället hade i vissa avseenden blivit mindre betydelsefullt. 
Det mest synbara var att industrisektorns arbetaryrken krympte betydligt, 
medan antalet ”tjänster” ökade påtagligt. Sociala klassers identiteter blev 
otydligare. Andra markörer, bland annat etnicitet, fick ökad betydelse. Ho-
mogena livsstilar inom olika sociala grupper som tidigare tydliggjort iden-
titeter blev otydligare. Sverige hade blivit mångkulturellt men även mindre 
integrerat. Pendling och allt större avstånd mellan boende och arbete blev 
mera frekvent. Folkrörelserna, inklusive politikens roll, minskade i betydelse. 
Det nya samhällets individer lämnade folkhemmet bakom sig. Även om den 
svenska befolkningen generellt tillägnat sig ny teknik bättre än på många 
andra håll fick många människor allt svårare att orientera sig i ett allt mer 
fragmentiserat och snabbt kommunicerande mediesamhälle. 

Arbetslösheten i Sverige blev ett stort problem på 1990-talet. Den ”euro-
peiserades”, och fick en likartad omfattning som redan tidigare varit rådande i 
de flesta andra europeiska länder. Allt fler människor tvingades från och med 
detta årtionde också alltmer till ofrivilligt deltidsarbete, flexibla arbetstidslös-
ningar och lösare anknytning när det gäller anställning. Bemanningsföretag 
och projektanställningar var andra nya företeelser på arbetsmarknaden. De 
traditionella industrifacken tappade mark, makt och medlemmar.

Arbetsvillkor och konsumtion i det samhälle som vuxit fram under de 
senaste trettio åren ser idag påtagligt annorlunda och ojämlikare ut än under 
1960-talets tempoarbete och standardiserade konsumtionsmönster. Kraven 
på individuella och flexibla lösningar i produktionen har ökat. Det löpande 
bandet som effektiv produktionsform passade allt sämre i den kundanpas-
sade varu- och tjänsteproduktion som efterfrågades och efterhand blev allt 
vanligare. Kraven på en mera diversifierad produktion ökade i takt med att 
en kräsnare och personlig livsstil utvecklades hos köpstarka konsumentgrup-
per. Vad betydde allt detta för hälsosituationen? Innebar större utrymme för 
individuella val och livsstilar att hälsan förbättrades? Gällde det för alla? Eller 
fick det höjda livstempot och den ökade arbetslösheten också konsekvenser i 
form av ökade skillnader i hälsa och dödlighet?

Den här beskrivningen har hittills handlat om samhällsutvecklingens bety-
delse för den ojämlika hälsan. Men vad händer om man vänder på kuttingen? 
Samhällsutvecklingen i en dödsspegel med andra ord. Det perspektiv som an-
vänds har ju betydelse för vad man ser och den historiska bild som presente-
ras. Genom att spegla samhällsutvecklingen genom dödlighet generellt och 
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hjärtdödlighet i synnerhet samt analysera förändringarna utifrån detta per-
spektiv, kan bilden av samtidshistorien påverkas och nyanseras. Samhällsut-
veckling och befolkningsförändringar har varit dramatiska och sannolikt fått 
konsekvenser för hälsosituationens utveckling. Därför bör också hälsositua-
tionen, och i synnerhet hjärthälsan, kunna ge perspektiv på samhällsföränd-
ringarna, och förhållandena mellan de bägge städerna i min studie, som inte 
tidigare lyfts fram.

Inledningsvis har nämnts de stora förändringarna nationellt, som den se-
nare hälften av 1900-talet har inneburit, när det gäller inkomst och inkomst-
skillnader, utbildningssamhällets framväxt på bred front och arbetslivets för-
ändringar. Hur har dessa förhållanden påverkat de bägge grannstäderna? Och 
vad har medicinska landvinningar betytt? 

Penicillinets genombrott pressade tillbaka dödligheten i infektionssjukdo-
marna vid slutet av 1940-talet. Den fruktade tuberkulosen kunde mer eller 
mindre utrotas. Fattigsveriges sjukdomsmönster bröts med bättre hygien och 
tillräckligt med mat. Rent vatten, vattenklosetter och säkra avloppsledningar, 
bättre och rymliga bostäder var viktiga hälsofrämjande välfärdsåtgärder. Soci-
alläkaren Gunnar Inghe och hans hustru, socionomen Maj-Britt Inghe, kun-
de dock konstatera att det fanns stora sociala skillnader i sjuklighet och att 
dessa skillnader tenderade att öka.6 Det fanns också stora skillnader i ohälsa 
mellan olika städer som kunde förklaras av socioekonomiska förhållanden. I 
Nilssons arbetarstad dröjde det exempelvis betydligt längre med att komma 
tillrätta med boendeslummen och att bygga bort den gamla trångboddheten, 
än i tjänstemannastaden där Lindström bodde.

Hjärt- och kärlsjukdomarna och andra så kallade välfärdssjukdomar på-
kallade efterhand allt större uppmärksamhet. Hjärt- och kärl- samt cancer-
sjukdomar blev dominerande dödsorsaker under de senaste femtio-sextio 
årens framväxande men så småningom krisande välfärdssamhälle. Dödlighe-
ten i hjärt- och kärlsjukdomar ökade kraftigt i Sverige och Västeuropa från 
krigsslutet fram till slutet av 1970-talet då kurvorna vände och dödligheten 
sjönk. De medicinska framstegen gjorde det så småningom möjligt att såväl 
bättre förebygga som att behandla hjärtinfarktpatienter. Även förändringar i 
livsstil, främst att rökningen började ifrågasättas, gjorde att många männis-
kor ändrade sitt beteende. Det har också haft positiva effekter för en minsk-
ning av insjuknande i hjärtinfarkter och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Den 
minskande hjärtinfarktsdödligheten de senaste trettio åren är mycket kraftig 
och får betraktas som en vetenskaplig och opinionsmässig framgångssaga. 
Fortfarande är dock hjärt- och kärldödlighet den vanligaste dödsorsaken i 
många OECD-länder inklusive Sverige. 

Hur har hjärt- och kärlsjukdomarna förändrats i arbetar- respektive tjäns-
temannastaden, där mina fiktiva personer Nilsson respektive Lindström 

6 Qvarsell Roger ”Samhället: medicinen och det publika”, i Johannisson Karin, Nilsson 
Ingemar, Qvarsell Roger (red), Medicinen blir till vetenskap – Karolinska Institutet under 
två år hundraden, KI, Stockholm 2010, s. 122, samt not 86 och 87.
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bodde? Är det skillnader i livsstilar eller livsvillkor? Vilka sociala och ekono-
miska grupper har drabbats? Hjärtinfarkt betraktades länge som en sjukdom 
som huvudsakligen drabbade ledande beslutsfattare. Har hjärtinfarkt varit en 
”direktörssjukdom” och hur länge varade i så fall detta förhållande?7 Dödlig-
hetstatistiken i de bägge städerna som här analyseras, kan ge andra och nya 
perspektiv på städernas sociala och ekonomiska historia.8

Arbetslivet har också förändrats dramatiskt under denna tidsperiod och 
livstempot har höjts för många människor när kraven på flexibilitet och mo-
bilitet ökar. Stress har blivit ett sammanfattande begrepp för många olika 
företeelser. Såväl allt för mycket arbete som alltför lite kan uppenbarligen 
framkalla stress. Långvarig stress tycks kunna leda till högt blodtryck, förkalk-
ning av blodkärlen och hjärtinfarkt.9 

Som kommer att visas i denna studie är skillnaderna stora mellan arbe-
tarstaden och tjänstemannastaden också när det gäller hjärtdödlighet. Död-
ligheten är oftast men inte alltid betydligt högre i den förstnämnda staden 
under den undersökta tidsperioden. Det är uppenbart att tempot i arbetslivet 
har ökat, liksom stressen i livssituationen för många människor. Arbetsmark-
nadsregionerna har vidgats och lett till ett större mått av dagpendling till och 
från arbetet. Utvecklingen mot alltmer enahanda arbetsuppgifter och litet 
arbetsinnehåll bröts visserligen när den industriella sysselsättningen började 
minska på 1970-talet, och standardiserad tempoproduktion robotiserades, 
lades ned eller flyttades utomlands. Trots det har inte skillnaderna i ohälsa 
minskat, tvärtom. Men det tycks nu som att andra grupper drabbas hårdare 
än på 1950- och 60-talen, inte minst gäller det kvinnor. 1990-talets recession 
och neddragningar i ekonomin slog hårt mot hälsan för människor i vård- 
och omsorgsyrkena, liksom inom detaljhandeln och städbranschen. Anställ-
ningarna blev osäkrare, vikariaten blev fler, den ofrivilliga deltiden ökade. 
Detta drabbade särskilt yngre, lågutbildade och kvinnor, liksom invandrare. 
Sannolikt har detta också bidragit till ökade hälsoklyftor. Dödlighetsstatis-
tiken under 2000-talet i en jämförande analys mellan städerna, kan ge nya 
perspektiv på arbetar- respektive tjänstemannastadens historia. Det kan också 
ge upphov till nya hypoteser när det gäller att förklara ohälsoskillnaderna 
mellan städerna. 

Det tycks som om ohälsa kan drabba såväl de som blir av med jobbet som 
de som blir kvar och får allt mer att göra. Är det bra ur hälsosynpunkt att ha 
ett arbete? Självklart, är sannolikt svaret från de flesta. Men det verkar som 
om kvinnor ur hälsosynpunkt har varit mindre beroende av att ha ett löne-
arbete eller en yrkesidentitet för att bevara sin hälsa. Män som blivit arbets-

7 Gunnar Biörck, ”Studier över hjärtkärlsjukdomarnas samhälleliga betydelse i Sverige”, 
Socialmedicinsk tidskrift 1950,  s. 49-55.

8  För en allmän översikt av förändringar i sjukdomspanoramat, se Statens medicinska 
forskningsråds jubileumsskrift 20 års medicinsk forskning: Statens medicinska forskningsråd 
1945–1965, Stockholm, 1965.

9 Biörck Gunnar, ”Jäkt och hjärtsjukdom”, Näringsliv och samhälle, Stockholm, 1953, 103-
111. Se även Währborg Peter, Stress och den nya ohälsan, Stockholm, 2009.
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lösa har drabbats betydligt oftare av sociala problem och ohälsa. Skillnaderna 
tycks dock minska i takt med att kvinnornas sysselsättningsandel närmar sig 
männens. 

Nilsson och Lindström, från arbetarstad respektive tjänstemannastad, som 
vi mötte inledningsvis i kapitlet, är prototyper för hjärtinfarktpatienter. 
Visserligen dör fler ju högre upp i åldrarna man kommer, men det är 
relativt vanligt förekommande att infarkter drabbar män i äldre med-
elålder eller tidig pensionsålder. Lindströms funderingar när han sörjer 
sin vän från sjukhusvistelsen är i grunden frågeställningarna i den här 
avhandlingen;

– Vad beror skillnaderna i hälsa och dödlighet på? 
– Varför dör vissa människor förhållandevis tidigt, medan andra lever 

vidare friska, långt upp i åldrarna? Vad betyder samhällenas utveckling 
och struktur för skillnaderna i hälsa mellan olika människor? 
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Kapitel 2 
Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Människor lever allt längre i takt med välfärdsutvecklingen i västvärlden. 
Samtidigt är det ett faktum att ojämlikhet i hälsa har blivit ett påtagligt pro-
blem, också i Sverige, trots att idén om jämlikhet är djupt förankrad hos 
allmänheten. Oavsett uttalade politiska ambitioner växer ohälsoklyftorna. 
Divergensen i dödlighet mellan olika sociala grupper har ökat de senaste tre 
decennierna. Skillnaderna är också tydliga mellan olika geografiska områden, 
kommuner och städer. Som exempel på regionala skillnader kan nämnas att 
medellivslängden i Halland ligger på 82,5 år, medan motsvarande siffra i 
Västernorrland är knappt 79 år.10 Även undersökningar inom Stockholms 
län, visar att medellivslängden skiljer sig kraftigt mellan relativt näraliggande 
kommuner. Så finns det till exempel mellan Danderyd och Sundbyberg en 
divergens i medellivslängd på sex år. Även med hänsyn taget till sociala skill-
nader visar det sig att människor i Danderyd lever längre än sina socioekono-
miskt jämbördiga bröder och systrar i Sundbyberg.11

Den engelske professorn i socialmedicin Thomas McKeown är en av de 
forskare som tidigt påpekade vikten av att uppmärksamma människors livs-
villkor och beteende, vanor och livsmiljöer för att begränsa ohälsa och und-
vika för tidig död. Han hävdade bland annat att samhällets satsningar på 
sjukvård delvis har varit en felinvestering och ansåg att förebyggande åtgärder 
är betydligt viktigare för en positiv hälsoutveckling.12

McKeowns utgångspunkter och argumentation när det gäller folkhälsans 
förbättring tog sin utgångspunkt i industrisamhällets framväxt och de åtgär-
der som efterhand vidtogs i form av mödra- och barnavård, sanitetsförbätt-
ringar, vaccin och utbildning. De dominerande sjukdomarna fram till mitten 
av 1900-talet kan karaktäriseras som fattigdomssjukdomar exempelvis tuber-
kulos, kolera, difteri, lunginflammation. Det är inte samma ohälsoorsaker i 
dagens samhälle och det är därför inte heller självklart samma lösningar på 
problemet. Som grundval och utgångspunkt är dock McKeowns resonemang 
viktigt och perspektiven befruktande. 

Edgar Borgenhammar, professor emeritus vid Nordiska vårdhögskolan i 
Göteborg, kallar samtidens ohälsoorsaker för vällevnadssjukdomar och tillits-

10 Statistisk årsbok 2009, tabell 75.
11 Hogstedt, Carl, Medellivslängd och ohälsotal utmed spårtrafiken i Stockholm: hälsan på spå-

ret, Stockholm, 2006.
12 McKeown, Thomas The Origins of Human Disease, Oxford, 1988.
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ohälsa.13 Bland dödsorsakerna har hjärt- och kärlsjukdomar idag den största 
frekvensen. De finns bakom vartannat dödsfall. Dessa sjukdomar har varit 
den dominerande dödsorsaken sedan mitten av 1900-talet. Tecken tyder 
dock på att ett tredje skede i folkhälsans utveckling kan vara på väg - man 
kan tala om ”psyko-emotio-socio-somatisk” ohälsa skriver Borgenhammar. 
I många fall är det livet som värker, fortsätter han. Det tycks även finnas 
samband mellan dessa stressrelaterade psyko-sociala sjukdomar och hjärt- 
och kärlsjuklighet.14 Dessa sjuklighetssamband verkar också fortfarande vara 
klassrelaterade till nackdel för lägre inkomstklasser och personer med kortare 
utbildning. Klyftorna i sjuklighet och för tidig död tenderar dessutom att 
öka. Detta har forskningsmässigt blivit allt viktigare att analysera. 

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar, eller med ett annat ord, kardiovaskulära sjukdo-
mar, har allt sedan slutet av andra världskriget varit den vanligaste dödsorsa-
ken och det huvudsakliga skälet till för tidig död, såväl internationellt bland 
utvecklade länder som i Sverige.15 Det är därför jag väljer att i denna under-
sökning empiriskt analysera hjärt- och kärldödligheten. 

De faktorer som enligt WHO-rapporten Social determinants of health, the 
solid facts, bedömts ha störst betydelse för utvecklandet av hjärt- och kärl-
sjukdomar är högt blodtryck, tobaksbruk, fysisk passivitet, fetma, ohälsosam 
mathållning samt diabetes. Den stora majoriteten av dödsfall i hjärtinfarkt 
kan relateras till en eller flera av dessa livsstilsrelaterade faktorer. De så kallade 
Interheartstudierna redovisar en något annorlunda räcka faktorer som kan 
utlösa hjärt- och kärlsjukdomar – höga blodfetter, rökning, stress, diabetes, 
högt blodtryck, fetma, felaktig kost, brist på motion, riskbeteende beträffan-
de alkohol.16 Som beteendemedicinaren Peter Währborg skriver är det dock 
svårt att isolera olika faktorer.17 Sambanden mellan stress och arbetslivsvillkor 
är emellertid påtagliga och har undersökts av bland andra Töres Theorell, 
stress- och beteendeforskare vid Karolinska Institutet. Det är mycket som ta-
lar för att höga krav och litet eget handlingsutrymme leder till negativ stress. 
Det är också mycket som tyder på att detta även kan leda till hjärt- och kärl-
sjukdom.18 

13 Borgenhammar Edgar, Att vårda liv; Organisation, etik, kvalitet, Stockholm, 1993, särskilt 
kap. 4.

14 Währborg Peter, Stockholm 2009, s. 235-240.
15 WHO/Programmes and projects/Cardiovascular diseases, 2011, se <http://www.who.

int/cardiovascular_diseases/en>, dat 19/6 2012 samt för Sverige, se Dödsorsaksregistrets 
årliga rapporter, Socialstyrelsen, Stockholm den hittills senaste Dödsorsaker 2010, publi-
cerades juli 2011.

16 O´Riordan Michael, “Interheart: Nine modifiable riskfactors predict 90% of acute MI”, 
intervju med Dr Samuel Yusuf, The Heart org, 2004-09-10.

17 Währborg Peter, 2009, s. 94-95.
18 Theorell Töres, ”Working conditions and health” i Berkman Lisa, Kawachi Ichiro (red) 
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Kvinnor utvecklar normalt hjärt- och kärlsjukdomar cirka tio år senare 
än män. Det antas att skillnaden har med kvinnliga könshormoner att göra, 
men skillnader i diet och rökning förmodas också vara av betydelse. Även 
sättet att hantera och reagera på stress hävdas vara olika mellan könen. Kvin-
nor upplever oftare relationsrelaterad stress, medan männens stress i större 
utsträckning är arbetsrelaterad.19 Under de två senaste decennierna finns det 
dock en tendens till utjämning mellan könen i Sverige.20 Det har också dis-
kuterats om kvinnors ohälsa är annorlunda än mäns och om detta har att 
göra med biologiska skillnader eller beteendeskillnader. Währborg hävdar 
med hänvisning till bland annat Shelley Taylor, professor i socialpsykologi 
vid California University, att stressbeteendet skiljer sig åt mellan kvinnor och 
män och att detta i sin tur leder till olika sjukdomsmönster bland annat när 
det gäller kardiovaskulära sjukdomar. Män drabbas oftare av infektioner, högt 
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid stress och i pressade situationer 
uppvisar män oftare ett aggressivt beteende, missbrukar oftare alkohol och 
andra droger vilket som konsekvens kan leda till ovan nämnda diagnoser. 
Kvinnor, å andra sidan, drabbas oftare av autoimmuna sjukdomar, långvarig 
smärta, depression och ångest, sjukdomstillstånd som också kan ge hjärt- och 
kärlproblem. Ohälsostigarna (pathways)21 dit verkar dock ta längre tid. Sjuk-
domsförlopp och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar inträffar som regel 
betydligt senare för kvinnor.22

Den ökande dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar under de första de-
cennierna efter andra världskriget stagnerade och började vända nedåt i bör-
jan av 1980-talet. Dödlighet i hjärtinfarkt i Sverige har därefter de två senaste 
decennierna minskat med 50 procent för såväl män som kvinnor.23 Att allt 
färre röker anses vara den huvudsakliga anledningen till att hjärtinfarkterna 
har minskat i Sverige under de tre senaste decennierna.24 De som slutar röka 
och i övrigt tar till sig en hälsofrämjande livsstil är dock främst välutbilda-
de tjänstemannagrupper. I början av 1990-talet rökte tre av fyra ensamstå-

Social Epidemiology, Oxford University Press, 2000; se även Rosengren Annika, ”Psykisk 
stress ökar risk för kardiovaskulär sjukdom”, artikel, Läkartidningen 2010-09-07, nr 3. 

19 Währborg Peter, 2009, s. 103-104.
20 Dödsorsaker 2009, Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, Stockholm, 2010.
21 Begreppet pathway lanserades av Timothy Evans och Finn Diderichsen 2001 och används 

av Dahlgren Göran, Whitehead  Margret i European strategies for tackling social inequali-
ties in health, levelling up Part 2, WHO, Copenhagen, 2007.

22 Währborg Peter, 2009, s. 62-63.
23 Dödsorsaker 2009, 2010.
24 Kuulasmaa Kari, Tunstall-Pedoe Hugh, Dobson Annette, Fortmann Stephen, Sans Su-

sana, Tolonen Hanna m.fl., ”Estimation of contribution of changes in classic risk fac-
tors to trends in coronary-event rates across the WHO MONICA Project populations”, 
Lancet 2000:355 (9205):675-87; även Eliasson Mats, m.fl., ”Timetrends in population 
cholesterol levels 1986-2004”, Journal of International Medicine 2006:260 s. 551-559; 
samt Lindahl Bertil, m fl, ”Trends in lifestyle 1986-99 in 25 to 64 year old population of 
Northern Sweden (Monica project)”, Scandinavian Journal of Public Health Supplement, 
2003:61:31-7.
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ende mödrar medan det i akademikergruppen var en av sex personer som 
rökte. Skillnaderna mellan olika grupper har snarare ökat än minskat under 
2000-talet. Överlevnaden för de personer som ändå drabbats av hjärtinfarkt 
har också successivt blivit mycket bättre, huvudsakligen på grund av mera 
effektiva behandlingsmetoder. Det gäller såväl blodproppslösande mediciner 
som bättre metoder för kirurgiska ingrepp som ballongvidgning och bypass 
operationer. Kriterierna för vad som bedömts vara infarkt vidgades dessutom 
för några decennier sedan, vilket kan ha bidragit till bättre överlevnadssiffror, 
eftersom statistiken numera inkluderar lindrigare infarkter.

Samband mellan risk för hjärt- och kärlsjukdom och socioekonomisk sta-
tus har varit känt länge. Det har emellertid skett förändringar när det gäller 
synen på sambanden. För några decennier sedan bedömdes i många länder 
risken att drabbas av hjärtinfarkt vara mera trolig i högre socialgrupper.25 
Detta kan dock ifrågasättas. Ett av skälen är att diagnosen definierades snä-
vare under 1950- och 1960-talen.26 Det är möjligt att en bredare klassifice-
ring av diagnosgruppen också skulle få konsekvenser för bilden av vilka som 
faktiskt dog av hjärtinfarkt.   

Vi vet emellertid att dagens bild är annorlunda, med en trend mot allt 
större klasskillnader i hjärtdödlighet de senaste 25 åren, från senare hälften av 
1980-talet och framöver. Studier från de mest utvecklade västländerna visar, 
att bland personer med låg inkomst är hjärtinfarkt oftare förekommande, 
liksom att det är en högre risk för dödlig utgång efter en hjärtattack. Före-
komsten av riskfaktorer för hjärtbesvär – som högt blodtryck, rökning, fet-
ma och diabetes – är idag också högre i de lägre inkomstklasserna. Däremot 
gäller sannolikt det omvända förhållandet beträffande avancerad medicinsk 
behandling. I amerikanska studier hävdas att användningen av de senaste 
behandlingsmetoderna är mindre vanlig i de lägre inkomstklasserna.27 Kon-
klusionen blir alltså att fattigare människor löper större risk att drabbas av 
hjärtsjukdom och också kan få sämre vård och därmed har en högre sanno-
likhet att sjukdomstillståndet får en dödlig utgång. Den medicinska behand-
lingen är däremot ofta mera kvalificerad för välbärgade människor. Det har 
till exempel uppmärksammats att högutbildade oftare får utskrivet nya och 
dyrare läkemedel, medan polyfarmaci är mer frekvent bland lågutbildade.28 
Det finns också en tydlig social gradient när det gäller vilka som av ekono-
miska skäl avstår från att hämta ut sina läkemedel.29 Det är alltså av stor vikt 
att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer för att bättre förstå skillnader när 

25 Marmot Michael, Adelstein A.M, Robinson Nicola, Rose Geoffrey, “The Changing So-
cial Class Distribution of  Heart Disease”, British Medical Journal 303:565-68, 1978

26 Se ICD-klassificeringarnas historia, WHO:s hemsida <www.who.int/classifications/icd/
en>, dat. 2012-06-19.

27 Mackay Judith, Mensah George, The atlas of Heart Disease and Stroke, WHO, Geneve, 
2004, s. 70-71.

28 Lövtrup Michael ”Trycket ökar på vården att minska hälsoklyftan”, Läkartidningen 2009-
11-10;  se även Folkhälsorapport 2009, s. 432-435.

29 Folkhälsorapport 2009, s. 433-435 särskilt tabell 6 på s. 434.
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det gäller såväl hälsa som behandling av sjukdomar. Detta är egentligen inget 
nytt konstaterande. Socialmedicinskt intresserade läkare har studerat sam-
banden och konstaterat detta i åtminstone närmare 200 år.30 

Socioekonomiska förhållanden har enligt de flesta klassteorier sin grund 
i arbetslivets villkor, även om andra stratifieringsteorier nyanserar arbetets 
betydelse.31 Också min undersökning utgår från att arbetslivet är centralt för 
människors hälsa, inte minst gäller detta hjärthälsan.32 Arbetslivets betydelse 
för ojämlik hälsa sker på två sätt. Dels är arbetslivet utgångspunkt för so-
cioekonomiska indelningsgrunder som makt, inkomstfördelning och status, 
dels är arbetsvillkoren i sig en grundläggande orsak. Vissa arbetsförhållanden 
har förknippats med en ökad risk för utveckling av stressrelaterad sjukdom. 
Såväl arbetslöshet och bristande arbetstillfredsställelse bland anställda, liksom 
att vara egenföretagare med små ekonomiska marginaler, kan innebära en 
ökad risk för att drabbas av kärlkramp eller hjärtinfarkt. Detta gäller särskilt 
personer med arbeten som har högt ställda krav men liten möjlighet att på-
verka arbetets utformning.33 

Det är också angeläget att diskutera huruvida fokusering på plats eller 
person är det mest fruktbara angreppssättet för att förstå socioekonomiska 
skillnader i (hjärt)hälsa. Platsens betydelse som en ohälsofaktor, var du lever, 
är en diskussion som den senaste tiden varit levande och aktuell.34 En allmän 
slutsats är att såväl vem du är, som hur du lever ditt liv, liksom var du lever 
ditt liv, har betydelse för hälsan. Plats som begrepp behöver dock förtydligas. 
I de studier som här refereras till har jämförelserna i miljö och infrastruktur 
oftast handlat om olika städer och kommuner. 

Den nära gemenskapen i lokalsamhället har lyfts fram som en annan vik-
tig faktor – utöver den personliga socioekonomiska statusen – när det gäller 

30 Marmot Michael, Statussyndromet, Stockholm, 2006; Karl Marx och Friedrich Engels är 
tidiga exempel på forskare som använde sig av rapporter från allmänläkare, general prac-
titioners (eng.), i de framväxande industristäderna i England; detta för att åskådliggöra 
proletariseringens konsekvenser, se Marx Karl, Kapitalet: kritik av den politiska ekonomin. 
Bok 1, Kapitalets  produktionsprocess, Lund, 1969; även Engels Friedrich, The conditions of 
the working class in England 1844, (1845), Stanford University Press, 1958.

31 Böhnke Petra, Köhler Ulrich, “Social transformation in the 21st century” i Immerfall 
Stefan, Therborn Göran  (red), Handbook of European Societies 2010; Katznelson, Ira & 
Zolberg, Aristide R. (red), Working-class formation: nineteenth-century patterns in Western 
Europe and the United States, Princeton Univ. Press, Princeton, N. J., 1986; Giddens 
Anthony, The class structure of the advanced societies, London 1973; Therborn Göran, 
Klasstrukturen i Sverige 1930-1980, Lund 1981.

32 Jack, Kaplan George, ”Socioeconomic Position”, i Berkman Lisa, Kawachi Ichiro (red), 
Oxford Press, N.Y. 2000; Faresjö Tomas, Social skiktning och ohälsa, Linköping, 1989, 
kap. 3 samt 7-9.

33 Währborg Peter, s. 91-93 se även längre fram i kapitel 5, särskilt not 142, med hänvisning 
till Karasek Robert/Theorell Töres och deras ”krav–kontroll-modell”.

34 MacIntyre Sally, Ellaway Anne, Cummins Steven, “Place effects on health, how can we 
conceptualise, operationalise and measure them?” Social Science Medicin 2002; 55:125-
139, se även Kölegård Stjärne Maria, A matter of context: social inequalities of myocardial 
infarction, Stockholm University, 2005.
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att undvika risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Flera färska interna-
tionella undersökningar har sett tydliga samband där inte enbart individens 
socioekonomiska position utan även lokalsamhällets status har spelat roll för 
hjärthälsan. Att bo i fattiga stadsdelar, eller i kommuner drabbade av arbets-
löshet har visat sig vara en viktig oberoende indikator för högre dödlighet i 
hjärt- och kärlsjukdom, liksom när det gäller sämre klinisk behandling.35 

Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige och Östergötland har 
undersökts systematiskt först under de senaste årens statistikbearbetningar 
– från 2006 och därefter. I Östergötland har det skett inom ramen för Twin 
Cities-gruppens statistiksammanställningar från dödsorsaksregistret och 
lands  tingets vårddatalager. 36 

Det finns emellertid fortfarande behov av att bearbeta och analysera död-
lighetsstatistiken, särskilt hjärtdödligheten, i ljuset av samhällsutvecklingen 
i de östgötska tvillingstäderna, men även omvänt – att beskriva städernas 
samhällsutveckling i den ohälsospegel som statistiken utgör. Inte minst är det 
centralt att studera arbetslivets förändringar, inklusive arbetslöshet, över tid i 
de bägge städerna. Detta för att kunna få grepp om i vilken utsträckning som 
negativ stress och hjärt–kärlsjukdomar kan ha samband och utvecklats som 
en följd av förändringar i arbetslivets villkor i de bägge städerna. Städernas 
historia kan också ge förklaringar som bidrar till förståelsen av sambanden 
särskilt mellan arbetslivets utveckling och ojämlikhet i hjärtsjukdomar. 

Arbetarstad och tjänstemannastad 
Jag vill göra begripligt hur ekonomiska och politiska beslut har haft kon-
sekvenser för människors livs- och arbetsvillkor lokalt. Därför kommer 
samhällsutvecklingen att beskrivas i de bägge kommuner som fortfarande 
kan karaktäriseras som arbetarstaden Norrköping och tjänstemannastaden 
Linköping. Det är två jämnstora, i vissa avseenden likvärdiga städer. Båda 
har genomgått dramatiska men påtagligt olika förändringar när det gäller 
samhällsutvecklingen under det senaste dryga halvseklet. Städerna ligger på 
45 kilometers avstånd från varandra, i samma landsting och län. Man lyder 
därmed under samma statliga länsadministration och man ingår sedan 1968 
i en gemensam regional hälso- och sjukvårdsorganisation – landstinget i Öst-
ergötland. Den privata sjukvården är fortfarande begränsad och finansieras i 
huvudsak med offentliga medel även om privata aktörer i allt större utsträck-
ning numera är ”utförare”. 

Städerna är således idag på ett ytligt plan ganska lika, men deras sociala 

35 Gerber Yariv, Weston Susan A, Killian Jill M, Therneau Terry M, Jacobsen Steven J, Roger 
VéRonique L, “Neighbourhood income and individual education: effect on survival after 
myocardial infarction”, Mayo Clin Proc, 2008, 83:663-669.

36 Twincities Research Group är ett samarbete mellan forskare från skilda discipliner på Lin-
köpings universitet samt Landstinget i Östergötlands FoU-enhet, se hemsidan på <www.
liu.se>, (sökord ”twincities”). 
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historia har betydande skillnader. Den urbana karaktären kan beskrivas uti-
från respektive stads historia. Norrköping har sin ursprungliga identitet som 
arbetarstad, medan Linköping i huvudsak har fått sin karaktär och prägel 
som statligt administrativt och ecklesiastiskt centrum.

Även om de bägge städerna har yttre likheter när det gäller miljö, klimat 
och i viss mening kultur, finns det andra tydliga skillnader, bland annat gäl-
lande socioekonomiska förhållanden. Detta avspeglas när det gäller folkhäl-
san i de bägge städerna som är betydligt sämre i Norrköping. Det gäller till 
exempel sådana hälsoindikatorer som förväntad livslängd, risk för hjärt- och-
kärlsjukdom, sjukfrånvaro, upplevd hälsa och riskfylld livsstil.37

Syfte och frågeställningar
Ett av mina syften är att med hjälp av tre empiriska undersökningar ta reda på 
hur skillnaderna i ohälsa, generell dödlighet och hjärtdödlighet har föränd-
rats i två näraliggande städer från 1950-tal till 2000-tal. 

Ett annat syfte är att med hjälp av dessa resultat belysa eventuella sam-
band mellan utvecklingen i de bägge städerna och förändringar i ohälsa och 
dödlighet och då särskilt hjärtinfarktsdödligheten. Det kan rubriceras som ett 
dödsspegelperspektiv. Med dödlighetens utveckling som grundval, analyseras 
alltså samtidshistorien i de bägge städerna – arbetarstaden, Norrköping och 
tjänstemannastaden, Linköping. Med denna utgångspunkt frågar jag mig om 
bilden av städernas samtidshistoria förändras genom detta perspektiv?

Ambitionen är emellertid också att förklara och förstå orsakerna till ohäl-
soskillnaderna i samtidshistorien. Finns det händelser och företeelser i stä-
dernas samtidshistoria som kan förklara skillnaderna i dödlighet och ohälsa 
mellan städerna? Uttryckt mera konkret blir frågorna; 

• Vilka ekonomiska och politiska skeenden, kan ha haft betydelse för skill-
naderna i hjärtdödlighet mellan de bägge städerna under det senaste halv-
seklets olika decennier?

• Har skillnader i närings- och arbetsmarknadsstruktur haft betydelse för 
skillnaderna i hjärtdödlighet i de bägge städerna? På vilket sätt, i så fall?

• Har arbetets innehåll och graden av handlingsutrymme på olika arbets-
platser och arbeten haft betydelse? Har städernas arbetsplatser varit så 
olika att detta haft betydelse för den divergerande hjärtdödligheten?

• Vad betyder skillnaderna i arbetslöshet och försörjningsstödets utveckling 
i de bägge städerna? Avspeglas dessa skillnader också i hjärtdödlighets-
statistiken? 

37 Faresjö Tomas, Rahmqvist Mikael, Scandinavian Journal of Public Health 2010, 38:605-
10.
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Avgränsningar och periodisering
Studien inriktar sig på att ge en bild av samhällsutvecklingen, främst arbetsli-
vet, i de bägge städerna, arbetarstaden, Norrköping och tjänstemannastaden, 
Linköping, åren från 1952 till 2007. Det sker med utgångspunkt i Soci-
alstyrelsens dödsorsaksregister gällande städernas generella dödlighet liksom 
hjärtinfarktsdödlighet. Motivet är att människors hälsa i ett samhälle kan 
vara ett relativt objektivt, eller åtminstone brett accepterat, mått på hur väl 
samhället fungerar. 

Mitt val av hjärtsjukdomar och i synnerhet hjärtinfarkter som analysred-
skap, hänger samman med att detta är den dominerande dödsorsaken under 
den studerade perioden. Samtidigt har förekomsten och dödligheten i hjärt-
sjukdomar genomgått remarkabla förändringar över tid. Dessutom anses det 
vara en diagnos som har tydliga samband med arbetslivets villkor.38

Jag vill också spegla hur de politiska skeendena har utvecklats under pe-
rioden. Studien ger dock begränsad vägledning för att värdera hur lokalpo-
litiker har påverkat skeendena. Många ekonomiska och politiska beslut sker 
nationellt och i vissa sammanhang utanför politikens räckvidd. Dessutom 
är beslutsnivåerna centralt och lokalt intimt sammankopplade och svåra att 
särskilja. Trots denna begränsning tror jag att en studie av de bägge kommu-
nernas utveckling under efterkrigstiden i detta dödsspegelperspektiv kan säga 
en del om samhällsutvecklingen och politikens betydelse för folkhälsa och 
ojämlikhet i hälsa i två jämförbara lokalsamhällen. 

Valet av de östgötska metropolerna som studieobjekt ger möjlighet till ett 
komparativt perspektiv där vissa faktorer kan antas vara likvärdiga – befolk-
ningsmängd, ärftliga egenskaper etc. Samtidigt finns det påtagliga skillnader 
när det gäller samhällsutvecklingen och den socioekonomiska sammansätt-
ningen av befolkningen. Städerna har dessutom, åtminstone delvis, en ge-
mensam motsättningsfylld historia eftersom dragkampen mellan städerna om 
strategiska värden och tillgångar har präglat den senare hälften av 1900-talet.

Skillnaderna i dödlighet och ohälsa mellan två kommuner har sällan varit 
utgångspunkt vid samtidshistoriska jämförelser mellan relativt likvärdiga och 
näraliggande samhällen. Jag menar därför, att jämförelsen i den här avhand-
lingen kan ge viktiga perspektiv på den politiska och ekonomiska utveck-
lingen liksom också värderingen av den förda politiken i de bägge städerna. 

Tidsperioderna
Startpunkten, 1952, motiveras huvudsakligen av praktiska omständigheter, 
dödsorsaksregistret ger inga möjligheter att följa hjärtdödlighet på lokal nivå 
tidigare. Periodiseringen speglar tre relativt olika skeenden av svensk samtids-
historia. 

38 Theorell Töres, i Berkman Lisa, Kawachi Ichiro, Oxford, 2000, samt Theorell Töres, 
Hjärta i arbete, Arbetarskyddsstyrelsen, 1987.
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Tiden 1952–1971 är en period som präglas av god tillväxt, optimism och 
framtidstro. Folkhemmet skulle fullbordas och en av kriget raserad värld skul-
le byggas upp igen. Pengar fanns i form av bland annat amerikansk Mars-
hallhjälp och den svenska produktionsstrukturen var intakt. Perioden 1972–
1991 kan beskrivas med titeln på samtidshistorikern Kjell Östbergs andra del 
av sin Olof Palme-biografi; När vinden vände. Det är en period då de första 
kristecknen ekonomiskt och politiskt börjar märkas, samtidigt som förvänt-
ningarna på ytterligare steg för löntagarmakt och frigörelse gör sig gällande i 
den politiska debatten. Det är också den period då industrisamhället tappar 
i betydelse ekonomiskt, inte minst ur sysselsättningsperspektiv. Den sista pe-
rioden, 1992–2007 är en period med omväxlande ekonomiska konjunkturella 
kriser parade med kraftiga tillväxtperioder. Det är globaliseringen som gör sitt 
definitiva genombrott och bryter igenom nationsgränserna ekonomiskt och 
politiskt. Det leder till kraftigare svängningar i ekonomiskt hänseende än vad 
världen och enskilda länder upplevt på länge.39

Ur hälsosynpunkt i Sverige står perioderna också för intressanta föränd-
ringar. Under perioden från omkring 1950 fram till 1985/1990 ökar medel-
livslängden betydligt, men olika mycket för män och kvinnor. Männens med-
ellivslängd står praktiskt taget stilla – fastän barnadödligheten minskar och 
antalet äldre män blir fler. Dödligheten ökar således under dessa år för vissa 
kategorier män i medelålder och tidig pensionsålder, medan äldre män har 
en fortsatt längre förväntad livslängd. Under samma tidsperiod stiger kvin-
nornas livslängd kraftigt. Efter 1990 ökar medellivslängden mera för män, 
vilket återigen krymper skillnaderna mellan könen, samtidigt som kvinnors 
medellivslängd, särskilt bland de lägre klasskikten, stagnerar.40

Det är inte självklart att samma tendenser gör sig gällande när det gäller 
periodisering ur ett lokalt perspektiv. Men detta är just en av poängerna med 
studien. De lokala skillnaderna kan vara betydande, trots en stark nationell 
enhetspolitik. Frågan är vad som ligger inom ramen för kommunens möjlig-
heter att påverka och vad som är beroende av geopolitiska, strukturella och 
ekonomiska förutsättningar.

39 Ledande ekonomer som t.ex. Paul Krugman och Joseph Stiglitz, menar att det är rele-
vant att jämföra kriserna på 1991–1993 och 2008–2009 med 1930-talets finanskris efter 
den stora börskraschen, den industriella epokens hittills kraftiga depression. Se Krugman 
Paul, Krisen: orsaker, verkan, åtgärder, Stockholm, 2009; även Stiglitz, Joseph, Fritt fall: de 
fria marknaderna och världsekonomin i kris, Stockholm, 2011.

40 Folkhälsorapport 1987, Socialstyrelsen, Stockholm, 1988, s. 9; se även Sammanfattningen 
i Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, Stockholm, 2006; samt Folkhälsorapport 2009, 
s. 24 och not 5, även Vågerö Denny, Lundberg Olle, ”From description to explanation. 
Socioeconomic mortality differences among adults in Sweden” i Lopez Alan D, Caselli 
Graziella, Valkonen Tapani (red) Adult Mortality in Developed Countries, Oxford: Claren-
don Press, 1995.
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Studiens struktur 
Denna studie baseras på tre undersökningar som redovisas i kapitlen 7–9. 
Studien består för det första i en genomgång av dödlighetsstatistiken i de två 
städer som är föremål för studien under senare hälften av 1900-talet samt det 
första decenniet av 2000-talet, ”Två städer i dödens spegel – dödsorsakssta-
tistik”, (kapitel 7). I de därpå följande kapitlen redovisas dels en kvalitativ in-
tervjuundersökning med hjärtpatienter, ”Avtryck på hälsan – intervjuer med 
hjärtpatienter” (kapitel 8) samt samtal med aktörer under den aktuella pe-
rioden, ”Städernas utveckling i ljuset av dödligheten – aktörers reflektioner” 
(kapitel 9). Dessförinnan – innan undersökningarna redovisas – presenteras 
metod, material och arbetssätt (kapitel 3). Vidare redovisas städernas sam-
tidshistoria och relationer till varandra (kapitel 4). Därefter följer ett kapitel 
där teorier och begrepp beskrivs (kapitel 5), samt ett mera kontextuellt av-
snitt som beskriver hälsa, ohälsa och för tidig död i Sverige under den aktuella 
tidsperioden (kapitel 6). I det avslutande kapitlet (kapitel 10) sammanfattas 
resultaten och presenteras analys och slutsatser.
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Kapitel 3 
Metod, material och arbetssätt

Metod och material 
Sveriges och Östergötlands ekonomiska och sociala förhållanden förändrades 
kraftigt under den andra hälften av 1900-talet. I likhet med övergången från 
jordbruks- till industrisamhälle under 1800-talet, är den senare hälften av 
1900-talet och början av 2000-talet ett övergångssamhälle där den nya tiden 
fortfarande är svår att definiera. 

Med utgångspunkt från dödligheten, särskilt när det gäller hjärtinfarkt 
och andra hjärt- och kärlsjukdomar, har jag för avsikt att beskriva och ana-
lysera utvecklingen under efterkrigstiden i de bägge östgötametropolerna 
– Norrköping och Linköping. Städerna representerar två socialt och histo-
riskt olika samhällen samtidigt som andra faktorer, som städernas storlek, 
befolkningens sammansättning och ärftliga betingelser är likartade. Metod 
och analys kan liknas vid ett experiment där den population som undersöks 
ställs mot en kontrollgrupp. Skillnaderna i dödlighet och dess samband med 
städernas olika sociala sammansättning bör därför kunna generaliseras till 
andra tvillingstäder, vilket också har gjorts bland annat i Stockholmsregionen 
och i jämförelser mellan Glasgow och Edinburgh.41

Denna studie bygger på tre komparativa undersökningar och material-
typer. Skillnaderna i dödlighet och ohälsa mellan städerna, särskilt när det 
gäller ischemiska hjärtsjukdomar, dokumenteras och är utgångspunkt för 
analysen. Den första undersökningen är en genomgång av dödligheten under 
efterkrigstiden i de bägge städerna. I första hand är det dödlighet i ålders-
grupperna 50–74 år som analyseras. Materialet är hämtat från dödsorsaks-
registret på Socialstyrelsen. Den andra undersökningen består av kvalitativa 
intervjuer med 51 patienter från Linköping, Norrköping och Motala som 

41 Kölegård Stjärne Maria, Didrichsen Finn, Reuterwall Claes, Hallqvist Jonas; “Socioeco-
nomic context in area of  living and risk of myocardial infarction; results from Stockholm 
Heart Epidemiology Program (SHEEP)”, Journal  of Epidemiological Community Health 
2002, 56:29-35; även MacIntyre Sally, Ellaway Anne, Cummins Steven: “Place effects on 
health, how can we conceptualise, operationalise and measure them?”, Social Science Med-
icine 2002; 55:125-139; samt MacIntyre Sally,Ellaway Anne, “Ecological Approaches: 
Rediscovering the Role of the Physical and Social Environment” i Berkman Lisa, Kawachi 
Ichiro (red), 2000.
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haft diagnoserna hjärtinfarkt eller angina pectoris (kärlkramp). Patienterna 
har funnits med i landstingets vårddataregister under åren 2002–2007. Den 
tredje jämförande undersökningen sker genom intervjuer med ledande aktö-
rer under den berörda tiden – politiker, tjänstemän och läkare. Intervjuerna 
har utgått från ohälsoskillnaderna mellan städerna, och informanterna har 
fått kommentera och reflektera kring detta med utgångspunkt från de sam-
tidshistoriska skeendena.

Komparation som metod
Det är således jämförelser både i tid och rum som görs. Signild Vallgårda, 
professor i sundhedstjenstevidenskab vid Köpenhamns universitet skriver att 
komparationer kan göra en beskrivning av ett skeende mera nyanserad. Den 
gör det möjligt att identifiera skillnader och likheter och gör det ofta lättare 
att finna orsaker till de fenomen som man studerar, fortsätter hon. Hennes 
mål med den dubbla komparationen i tid och rum är att synliggöra förhål-
landen som ”jeg ellers ikke var blevet opmerksam på”. 42 Jämförelserna kan 
också visa att förhållanden som framstår som självklara, inte nödvändigtvis är 
detta. Komparationer lyfter också fram skillnaderna mera tydligt än likheter-
na, vilket bör uppmärksammas. Att jämföra med andra städer än de som står 
i focus här skulle sannolikt nyansera perspektivet. Men de två städerna har 
valts därför att de i vissa hänseenden liknar varandra samtidigt som de är var-
andras motpol. Det gör det möjligt att tydliggöra de faktiska olikheter som 
finns mellan städerna när det gäller de historiska och sociala förhållandena.

Jämförelser över tid kan göra beskrivningen tydligare och lyfta fram det 
speciella med en viss tidsperiod. Studerar man enbart nutid kan det vara svårt 
att säga något om vad som är särpräglat med denna period, därför att man 
saknar perspektiv. De kan säga något om förändringar och tendenser, och 
också göra det lättare att analysera orsakssammanhang. Komparation är en 
vetenskaplig metod, ett sätt att ställa frågor till materialet. Det kan inte er-
sätta teorier och hypoteser, tvärtom förutsätts dessa. Det vi jämför är beskriv-
ningar. Vi ser inte vår omvärld som den är, vi gör beskrivningar av den utifrån 
en viss problemställning och de teorier som vi har om det fenomen som vi 
undersöker, skriver Vallgårda med hänvisning till bland andra Marc Bloch.43

Teorier och problemställningarna styr alltså vad vi jämför. Jämförande 
undersökningar kan – med de rätta frågorna – ge oss kunskaper som annars 
inte skulle vara tillgängliga. Detta gäller dock under förutsättning att man 
är medveten om de fallgropar och problem som finns, skriver hon samman-
fattningsvis. Risken är annars stor att man gör felaktiga tolkningar och drar 

42 Vallgårda Signild, Folkesundhed som politik – Danmark och Sverige fra 1930 till idag, Aar-
hus 2003, s. 19.

43 Vallgårda, Aarhus 2003, s. 12-13 men framför allt; Vallgårda Signild, ”Sammenlignende 
undersögelser”, kap. 6 i Koch Lene, Vallgårda Signild, Forskningsmetoder i folkesundsviden-
skap, Köpenhamn 2003.
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oriktiga slutsatser. De metodproblem och fallgropar hon särskilt lyfter fram 
är följande:

• Att säkerställa att de enheter som man undersöker är jämförbara,
• Att välja geografiska enheter eller institutioner som har en sådan grad av 

homogenitet i förhållande till det som ska undersökas att det blir me-
ningsfullt att jämföra det som ska undersökas,

• Att vara uppmärksam på samhälleliga företeelsers komplexitet och upp-
märksamma faran med enkla orsakssammanhang,

• Att undvika föreställningen att det endast finns en möjlig utvecklingsrikt-
ning.

Den beskrivning av utvecklingen i de två städerna som görs i min studie, ba-
seras på en jämförande analys samt reflektioner över statistiken när det gäller 
dödlighet, dels generellt, dels avseende dödlighet i hjärtsjukdomar. Jag har 
valt att särskilt studera ohälsa och dödlighet när det gäller hjärt- och kärlsjuk-
domar, dels därför att det är den dominerande diagnosen under efterkrigsti-
den, dels eftersom det är en av de sjukdomsgrupper som sannolikt har störst 
samband med människors arbets- och levnadsvillkor.44

Klass eller socialgrupp
Det finns materiella, sociala och kulturella skillnader mellan människor, och 
detta har varit fallet allt sedan komplexa samhällen uppstod för tusentals år 
sedan. Sätten att tala om detta och göra det begripligt har emellertid skif-
tat över tid. Den gängse benämningen för sociala skillnader har varit klass. 
Detta är emellertid ingen okontroversiell term. Efter Berlinmurens fall och 
industrisamhällets nedmontering/omvandling har det till och med ansetts 
föråldrat av vissa forskare. Ändå existerar skillnaderna och har påtagliga kon-
sekvenser alltifrån materiella betingelser och maktförhållanden till status och 
relationer skriver lundahistorikern Ulrika Holgersson.45

Holgersson menar att klass är något som konstrueras, som vi ”gör” med 
vårt språk och våra kroppar. Samtidigt kan klasskillnaderna på ytan framstå 
som mer diffusa än för hundra år sedan, skriver hon, med hänvisning till hur 
konsumistiska trender och identiteter färgar av sig på bredare folklager. Hon 
menar emellertid att dessa trender är ytfenomen och hävdar i stället att klass-
förhållandena skapar de sammanhang som människor lever i och organiserar 
hela det fysiska och sociala rummet.46 

Klassbegreppet är användbart, inte i första hand för en beskrivning, utan 
för analysen av mitt material. Begreppet är fruktbart eftersom det så tydligt 
är knutet till makt eller vanmakt – ett maktperspektiv som jag hoppas kunna 
visa, också har avgörande betydelse för skillnader i hälsa. Det är emellertid 

44 Folkhälsorapport 2005, särskilt avsnittet ”Arbetsliv, arbetsmiljö och ohälsa”, s. 335-356, 
Socialstyrelsen, Stockholm, 2006.

45 Holgersson Ulrika, Klass – Feministiska och kulturanalytiska perspektiv, Lund 2011, s. 11.
46 Holgersson, Ulrika, 2011, s. 14-15.
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inte alldeles enkelt att operationalisera klassbegreppet i forskningssamman-
hang.47 Därför görs indelningen i mina konkreta undersökningar med hjälp 
av en mera traditionell tredelad socialgruppsindelning, baserad på yrke, in-
komst och utbildning. Det finns anledning att återkomma till klassbegreppet 
senare, dels i teorikapitlet dels i den slutliga analysen.

Statistiken 
Analysen av dödligheten bygger som nämnts främst på statistik från Döds-
orsaksregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen. Jag har valt att sär-
skilt analysera dödsorsaksstatistiken i åldrarna 50–74 år. Skälet till valet av 
detta åldersspann är att mortaliteten då kan sägas ha inträffat ”för tidigt”.48 
I epidemiologiska sammanhang pratar man om ”förlorade år” när döden in-
träffar före 75 års ålder. Den dödlighet jag analyserar är alltså inte ”normal” 
i europeiska välfärdssamhällen och inte resultat av de ofta multifaktoriella 
orsaker som är det vanliga förhållandet när människor avlider av åldersskäl.49 

Statistiken längre fram i avhandlingen åskådliggör således förändringar i 
för tidig död, redovisad som åldersstandardiserad dödlighet decennium för 
decennium under den undersökta perioden. Jag har valt att huvudsakligen 
redovisa decennier som tidsenhet. Dödstalen i kortare tidsperioder blir för 
låga och därmed fås ett osäkert utfall när det gäller enskilda städer. Kvaliteten 
på dödsorsaksstatistiken kan ändå variera beroende på hur dödsorsaken fast-
ställts och hur noggrant läkaren rapporterat diagnoserna till Socialstyrelsen. 
Det bör noteras att trender över tid inte enbart påverkas av förändringar i 
dödsorsaksmönstret utan också av omständigheter som nya diagnosmetoder 
och ändrade sjukdomsbegrepp, förändringar i klassifikationssystemet och an-
dra ändringar i den statistiska bearbetningen.50 Exempelvis förändras kod-
ningen av hjärt- och kärldödlighet över tid, vilket innebär att diagnoserna 
inte är helt identiska:

• 1952–1968 var diagnoserna inte lika detaljerade som idag, i början på 
2000-talet. Det innebär att statistiken för den perioden omfattar ett bre-
dare spektrum av hjärt- och kärlsjukdomar.

• 1969–2006 omfattar statistiken enbart diagnoserna akut hjärtinfarkt och 
re-infarkt, men kodningen har förfinats och innehåller fler underdiagno-
ser efter ytterligare två översyner, 1987 respektive 1997.

47 Se Faresjö Tomas, Social skiktning och ohälsa i Studien 1913 års män, Linköpings univer-
sitet, 1989, s. 19-25, även Lundberg Olle, Den ojämlika hälsan, Stockholms universitet, 
1990, s. 16-21. Båda använder kvantitativ metod och hanterar betydligt större populatio-
ner än jag gör. Man kan därmed också ha en mer differentierad stratifiering i sina analyser.

48 Jag har valt dödsfall före 75 år som ”för tidiga”, även om man kan hävda att ”för tidig 
död” är allt under medellivslängd, det vill säga idag (2009) för kvinnor drygt 83 år och 
för män något över 79 år. Å andra sidan var medellivslängden i början av 1950-talet 73 
respektive 71 år. Tre fjärdedelar av dödsfallen i Sverige inträffar efter 75 års ålder, se Döds-
orsaker 2010.

49 Socialstyrelsen, Dödsorsaker 2009, Stockholm 2010, se sammanfattningen.
50 Dödsorsaker 2009, s. 7-8.
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Konsekvensen av detta är att de statistiska enheterna över tid är approxi-
mativa och inte fullständigt jämförbara. Däremot är diagnoskodningen den-
samma för de bägge städerna som är huvudföremål för min undersökning. 
Skillnaderna i dödlighet mellan städerna bygger alltså på samma diagnoser 
och kodning under varje decennium. Jämförelserna mellan städerna är såle-
des rättvisande för varje decennium. Min beskrivning av de båda närbelägna 
städernas sociala och ekonomiska förändringar tar alltså sin utgångspunkt i 
dödlighetsstatistik, särskilt då gällande hjärt- och kärlsjukdomar. Med denna 
spegling av samhället, analyseras städernas samtidshistoria mot bakgrund av 
den ekonomisk-historiska utvecklingen i Sverige. Särskild vikt har lagts vid 
att beskriva arbetslivets förändringar i de båda städerna. 

Detta sätt att analysera kan ge nya perspektiv och reflektioner. Dödlig-
hetens utveckling, särskilt då hjärtdödligheten, kan ligga till grund för nya 
hypoteser kring städernas historiska utveckling som i sin tur kan ge upphov 
till förklaringar beträffande ohälsoutvecklingen i de bägge städerna. Särskilt 
är det arbets- och försörjningsvillkorens förändringar som kommer att jäm-
föras mot hjärtdödligheten.51 

Ett annat material, förutom dödsorsaksregistrets statistik, som flitigt an-
vänts är Statistisk Årsbok för de bägge städerna. Det gäller statistik över stra-
tegiska variabler som befolkningsutveckling, inkomstskillnader, utbildnings-
nivåer, sysselsättningsgrad, arbetslöshet och socialbidrag/försörjningsstöd. 

Patientintervjuerna
Utöver statistiken har jag gjort intervjuer med patienter som råkat ut för 
hjärt- och kärlsjukdomar. Som medhjälpare har jag haft journalisten Marja 
Bergström, som genomfört en del intervjuer vid två av vårdcentralerna, Skäg-
getorp och Ekholmen i Linköping. Anledningen till detta var kort och gott 
tidsskäl. Hon har lång erfarenhet av intervjuer och var också väl förtrogen 
med såväl mitt forskningsprojekt, som detta specifika intervjuprojekt. 

Patientintervjuerna genomfördes med 20 kvinnor och 31 män, 51 styck-
en sammanlagt, och har bestått av semistrukturerade intervjuer som pågick 
i 20–60 minuter. En del personer kunde inte nås för närmare överenskom-
melse om tid för träff eller dök inte upp på avtalad tid. 

Syftet med dessa intervjuer har varit att få konkreta exempel på hur män-
niskor upplever och funderar över sin hjärtsjukdom och eventuella orsaksam-
band. 

Socioekonomiskt består informanterna av personer från alla samhällsskikt, 

51 En inspirationskälla när det gäller val av analysmetod har varit Linköpingshistorikerna 
Jan Sundin och Sam Willner. Se t.ex. Sundin Jan, Hogstedt Christer, Lindberg Jakob, 
Moberg Henrik (red), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, FHI rapport nr R2005:8, 
2004; samt Chopra Mickey, Sundin Jan, Willner Sam (red), tidskriften Hygiea interna-
tionalis volume 4, no 1, 2004, särskilt Sundin Jan, Willner Sam, ”Health and Vulnerable 
Men”, s. 175-203.
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med en övervikt från socialgrupp två och tre. Från socialgrupp tre har 22 per-
soner deltagit i intervjuer medan 24 personer har intervjuats från socialgrupp 
två. Från socialgrupp ett har fem personer varit informanter.52 Åldersmässigt 
ligger tyngdpunkten hos informanter födda 1938–1948, men med en sprid-
ning från 1928 till 1958. Informanterna från vårdcentralen i Skäggetorp i 
Linköping var, i betydligt större utsträckning än från övriga vårdcentraler, 
personer från socialgrupp tre. Det är annars sannolikt att social grupp ett och 
två generellt är överrepresenterade i den grupp som tackade ja till intervju. 
Erfarenheten från andra enkätstudier visar att personer från högre socialgrup-
per generellt svarar ja i större utsträckning till att medverka i enkät- eller 
intervjustudier.

Frågeställningarna utgick från ett strukturerat frågeschema kring krav–
kontroll–stöd i arbetslivet. Frågorna har emellertid inte följts slaviskt utan 
huvudsakligen haft funktion som disposition av intervjuerna. De har således 
mera haft formen av stöd i semistrukturerade samtal om informanternas upp-
levelser av samband mellan arbete, livsstil och hjärtsjukdomen. Genom att 
analysera dessa intervjuer med hjälp av en krav–kontroll–stöd-modell finns 
det möjlighet att fördjupa perspektiven och de olika villkoren utifrån klass-, 
köns- och etnicitetsperspektiv.53 Modellen fokuserar på hur arbetsplatsvill-
koren påverkar medarbetarnas livsstil och hälsa. Kraven relaterar till faktorer 
som tidspress, mental press och ansvar. Den egna kontrollen över arbetet har 
två komponenter: Beslutsmandat och möjlighet att ta initiativ med utgångs-
punkt i den egna yrkeskompetensen. Risken för negativ stress uppkommer 
enligt teorin vid höga krav och små möjligheter till egen kontroll.54

Modellen bygger på ett teoretiskt sammanhang som introducerats av Finn 
Diderichsen och Gunnar Hallqvist och som vidareutvecklats av bland an-
dra Susanna Toivanen i hennes avhandling.55 Hon beskriver där sambanden 
mellan inkomst, arbetsvillkor och möjligheterna till sammanhang – KASAM 
– med arbetsrelaterad ohälsa. Lägre inkomst leder till exempel oftare till rök-
relaterad gemenskap men även andra hälsorisker som sämre mathållning. Jag 
nämner dessa exempel eftersom de ofta nämns som självständiga orsaksfak-
torer, vilket enligt Diderichsen, Hallqvist och Toivanen leder till en ytlig och 

52 För enkelhetens skull används socialgruppsbegreppet även om jag pläderar för det marx-
istiska klassbegreppet. Det sistnämnda är teoretiskt mera precist och lyfter fram makt-
perspektiven tydligare. I praktiken blir emellertid själva klassificeringen knappast annor-
lunda när det gäller att definiera var i hierarkin som olika yrkesutövare befinner sig. Se 
även resonemanget i avsnittet ”Klass eller socialgrupp” tidigare i detta kapitel.

53 Modellen är utvecklad av Karasek Robert och Theorell Töres, Healthy Work: Stress, Pro-
ductivity and Reconstruction of Working life, New York, 1990. Modellen har efterhand 
utvecklats och inkluderar numera även begreppet stöd. Se även Toivanen, Susanna, Work-
Related Inequalities in Health, Stockholms universitet, 2007, s. 21, figur 9.

54 Toivanen Susanna, 2007, s. 21. 
55 Toivanen Susanna, 2007, s. 12-13, figur 2 och 3. Figurerna bygger på en teoretisk modell 

utarbetad av bl.a. Tim Evans och Finn Diderichsen. Den senare har under en lång följd 
av år varit en ledande folkhälsoforskare och strateg på Folkhälsoinstitutet.
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ofullständig förståelse av orsakssammanhangen. Vidare innebär mindre makt 
och lägre inkomst att man oftare arbetar i en skadlig och/eller ohälsosam 
arbetsmiljö. Toivanen visar framför allt hur möjligheterna till egen kontroll 
över sin arbetssituation och tid minskar med inkomstnivån – ju lägre in-
komst desto mindre kontroll över arbetsvillkoren.56

Mina intervjuer med hjärtpatienter gjordes således med utgångspunkt 
från:

• en teoretisk referensram kring orsakssambanden inkomst-arbetsvillkor-
upplevelse av sammanhang (KASAM) och ohälsa;57 

• en modell för beskrivning av krav–kontroll–stöd i arbetslivet, 
• ett etablerat frågeschema som används vid enkätstudier och kvantitativa 

analyser av samband mellan krav, kontroll och stöd i arbetslivet.58 
Bland annat har frågorna använts vid de så kallade Slosh-studierna – longi-
tudinella studier påbörjade 2006 av Töres Theorell och hans grupp kring 
arbetsliv och ohälsa vid Karolinska Institutet. Underlaget – populationen – 
för dessa kvantitativa analyser uppgick till mer än 18 000 individer. Anled-
ningen till att jag använde dessa frågor var att mina antaganden är likartade 
de i Sloshstudierna – arbetsvillkoren och människors position i arbetslivet har 
stor betydelse för människors hälsosituation. Särskilt arbetsrelaterad negativ 
stress har visat sig ha betydelse för uppkomsten av ohälsa, inte minst hjärt- 
och kärlsjukdomar.59 Theorell, liksom andra stress- och arbetslivsforskare, har 
utformat enkäter som utgått från en teoretisk modell som bygger på att nega-
tiv stress uppkommer då arbetets krav är övermäktiga, i synnerhet då möjlig-
heterna till egen kontroll över sitt arbete är små. Efterhand har också graden 
av stöd och uppmuntran lyfts fram som en viktig faktor.60

56 Toivanen Susanna, 2007, s. 14-15, figur 5 och 6, se även Toivanen Susanna, Hemström 
Örjan “Income  Differences in Cardiovascular Disease: Is the Contribution from Work 
Similar in Prevalence Versus Mortality Outcomes?”, International Journal of Behavioral 
Medicine 13 (1), 2006, pp 89-100.

57 Se Toivanen Susanna, 2007, figur 3, s. 13. Begreppet KASAM utvecklades först av den 
medicinske sociologen Aaron Antonovsky, i boken Hälsans mysterium, 1987, 2:a utgåvan 
Natur och Kultur, Stockholm, 2005.

58 Se formulär från Slosh-studier, Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health – 
SLOSH, ett forskningsprojekt lett av Thöres Teorell vid Stressforskningsinstitutet. Pro-
jektet startades 2006, se <www.stressforskning.su.se>, dat.2012-06-19.   

59 Borg Vilhelm, Kristensen Tage S, (2000) “Social class and self-related health: can the 
gradient be explained by differences in life style or work environment?” Social Science and 
Medicine, 51 (7), 1019-30; Bosma Hans, Peter Richard, Siegrist Johannes, Marmot Mi-
chael, “Two alternative job stress models and the risk for coronary heart disease” American 
Journal of Public Health, 88 (1), 68-74, 1998; Bosma Hans, Stansfeld S.A, Marmot Mi-
chael, “Job control, Personal Characteristics, and Heart Disease” Journal of Occupational 
Health Psychology, 3(4), 402; 1998 Bäckman Olof, Edling Christofer, ”Arbetsmiljö och 
arbetsrelaterade besvär under 1900-talet” i Marklund Staffan (red) Arbetsliv och hälsa, s. 
125-52, Stockholm, Arbetarskyddsstyrelsen; Arbetslivsinstitutet, 2000.

60 Främst refererar jag till Johannes Siegrists modell effort-reward imbalance samt den tidi-
gare nämnda modellen av Robert Karasek och Töres Theorell demand-control-support. 
Modellerna är utmärkt beskrivna i Susanna Toivanens avhandling, 2007, figur 9, s. 21 
samt figur 10, s. 25.
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Mina intervjufrågor har alltså utgått från Theorells frågeschema i Slosh-
studierna. Jag har emellertid tagit med frågor som bredare anknyter till män-
niskors livsvillkor. Intervjuerna är också till sin karaktär kvalitativa. Det 
innebär att mer tid använts än vid enkätstyrda frågor och att karaktären på 
uppföljningsfrågorna även styrts av informantens berättelse. Helhetsperspek-
tiv, validitet och relevans är andra nyckelord som kännetecknar den kvalita-
tiva intervjun.61 

När det gäller patienterna var syftet alltså att få en bild av deras (arbets)liv 
när infarkt eller andra hjärtbesvär inträffade, samt deras egna upplevelser och 
reflektioner över denna ofta dramatiska händelse. Samtalen har haft karaktär 
av strukturerade djupintervjuer på mellan drygt 20 minuter och en timma. 
Intervjuerna har bandats och sammanfattande utskrifter finns av alla inter-
vjuer efter det att informanterna avidentifierats. Dessa har genomförts under 
perioden november 2009 till och med december 2010. 

Patientkategorierna valdes utifrån två kriterier; dels med utgångspunkt 
från två diagnosgrupper – kärlkramp (angina pectoris) samt hjärtinfarkt; dels 
utifrån geografisk koppling och listning vid fem vårdcentraler – Skäggetorp 
och Ekholmen i Linköping, Hageby och Såpkullen i Norrköping samt Ma-
rieberg i Motala. Dessa fem vårdcentraler ingår i den tvärvetenskapliga forsk-
ningsgemenskap som jag är involverad i – the Twin Cities research group 
– vilket varit ett skäl till att just dessa valts ut. De finns dessutom i stadsdelar 
som socioekonomiskt har tydliga skillnader.

Med utgångspunkt från patientregister i vårddatalagret i Östergötlands 
landsting 2002–2007, skickades i första omgången brev i augusti 2009 till 
samtliga hjärt- och kärlpatienter upp till en ålder av 81 år (personer som varit 
högst 74 år 2002) vid två vårdcentraler i Linköping – Skäggetorp med 77 pa-
tienter och Ekholmen med 114 patienter. I Skäggetorp tackade 21 personer 
ja till att träffa mig, medan positiva patientsvar med anknytning till Ekhol-
men inkom från 70 personer. På den sistnämnda vårdcentralen blev det nöd-
vändigt att göra ett urval. Patienternas personnummer ordnades åldersmäs-
sigt från äldst till yngst. Därefter genomfördes urvalet genom att var tredje 
patient togs ut, tills dess jag fått ihop 25 informanter. I en andra omgång 
gjordes en motsvarande förfrågan – men av tidsskäl mera begränsad – i au-
gusti 2010 till patienter i Norrköping och Motala. Här fick ett motsvarande 
urval göras i Såpkullen och Marieberg, medan endast sex personer svarade 
positivt i Hageby, vilka samtliga var tänkta att intervjuas. Dock dök endast 
tre personer upp vid intervjutillfällena.

Urvalet gjordes alltså bland patienter födda tidigast 1928 och som fått an-
tingen diagnosen hjärtinfarkt eller annan hjärt- och kärlsjukdom.62 Till dessa 
patienter har jag med hjälp av vårdcentralerna skickat ut en skriftlig förfrågan 

61 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund, 1997.
62 Urvalet är hämtat från vårddatalagret i Östergötland. Vårddatalagret är en databas som 

byggts upp av landstinget i Östergötland sedan 1980-talet och utgör ett rikt källmaterial 
för forskning även om syftet i första hand är till för sjukvårdens egna behov.
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om de var villiga att medverka. Svarsfrekvensen har varierat betydligt mellan 
vårdcentralerna, där antalet positiva svar – som förväntat – varit betydligt 
högre på Såpkullens vårdcentral i Norrköping och Ekholmens vårdcentral 
i Linköping än i de mera utsatta vårdcentralerna i Hageby, Norrköping och 
Skäggetorp, Linköping. De sistnämnda vårdcentralerna är placerade i stads-
delar med en befolkning som numera till nästan 50 procent består av in-
vandrare som kommit till Sverige på flykt undan krig. Arbetslösheten är hög 
och även andra indikatorer på social problematik är frekvent. Såpkullens och 
Ekholmens vårdcentraler ligger i stadsdelar som har en bredare och mera 
allsidig befolkningssammansättning. Patienter från Mariebergs vårdcentral i 
Motala slutligen, togs med för att bredda underlaget med ytterligare ett antal 
personer. Dessutom fanns det ursprungligen planer på att också inkludera 
Motala i undersökningen. 

Etiska överväganden
För att genomföra patientintervjuer och få tillgång till personnummer vid 
landstingets vårddatalager krävdes tillstånd från regionala etiska kommittén. 
Tillstånd beviljades i juni 2009. Idén om intervjuer hade växt fram efterhand, 
men pendlade länge mellan att utforma en enkät eller att göra kvalitativa in-
tervjuer. Det förstnämnda hade emellertid varit ogörligt att genomföra med 
rimligt signifikanta marginaler, eftersom bortfallet blev alltför stort. Slutre-
sultatet blev istället en kvalitativ intervjustudie kring människors upplevelse 
av sin hjärtsjukdom. 

För att få ett godkännande från etiska kommittén och därmed tillgång 
till patientregistret krävdes att vårdcentralscheferna vid berörda vårdcentra-
ler – Skäggetorp, Ekholmen i Linköping, Hageby, Såpkullen i Norrköping 
samt Marieberg i Motala – stod bakom min förfrågan. Dessutom krävdes att 
patienterna avidentifierades. 

Med utgångspunkt från vårddatalagret 2002–2007 skickade jag – som 
tidigare nämnts – därefter ut ett brev till berörda patientgrupper med en 
förfrågan om samarbete kring forskning av samband mellan hjärtsjukdom 
och arbetsliv. Samtliga hjärtinfarkt- och hjärt–kärlpatienter vid ovanstående 
vårdcentraler upp till en ålder av 74 år 2002 fick en förfrågan om de var 
beredda att medverka vid en intervju. Svarsfrekvensen var blandad, men 
med betydligt färre positiva svar från Hageby och Skäggetorp, det vill säga 
de stadsdelar som har en hög frekvens invandrare och arbetslösa samt ofta en 
lägre inkomstnivå. 

Aktörsintervjuerna
Den tredje studien bygger på ett antal intervjuer med aktörer av olika katego-
rier – ledande politiker inom kommunal- och landstingsvärlden, tjänstemän 
i nyckelpositioner inom kommun, arbetsförmedling och näringsliv samt ton-
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givande läkare – alla verksamma i länet under olika men betydande delar av 
den studerade perioden. Syftet med dessa intervjuer har varit att komplettera 
den bild av städernas historia som jag har fått fram via litteratur, statistik och 
patientintervjuer. 

De grupper som jag valt att intervjua är följande:
• Fyra kommun- och landstingspolitiker i ledande positioner,
• Tre tjänstemän i nyckelposition inom kommun, arbetsförmedling och 

näringsliv,
• Sex erfarna och professionellt tongivande läkare. 

Informanterna har valts med utgångspunkt från att de verkat i Östergötland 
under en lång period av den senare delen av 1900-talet, och därmed kan över-
blicka en stor del av den tidsperiod som jag undersöker. Dessutom har de haft 
centrala positioner som beslutsfattare och opinionsbildare.

Metoden att intervjua aktörer har sina för- och nackdelar. Fördelarna är 
uppenbara – det är människor som har unik kunskap, som har påverkat och 
levt i den samtidshistoria och de skeenden som jag vill analysera. Nackde-
larna är också rätt givna – aktörerna har svårt att frigöra sig från sin aktörsroll 
och ger självklart sitt eget subjektiva perspektiv på de händelser och pro-
blemställningar som berörs i intervjuerna. Ramarna sätts dock av mig som 
frågeställare. Om informanternas svar på frågorna sedan sammanfaller ger det 
naturligtvis större tyngd åt de beskrivningar och uppfattningar som redovisas. 
Samtalens tyngdpunkt har varierat något beroende på aktörskategori. När 
det gäller läkarna har dessa i större utsträckning fått kommentera situationen 
utifrån socialmedicinska utgångspunkter. Tidigare kommun- och landstings-
politiker samt centralt placerade tjänstemän i förvaltningar och näringsliv 
har fått reflektera över frågor när det gäller viktiga politiska beslut och deras 
betydelse för hälsoutvecklingen i städerna. 

Intervjuerna genomfördes under lång tid, februari 2008 till februari 
2011. De har gjorts i samtalsform med en tidsomfattning på mellan 30 
minuter upp till två timmar. Syftet har varit att få personerna att reflektera 
över vad som hänt och beslutats i de bägge städerna under efterkrigstiden 
fram till dagens verklighet. Utgångspunkt för reflektionerna har varit den 
ojämlika hälsosituationen mellan de bägge städerna. Frågeställningarna har 
skiftat delvis på grund av informanternas olika roller och förutsättningar att 
svara på frågorna, delvis därför att focuseringen ändrats över tid – från mera 
övergripande samhällsskeenden, till de senare intervjuerna främst med läkare 
som huvudsakligen handlat om sjukvården och orsakerna till för tidig död. 
Ett särskilt tema har varit att diskutera den överraskande utjämningen av 
infarktdödlighet under 1970-talet i berörda åldersgrupper. En dödlighet som 
stagnerade tidigt i Norrköping under 70-talet samtidigt som den fortsatte att 
öka i Linköping ytterligare några år.
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Kapitel 4 
Städernas samtidshistoria 

Städernas utveckling och karaktärer
Såväl Norrköping som Linköping är gamla städer som växte fram redan på 
medeltiden. Genom historien har de båda städerna växlat i inflytande och 
betydelse såväl i ett nationellt perspektiv, som i förhållande till varandra. Be-
skrivningen här begränsas dock till städernas samtidshistoria, vilket innebär 
efterkrigstiden fram till och med de första åren av 2000-talet. 

Norrköping industrialiserades tidigt. Staden är en av de få städer i vårt 
land som i det här avseendet kan jämföras med de tidigt industrialiserade stä-
derna på andra håll i Europa. Norrköpings tradition som industristad, med 
många anställda inom framför allt textilnäringen fortsatte under den första 
delen av 1900-talet. Stagnationen inleddes vid krigsslutet. Textilindustrins 
tillbakagång fortsatte sedan på 1950- och 1960-talen, för att bli i stort sett 
utraderad 1970, då flaggskeppet Yllefabrikerna AB, YFA, lades ned. Följden 
blev en stad med ständigt återkommande sysselsättningsproblem. Politiskt 
fanns det ingen given väg för att skapa nya jobb och en ny näringsstruktur 
efter den textilindustriella eran. Omstruktureringen av näringslivet var inte 
självklar och skapade många politiska tvister, inte minst inom arbetarrörel-
sen. Perioden sträckte sig i princip över hela den senare hälften av 1900-talet. 
Staden fick en breddad arbetsmarknad först i början av 2000-talet, efter en 
ovanligt lång och besvärlig omställningstid. Ett universitetscampus etablera-
des i slutet av 1990-talet och flera statliga verk utlokaliserades på 1970-talet. 
Detta var en del av krisstrategin efter textilindustrins avveckling. Staden har 
numera en stor andel tjänstemän, även om handel, transport och tillverk-
ningsindustri fortfarande är betydande näringsgrenar.63 

Linköping förblev under lång tid en relativt liten residensstad. Tätorten 
var länge befolkningsmässigt betydligt mindre än Norrköping. När det gällde 
arbetsmarknaden dominerades den från tidigt 1900-tal – bortsett från Ak-
tiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ – av mindre arbetsplatser inom 
textil- och träindustri, livsmedelshantering och handel. Staden blev under 
mellankrigstiden dessutom i stor utsträckning militärstad genom att flera re-

63 Peterson Gunilla, s. 96-159 ur Nilsson H (red), Norrköpings historia, 1900-talet, Lin-
köping, 2000.
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gementen placerades här – ”Linköping blev under den här tiden landets mest 
utpräglade garnisonsstad”.64 ASJ som etablerades först 1907 blev den första 
större industriarbetsplatsen. Verksamheten där byggde i stor utsträckning på 
kontrakt med Staten – eller mera exakt Statens järnvägar. Samarbetet mellan 
näringslivet och staten i form av stora beställningar och kontrakt är ett förhål-
lande som fortsatt haft stor betydelse för Linköping. Genom den stora mili-
tära närvaron - bland annat det begynnande militärflyget på Malmen - blev 
man efter andra världskriget, en industristad med betydande militär prägel 
och med en tekniskt avancerad profil. Flygindustrin på SAAB, Svenska Aero-
plan AB, spelade här en central roll för stadens karaktär. Även etableringen av 
statliga verk, med kopplingar till försvarsindustrin, Förenade fabriksverken, 
FFV, Försvarets materielverk, FMV, och Försvarets forskningsanstalt, FOA, 
fick betydelse för utvecklingen av stadens identitet som ett tekniskt och mili-
tärindustriellt centrum. Linköping expanderade kraftigt befolkningsmässigt 
efter kriget, något som tog ytterligare fart när den offentliga sektorn från och 
med 1960-talet också började växa. Men det var inte enbart en befolknings-
mässig tillväxt. Stadens näringsliv omstrukturerades förhållandevis snabbt 
från industriell tillverkning och reparationsverksamhet till en allt mer teknik-
intensiv verksamhet där informationsteknologi, datorutveckling och -service 
blev allt viktigare. Visserligen fanns ren tillverkningsindustri inom försvars-
industrin och telecomföretag som Ericsson, men det tongivande företaget 
från och med 1960-talet, har varit SAAB. Omvandlingen från industri- till 
informationssamhälle tog mindre än tjugo år. Från 1990-talet dominerades 
staden av högteknologiska företag främst inom IT-branschen, den forsk-
ningsintensiva flygindustrin på SAAB, samt universitet, teknisk högskola och 
universitetssjukhus. Efterhand har exploateringen av forskningsresultat lett 
till en betydande innovationsverksamhet, därmed till nya företagsetableringar 
främst inom en snabbt växande dator- och informationsteknologisk industri 
och serviceverksamhet.

Befolkningsutveckling och sammansättning
Folkmängden var år 2011 omkring 147 000 i Linköping och i Norrköping 
130 000 invånare. Bakom den relativt likvärdigt stora befolkningssiffrorna 
röjer sig en hel del olikheter och framför allt förändringar över tid; Linkö-
ping har haft en kraftig befolkningstillväxt genom inflyttning och ett positivt 
födelsenetto under hela efterkrigstiden, Norrköpings födelsetal och migra-
tionsnetto är inte lika positivt. Kommunsammanslagningarna 1970 ledde i 
Linköping till en utökning av befolkningen med 30 procent. Förhållandevis 
stora municipalsamhällen, som Ljungsbro, Malmslätt och Linghem, inkor-
porerades vid denna nationella omstrukturering av kommunsverige. 65  

64 Hellström Sven, Swartling Sten, ”Perspektiv på Linköping”, citat s. 403 ur Nilsson H 
(red), Linköpings historia, 1900-talet, Linköping, 1999.

65 Nilsson Hans (red), Linköpings historia 1900-talet, (LH), Linköping, 1999, s. 15-16 samt 
figur 1, s. 16.
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Storkommunreformen innebar inte lika omfattande förändringar för 
Norrköping.66 Stadens karaktär och befolkningsstruktur förändrades inte 
mycket av inkorporeringen av mindre samhällen på Vikbolandet. Denna 
landsbygd införlivades med staden 1970/71. Räknar man bort de områden 
som inkorporerades vid detta tillfälle, stagnerade befolkningen från och med 
1960-talets senare hälft och fram till millennieskiftet. Vissa år hade man till 
och med en negativ befolkningstillväxt. Efter millennieskiftet har staden 
dock återhämtat sig. Linköping växte om Norrköping i början av 1990-talet, 
vilket får betraktas som en milstolpe i konkurrensen om makt och inflytande 
i länet.67

Norrköping har under hela efterkrigstiden haft ett visst kvinnoöverskott i 
befolkningen, som dock under de senaste åren krympt. Linköping har haft en 
jämnare könsfördelning under större delen av efterkrigstiden.68 På 1990-talet 
och efter millennieskiftet har andelen män i Linköping varit i paritet med 
antalet kvinnor. I åldrarna upp till femtio år har männen till och med va-
rit fler de senaste decennierna.69 Som nybliven universitetsstad och därmed 
stor inpendlingskommun fick Linköping redan på 1970-talet en relativt ung 
befolkning. Norrköpings befolkning blev allt äldre till följd av ett negativt 
migrationsnetto; detta trots en för tiden omfattande arbetskraftsinvandring 
framför allt från Finland.70 Även om Linköping fortfarande vid ingången till 
det nya millenniet hade det större inflyttningsnettot, har skillnaderna när det 
gäller migrationsströmmar utjämnats mellan de bägge städerna. Detta har 
samband med att universitetet även etablerades i Norrköping.71 

Norrköping blev förhållandevis tidigt en invandrarstad. Även om arbets-
kraftsinvandring förekom ännu tidigare i Linköping var den begränsad i om-
fattning. Det gällde ett par hundra italienare under 1940- och 1950-talen som 
framför allt rekryterades till den nya flygindustrin på SAAB. Den blev mycket 
diskuterad och omskriven i pressen, delvis av politiska skäl. Bland annat var 
diskussionerna med metallfacket viktiga, såväl av oro för jobben som med 
tanke på säkerhetsaspekter. Några italienska kommunister ville man inte ha 
till den säkerhetsstämplade militära flygplanstillverkningen.72 Invandringen 
till Norrköping blev emellertid från 1960-talet betydligt större. Man hade en 
förhållandevis stor tillströmning av finnar, jugoslaver och greker under detta 
decenniums arbetskraftsinvandring. Denna tidiga invandring av arbetsmark-

66 Nilsson Hans (red), Norrköpings historia 1900-talet, (NH), Linköping, 2000, s. 14-15, 
samt figur 1 och tabell 1-2 s. 15. 

67 SCB, Befolkning, Folkmängd efter kommun 1968-2011, se <www.SCB,se/befolkning>.
68 LH, tabell 1, s. 20 samt NH, tabell 5, s. 21.
69 LH, tabell 1, s. 20 samt NH, tabell 5, s. 21 samt Statistisk Årsbok för Linköping på 

2000-talet.
70 NH, figur 2 och tabell 3, s. 16 och tabell 4 s. 19.
71 Norrköpings kommunarkiv, statistikkontoret, se även <www.norrkoping.se> under fli-

ken politik och organisation/statistik/Befolkningsutveckling – kommunjämförelse 1970-
2011 samt SÅ Linköping 2008, tabell 23-25.

72 Se LH, s. 48.
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nadsskäl hade dock inte alls samma omfattning som de senare flyktingström-
marna undan krigen på Balkan och Irak under 1990- och 2000-talen.73 An-
delen invandrare med utomskandinavisk härkomst är numera relativt stor i 
bägge städerna. Norrköping hade emellertid betydligt fler invandrare - under 
förra millenniet från 1970-talet och tjugofem år framåt, främst från Latin-
amerika, Iran och f.d. Jugoslavien. Under slutet av 1990-talet och 2000-talet 
tog dock Linköping emot nästan lika många flyktingar som grannstaden, 
från Irak och Somalia. Idag har båda städerna betydande inslag av invandrare 
utanför Västeuropa och antalet personer i åldrarna 25–34 år med annan etni-
citet, är tydligt fler i Linköping än i grannstaden från år 2006.74 

Skillnaderna i ålderssammansättning i de bägge städerna har varit relativt 
stor även om den utjämnats under 2000-talet. Till följd av låga födelsetal 
på 1980- och 1990-talen, visar befolkningspyramiderna i bägge städerna ett 
påtagligt underskott i de yngre arbetsföra åldrarna. Denna tendens har varit 
särskilt påfallande i Norrköping. Situationen har dock modifierats den se-
naste tiden, då inflödet av studenter har ökat markant och det stora antalet 
80-åringar som fanns vid millennieskiftet till stor del har avlidit. I Linköping 
har också antalet 80-åringar ökat successivt under andra hälften av 1900-ta-
let. Inflyttningen av unga människor har emellertid balanserat sammansätt-
ningen och medfört en jämnare åldersfördelning.75 Skillnaderna mellan stä-
dernas ålderssammansättning bör ha inneburit att antalet familjebildningar 
skiljer sig åt. Det har också blivit en större andel familjer i Linköping än i 
grannstaden. Detta trots att antalet giftermål i Linköping halverades mellan 
1951 och 1999. En del giftermål blev samboförhållanden i stället men skils-
mässorna har också ökat kraftigt.76 Detta förhållande har varit en nationell 
trend. 

I Norrköping har man historiskt inte haft samma detaljerade statistik över 
familjeförhållandena som i Linköping.77 Däremot har bostadsförhållandena 
i Norrköping beskrivits utförligt i den senaste historiken över staden.78 Bo-
endestandarden beskrivs här som en av rikets absolut sämsta bland de större 
kommunerna i landet, när freden kom 1945. Två tredjedelar av bostadsbe-
ståndet utgjordes av ett rum och kök eller mindre.79 De karaktäristiska järn-
spiselrummen var fortfarande en realitet för många långt in på 1960-talet. 

73 LH, tabell 3, s. 26.
74 LH, fig 5, s. 27 samt SÅ för Linköping 2000, 2002, 2004, 2006 särskilt avsnittet om Be-

folkning, samt SCB, ämnesområde; Befolkning, tabell; Antal personer med utländsk eller 
svensk bakgrund efter kommun, ålder i  tioårsklasser och kön 2002-2011, se <www.SCB.
se/Befolkning>.

75 LH, s. 21, figur 3b-c.
76 LH, s. 22, tab 2.
77 Jag bygger detta påstående med utgångspunkt från Statistisk Årsbok för respektive stad de 

år som undersökningen omfattar.
78 Kvarnström Lars, Malmsten Dan, Nilsson Hans, ”Befolkning och boende”, avsnittet 

”Det goda boendet – vision och verklighet”, s. 22-93 ur NH.
79  NH, s. 45.
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Det var en ekonomiskt tvingande nödvändighet att trängas i små lägenheter 
eftersom inkomsterna var låga och hyrorna förhållandevis höga. Det är antag-
ligt att familjebildning och giftermål därigenom blev färre än i grannstaden, 
även om detta inte dokumenterats i stadens senaste biografi. Det innebar 
emellertid inte att antalet födda barn blev färre. Andelen ogifta och ensamstå-
ende mödrar var högre i Norrköping än i Linköping under 1950-, 1960- och 
1970-talen.80

Arbete, utbildning och försörjning i Linköping
Den tidiga industrin i Linköping vid krigsslutet vilade på fyra dominerande 
näringar – metall, textil, trä och livsmedel. Textil- och träindustri hade spelat 
ut sin roll på 1960-talet, livsmedelsindustrin i staden har emellertid hållit 
ställningarna in i våra dagar. Verkstads- och metallindustrin har varit specifik 
genom SAAB och flygtillverkningens dominans. Den militära upprustning-
en, med flera regementen och framväxten av ett starkt militärflyg gynnade 
staden. SAAB:s flygtillverkning fanns på plats redan 1939 och försvarets be-
ställningar av militärplan skapade förutsättningar för en svensk flygindustri. 
Genom bank- och industrimannen Marcus Wallenbergs anknytning till sta-
den - men kanske än mer släktens strategiska ägarintressen i de gamla järn-
vägsverkstäderna, ASJ – blev den nya flygindustrin lokaliserad till Linköping. 
Styrelsen för SAAB med huvudkontoret i Trollhättan, där också Wallenberg 
hade starka ägarintressen, beslöt att en nystartad flygdivision skulle förläggas 
till Linköping. Företaget blev snabbt dominerande i staden och produktio-
nen blev efterhand alltmer teknikintensiv.81 Det fanns emellertid en baksida 
med ett så stort beroende av militären och statliga beställningar. Man talade 
om en fredskris, när landet skulle ställa om till civilt inriktad produktion efter 
kriget. Linköpings beroende av statliga militära beställningar och framför allt 
av flygplan gjorde att staden gick i nervös väntan vid varje försvarsbeslut.82 
Detta gjorde arbetsmarknadssituationen i slutet av 1960-talet sårbar. I syn-
nerhet som andra viktiga företag och näringar hade börjat försvinna. Dess-
utom fick den tidigare största industrin, ASJ, allt färre beställningar.

Handelns förutsättningar ändrades påtagligt under den senare hälften av 
1900-talet. Befolknings- och konsumtionstrycket ökade dramatiskt redan 
under 1940- och 1950-talen och i stadsdelscentra öppnades butiker. Stadens 
centrum var dock fortfarande också handelns centrum in på 1960-talet. Men 
under detta decennium etablerades storvaruhusen, med Epa, Domus och 
Tempo i treenighet. Självbetjäning blev på modet i försöken att upprätthålla 

80 SÅ Norrköping, 1962, 1972, 1982, avsnitt Befolkning; se även <www.norrkoping.se>, 
flik politik och  organisation/statistik: Befolkningsutveckling – kommunjämförelse 1970-
2011 samt SCB, Ämne: Befolkning, Tabell: Folkmängd efter region, civilstånd, ålder, kön 
1968-2011, se  <www.SCB.se/Befolkning>.

81 LH, s. 37-44, se även tabell, s. 46.
82 LH, s. 46.
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lönsamhet i branschen. Varuhusen blev ett ideal i tiden, men var också ett 
svar på de lönehöjningar som lågavlönade affärsanställda fick igenom, delvis 
till följd av rationaliseringar, när den solidariska lönepolitiken slog igenom.83 
De stora varuhusens tid blev inte särskilt lång. Affärskedjor slogs samman 
och stormarknader utvecklades. Bilismen blev en viktig drivkraft till hur han-
deln utformades. Tornbyområdet, strategiskt placerat vid stadens västra infart 
och nära E4:an, har från 1990-talets början varit den stora och dominerande 
handelsplatsen i staden. Här har handeln vid början av 2000-talet lika stor 
omsättning relativt sett som centrumhandeln hade när varuhusen blev ett 
ideal på 1950- och 1960-talen.84

Tjänstesektorns expansion i Linköping fördubblades mellan 1960 och 
1970, och denna utveckling fortsatte i rasande fart fram till 1990, vilket 
innebar nästintill en femdubbling på 30 år. Detta skedde samtidigt som till-
verkningsindustrin snabbt minskade i betydelse. Företagen koncentrerades 
allt mer i större koncerner med huvudkontoret i Stockholm eller utomlands. 
Flera äldre näringar i staden hade nått sin gräns och stod inför något av en 
strukturell kris under senare hälften av 1960-talet och början av 1970-ta-
let. Ovissheten med statliga militära beställningar framför allt av flygplan 
ledde till heta politiska diskussioner. Beroendet av SAAB var påtagligt på flera 
områden – ekonomi, sysselsättning, forskningssamarbete. Det blev debatter 
kring en omställning av SAAB:s produktion i mera civil inriktning, och om 
hur staden skulle kunna göra sig mindre beroende av statliga militära beställ-
ningar. Samtidigt fanns efterhand flera gynnsamma faktorer som till viss del 
emanerade från SAAB – en framgångsrik teknikindustri, högskoleutbildning 
med dator- och informationsteknologi som starka forskningsområden, ex-
panderande sjukhus där medicinsk teknik var en stark profil. Den kommu-
nala offentliga sektorn växte kraftigt, inte minst efter besluten om offentlig 
barnomsorg som en kommunal angelägenhet, och en alltmer utbyggd utbild-
ningssektor. I Linköping kunde nu – i mitten av 1970-talet – både män och 
kvinnor få arbete, och familjernas barn kunde få bra utbildning ända upp till 
högskolenivå.85

Tjugofem år senare (1999) hade Linköping trots stora omställningar 
fortfarande ett varierat och breddat näringsliv. Många av företagen var vid 
ingången till det nya millenniet förhållandevis små, särskilt gällde detta före-
tagen i databranschen. Det är företag som ofta utvecklats kring uppfinningar 
och forskning i anslutning till universitetet och Tekniska högskolan. Dessa 
IT-företag är ett av fyra ben som Linköpings närings- och sysselsättnings-
struktur nu vilar på. De andra tre benen är kommun- och landstingssektorn, 
SAAB samt universitetet; organisationer som intimt och successivt allt bättre 
samarbetat. Inte minst har det handlat om hur man på bästa sätt kan ska 
skapa förutsättningar för att exploatera och utveckla uppfinningar till kom-

83  LH, s. 58.
84 LH s. 112-113.
85 LH, s. 66.
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mersiell verksamhet. 86 Åtminstone har detta varit den officiellt uttryckta am-
bitionen. Hur det faktiskt förhåller sig är i och för sig omdiskuterat.87

Ett annat sätt att studera näringarnas utveckling är att undersöka arbets-
löshetens utveckling. Från 1970-talet har arbetslösheten fluktuerat beroende 
på konjunkturerna, men aldrig varit i närheten av de siffror som vi fått vänja 
oss vid under 1990- och delvis under första decenniet av 2000-talet. I med-
eltal för perioden 1992–1999 var 10 procent av den arbetsföra befolkningen 
i Linköping utan arbete alternativt föremål för arbetsmarknadsåtgärd. Under 
åren 1986–1996 förlorade Linköping åtta procent av arbetsplatserna. Även 
om detta är höga tal är det i jämförelse med Norrköpings siffror betydligt 
lägre. Norrköping miste hela 17 procent av sina företag under samma period. 
Arbetslöshet och utanförskap är likafullt ett påtagligt problem numera också 
i Linköping, om än siffrorna är lägre jämfört med andra kommuner, såväl i 
länet som i riket.88 

Linköping lämnade ändå av allt att döma 1900-talet med goda möjlighe-
ter att möta ett nytt sekel. Folkmängden förväntades öka med mellan 500 och 
600 personer per år i de optimistiska prognoser kommunen presenterade för 
de första åren på det nya millenniet, och prognoserna har överträffats. Befolk-
ningen är ung, jämfört med situationen i många andra kommuner, barnafö-
dandet visar tendenser till ökning igen. Många näringar tycks ha goda fram-
tidsutsikter och de bantningar den offentliga sektorn utsatts för har stannat 
upp. Genom pensionsavgångar kommer en ökad efterfrågan på arbetskraft 
från den sektorn. Staden har klarat av konsekvenserna av garnisonsnedlägg-
ningarna och är mitt uppe i en omstrukturering av flygindustrin. Linköping 
hade vid ingången till det nya millenniet en stark position och tillväxt, egent-
ligen endast distanserat av vissa kommuner i Stockholm-Uppsalaregionen. 
Bakom detta ligger kopplingen mellan universitet, kommun och landsting, 
samt den gemensamma satsningen på utvecklingsbyn Mjärdevi. Vid sidan av 
”datorstradan” finns fortfarande ett livskraftigt forskningsintensivt företag, 
SAAB, en modern livsmedelsindustri, väl utbyggd handel, ett av landets mest 
framgångsrika universitet och många mindre företag som tycks ha funnit sina 
områden. Det kunde varit sämre.89

Försörjning, utbildning och arbetsliv i Norrköping
Norrköpings näringsliv har haft en helt annan utveckling än den i grannsta-
den. Stadens dominerande industri var länge textilväverierna, framför allt yl-
leproduktion, inriktad på kvalitet och tillverkning av väv. På sikt blev kvalitet 

86 LH, s. 67-68.
87 Cederborg Ann-Christin, Linnér Björn-Ola, Qvarsell Roger, Campus Norrköping: en stu-

die i universitetspolitik, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 
Norrköping, 2005, s. 46.

88 LH, s. 68.
89 LH, s. 118.
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en nackdel eftersom konfektionsindustrin efterfrågade standardtyger snarare 
än kvalitetstyger. Trots textilkrisen investerade YFA, det största företaget och 
en del av Holmenkoncernen, betydande belopp så sent som 1965. Nedlägg-
ningen 1970 kom därför som en blixt från en klar himmel och uppfattades 
som ett aprilskämt.90 En annan viktig bransch i stadens näringsliv var och är 
fortfarande pappersindustrin, med Fiskeby i Skärblacka och Holmen Paper 
som dominerande företag. Sysselsättningsmässigt och framför allt ekono-
miskt har branschen betydelse, men möjligheterna att föra över arbetskraft 
till denna allt mer automatiserade produktion har varit begränsade. Den ke-
miska branschen etablerades redan på 1920-talet och blev en betydande del av 
Norrköpings industrier när Goodyearkoncernen etablerade sig i staden 1939. 
Expansionen fortsatte ända in på 1970-talet, då emellertid energikrisen blev 
en svår belastning, med neddragningar och slutlig nedläggning 1980 som 
följd. I ett Norrköping som ännu inte hämtat sig från textilnedläggningarna 
var detta ett svårt slag. Andra betydande områden i stadens näringsliv var livs-
medelsindustrin, med stora bagerier, slakterier och chokladtillverkning. Även 
här skedde en rationalisering på 1970-talet som innebar att många jobb för-
svann. Byggindustrin var ytterligare en bransch av stor betydelse, inte minst 
när miljonprogrammet i det svenska bostadsbyggandet på 1960-talet skulle 
förverkligas. När programmet var slutfört kring decennieskiftet i början av 
1970-talet, innebar det problem för branschen med många avskedanden som 
följd.91 

Metall-, elektroteknisk och elektronisk industri var andra viktiga bran-
scher i Norrköping, där förhoppningar knöts till företagen när det gällde att 
möta arbetslösheten efter textilkrisen. Det handlade framför allt om sam-
mansättningsjobb med låg lön i koncerner som Philips och Ericsson. Philips, 
i Norrköping under namnet Nefa, utökade i mitten av 1950-talet sitt tidigare 
sortiment när televisionen introducerades. Det tidigare produktsortimentet 
– glödlampor, radio, radiogrammofoner – utökades med TV-apparater. Där-
med ökade även sysselsättningen kraftigt och företaget var – tillsammans med 
Ericsson – en av de två viktigaste industriarbetsplatserna som kunde erbjuda 
enkla monteringsjobb i staden under 1970- och 1980-talen. År 1989 ingicks 
joint venture avtal med Whirlpool, som två år senare övertog allt ägande med 
namnbyte som följd. Mikrovågsugnar blev den enda produkten, och fram-
tiden blev allt mer osäker när millennieskiftet närmade sig.92 Ericsson, som 
etablerades i Norrköping under textilkrisen, blev ett välkommet tillskott efter 
alla nedläggningar i den tidigare basindustrin. Företaget expanderade kraftigt 
under två decennier, men blev en krisbransch under 1990-talet. 

Handel- och transportsektorn blev sysselsättningsmässigt en ”räddnings-
planka” när industriell tillverkning krisade. Även för människor med kort 
utbildning fann här möjligheter till jobb efter relativt kort inskolning. Ut-

90 NH, s. 98-101. Beslutet om nedläggning blev offentligt den 1 april 1970.
91 NH, 123-128.
92 NH, s. 108-114.
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vecklingen inom branschen har haft samma förlopp som i Linköping, med 
växande köpcentra norr och numera även söder om staden, alltmer anpassat 
efter bilburna kunder. Norrköping har också, till skillnad från grannstaden, 
haft en komparativ fördel i sin hamn, som genom århundraden varit en vik-
tig del av stadens näringar och ekonomiska utveckling. Tillsammans med 
järnväg och flyg fanns därmed förutsättningar för att stärka stadens roll som 
transport- och logistikcentrum.93 

Den offentliga tjänstesektorn har vuxit i betydelse och omfattning under 
1900-talets andra hälft. Kommunens egen verksamhet har haft särskilt stor 
betydelse för sysselsättning och tillväxt i staden. Expansionen av kommunal 
verksamhet var kraftig fram till 1982, då osthyveln – som ett uttryck för ge-
nerella nedskärningar – blev ett begrepp. Norrköpings kommun tillhör dock 
de kommuner som försökt hävda såväl en hög ambition när det gäller skat-
tefinansierad verksamhet som att hålla emot när det gäller upphandling av 
kommunal kärnverksamhet. 94

1971 tog riksdagen beslut om att decentralisera statlig verksamhet. Tex-
tilkriserna bidrog till att fem statliga verk utlokaliserades från Stockholm till 
Norrköping. Därmed inleddes försöken att få till stånd en förändrad syssel-
sättningsstruktur med större andel akademiskt utbildade tjänstemän.95 Frå-
gan om utlokaliseringens betydelse för att ändra arbetsmarknadens struktur 
och den kulturella identiteten i Norrköping råder det dock delade meningar 
om. Göran Färm, EU-parlamentariker och tidigare kommunalråd är en av 
dem som har haft en annan mening. Han hävdade att de som var den för-
sta generationen av utlokaliserade statstjänstemän förblev pendlare hela sitt 
yrkesverksamma liv och därmed åtminstone inte inledningsvis påverkade de 
sociala och kulturella sammanhangen i staden.96 

Historien om näringslivet i Norrköping på 1960- och 1970-talen kun-
de lätt blivit en eländeshistoria, men verkligheten blev på kort sikt trots allt 
bättre än vad många vågat hoppas på.97 Detta även om staden successivt blev 
beroende av beslut utanför Norrköpings och Sveriges gränser. Idén om soli-
darisk lönepolitik, överflyttning till mera produktiva sektorer och rörlighet 
på arbetsmarknaden samt statliga stödåtgärder genomfördes i praktiken och 
gjorde staden till ett mönsterexempel enligt de aktuella teoretiska model-
lerna kring krishantering och arbetsmarknadspolitik de första decennierna 
efter krigsslutet. Norrköping hade emellertid efter andra världskriget allt mer 
dragits in i en global ekonomi, inte minst genom att antalet transnationella 

93 NH s. 148-155.
94 NH s. 139.
95 NH s. 141– de utlokaliserade verken var Statens meteorologiska och hydrologiska insti-

tut (SMHI) som sände sin första väderrapport från Norrköping 1975, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Statens Invandrarverk (senare Migrationsverket), Kriminalvårdsverket och 
Integrationsverket som startade sin verksamhet först 1998.

96 Intervju med Göran Färm den 22/2 2008.
97 Peterson Gunilla, ”Arbete och arbetsmarknad i Norrköping”, Nilsson, Hans (red), Norr-

köpings historia, 1900-talet, 2000, s. 155-159.
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företag etablerade sig i staden. Koncernstrukturen gjorde de lokala företagen 
sårbara genom specialisering och allt kortare ekonomisk uthållighet från de 
avlägsna koncernledningarna. Den globala ekonomin medförde att proble-
men efter hand inte kunde lösas lokalt. Ett exempel är tullpolitiken, som blev 
ett generellt problem när Sverige gick från skyddstullar av beredskapsskäl till 
en mera principiell frihandelspolitik. I Norrköping bidrog detta verksamt till 
textilkrisen, men även gummibranschen hotades.98 

Hur försökte man komma till rätta med kriserna? Hade kommunled-
ningen någon strategi för att mildra verkningarna av de olika kriserna? Kom-
munen var tidigt ute med att bilda en näringslivskommitté med ledamöter 
från näringsliv, kommun och fackföreningar. Sammankomsterna blev emel-
lertid snarare ett forum för ömsesidiga rapporter än ett organ för strategiskt 
framtidsarbete. Det fanns också faktiska tvistefrågor och problem, låglöne-
branschernas företrädare i staden såg inte nyetableringar med glädje, eftersom 
det kunde utlösa konkurrens om arbetskraften. Kommunledningen försökte 
dock komma med innovativa lösningar. Man erbjöd till exempel företag, som 
var intresserade av en etablering i staden, industritomter med kajplats och 
järnvägsanslutning, liksom vatten och avlopp, till självkostnadspris. Flyg-
plats, hamn och i övrigt goda kommunikationer var viktiga och kunde ge 
många spin off-effekter. Detta har varit, och är fortfarande, komparativa för-
delar för staden som den politiska kommunledningen slagit vakt om och 
aktivt engagerat sig i genom åren. Den offentliga sektorns expansion under 
1970- och 1980-talen skapade också många nya arbeten.

1990-talet inleddes nationellt med en ekonomisk djupdykning åren 
1991–1993. För Norrköpings vidkommande präglades hela decenniet av 
återkommande kriser. När konjunkturen nationellt vände uppåt i mitten av 
1990-talet kom flera varsel i Norrköping, varav Ericssons var det mest om-
fattande. Även den kommunala expansionens tid var förbi och hade ersatts 
med neddragningar. Ericssons nedläggning uppfattades som ett dråpslag, 
men blev kanske på sikt en möjlighet. Nya företag har på senare tid startats 
i betydande omfattning. Jämfört med de gamla industrierna är de små och 
kunskapsinriktade.99 Detta gör beroendet av ett enskilt företag eller bransch 
mindre än de första decennierna under efterkrigstiden.

Gängse periodiseringar är dock mindre lämpliga att applicera på stadens 
ekonomiska historia. Karaktäristiken av 1950–1973 som de ”gyllene åren” 
kan lätt upplevas som ett hån när det gäller Norrköpings näringsliv, skriver 
Gunilla Petersson.100 I ett nationellt perspektiv är stadens avindustrialisering 
exceptionellt lång, nästan ett halvsekel. Den påbörjades redan omedelbart ef-
ter kriget med textilnedläggningar. Stora dråpslag för sysselsättningen skedde 
med jämna mellanrum fram till och med Ericsons nedläggning av telecom-

98 NH, s. 156.
99 NH, s. 158.
100 NH, s. 159. Jag återkommer till periodiseringens lämplighet i min egen analys av stä-

derna i ett ”dödsspegelpersektiv”. 
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fabriken1997. Samtidigt fanns det åtminstone till en början ekonomisk-po-
litiska strategier för att möta problemen. Det har hävdats att såväl regering 
som kommunledning med öppna ögon bejakade den tidiga strukturomvand-
lingen och avvecklingen av textilbranschen.101 Någon omvandling bort från 
låglönejobb och enahanda arbetsuppgifter blev det dock inte. Norrköpings ar-
betsmarknad präglades av enkla och lågbetalda arbeten i ytterligare trettio år.

Arbetsmarknaden i Norrköping och Linköping – en jämförelse
Problemen på arbetsmarknaden med arbetslöshet och företagsnedläggningar 
var ett ständigt problem i Norrköping under hela efterkrigstiden. Samtidigt 
hade det tidvis förekommit allvarlig arbetskraftsbrist, särskilt under 1950- 
och 1960-talen. Två kriser får illustrera problemen och de olika förutsätt-
ningarna på 1970-tal och 1990-tal, där den sistnämnda krisen är väl så all-
varlig. Nedläggningen av YFA i början av 1970-talet är ett exempel på hur 
den svenska modellen fungerade när den var som bäst. YFA samverkade med 
kommun, stat och fack för att nedläggningen skulle ställa till så lite skada som 
möjligt. Det fanns andra industrijobb och en expanderande offentlig sektor 
som behövde arbetskraft. Neddragningarna vid Ericsson 1997–1998 blev 
YFA:s motsats. I mars 1997 fick 1700 anställda besked om uppsägningar. 
Engagemanget från företagets sida upplevdes som begränsat. Det nödvändiga 
arbetet för att klara situationen för de anställda, mellan företag, fack och 
kommun, flöt trögt. Anställda uttryckte besvikelse, misstro och förtvivlan. 
Företagsledningens ovilja att ta något som helst ansvar för avskedade utlöste 
besvikelse och bitterhet bland anställda och kommunalt ansvariga. Några al-
ternativa arbeten fanns inte och företaget var länge obenäget att bidra med 
finansiering av omskolning och arbetsmarknadsutbildning. Detta faktum har 
uppmärksammats i många intervjuer och pressklipp med kommunala och 
fackliga företrädare.102

Arbetsmarknaden har förändrats drastiskt i Norrköping till följd av struk-
turella kriser. Efter textilkrisen fick verkstadsindustrin ökad betydelse, men 
industrin som helhet hade ovanligt tidigt, jämfört med på andra håll i lan-
det, nått sin kulmen i arbetarstaden redan under 1950-talet. Den utdragna 
strukturomvandlingen medförde en ogynnsam befolkningsstruktur. Även 
om antalet arbetsplatser totalt sett inte hade minskat, sökte en stor andel 
yngre människor arbete och utbildning utanför hemstaden. För den äldre 
arbetskraften, liksom för unga utan fullständig grundutbildning, var den 
dörren ofta stängd. Långa arbetslöshetsperioder blev följden, inte minst un-
der 1990-talskrisen. Inriktningen mot låglönebranscher bidrog till stadens 
strukturproblem. Låga löner var ett dåligt konkurrensmedel för att hålla kvar 
arbetsplatser i kommunen, i synnerhet när företagen blev alltmer knutna till 

101 NH, s. 187.
102 Göran Färm, arbetsmarknadspolitiskt ansvarigt kommunalråd, nämner också detta i 

mina intervjuer med honom, 22/2 2008 respektive 22/2 2010.
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transnationella koncerner. Ur löntagarnas synvinkel var detta en nackdel och 
särskilt påtagligt när arbetena var okvalificerade och arbetaren utbytbar. Det 
var enkelt att flytta produktionen till en annan fabrik i ett annat land där 
arbetskraftskostnaderna var ännu lägre. Under större delen av 1900-talet kän-
netecknade dessa förhållanden arbetsmarknaden i Norrköping.103 

I Linköping gick strukturomvandlingen betydligt snabbare. Med flygin-
dustrins utveckling och SAAB:s etablering under kriget blev ingenjörstäthe-
ten tidigt betydande jämfört med andra kommuner. Redan på 1960-talet var 
antalet ingenjörer större än antalet metallarbetare på SAAB. Samtidigt fanns 
ett stort mått av yrkesskicklighet bland flera verkstadsyrken – verktygsmaka-
re, svarvare, svetsare – för att nämna några kategorier. Verkstadsskolorna var 
viktiga för den industriella utvecklingen i regionen, liksom ingenjörsutbild-
ningarna som tidigt etablerades. På SAAB blev gränsen mellan arbetare och 
tekniker alltmer otydlig. Det var inte ovanligt att metallarbetare bytte fack 
och blev tjänstemän.104 Ett annat särdrag för Linköping var att arbetsmark-
naden var tydligare uppdelad i manliga och kvinnliga yrken än på många 
andra håll. Tekniska yrken var inget för kvinnor, ansågs det en bra bit in på 
1970-talet.105 Det fanns emellertid kvinnoarbeten inom industrin. Verkstads-
företag som Robo med anknytning till försvarsindustrin, med ett stort mått 
av tempoarbete, hade en majoritet kvinnor bland sina anställda. Den konser-
vativa attityden på arbetsmarknaden i Linköping varade dock länge även när 
kvinnorna så småningom etablerade sig på arbetsmarknaden. Uppdelningen 
i manligt och kvinnligt arbete förblev mycket tydlig. 106

Det dominerande intrycket av Linköpings arbetsliv under den senare hälf-
ten av 1900-talet är att strukturomvandlingen från industri- till teknik och 
teknikersamhälle gick mycket snabbt. Staden var redan från 1930-talet ett 
militärt och militärindustriellt centrum. Detta militärindustriella komplex 
omvandlades successivt till avancerad teknisk verksamhet inom dator- och 
informationsteknologi. Linköping som administrations- och utbildningscen-
trum markerades alltmer från 1970-talet då den redan etablerade tekniska 
högskolan kompletterades med andra fakulteter och staden blev säte för 
ett nytt universitet. Ett växande sjukhus, efterhand med universitetsstatus, 
förstärkte bilden. Kommunsektorn växte kraftigt under perioden 1960 till 
1990, här liksom i övriga Sverige för att därefter stagnera. Arbetsmarknaden 
var tydligt uppdelad efter kön, och gifta kvinnor sökte sig i större utsträck-
ning ut på arbetsmarknaden förhållandevis sent jämfört med andra städer 
och då till en början på deltid. Skillnaderna mellan städernas arbetsliv och 
villkoren på arbetsmarknaden var som synes betydande. 

103 NH, s. 195-197.
104  Hellström Sven, Swartling Sten, kapitlet ”Perspektiv på Linköping”, s. 434, ur LH.
105 ”Ändringar sker ofta i konstruktionen och slår genast igenom i produktionen. Enligt 

vår erfarenhet ligger denna produktionstyp ej så väl till för kvinnan”, citat Wassgren, s. 
435-36 ur LH. Framhållas bör att inte heller verkstadsklubben var överdrivet positiv till 
kvinnliga arbetskamrater, kommenterar kapitelförfattarna Hellström och Swartling.

106 LH, s. 435-36.
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Arbetslöshet 
Jag har beskrivit hur omvandlingen från industrisamhällen till informations- 
och tekniksamhällen gått olika snabbt i Norrköping och Linköping. Det 
har nämnts som en viktig faktor för att skillnaderna består socioekonomiskt 
mellan de bägge städerna. Skillnaderna har också relativt sett ökat under 
1990-talet och början av 2000-talet. Skillnader i arbetslöshetens omfattning 
i de bägge städerna har omnämnts i detta sammanhang, men det tarvar yt-
terligare förklaringar för att man ska kunna förstå sambanden mellan arbets-
löshet och ohälsa. Arbetslöshet och försörjningsstöd belastade båda städerna 
på 1990-talet, dock betydligt mera i Norrköping. Vilka förutsättningar fanns 
det att möta en växande arbetslöshet i dessa städer? Och vilken betydelse hade 
arbetslöshetens utveckling haft för skillnaderna i hälsa mellan städerna? 

Det bör inledningsvis nämnas att såväl den öppna arbetslösheten, som 
antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har varit betydligt högre 
i Norrköping än i grannstaden under hela efterkrigstiden. Det har varit svårt 
att få fram korrekt statistik när det gäller arbetslöshet, eftersom definitio-
nerna har varierat över tid. Det har till exempel inte varit möjligt att få fram 
jämförbara procentsiffror ur statistiken. Det är dock först under 1990-talet 
som arbetslösheten har nått en sådan omfattning att det påverkar folkhälsan. 
Under detta årtionde kan man få en tydlig bild av hur och när förändringar 
och omfattning plötsligt vänder uppåt. Den öppna arbetslösheten kan exem-
plifieras med följande siffror tagna ur respektive stadshistorik.

Tabell 1: Antal öppet arbetslösa under vissa år på 1990-talet

År Linköping Norrköping
1990 1 900 2 400
1995 5 090 6 600
1997 5 205 5 800

Källa: NH figur 5 s. 187 samt LH figur 6, s. 69. Sifforna har kompletterats för 1995 och 
1997 med material från Statistisk årsbok för Linköping.

Procentsatsen för den öppna arbetslösheten i Linköping anges för 1995 till 
6,0 och för 1997 till 6,1 procent.107 Eftersom Linköping vid denna tid redan 
var befolkningsmässigt större än Norrköping och sysselsättningsgraden är un-
gefär densamma i de bägge städerna, bör Norrköpings arbetslöshet i procent 
vara högre än 8 respektive över 7 procent vid åren 1995 respektive 1997.108

Samhällsomvandlingen på 1990-talet innebar vidgade ekonomiska klyf-

107 Procentsatserna är hämtade från Statistisk årsbok för Linköping.
108 Den låga siffran för 1997 i Norrköping förvånar, men sannolikt har insatta arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder efter Ericssons nedläggning gjort att siffrorna för personer i åtgär-
der kraftigt har ökat.



52

tor. Skillnaderna i inkomster ökade och många, särskilt ensamföräldrar, har 
sedan 1990-talet och under det första decenniet av 2000-talet haft svårt att 
klara sin försörjning, även om siffrorna varierat med konjunktursvängning-
arna.109 Unga människor med kort eller ofullständig grund- och gymnasieut-
bildning har varit särskilt drabbade. Nästan var femte person mellan 20–24 
år fick socialbidrag någon gång under 1996.110 Siffrorna har bitit sig kvar på 
dessa nivåer även under 2000-talets första decennium.

Det är i det här perspektivet som det finns anledning att särskilt studera 
sambanden mellan arbetslöshet, ekonomisk fattigdom och ojämlik hälsa. Det 
är viktigt att poängtera att det inte enbart handlar om ekonomi. Minst lika 
viktigt är det att ta reda på hur makt- och beroendeförhållandena ser ut mel-
lan å ena sidan myndigheternas handläggare samt å den andra, beroende kli-
enter. Dessa förhållanden kan leda till relationsmönster och beteenden som är 
skadliga för hälsan för de som är i behov av ekonomiskt bidrag.111   

Socialbidragen i de bägge städerna blev som nämnts långvariga bekymmer 
för kommunerna först under 1990-talet, även om Norrköpings siffror alltid 
legat högre och av och till har haft betydande omfattning även tidigare. Med 
den försämrade konjunkturen under 1990-talets första år steg arbetslösheten 
snabbt och därmed också kostnaderna för socialbidrag. Men arbetslösheten 
steg snabbare och brantare i Norrköping. Sedan 1992 har arbetslösheten i 
staden legat högre än för riket som helhet, medan den har legat lägre än riks-
medeltalet i Linköping.112

För att få en bild av den sociala och ekonomiska utsattheten har det ett 
värde att få en bild av socialbidraget/försörjningsstödets omfattning i de bäg-
ge östgötakommunerna och hur det har utvecklats över tid. När det gäller 
andelen individer i procent av befolkningen som erhåller socialbidrag skiljer 
sig situationen avsevärt mellan städerna, vilket framgår av nedanstående sam-
manställning.

109 Salonen Tapio, Margins of welfare, Lund, 1993, även senare rapporter som Salonen Tapio 
(red) Hela staden: social  hållbarhet eller desintegration? Umeå, 2011, särskilt Torbjörn 
Hjorts kapitel ”Skälig levnadsnivå även för utsatta  hushåll?” samt Salonen Tapio, Ulmes-
tig Rickard, Nedersta trappsteget: en studie om kommunal aktivering, Växjö 2005.

110 Härenstam Annika, Lindbladh Eva, Lundberg Ulf, Starrin Bengt, I vanmaktens spår, 
Umeå 1999, s. 13.

111 Härenstam Annika, Lindbladh Eva, Lundberg Ulf, Starrin Bengt, 1999, s. 16-17.
112 Johansson, Håkan, I det sociala medborgarskapets skugga, Lund, 2002, s. 22, samt AMS, 

Arbetsmarknadsregistret. Arbetslöshet, årsmedeltal för 1990-talet, se <www.arbetsfor-
medlingen.se>.
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Tabell 2: Procentuell andel individer över 18 år, som erhållit socialbidrag i Linköping 
och Norrköping vissa år 1955–1990

År Linköping Norrköping
1955 2,3 4,6
1959 3,1 5,0
1965 3,4 6,3
1969 4,7 9,7 
1975 5,4 7,3
1979 4,7 6,9
1985 6,9 7,7
1989/90 7,0 8,5
1993 8,7 11,3

Källa: SÅ för Linköping och Norrköping.113

Siffrorna åskådliggör tydligt två saker: Andelen individer som erhöll kommu-
nalt ekonomiskt bistånd har ökat påtagligt över tid i bägge städerna. Det an-
dra tydliga förhållandet är att andelen bidragstagare under alla år varit större 
i Norrköping än i Linköping, även om situationen tenderade att utjämnas 
särskilt under 1980-talet. Detta förhållande ändrades emellertid igen under 
1990-talet då antalet biståndstagare återigen ökade och skillnaderna blev 
större till Norrköpings nackdel, vilket åskådliggörs i nästa tabell:

Tabell 3: Biståndsmottagare i Norrköping och Linköping under vissa år 1989 till 
2009 (antal i absoluta tal)

År Linköping Norrköping
1989 5 439  6 243
1993 7 937  9 010
1997 7 610 11 310
1999 5 778  9 327
2001 4 956  6 495
2005 4 507  5 402
2007 5 041  5 638
2009 5 554  6 819

Källa: www.SCB.se/databaser/makro

113 Norrköping slutar att publicera Statistisk årsbok 1994, vilket gör det omöjligt att använda 
SÅ som källa för hela 90-talet. Siffrorna i SÅ Linköping bygger på bidragshushåll alterna-
tivt individer. Det är dock otvetydigt att antalet bidragstagare stiger och att skillnaderna 
ökar under 1990-talet.
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1990-talet bekräftar våra antaganden om städernas situation under 1990-tals-
krisen. Det första decenniet på 2000-talet är svårare att kommentera. Det 
tycks som att Norrköpings biståndsmottagare minskade mer än i grannstaden 
under åren från 1999 till 2007, men antalet steg sedan återigen snabbare 
2009. En hypotes kan vara att Norrköping är mera konjunkturberoende och 
att detta går att avläsa i antalet personer som erhåller socialbidrag.114 Men det 
kan också vara så att biståndsbedömningen efterhand blev tuffare i Norrkö-
ping vars kommunala ekonomi var besvärligare än i grannstaden.

När det gäller kostnaderna för socialbidrag i landets alla kommuner dubb-
lerades dessa från 4–5 miljarder kronor under andra halvan av 1980-talet till 
att överstiga 10 miljarder 1994. Ökningen fortsatte fram till 1997 då kostna-
derna översteg 12 miljarder, för att därefter minska något.115 I Linköping och 
Norrköping uppgick kostnaderna 1990 till 76 mkr i Linköping och 92 mkr 
i Norrköping. Därefter påbörjades en brant ökning av kostnadsläget fram till 
1997, då Norrköping betalade ut 333 mkr och Linköping 208 mkr. Därefter 
har kostnaderna minskat en del fram till 2009 och den senaste strukturkrisen. 
I nedanstående tabell har socialbidragskostnaderna indexerats.

Tabell 4: Indexerade kostnader för socialbidrag 1990–1999. Kostnaden 1990 var för 
Norrköping 92 mkr, Linköping 76 mkr, riket 4 720 mkr.

År Norrköping Linköping Riket
1990 100 100 100
1991 104 129 119
1992 157 162 148
1993 214 190 184
1994 247 255 218
1995 357 258 227
1996 349 269 251
1997 363 275 260
1998 338 247 240
1999 307 247 222

Källa: Johansson Håkan, 2002, s. 23. (Baserat på löpande priser.)

Av tabellen framgår att kostnadsutvecklingen i de två kommunerna ökade 
snabbare än genomsnittet i landets kommuner. Det framgår även att Norrkö-
ping haft en betydligt besvärligare situation än Linköping under 1990 -talet. 

114 Antalet bidragstagare i Norrköping stiger påtagligt i samband med textilkrisen i slutet av 
1960-talet och ligger högt ett par år in på 1970-talet, liksom i samband med recessionen 
efter åren 1991–1993 och vid Ericssons avveckling av Ingelstafabriken,1997.

115 Johansson Håkan, 2002, s. 22-23.
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Dessutom tog socialbidragskostnaderna ett språng i Norrköping mellan 1994 
och 1995, delvis beroende på flyktinginvandringen; en stor grupp från for-
na Jugoslavien, främst från Kosovo, hade svårigheter att etablera sig på den 
svenska arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att socialbidragen, eller försörj-
ningsstödet som det numera kallas, blev ett ekonomiskt och politiskt bekym-
mer under 1990-talet i de bägge östgötastäderna, i synnerhet då i Norrköping. 
Som tidigare redovisats var socialbidragen knappast ett problem som disku-
terades politiskt eller ekonomiskt, utanför expert- och socialnämndskretsar, 
förrän i samband med 1990-talskrisen. De socialpolitiska och ideologiska 
resonemangen präglades av en hög ambition när det gällde att komma bort 
från fattigvårdstänkande och att göra socialbidragsberoendet mindre skam-
belagt. Det ekonomiska stödet skulle vara generellt, generöst och enhetligt. 
Detta var utgångspunkten för den stora socialvårdsutredningen på 1970-talet 
och har varit en bärande ideologi ända in i vårt millenium.

I takt med att arbetslösheten ökade från 1991 – och de kommunala eko-
nomierna blev allt mer ansträngda – övergavs emellertid i praktiken de am-
bitiösa och generösa villkoren, åtminstone delvis. Härvidlag är utvecklingen 
mera påtaglig i Norrköping än i Linköping. Bidragsnivån sänktes betydligt 
mera i den förra staden. Ambitionen att kunna ha ett ekonomiskt stöd som 
gav ett visst handlingsutrymme för den enskilde fick överges och vid flera 
tillfällen minskades procentsatsen av basbeloppet rejält. Norrköping sänkte 
nivån på socialbidraget mer än i Linköping. Detta berodde dels på att man 
hade långtgående ambitioner när det gällde sysselsättningsprojekt där ersätt-
ningen till utförsäkrade arbetslösa finansierades med socialbidrag, dels att 
kommunen drabbades av en betydligt högre arbetslöshet än grannstaden.116 
Stora industrier slog igen eller flyttade verksamheten utomlands.117 I jämfö-
relse med andra städer har Norrköping också alltid haft betydligt fler perso-
ner som saknat genomgången grundutbildning (grund- och gymnasieskola) 
med godkända betyg, vilket försvårat inträdet på arbetsmarknaden. Detta har 
allt mer blivit ett krav på individen för att kunna ansöka om statliga arbets-
marknadsinsatser. Det blev också ett skäl till att kommunen såg sig nödsakad 
till att inrätta kommunala sysselsättningsåtgärder i betydande omfattning. 
Många arbetslösa mellan 18–24 år utan gymnasiekompetens var alltså lång-
varigt beroende av socialbidrag och skyldiga att delta i kommunala insatser 
för att ha möjlighet att klara sin försörjning. 

Linköping hade lägre arbetslöshet än grannstaden även under 1990-tals-
krisen. Kommunen samarbetade också med arbetsförmedlingen på ett helt 

116 Johansson Håkan, 2002, s. 22 samt  s. 151-178.
117 Utöver textilindustrins försvinnande på 60-talet är det företag som exempelvis Nefa/Phi-

lips, Goodyear och slutligen Ericsson som under dryga två decennier (ca 1975–1995) 
successivt stängde och flyttade verksamhet utomlands. Detta sammantaget ledde till att 
mellan 8 000 och 9 000 anställda blev uppsagda. Se Gunilla Peterssons avsnitt om arbets-
marknaden i Norrköping ur NH.
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annat sätt än i Norrköping genom att inrätta kommunala beredskapsarbe-
ten. Anställningen finansierades till 75 % av staten och 25 % av kommunen. 
På så sätt finansierades delvis ersättningen till arbetslösa med statliga medel. 
Ersättningen blev därmed högre och ett större mått av social trygghet blev 
sannolikt fallet än i grannstaden. Viktigt var också att det härigenom blev 
möjligt att kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen. Slutsatsen måste bli 
att den ekonomiska otryggheten och därmed ohälsosam stress på 1990-talet 
var större och att fler var utsatta för detta i Norrköping än i Linköping.118 

Maktkamp och regioncentrum
I den fortsatta jämförelsen mellan städerna finns det anledning att särskilt 
behandla den dragkamp som har präglat förhållandet mellan städerna och 
som kan ha haft betydelse för skillnaderna i hälsa och för tidig död mellan de 
båda östgötastäderna. En dragkamp som i grunden handlade om vilken stad 
som skulle bli det regionala centrat i länet. Det är en fråga som ännu idag, 
när detta skrivs på våren 2012, inte är avgjord. Problemställningen blir tydlig 
i den pågående diskussionen om nya storregioner och en ny länsindelning. 
Medan Linköping förordar ett länssamarbete söderut med Smålandslänen, 
har Norrköpings position hela tiden varit att söka sig norrut – till Stockholm 
och Mälardalsregionen. Beroende på vägval förändras tyngdpunkt och makt-
förhållanden mellan städerna. Dagens debatt och diskussioner, år 2012, kan 
kännas som en upprepning av vad som hände i slutet av 1950- och 1960-ta-
len då regionsjukvården skulle etableras. Även universitetets etablering i Lin-
köping, som för den filosofiska fakultetens vidkommande startade som en 
filial till Stockholms universitet 1967, präglades av denna dragkamp mellan 
östgötastäderna. 

Etableringen och utvecklingen av Linköpings universitet
Det finns idag väl grundad dokumentation om samband mellan utbildnings-
nivå och hälsa, även om det är oklart huruvida det är hög utbildning i sig som 
är hälsofrämjande eller om hög utbildning ger meritering till ett intressant 
och välbetalt arbetsliv som är hälsofrämjande. Det är inte enbart en tydlig 
skillnad mellan personer med låg utbildning och personer med hög utbild-
ning. Det är tydligt att skillnaderna följer en gradient, till och med mellan 
olika nivåer i det akademiska systemet. Ju högre utbildning desto bättre hälsa 
och längre livslängd.119 

Det är emellertid inte enbart akademisk utbildning i sig som har betydelse 
för de individer som genomgått detta. Sannolikt har etableringen av univer-
sitet också betydelse för hälsan på de orter där högskoleutbildning etablerats. 

118 Johansson Håkan, 2002, s. 175-178.
119 Marmot, Michael, 2006; även Faresjö Tomas, Rahmqvist Mikael, 2010.
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Det ger en bredare sysselsättningsstruktur och större handlingsmöjligheter 
för människor i institutionernas närhet. Även den status som var och är för-
knippad med högre utbildning och forskning ger staden/kommunen en an-
nan och positiv kollektiv identitet. Dessa faktorer gör också att konkurrensen 
mellan olika städer och regioner om etableringen av universitet blivit kniv-
skarp och i vissa fall bitter.

Antalet studerande vid universitet och högskolor i Sverige mer än för-
dubblades mellan 1950 och 1960 – från nästan 17 000 till drygt 37 000 in-
skrivna studenter – för att under nästa decennium mer än tredubblas, från 
37 000 till 120 000 år 1970.120 Utbyggnaden av den högre utbildningen fort-
satte och var dramatisk från senare hälften av 1960-talet och framöver under 
resten av århundradet. Bakgrunden var dels de stora ungdomskullarna födda 
under krigsåren, dels den politiska övertygelsen att högre utbildning är en 
strategisk nyckelfaktor för att omvandla samhället och ge bättre möjlighe-
ter för de alltfler enskilda människor som studerar vidare. Satsning på högre 
utbildning blev efterhand ett allt viktigare inslag i den socialdemokratiska 
regeringspolitiken. Det var en logisk fortsättning på de utbildningsreformer 
som tidigare genomförts i form av en enhetlig grundskola och en bredare och 
mera utbyggd gymnasieskola med flera ingångar till högskola och universitet. 

Det var dock inte självklart att det skulle bli ett ytterligare sjätte universi-
tet i slutet av 1960-talet så pass snabbt efter det att det femte, i Umeå, hade 
etablerats 1965. Det var inte heller givet att högre utbildning i första hand 
skulle förläggas till Östergötland och Linköping. Men i Östergötland tog 
man snabbt tag i möjligheterna som signalerades från statsmakterna. Såväl 
i Linköping som i Norrköping gjordes ambitiösa utrednings- och lobbyak-
tiviteter. Konkurrensen mellan de bägge städerna medförde dock att risken 
för att etableringen av ny högskoleutbildning skulle gå Östergötland förbi 
var stor. I själva verket var det nära att oenigheten i Östergötland mellan 
Linköping och Norrköping höll på att sätta krokben för möjligheterna till 
en etablering i länet.121 Norrköping drog sig så småningom tillbaks i kam-
pen om universitetet till förmån för Linköping, mot löfte om lokalisering av 
utbildningar i staden.122 Detta infriades dock inte förrän under 1990-talet, 
och irritationen var stor bland de styrande i Norrköping. Fortfarande 1994 
hade Norrköping tillsammans med Malmö lägst antal högskoleutbildningar 

120 Hellström Sven (red), Linköpings historia, del 5, 1910–1970, Linköping 1981.
121 Carlbom Terry, Högskolelokaliseringen i Sverige 1950–1965, Uppsala universitet, 1970, s. 

52-53; begreppet Örköping var den sammanfattande benämningen på förläggningsorten 
för ett eventuellt sjätte universitet, som i så fall antogs hamna antingen i Örebro eller 
Linköping.

122 Cederborg Ann-Christin, Linnér Björn-Ola, Qvarsell Roger, 2005; se även intervjun med 
Ragnar Gustafsson 15/2 2008, som lyfter fram sin företrädare som FU-ordförande, Hil-
ding Färm. Färms betydelse och övertalningsförmåga för att övertyga Norrköpings kom-
munledning och stadens arbetarekommun om att avstå från högskolan till förmån för 
Linköping var avgörande för att Norrköping skulle ge upp sitt motstånd, enligt Ragnar 
Gustafsson.
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av de större städerna i Sverige. Kommunledningen i Norrköping övervägde 
till och med samarbete med andra universitet på grund av tveksamheten 
vid universitetet i Linköping att fördela utbildningsresurserna mellan de två 
städerna. I Linköping etablerades högskoleutbildningar efterhand inom de 
flesta fakulteter – alla utom teologi och odontologi. Högskolan, med bland 
annat en stark teknisk fakultet, blev förhållandevis snabbt uppgraderat till 
ett fullvärdigt universitet. Några lokaliseringar av högskoleutbildningar till 
Norrköping blev det emellertid inte förrän under senare hälften av 1990-ta-
let, trots de tidiga löftena när högskolan skulle etableras på 1960-talet. Detta 
förhållande förstärkte de socioekonomiska skillnaderna mellan städerna un-
der decennierna från 1960 till år 2000, men även animositeten. 

Tekniska högskolans och så småningom universitetets etablering ledde till 
nya förutsättningar för Linköpings utveckling. Uppfinningar och forskning 
skapade underlag för många nya företag i kommunen. Universitet, kommun 
och näringsliv samarbetade intimt för att stödja och utveckla forskningsre-
sultat till företag. Dessa etablerades bland annat inom ramen för den gemen-
samma satsningen på en så kallad kuvösverksamhet, det vill säga stöd i form 
av rådgivning, lokaler och fördelaktiga lånevillkor för de uppfinnare och fors-
kare som var intresserade av att kommersiellt exploatera sina forskningsresul-
tat. Därigenom påskyndades omstruktureringen från ett i huvudsak domi-
nerande industrisamhälle till ett teknik-, tjänste- och informationssamhälle i 
Linköping. Denna omstrukturering fördröjdes i Norrköping fram till slutet 
av millenniet. I samband med etableringen av campus i Norrköping blev 
universitetet dock relativt snabbt en vital del även av denna stads samhälleliga 
profil. Vägen dit var emellertid snårig och tog tid.

Dragkamp om sjukvården i Östergötland
Den andra stora dragkampen som ska beskrivas här gäller sjukvården. Under 
det dryga halvsekel som den här studien omfattar, har det skett omfattande 
förändringar när det gäller såväl sjukvårdens omfattning som struktur. Den 
medicinska utvecklingen har tagit dramatiska språng vilket fått konsekvenser 
för synen på sjukvårdens mest ändamålsenliga organisering. Tyngdpunkten 
inom sjukhusvården har därför alltmer koncentrerats i takt med att subspe-
cialiseringen av olika medicinska specialiteter har krävt ett allt större befolk-
ningsunderlag. Även befolkningsutveckling och befolkningsomflyttning, lik-
som en ökad rörlighet och pendling har haft betydelse för hur man politiskt 
och sjukvårdsadministrativt tänkt kring sjukvårdens organisering. 

Dragkampen om sjukvården i Östergötland har en lång historia och är ett 
led i en mera omfattande centraliseringsprocess av samhället. Det är också en 
konsekvens av bättre kommunikationer och en specialisering i allt mer avan-
cerad specialistsjukvård. Kampen om var länets sjukvårdscentrum skulle ligga 
avgjordes egentligen redan på tidigt 1960-tal, då regionsjukvården i landet 
byggdes upp. Genom ett snabbt initiativ av dåvarande ordföranden i lands-
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tinget, tillika riksdagens talman, Fridolf Thapper, räddades ett regioncentrum 
för högspecialiserad sjukvård till Östergötland. En förutsättning för detta var 
dock att den betydligt mindre staden Linköping accepterades bland länets 
kommun- och landstingspolitiker som centrum för regionsjukvården framför 
den betydligt större och då politiskt viktigare staden Norrköping. Det är in-
tressant att notera att det fanns krafter i Norrköping som ville att de blivande 
regionspecialiteterna skulle delas mellan de bägge städerna.123 Det förebådar 
egentligen den diskussion som på 1990-talet ledde till att Norrköping fick 
sitt universitetscampus. Då fanns emellertid inga politiska förutsättningar för 
en sådan möjlighet att dela upp kliniker och forskningsverksamhet mellan 
städerna.124 Norrköpings deltagande och roll i landstinget och en kommande 
regionsjukvård var omtvistad bland stadens förtroendevalda. Man ville ha 
garantier för att en del av specialiteterna skulle förläggas till det egna cen-
trallasarettet. Ledande kommunpolitiker förordade till och med att stadens 
behov av regionsjukvård lämpligen borde utföras i Stockholm om inte en del 
av den högspecialiserade vården förlades till det egna centrallasarettet. Såväl 
från centrala myndigheter som från landstingen i Jönköping och Kalmar av-
visades dessa propåer bestämt – en splittring av resurserna och att sluta avtal 
med såväl Östergötlands landsting som med Norrköpings stad ansågs orim-
ligt. Det faktum att Norrköping inte tillhörde landstingsområdet, låg således 
staden i fatet.125

Dragkampen kring sjukvården belyses också av den politiska behandling-
en av Norrköpings återinträde i landstinget samt planeringen av sjukvården 
i östra landstingsområdet.126 År 1954 beslöt riksdagen att upphäva rätten till 
utträde ur landstingen, däremot öppnades möjligheter för återinträde, i första 
hand genom frivillig överenskommelse. Bland överläkarna på Norrköpings 
centrallasarett fanns en oro för att alla resurser skulle komma att tillfalla det 
nya regionsjukhuset i Linköping. Man fick med sig stadens hälso- och sjuk-
vårdsstyrelse när det gällde förslag om delning av de nya regionklinikerna 
mellan städerna.127 Som tidigare påpekats accepterades detta inte – vare sig av 
statens medicinalstyrelse eller från aktörer i regionen. Som ett resultat av re-
gionsjukvårdens behandling i Norrköpings hälso- och sjukvårdsstyrelse blev 
emellertid frågan om Norrköpings återinträde i landstinget politiskt brän-
nande. Motsättningarna såväl inom partierna som mellan olika delar av lä-
net var så stora att utredningen inte kunde nå någon enighet. Oenigheterna 
handlade dels om Norrköpings ansvar och resurser i förhållande till det nya 
regionssjukhuset i Linköping, men även i förhållande till de mindre sjuk-
husen i östra länsdelen, dels handlade det om finansieringsfrågor. Östgöta-

123 Hellström Sven, Knuthammar Christer, Landsting i förändring – Östergötlands läns lands-
ting 1960–1975, Linköping 1980, s. 177-179 särskilt om överläkarnas skrivelse och age-
rande vid Centrallasarettet i Norrköping.

124 Hellström Sven, Knuthammar Christer, s. 170. 
125 Hellström Sven, Knuthammar Christer, s. 170.
126 Hellström Sven, Knuthammar Christer, s. 177.
127 Hellström Sven, Knuthammar Christer, s. 178.
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landstingets ekonomi var mycket bättre än Norrköpings, och det befarades 
från andra håll i länet att Norrköpings lånefinansiering skulle övervältras på 
landstinget. Landstinget tillstyrkte ändå, efter många om och men, förslaget, 
och var berett att finansiellt bistå med en upprustning av centrallasarettet 
med 25 miljoner kronor. 

I slutet av 1960-talet hade emellertid en ny vårdideologi börjat växa fram, 
där den öppna vården liksom långtidsvården betonades. Det definitiva beslu-
tet om projektering och bygge av Vrinnevisjukhuset dröjde. Provinsialläkarna 
hade övergått i landstingsregi 1967, och blev därmed en del av landstingets 
allt tydligare helhetsansvar för sjukvården. 1973 skrotades provinsialläkarsys-
temet genom en statlig förordning och den gängse titeln blev distriktsläkare. 
Ett ideologiskt skifte när det gäller vården, med helhetsperspektiv på Män-
niska och Miljö, utgjorde utgångspunkten för en utbyggnad av primär-/di-
striktsvård. Den öppna vården skulle försvinna från sjukhusens mottagningar 
och förläggas till de nya vårdcentralerna. Långtidsvården skulle göras effekti-
vare. Utöver det nya synsättet på vården fanns det även ekonomiska skäl som 
talade emot ytterligare ett stort sjukhus i länet. Därför tillsattes en utredning 
inom landstinget för att undersöka behov och omfattning av sjukhusvård 
i Östergötland. Denna kallades ”Kapacitetsutredningen” och lämnade sitt 
förslag i februari 1974, vilket orsakade nya konflikter och motsättningar. Ut-
redningen förordade en upprustning av det gamla centrallasarettet. Oron i 
Norrköping blev stor, och det uppfattades som förräderi när det stod klart 
att ledande landstingspolitiker, också inom socialdemokratin var på väg att 
svänga.128 De många turerna ledde dock så småningom till att ett modifierat 
och nedbantat nytt länssjukhus kunde börja byggas 1982. Det dröjde emel-
lertid ytterligare sex år innan Vrinnevisjukhuset kunde invigas. Den drygt 30 
år långa dragkampen om ett nytt länslasarett i Norrköping var först till ända 
1988 och misstänksamheten om att vara förfördelad fanns kvar i staden.129

I Linköping fortsatte förberedelserna för uppgradering av regionsjukhuset 
till universitetssjukhus. Bygget av huvudblocket på regionsjukhuset var en av 
hörnpelarna på vägen till ett fullvärdigt universitetssjukhus som blev verklig-
het 25 år senare. Samarbetet med Uppsala kring läkarutbildningen – som 
etablerades 1969 – var den andra viktiga byggstenen. Ansträngningarna att 
etablera en ny medicinsk fakultet och säkerställa tillräcklig patientkapacitet 
också för den praktiska delen av medicinarutbildningen gjorde att priorite-
ringar och fokusering av vårdresurserna igen kom att knytas till Linköping. 
Detta trots uttalade ambitioner, bland annat från dåvarande landstingsrådet 
Ragnar Gustafsson, att alla landstingets vårdinrättningar också skulle ha en 
roll i utbildningshänseende inte minst i den praktiska delen av läkar- och 
sjuksköterskeutbildningarna.130 Linköpings roll som länets vård- och utbild-

128 Andersson Sten, avsnittet ”Turerna kring landstinget och Vrinnevisjukhuset” i NH, s. 
296.

129 Nilsson Hans (red), Landstinget i Östergötland, 2002, s. 72, 2003.
130 Nilsson Hans (red), 2003, s. 207.
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ningsmässiga centrum förstärktes således under 1980-talet, trots tillkomsten 
av Vrinnevisjukhuset. Med beslutet om Hälsouniversitetet fullföljdes slutgil-
tigt en förändrad dimensionering av sjukvården i landstinget mellan de två 
största städerna. Beslutet var enigt och uppslutningen, även från Norrköpings 
politiker, var vid den här tiden total i landstinget. Ledande landstingspoli-
tikers ambition – ofta med politisk hemvist i Norrköping – att säkerställa 
Östergötlands position i den nationella kampen om resurser hade medfört 
en geografisk maktförskjutning i länet från Norrköping till Linköping. Detta 
tillsammans med den omstrukturering av ekonomi och näringsliv som inletts 
under 1970-talet, men i olika hastighet i de bägge städerna, ledde till att 
Linköping framstod som expansivt, modernt och dynamiskt, medan grann-
staden, Norrköping, såg ut att ha stagnerat och tappat utvecklingskraft.

1990-talet började med allt sämre ekonomiska villkor i hela landet. Åren 
1991–1993 var tillväxten i svensk ekonomi negativ. Detta fick konsekven-
ser också för den offentliga sektorn i form av sämre skatteunderlag. En allt 
stramare budget, neddragningar för att komma i balans, omorganiseringar 
och ekonomistyrning blev allt tydligare focus i landstinget under 1990-talet. 
Samtidigt gick forskning och specialisering av medicin och sjukvård allt läng-
re. Kraven på tillräckligt patientunderlag för allt snävare subspecialiseringar 
ledde till en diskussion om större upptagningsområde för vissa specialiteter 
och diagnosgrupper. Gapet mellan vad som var möjligt att åstadkomma med-
icinskt och vad det fanns ekonomiska resurser till blev allt större. Det som 
efterhand än mer präglade debatten var frågan om sjukhusvårdens organise-
ring. Förslag till omstrukturering ledde till majoritetsbeslut vid budgetfull-
mäktige i november 2004. Den borgerliga oppositionen hade inledningsvis 
skilda positioner, men landade till slut i gemensamma avslagsyrkanden. Men 
framför allt ledde beslutet till omfattande demonstrationer i Norrköping och 
så småningom till bildandet av ett nytt parti – ”Vrinnevilistan”. I valet 2006 
visade det sig att det nya partiet – med särskilt stark förankring i Norrköping 
och med flera förtroendevalda bland anställda på Vrinnevisjukhuset – fick 
12 mandat. Därmed fick partiet en vågmästarroll och en styrkeposition vid 
bildandet av en ny borgerlig majoritet.131 

Dragkampen om sjukvården i Östergötland har en lång historia och är ett 
led i en mera omfattande centraliseringsprocess av samhället. Det är också 
en konsekvens av bättre kommunikationer och en specialisering av allt mer 
avancerad specialistsjukvård. Kampen om var länets och regionens sjukvårds-
centrum skulle ligga avgjordes egentligen redan på tidigt 1960-talet då re-
gionsjukvården planerades och Linköping nationellt kunde accepteras som 
centrum framför den betydligt större och (då) politiskt viktigare staden Norr-

131 Se t.ex. Folkbladet, ledare 2006-11-01, ”Norrköping nonchaleras”, av Andersson Widar 
samt artikel 2006-12-30 ”Ett val som skakade om det politiska livet i Norrköping”, av 
Nordström Jan, och Norrköpings Tidningar, ledare 2006-09-19 ”Vrinnevilistan bör bjudas 
in av alliansen”, samt NT-debatt 2006-12-01, ”Vrinnevilistan – val som förpliktar” av 
Hallström Nils-Erik.
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köping. Det är intressant att notera att det fanns krafter i Norrköping som 
ville att de blivande regionspecialiteterna skulle delas mellan de bägge städer-
na.132 Det förebådar egentligen den diskussion som på 1990-talet ledde till att 
Norrköping fick sitt universitetscampus. På 1960-talet fanns emellertid inga 
politiska förutsättningar för en sådan lösning.133

Har då dragkampen om sjukhusvården haft betydelse för hälsosituationen 
i allmänhet och hjärthälsan i synnerhet i de bägge städerna? Frågan är svår att 
svara på. I en artikel i Läkartidningen redovisade chefen för dödsorsaksregist-
ret på Socialstyrelsen tillsammans med chefläkare vid några universitetssjuk-
hus hur statistiken beträffande överlevnad i hjärtinfarkt vid akutsjukhusen i 
landet såg ut i början av 2000-talet.134 Det som visas i artikeln är universi-
tetssjukhuset i Linköping låg på plats två i landet när det gäller överlevnad 
efter hjärtinfarkt – enbart efter akademiska sjukhuset i Uppsala – medan 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping intog en femteplats från slutet. Huruvida 
denna situation har stått sig över tid och om den faktiska orsaken beror på 
den medicinska kompetensen eller handlar om patienternas medicinska och 
socioekonomiska status uttalar sig dock inte författarna om.

132 Hellström Sven, Knuthammar Christer, 1980, s. 169-171 samt 177-190.
133 Hellström Sven, Knuthammar Christer, 1980, s. 170. 
134 Köster Max, Jörgensen Urban, Spetz Curt-Lennart, Rutberg Hans ”Standardiserad sjuk-

husdödlighet som kvalitetsmått i hälso- och sjukvård”, Läkartidningen, 2008, nr 19, s. 
1391-7.
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Kapitel 5 
Hur uppstår skillnader i hälsa?

Samhällsutvecklingen under efterkrigstiden har medfört en mycket gynnsam 
utveckling av hälsosituationen i de industrialiserade länderna. Det gäller i 
hela västvärlden och inte minst i Sverige. En dramatiskt förbättrad levnads-
standard och välfärdspolitik har bidragit till kraftigt ökad medellivslängd, den 
lägsta spädbarnsdödligheten i världen, ökad kroppslängd och andra positiva 
hälsoindikatorer. Men det finns olika uppfattningar om ifall det är den all-
männa ekonomiska utvecklingen, välfärdspolitiken, en mer hälsofrämjande 
livsstil eller en utbyggd och effektivare sjukvård som haft störst betydelse för 
denna positiva utveckling.135 Under de senaste decennierna av 1900-talet har 
många forskare och debattörer uppmärksammat revor i denna positiva bild 
av hälsoutvecklingen. Det gäller till exempel en försämrad hälsa bland barn 
och ungdomar, en kraftig ökning av den rapporterade psykiska ohälsan, en 
kvardröjande och i vissa avseenden ökande skillnader i hälsa mellan olika 
grupper av människor.136 Det är framför allt det sistnämnda som den här 
studien fokuserar på.

I alla länder finns det tydliga skillnader i förväntad livslängd mellan fattiga 
och rika. Ju större skillnader i utbildning, inkomst och välfärd desto större 
är skillnaderna också i medellivslängd och förväntad livslängd. Sambanden 
är väl dokumenterade, men orsakssambanden är svårare att reda ut. Det har 
också visat sig att det finns påtagliga skillnader mellan olika regioner och 
kommuner. Så är fallet även när den socioekonomiska faktorn är en obero-
ende variabel, det vill säga när dödlighet och ohälsa för personer med samma 
inkomst men i olika områden jämförs. Rika människor i ”fattiga” städer/
kommuner har således sämre hälsa och dör tidigare än personer i samma 
inkomstnivå som bor i mera välmående städer/kommuner. 137 

   I det här kapitlet ska möjliga orsaker till hälsa/ohälsa diskuteras. Dess-
utom kommer begreppet livsstigar (eng. pathways) att presenteras. Begreppet 

135 Se t.ex. McKeown Thomas, 1988.
136 Rostila Mikael, Toivanen Susanna (red), Den orättvisa hälsan, Stockholm 2012. Även 

Folkhälsorapporterna, den senaste 2009, ger en god bild av hälsoskillnaderna och hur de 
utvecklats, se särskilt ”Sammanfattningen” samt kapitel 1 ”Folkhälsan i översikt”.

137 Kölegård Stjärne Maria, 2005; Kölegård Stjärne Maria, Diedrichsen Finn, Reuterwall 
Claes, Hallqvist Jonas, 2002;  MacIntyre Sally, Ellaway Anne i Berkman Lisa, Kawachi 
Ichiro (red) 2000;  MacIntyre Sally, Ellaway Anne, Cummins Steven, 2002.
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används allt mer för att förstå hur olika bestämningsfaktorer samspelar till 
hur hälsa eller ohälsa utvecklas.138

Arv eller miljö
Det finns naturligtvis biologiska begränsningar för vilken grad av hälsa män-
niskan kan uppnå. Samtidigt finns det mycket forskning som har gjort tydligt 
att hälsan i hög grad påverkas av våra levnadsförhållanden, av hur vi lever 
samt tillgången på grundläggande vårdresurser. Under 2000-talet har frågan 
om huruvida miljöfaktorer kan påverka generna och föra över miljöpåverkan 
från generation till generation återigen aktualiserats.139 Problemställningarna 
kring arvets betydelse och diskussionen kring begreppet epigenetik, kommer 
dock inte vidare att diskuteras här.

Levnadsvillkor eller självvald identitet
Människans sätt och förutsättningar att leva - hennes livsstil och livsvillkor 
som förklaringsgrunder till ohälsa – är i stället det som framför allt kommer 
att diskuteras och problematiseras i detta kapitel. Med människors livsstil av-
ses vanor och levnadsmönster, men även relationer och umgänge. Livsvillko-
ren rör de materiella betingelserna som ekonomi, arbetsmarknad och utbild-
ningssystem. Vilka möjligheter har den enskilda människan att ta ansvar för 
sitt liv och sin hälsa? Skiljer sig detta åt beroende på sociala och ekonomiska 
omständigheter?        

Människors matvanor, användning av nikotin, alkohol och andra droger 
liksom graden av fysisk aktivitet, så kallade livsstilsfaktorer, har visat sig ha 
tydliga samband med graden av hälsa/ohälsa och har i hög grad varit utgångs-
punkt för myndigheternas åtgärdsprogram för att förbättra människors hälsa 
de senaste årtiondena. Det går att visa på framgångsrika folkhälsokampanjer 
som avser livsstilsfaktorer. Det tydligaste exemplet är nedbringandet av rök-
ning under decennierna runt millennieskiftet och därmed bättre hjärthälsa. 
De hälsomässiga klasskillnaderna är dock kvar – om än i mindre utsträckning 
– när rökning eller andra livsstilsrelaterade faktorer hålls konstanta. Med an-
dra ord; den klassrelaterade ohälsan finns kvar även när personer med samma 
rökvanor och livsstil men med olika klassbakgrund jämförs. Dessutom tycks 
ett mer eller mindre ohälsosamt leverne också följa en socioekonomisk gra-
dient. 

Är det då olika livssituationer, livsvillkor och livsmiljöer där människor 
lever sina liv, som är grundvalen för människors hälsa? Under lång tid har det 

138 Evans, Tim (red), Oxford, 2001.
139 Bygren, Lars-Olof m.fl.; European Journal of Human Genetics 2002;10:682-8; 2005; 

14:159-166, samt 2006;14:1149-1150;  även Allis, C. David, Jenuwein Thomas, Rein-
berg Danny (red.), Epigenetics, New York, 2007; Agerberg Miki, ”Kan de epigenetiska 
förändringarna gå i arv?” Läkartidningen nr 34, 2008, s. 2235-36.
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funnits en relativ samstämmighet bland socialmedicinare och epidemiologer, 
att människors olika livsvillkor inklusive den miljö i vilken hon lever, har 
betydelse för att människors hälsosituation ser olika ut. Kort sagt, socioeko-
nomiska faktorer som inkomst, utbildning, yrke och arbete men också miljö 
och samhällsstruktur, har visat sig ha betydelse för vilka förutsättningar män-
niskor har att leva hälsosamma och friska liv. Detta är dock en alltför bred 
ingång för att förstå epidemiologiska samband och kunna göra något åt dessa.

Bägge perspektiven, livsstil och livsvillkor, visar på epidemiologiska sam-
band med skillnader i människors hälsa. Beroende på vilket perspektiv man 
väljer att lägga tyngdpunkten på, får det påtagligt olika konsekvenser för sy-
nen på den enskilda människans ansvar – därmed också på politiken och det 
samhälleliga ansvaret. Folkhälsopolitiken är när detta skrivs (2012) huvud-
sakligen inriktad på det förstnämnda perspektivet, och därmed också på att 
i första hand försöka påverka den enskilda människans livsstil och betona 
hennes eget ansvar.140

Klass som bestämningsfaktor för hälsa
Den traditionella utgångspunkten för att analysera socioekonomiska fakto-
rers betydelse för hälsa och ohälsa är olika teorier om klass och andra socio-
ekonomiska stratifieringar. En enkel men klargörande beskrivning av klass-
analys som metod ger uppsalasociologen Göran Ahrne. Han argumenterar 
för att man bör använda klassbegreppet för att analysera sambandet mellan 
samhällets struktur och olika människors vardagsverklighet. Klasspositioner 
bör enligt honom sammanlänkas med strukturellt centrala förhållanden, t ex 
ägande och maktförhållanden på arbetsplatser och därmed kontroll och makt 
över sitt eget och andra människors liv. Arbetet är bestämmande för var och 
hur man bor, pendlingsmönster och förutsättningar för levnadsvillkor och 
vanor.141                  

I renodlad form kan man i den marxistiska idétraditionen, som Ahrne ut-
går ifrån, urskilja två skilda livsperspektiv: ett som är typiskt för högre tjäns-
temän och företagsledare som utför planering och kontroll i produktionen av 
varor och tjänster, och ett som är typiskt för arbetarklasspositioner. Möjligen 
kan man hävda att Ahrnes beskrivning är alltför fyrkantig. Exempelvis kan 
man diskutera huruvida maskinoperatörens utsikt från kontrollrummet på 
Holmens bruk i Norrköping är mera slitsamt än stressen för en överbelastad 
sjuksköterska på Universitetssjukhusets akutklinik i Linköping, som gör obe-
tald övertid för att få verksamheten att fungera. 

Ahrne bygger mycket av sitt resonemang på den amerikanske sociolo-

140 Ågren Gunnar, föredrag vid kommun- och landstingsdagarna för vänsterpartiet 12 sept 
2009 (se OH-presentation, särskilt bild 24, fanns på hans hemsida i november 2011, 
<web.me.com/gunnaragren>, se bloggarkiv).

141 Ahrne Göran, i Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leifsrud Håkan, Klassamhällets föränd-
ring, Lund 1985, s. 69-70.
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gen Erik O Wrights arbeten. Wrights poäng är att många välfärdsarbetare 
idag – inklusive sjuksköterskor – snarare bör kategoriseras som arbetare än 
som högre tjänstemän.142 Med den utgångspunkten kan Ahrnes beskrivning 
av ett karriärsperspektiv respektive ett utslitningsperspektiv fortfarande vara 
relevant. Av alla högre tjänstemän får drygt fyra av fem lära sig nya saker i 
arbetet. I arbetarklassen är det fyra av tio. Den typiske högre tjänstemannen 
kvalificerar sig hela tiden i sitt arbete för en karriär genom deltagande och 
planering och kontroll av andras arbete. Arbetet för människor i arbetarklas-
sen däremot ger inga nya kunskaper som kvalificerar till högre ställning och 
högre lön. I stället slits arbetaren ut och de kunskaper han eller hon har, 
riskerar att bli föråldrade. Utslitningen av arbetarklassen beror på dessa män-
niskors arbetsvillkor. Av alla arbetare anslutna till LO var 50 procent syssel-
satta med manuellt rutinarbete i början av 1980-talet. Andelen har knappast 
förändrats därefter i nämnvärd omfattning. Även oregelbundna arbetstider 
bidrar till utslitning, och detta är ett fenomen som har ökat. Drygt hälften 
av LO-kollektivet tvingas arbeta på obekväma arbetstider, medan mellan en 
tredjedel och en fjärdedel av tjänstemännen arbetar på obekväma tider.143 
Tillfälliga och osäkra anställningar, ofta på timbasis och deltid, bidrar till en 
ekonomisk otrygghet, särskilt för kvinnor.                                                                     

Grundläggande för de bägge livsperspektiven är över- och underordnings-
förhållandena i arbetslivet.144 Med detta menar Ahrne med flera, att det är 
människors situation när det gäller ägande av kapital som försörjningsmöjlig-
het, samt förutsättningarna till kontroll över sina liv och arbetsvillkor som 
i stor utsträckning definierar människorna och deras klassposition.145 Man 
kan också åskådliggöra klasskillnader genom att beskriva människors (arbets)
villkor i ett livsloppsperspektiv. För (högre) tjänstemän kan man tala om ett 
karriärperspektiv på livet – ett perspektiv som ger hopp om att man ska få 
det bättre och bättre. Varje fas i livet är en form av investering som kan ge 
utdelning senare. I arbetarklassen kan man omvänt tala om ett utslitningsper-
spektiv. Framtidsmöjligheterna är begränsade och mera beroende av att alla 
i kollektivet får det bättre. Det individuella arbetslivsförloppet har mindre 
betydelse.146

Skillnaderna syns också i sambanden mellan ”översjuklighet” i hjärt- och 
kärlsjukdomar och underordnade manuella yrken, det vill säga antalet diag-
noser är överrepresenterade i arbetaryrken.147 Särskilt kombinationen höga 

142 Se Ahrne Göran, Roman Christine, Franzén Mats, Det sociala landskapet, Göteborg 2008, 
särskilt kap. 2 samt Wright Erik Olin, Class Counts, Cambridge 1997.

143 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 71-74.
144 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 71-72, se även Ahrne Gö-

ran, Roman Christine, Franzén Mats, 2008, s. 78-84.
145 Ahrne Göran, Ekerwald Håkan, Leiulfsrud Hedvig, 1985, kap 6.
146 Ahrne Göran, Roman Christine, Franzén Mats, 2008, s. 82.
147 Vågerö Denny, Lundberg Olle, Socio-economic mortality differentials among adults in Swe-

den – towards an explanation, Institutet för social forskning, Stockholm, meddelande 
2/1993, tabell 1-5.
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kvantitativa prestationskrav och låg kvalifikationsnivå leder till negativ stress 
och därmed risk för hjärt- och kärlsjukdomar. De arbeten som är riskabla för 
hälsan är arbeten med högt uppskruvat tempo och hög stress, arbeten där det 
inte förekommer nytt lärande i arbetet och där man inte har någon kontroll 
över arbetssituationen. Detta gäller för många yrken inom tillverkningsindu-
strin, men också till exempel för bussförare och servitörer/servitiriser.148 Att 
denna maktlöshet och hårt kontrollerade tillvaro i arbetslivet leder till ökad 
ohälsa har efterhand under de senaste tjugo åren dokumenterats i många 
undersökningar såväl i Sverige som internationellt.149 

Hälsan påverkas emellertid inte enbart direkt i arbetssituationen, hävdar 
Ahrne. Det kan också ske en indirekt påverkan från arbetssituationen via livs-
stil till hälsan. Livsstilen, till exempel kost- och rökvanor, kan förstås utifrån 
arbetssituationen på indirekt sätt, menar Ahrne, som bygger sitt resonemang 
på de svenska stress- och arbetslivsforskarna Theorell och Gomér.150 

Andra hälsoforskare för liknande resonemang särskilt beträffande rök-
ning. De hävdar att rökvanorna måste ses i ett socialt arbetslivsperspektiv. 
Deras studier visar att rökning är mera frekvent i yrken med brist på om-
växling, men med höga krav på koncentration.151 Detsamma kan sägas om 
växling mellan natt- och dagarbete. För att hålla sig vaken på natten un-
derlättar det att röka, hävdar bland andra Ahrne.152 Olika arbetsvillkor och 
arbetsmiljöer skapar mer eller mindre hälsosamma vanor, är alltså hans slut-
sats.                                                                                                                                                   

De skilda livsperspektiven i arbetarklassen och bland högre tjänstemän 
påverkar motivationen för att sköta sin hälsa. Hälsan kan bli en investering 

148 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 75-76;
149 Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health – SLOSH, ett forskningsprojekt 

lett av Teorell Töres vid Stressforskningsinstitutet som startades 2006, se <www.stress-
forskning.su.se>. Se även: Karasek Robert, Theorell Töres, New York, 1990; Karasek 
Robert, Theorell Töres, “The Demand-Control-Support Model and CVD”, i Scnall, PL; 
Belkic, K; Landsbergis, P Baker, D (red) The Workplace and Cardiovascular Disease. Oc-
cupational medicine (state of the art reviews), 15:1, s. 78-83. Philadelphia, 2000; Siegrist, 
Johannes, Theorell Töres, “Socio-economic position and health. The role of work and 
employment” i  Siegrist, Johannes, Marmot, Michael (red), Social inequalities in health 
(s. 73-100), Oxford University Press, 2006; Toivanen, Susanna, Hemström Örjan, 2006; 
Larsson Erik, ”Otrygga jobb förkortar livet”, artikel LO-tidningen nr 3, 27 januari 2012, 
med hänvisning  till Johannes Siegrists arbete med en aktuell sammanställning av en 
WHO-rapport om hälsoskillnaderna i Europa.

150 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 76. 
151 Emmons Karen M, ”Health Behaviors in a Social Context”, s. 248-250 samt tabell 11-

1, i Berkman Lisa, Kawachi Ichiro, Social epidemiology, 2000; se även Jarvis Martin J, 
Wardle Jane ”Social patterning of individual behaviours; the case of cigarette smoking” 
publicerad i Marmot Michael, Wilkinson Richard (red) Social Determinants of Health, 
1999, Oxford University Press, s. 240-255; samt Nettle David, ”Why Are There Social 
Gradients in Preventive Health Behavior?”, Social Science and Medicine 64  (2007), s. 
1355-1362; Braveman Paula ”Social conditions, health equity, and human rights”, Health 
and Human Rights, Vol 12 No 2, 2010.

152 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 76 .
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för tjänstemannen i karriär, däremot är en sådan långsiktig inställning svå-
rare att uppbåda motivation för i arbetaryrkena. Så återskapas åtskillnaden 
mellan manuellt och intellektuellt arbete på område efter område. De två 
livsperspektiven, som har sin grund i maktförhållanden i arbetslivet, påverkar 
således hela livssituationen, hävdar Ahrne. De skilda livsperspektiven influ-
erar också, enligt Ahrne, sådant som språkvanor, känslor, uttryckssätt och 
tolkningen av upplevelser.153 

För förståelsen av hur ohälsa utvecklas i olika klasser är enligt min upp-
fattning Erik Olin Wrights klassanalys således användbar. Han utvecklar 
utifrån ett marxistiskt perspektiv om exploatering och utsugning ett resone-
mang kring hur vissa lönearbetare – chefer och arbetsledare på olika nivåer, 
anställda med legitimationsyrken samt yrkesarbetare – kan ha makt och be-
fogenheter. Detta även om man i grunden är anställd och beroende av lön 
för sin försörjning. Man har sin maktposition utifrån antingen befogenheter 
eller kompetens.154 Sättet att göra indelningar liknar det som Robert Karasek 
och Thöres Theorell har utvecklat i sin krav-kontroll modell.155 Efterhand har 
också kategorin ”socialt stöd” integrerats i deras modell. Teorin ur hälsosyn-
punkt – som visat sig hållbar i intervjustudier – är att kombinationen krav 
på prestation och graden av egen kontroll i arbetslivet, det vill säga befogen-
heter och möjlighet att påverka sitt (och andras) arbete har betydelse för om 
negativ och ohälsosam stress utvecklas. Stress som vid långvariga tillstånd 
kan utveckla bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Kombinationen höga 
krav och liten egen kontroll utlöser negativ stress som i ett längre perspektiv 
utlöser hjärt- och kärlsjukdom. Graden av ”socialt stöd”, det vill säga en bra 
kvalité på nära relationer, kan kompensera utvecklandet av de psykiska spän-
ningsförhållandena och därmed negativ stress.

Enligt Kimberlé Crenshaw och andra intersektionalitetsforskare finns 
det andra faktorer än klass som har samma betydelse för kategoriseringen av 
människor.156 Det som förutom klasspositioner kan ha betydelse för vanor 
och livsstil är ålder, kön och etniska subkulturer. Dessa faktorer har emel-
lertid också samband med klasstrukturen, skriver Ahrne.157 När det gäller till 
exempel ålder, hälsa och klass hävdar Ahrne att hälsoskillnaderna mellan klas-
serna ökar med stigande ålder. Om man ser till kombinationen av ålder och 
klassposition kan man inordna livsstilar och skilda livsperspektiv i ett möns-

153 Ahrne Göran, Ekerwald Håkan, Leiulfsrud Hedvig, 1985, s. 76-77. Se även Bjurman, 
Eva-Lis Barn och barn, Lund, 1981.

154 Wright Erik Olin, 1997, s. 19-27.
155 Modellen är utformad av Karasek Robert och Theorell Töres, 1990.
156 Crenshaw Kimberlé, “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and vio-

lence against women of color” i Alcoff Linda, Mendieta Eduardo Identities: race, class, 
gender, and nationality, s. 175-200, 2003. Se även Reyes, Paula de los, ”Den postkoloniala 
(o)ordningen” i Isacsson Mats, Morell Mats (red) Industrialismens tid, 2003.

157 Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 71. Se även Ahrne Göran, 
Roman Christine, Franzén Mats, 2008, särskilt kap. 2 där författarna har utvecklat och 
uppdaterat resonemanget från tidigare böcker.
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ter som skiljer sig kraftigt åt i de olika samhällsklasserna.158 Detta verifieras 
också av sociologen Olle Lundberg i hans avhandling ”Den ojämlika ohälsan” 
där ohälsoskillnaderna i åldern 16–35 år är förhållandevis begränsade för att 
i åldersgruppen 61–75 år vara dramatiska.159 Ahrne drar slutsatsen av detta 
faktum, att hälsotillståndet i första hand påverkas av arbetsmiljön, men att 
även livsstil och vanor präglas av arbetslivet.160

Makt och vanmakt
Det finns ytterligare ett perspektiv på klass som behöver analyseras. Det gäller 
gruppen långtidsarbetslösa och vad som då händer med människors sociala 
situation och sjuklighet. Bengt Starrin och hans kollegor har forskat kring 
människor som befunnit sig i arbetslöshet och deras ohälsa. De har utvecklat 
en analys och modell för hur vanmakt, förödmjukelse och skam kan orsaka 
stress och (hjärt- och kärl)sjuklighet. Denna modell kallar man för ”ekono-
mi-skam-modellen”: Skam och stolthet kan ses som de mest primära sociala 
emotionerna, eftersom de båda på olika sätt ger uttryck för sociala band, 
skriver man.161 

Kombinationen mindre ekonomiska resurser och mer skamfyllda socia-
la band ökar risken för ohälsa, liksom att kombinationen mer ekonomiska 
resurser och stolthet ökar chansen för välbefinnande och god hälsa, hävdar 
man vidare. Modellen har beröringspunkter med den tidigare nämnda krav–
kontroll-teorin. Kontrollaspekten har en klar anknytning till ekonomiska 
förhållanden eftersom en god privatekonomi ökar möjligheten till påverkan 
och egenkontroll. Det är mycket möjligt att det som betraktas som arbetsre-
laterad stress i Töres Theorell och Robert Karaseks modell till betydande delar 
har att göra med ekonomisk stress, hävdar författarna.162 Den andra delen i 
modellen – kraven – har att göra med om krav och förväntningar från om-
givningen är små eller stora. I den modell Starrin och hans medförfattare skis-
serar, motsvarar graden av krav kvaliteten hos de sociala banden. Dessa kan 
vara mer skamfyllda eller präglade av stolthet. Orsakerna till den stress som 
arbetslivsforskare idag uppmärksammat genom begreppen kontroll–krav har 
alltså likheter med den modell som Starrin och hans kollegor benämner eko-
nomi–skam-modellen. Det är påtagligt starka samband mellan arbetslöshet, 
skam, sjuklighet och för tidig död i flera diagnoser, inte minst hjärt- och 
kärlsjukdomar.163 Det finns emellertid skilda förhållningssätt när det gäller 
att undgå stressrelaterad sjuklighet. Starrins förslag har följande tre kompo-
158 Ahrne Göran, i Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, 1985, s. 75-76.
159 Lundberg Olle, 1990, tab 2.5, s. 38.
160 Ahrne Göran, 1985, s. 76.
161 Starrin Bengt, Forsberg Eva, Rantakeisu Ulla ”I arbetslöshetens spår” ur Härenstam An-

nika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt, I vanmaktens spår, Umeå, 1999.
162 Härenstam Annika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt, 1999, s. 73.
163 Härenstam Annika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt, 1999, s. 69-72, tabell 

12 (s. 70) fig 1(s. 71).
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nenter, nämligen; risken att exponeras, möjligheterna att skydda sin självbild 
och möjligheterna att hantera skambundna emotionella reaktioner.164 

Det är väl belagt att även psykosomatiska och psykiska besvär och sjuk-
domar i större utsträckning drabbar dem som befinner sig lägre ned i den 
samhälleliga hierarkin.165 Det betyder i ovanstående resonemang att de som 
står nederst på klasstrappan också i större utsträckning skulle vara utsatta 
för kvardröjande emotionella sammanhang som utlöser skam, det vill säga 
spända, hotade eller avbrutna sociala relationer.166 

Situationen för dem som står längst ner på klasstrappan verkar också ha 
en genusaspekt. Etnologen och journalisten Mia-Maria Hammarlin, har 
gjort intervjuundersökningar av långtidssjukskrivna.167 Hennes analyser av 
hur människor klarar av sitt utanförskap bygger på ett salutogent perspektiv, 
det vill säga vad som bidrar till hälsa. Hon redogör genom antropologiska un-
dersökningar för hur man kan bygga upp mentala förutsättningar och skapa 
redskap för att hantera sin situation.168 Hennes resonemang om att se möj-
ligheter för utveckling i stället för utbrändhet, bygger på den israeliske socio-
logen Antonovskys teorier. Svaret på frågan hur vi klarar livets påfrestningar 
med hälsan i behåll, beror på möjligheterna att förstå och hantera svårigheter 
i livet, samt om man i kritiska situationer lyckas behålla en övertygelse om att 
livet är meningsfullt. Enligt Hammarlin tycks kvinnor oftare än män bygga 
upp goda nätverk och en trygghet i sin kvinnliga identitet som bättre skyddar 
mot ohälsa och underlättar rehabilitering. Kvinnor tycks också kunna leva 
med sitt sjukdomstillstånd bättre än män.169

Kön som bestämningsfaktor för hälsa
Förhållandet kön–klass har diskuterats livligt under senare delen av 1900-ta-
let. I takt med att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat, har de 

164 Härenstam Annika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt, 1999, citat på s. 77-78.
165 Se t.ex. Jan O Jonsson, Mills Colin (red) Cradle to Grave, 2001, särskilt kap. 10 Eriksson 

Robert “Why do graduates live longer? Education, occupation, family and mortality dur-
ing the 1990s”; och Lundberg Olle, Stockholm 1990; särskilt kap. 2, samt Theorells Töres 
efterord till Marmot Michael Statussyndromet, Stockholm 2006. 

166 Härenstam Annika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt 1999, kap. 2, s. 77-84.
167 Hammarlin Mia-Marie; Att leva som utbränd, Lund, 2008, se särskilt kap. 5.
168 Ett salutogent perspektiv innebär att ha fokus på vad som bidrar till hälsa i stället för vad 

som orsakar sjukdom. Aaron Antonovsky är den forskare som kanske främst förknippas 
med detta begrepp. Han menar att stress och påfrestningar är naturligt och alltid mer eller 
mindre närvarande i livet. Det intressanta är hur vi människor, trots  detta, har förmågan 
att bevara eller uppnå hälsa. En stark känsla av sammanhang – KASAM – kan enligt 
Antonovsky, verka som ett slags ”vaccination mot sjukdom”. Begreppet KASAM har tre 
delkomponenter: Begriplighet: en grundläggande känsla av att det som sker i och utanför 
individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat. Hanterbarhet: att de resurser dessa 
skeenden kräver finns tillgängliga Meningsfullhet: att livets utmaningar är värda att inves-
tera sitt engagemang i.

169 Hammarlin Mia-Marie, 2008, kap. 2 s. 95-135 samt slutkapitlet 203-235.
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teoretiska antagandena om att låta mannens klassposition avgöra kvinnans 
klasstillhörighet ifrågasatts. Sjuklighet är primärt ett individuellt fenomen 
som kan ha sociala orsaker. Kvinnors sjuklighet är generellt större än mäns, 
framför allt när det gäller psykiska diagnoser. Flera av de faktorer som kan 
påverka en kvinnlig individs sjuklighet är också i större utsträckning än för 
män, kopplade till familjesituationen och familjens sociala position. Det gäl-
ler inkomster, boendestandard, kosthåll, barnens situation med mera. Det 
är mycket som talar för att kvinnor i större utsträckning blir sjuka utifrån 
livssituationen i sin helhet, medan mäns ohälsa i större utsträckning är knu-
ten till arbetslivet.170 Trots detta tycks det som om det finns en betydande 
överensstämmelse beträffande hälsostatus oavsett om man väljer att utgå från 
yrke/position i arbetslivet eller familjens socioekonomiska position; klasskill-
naderna när det gäller ohälsa tycks vara desamma, skriver Lundberg.171 

En något annorlunda slutsats – fast i ett mera filosofiskt sammanhang 
– kommer Ulrika Holgersson fram till i sin bok Klass – feministiska och kul-
turanalytiska perspektiv. Hon gör det genom att hänvisa till bland andra den 
amerikanska filosofen Nancy Frazer. Frazer hävdar att ekonomiska och sym-
boliska maktordningar samverkar i praktiken. Det är enbart på en analytisk 
nivå som det har ett värde att hålla isär dessa maktordningar – vad gäller 
klasskillnader är det ”bara” en fråga om omfördelning av resurser och makt, 
när det gäller könsskillnaderna handlar det om såväl omfördelning som er-
kännande.172

Holgersson fortsätter i sin bok med att polemisera mot klassbegreppet och 
ekonomin som en överordnad ”objektiv” faktor för att bestämma människors 
villkor i samhället. Hon hävdar att såväl klass, som genus och etnicitet är kon-
struktioner för bestämda syften. Konstruktioner som är nödvändiga för att få 
syn på orättvisor och ojämlikhet.173 Det kan också antas att Olle Lundbergs 
analys beträffande kvinnors klasstillhörighet definierad genom familjen och 
mannens yrke är tidsbunden.174 Det är inte självklart att överlappningen mel-
lan kvinnors sjuklighet, familjesituation och klass är densamma idag som den 
var i slutet av 1980-talet, den period som Lundbergs avhandling analyserar. 
Den ökande kvinnliga förvärvsfrekvensen, mera och längre pendling mellan 
hem och arbete men även fortsatt huvudansvar för kvinnan när det gäller 
hem och barn har sannolikt haft betydelse för att situationen har förändrats. 
Det kan antas att det föreligger samband mellan dessa förändrade genusvill-
kor och minskande skillnader i dödlighet och medellivslängd mellan könen, 
liksom att sjukligheten bland kvinnor har ökat de senaste decennierna. 

170 Lundberg Olle, 1990, s. 122-128.
171 Lundberg Olle, 1990, s. 22-23.
172 Holgersson Ulrika, Klass, feministiska och kulturanalytiska perspektiv, Lund, 2011, s. 167.
173 Holgersson Ulrika, 2011, s. 170-171.
174 Lundberg Olle, 1990, kap. 5.
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Utbildning som indelningsgrund
Den höjda utbildningsnivån är sannolikt en viktig orsak till den ökande med-
ellivslängden, skrev man i den senaste Folkhälsorapporten 2009.175 Frågan 
som dock bör ställas är om utbildning i sig är viktigt eller om utbildning sna-
rare har fått allt större betydelse som urvals- och sorteringsfaktor till yrken, 
positioner och villkor i arbetslivet, och således mera indirekt speglar ohälsos-
killnader som egentligen har sin grund i arbetslivets olika villkor.176

Både utbildningsväsen och arbetsliv har förändrats dramatiskt under den 
här undersökta perioden. Föräldrars sociala ställning överförs idag inte främst 
genom arv av ekonomiska tillgångar utan framför allt genom arv av kulturellt 
kapital, bland annat förmågan att klara sig väl genom skolan.177 Sorteringen 
i skolan sker inte slumpvis. Skolelevers resultat och fortsatta utbildningskar-
riärer hänger ofta samman med föräldrarnas utbildning och yrke. Det är en 
mycket större andel av ungdomar från akademiska hem som fortsätter att 
läsa på högskolan än bland föräldrar utan akademisk utbildning. Detta gäller 
även om betygen i grund- och gymnasieskola är likvärdiga mellan barn från 
akademikerhem och barn från arbetarhem.178 Det är också så att vantrivsel 
och avhopp från skolan är större bland ungdomar från arbetarhem. Därmed 
utvecklas ”antiskolkulturer” som har socioekonomiska förtecken. 179 

Snedrekryteringen till högre utbildning minskade ett par decennier från 
1960 till 1980, men denna utjämning tycks ha upphört i slutet av 1970-talet. 
Mycket tyder också på att den sociala mobiliteten i samhället därmed har 
minskat under de senaste tre decennierna.180 Detta har sannolikt betydelse 
även för skillnaderna i hälsa. Hälsa eller ohälsa har de senaste årtiondena 
alltmera tenderat att bli ett socialt arv.

Människan och miljön
Under åtminstone ett par hundra år har man känt till att människors olika 
livsvillkor inklusive den miljö i vilken hon lever, har avgörande betydelse 
för människors hälsa. Med moderna ord – socioekonomiska faktorer som 
inkomst, utbildning, yrke och arbete har visat sig ha stor betydelse för vilka 
förutsättningar människor har att leva hälsosamma och friska liv.         

De Glasgowförankrade forskarna Sally MacIntyre och Anne Ellaway – 
som bland annat jämfört hälsosituationen i Glasgow och Edinburgh – kallar 
dessa förklaringar för kompositionella.181 Som ett särskilt perspektiv lyfter de 
175 Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen 2010, s. 30.
176 Ekerwald Hedvig, i Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan, kap. 7 i Klass-

samhällets förändring, Lund,  1985, s. 78- 91.
177 Ekerwald Hedvig, i Ahrne Göran, Ekerwald Hedvig, Leiulfsrud Håkan 1985, s. 90.
178 Ahrne Göran, Roman Christine, Franzén Mats, 2008, s. 179-180.
179 Ahrne Göran, Roman Christine, Franzén Mats, 2008 s. 180.
180 Ahrne Göran, Roman Christine, Franzén Mats, 2008, s. 180-182.
181 MacIntyre Sally, Ellaway Anne, in Berkman Lisa, Kawachi Ichiro (red), 2000; även Mac-

Intyre Sally, Ellaway Anne, Cummins Steven: Place effects on health, how can we concep-
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fram de rent fysiska och samhälleliga miljöerna, som infrastruktur, skolor, 
tillgång till affärer, men också närhet till natur erkänns som hälsopåverkande 
faktorer, där olika villkor leder till ojämlikhet i hälsa. 

MacIntyre/Ellaway kallar dessa förklaringar för kontextuella, ett förhål-
lande som inte diskuterats lika mycket, eller i vart fall oftast inte separerats 
från socioekonomiska faktorer.182 

En forskare som på liknande sätt diskuterar svenska förhållanden är Ma-
ria Kölegård Stjärne som i sin avhandling specifikt undersökt sjuklighet och 
dödlighet i hjärtinfarkt. Hon jämför kommuner i södra och norra Storstock-
holm. Hennes slutsats är att de kontextuella förhållandena har självständig 
betydelse, det vill säga människor som lever på samma socioekonomiska nivå 
lever hälsosammare och längre i de mera välsituerade kommunerna i norra 
Storstockholm än i de fysiskt och samhälleligt mera påvra områdena i södra 
Storstockholm. Hennes konklusion är således att stadsmiljöernas olika ut-
formning har självständig betydelse för hälsoskillnaderna.183 

Arbetslivets villkor eller städernas miljö 
Den grundförutsättning för människors liv och hälsa, som lyfts fram i denna 
undersökning, är sättet att försörja sig – arbetslivets villkor. Det gäller hie-
rarkier samt kontrollen över villkoren för människors försörjning och hur de 
har utformats. Det finns emellertid såväl relationsrelaterade som miljömäs-
siga perspektiv på dessa förutsättningar och de är inte alltid lätta att skilja åt. 
Hierarkier och relationer på arbetsplatsen får hänföras till kompositionella el-
ler klassmässiga orsakssamband. Dit hör även lön, kompetensutveckling och 
arbetstidsavtal. Däremot får den fysiska arbetsmiljön liksom (arbets)kulturer 
betraktas som kontextuella eller miljömässiga förhållanden, svårpåverkade för 
den enskilde. Övergångarna mellan de teoretiska kategorierna visar sig dock 
i praktiken ganska flytande. 

Är det så att arbetslivet skiljer sig åt mellan två närbelägna grannstäder i 
så betydande omfattning att det leder till ojämlik sjukdomsbild, ohälsa och 
dödlighet, till exempel i hjärt- och kärlsjukdomar när man jämför städerna? 
Sambanden mellan negativ stress och ohälsa har dokumenterats i många sam-
manhang såväl internationellt som i Sverige.184 Frågan är här: är det arbets-
livets villkor i sig som har varit så olika att det fått konsekvenser för ohäl-

tualise, operationalise and measure them? Social Science Medicine, 2002; 55:125-139.
182 MacIntyre Sally, Ellaway Anne, 2000 och 2002. Se även McGrath Jennifer J, Matthews 

Karen A, Brady Sonya S: “Individual versus Neighbourhood Socioeconomic Status and 
Race as Predictors of Adolescent Ambulatory Blood Pressure and Heart Rate”, Social Sci-
ence and Medicine 2006, 63:1442-1453, och Gerber Yariv, Weston Susan A, Killian Jill 
M, Therneau Terry M, Jacobsen Steven J, Roger VéRonique L, 2008, 

183 Kölegård Stjärne Maria, 2005.
184 Antonovsky Aaron, medicinsk sociolog från USA och Israel, är en av pionjärerna när det 

gäller stressforskning. I Sverige är Töres Theorell en ledande arbetslivs- och stressforskare 
som jag återkommer till. 
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soskillnaderna i de bägge städerna? Eller är städernas sociala, kulturella och 
ekonomiska villkor så olika att hälsoskillnader uppstår?   

Som nämnts tidigare tar många studier av stress i arbetslivet sin utgångs-
punkt i spänningsfältet mellan vilka krav som ställs och vilka möjligheter 
till kontroll av sitt arbete som den enskilde arbetaren har. Även vilket stöd 
som erbjuds för att klara arbetsuppgifterna anses som viktigt inom stress-
forskningen.185 Vem har då möjlighet att påverka sin arbetssituation? Vad är 
relationsrelaterat och vad är en del av den miljömässiga strukturen? Dessa 
problemkomplex är i hög grad en fråga om organisation, makt och statushi-
erarkier. Min slutsats är att gränsen mellan kompositionella och kontextu-
ella förklaringsmodeller är flytande. Möjligheten att påverka är alltså en fråga 
om hierarkier. Gränsen mellan vad som är relationsrelaterat och påverkbart 
(compositional) och vad som är strukturellt och miljörelaterat (contextual) 
och därmed svårare att påverka, är beroende av vem du är och vilken makt du 
har.186 Olika faktorer har betydelse och länkar också i varandra. I nästa avsnitt 
ska jag åskådliggöra detta.

Begreppet pathways
Ambitionen i det här avsnittet är att närmare presentera och analysera några 
centrala resonemang och slutsatser. Om vi bortser från ärftliga faktorer finns 
det två principiella grundhållningar; dels sättet att leva, livsstilsfaktorer, som 
rökning, matvanor och motion; dels materiella betingelser och grundläg-
gande livsvillkor, som människors försörjning och ekonomiska förhållanden. 
Den salomoniska slutsatsen är att det sannolikt finns förklaringsvärden i 
bägge påståendena. Därmed riskerar man också att antingen lägga det hu-
vudsakliga ansvaret för ohälsa på den enskilda människan, eller att hamna i 
defaitistiska förhållningssätt och ställningstaganden. Så behöver emellertid 
inte vara fallet. I den moderna folkhälsovetenskapen försöker man åskåd-
liggöra sambanden mellan olika faktorer för hälsan, pathways, samt vilket 

185 Diderichsen, Finn (red.), Klass och ohälsa: en antologi om orsaker till den ojämlika ohälsan, 
Tiden, Stockholm, 1991, särskilt s. 52-100; se även Karasek Robert, Theorell Töres, New 
York, N.Y., 1990; Siegrist, J, Peter R; ”The Effort-Reward Imbalance Model” i Schnall, 
P.L, Belkic, K, Landsbergis, P & Baker, D (red) ”The workplace and Cardiovascular Di-
sease”. Occupational medicine 15:1, 2000; s. 83-87; de Jonge, J., Bosma, H., Peter, R. and 
Siegrist, J., “Job strain, effort-reward imbalance and employee well-being: a large-scale 
cross-sectional study”, Social Science and Medicine, Vol. 50, No. 9, 2000, pp. 1317–1327; 
Siegrist Johannes, Theorell Töres, i Siegrist Johannes, Marmot Michael (red) Oxford Uni-
versity Press, 2006, s. 73-100.

186 Kölegård Stjärne Maria, 2005; se även Kölegård Stjärne Maria, Diedrichsen Finn, Reuter-
wall Claes, Hallqvist Jonas; “Socioeconomic context in area of living and risk of myocar-
dial infarction; results from Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)”, Journal 
of Epidemiological Community Health 2002, 56:29-35; Kölegård Stjärne Maria, Ponce de 
Leon A, Hallqvist Jonas; “Contextual effects of fragmentation and material deprivation 
on risk of myocardial infarction – results of the Stockholm Heart Epidemiology Program 
(SHEEP)”, International Journal of Epidemiology 2004, 33:732-74.
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handlingsutrymme och aktörer som finns på olika nivåer. Detta är ett sätt 
att komma förbi de föga fruktbara motsättningarna mellan förklaringar som 
utgår från människors livsstilar och därmed egenansvar, och mera strukturella 
förhållanden – livsvillkor. 

Det som auktoritativa organ lyfter fram – till exempel WHO – är möjlig-
heterna för gemensamt beslutsfattande, inte minst politiskt, på olika nivåer.187

Göran Dahlgren och Margaret Whitehead är två forskare som ägnat 
mycket tid åt att utveckla en modell för att förstå sambanden mellan olika 
ohälsofaktorer.188 Man beskriver interaktionen mellan de olika bestämnings-
skikten när det gäller hälsa; individuella livsstilar är inbäddade i sociala norm-
system och nätverk, som är styrda av livs- och arbetsvillkor, vilka i sin tur 
är relaterade till bredare socioekonomiska, politiska och kulturella samman-
hang. 

En genomgripande analys av hälsan innefattar alltså såväl bestämnings-
faktorer som har med livsstil (downstream contributors) att göra som livs-
villkor (upstream contributors). Dessa faktorer är ofta sammanlänkade och 
samverkande. Som ett exempel kan nämnas det framgångsrika bekämpan-
det av tobak och rökning i flera europeiska länder under senare tid. Det har 
innefattat såväl politiska beslut (upstream) - restriktioner kring försäljning 
och marknadsföring samt kraftig beskattning och därmed högre pris – som 
individinriktad hälsoutbildning och rökavvänjnings-program (downstream).

Hälsan bestäms således av individuella, kommersiella och politiska för-
hållanden. Avgörande – och väl utvecklat av bland andra ekonomen och fi-
losofen Amartya Sen – för möjligheterna till en god hälsoutveckling är för-
mågan att påverka (capabilities) samt handlingsutrymme för den enskilde 
människan. Med andra ord; makt och delaktighet när det gäller att påverka 
sin egen och andras situation. Sens resonemang skiljer sig från arbetslivsfors-
kare som Theorell, Karasek och andra därigenom att han främst diskuterar 
begränsningar för människors handlingsutrymme förborgat i de samhälleliga 
strukturerna. Det kan gälla marknadsekonomins inriktning på ekonomisk 
tillväxt som ett mål i sig. Det kan handla om fattigdom och ojämlikhet, som 
begränsande faktorer för de som drabbas. Inte minst arbetslösheten angriper 
han som slöseri med människors förmågor. Och han betonar att arbetslöshet 
inte enbart handlar om brist på pengar;

… arbetslösheten är inte rätt och slätt en brist på inkomster som 
kan gottgöras genom statliga transfereringar … den är också en 
källa till vittgående negativa effekter på individernas frihet, initi-

187 WHO – Commission on Social Determinants of Health; Closing the gap in a generation; 
health equity through action on the social determinants of health. Final report, Geneve, 
2008, se sammanfattningen, särskilt s. 22.

188 Författarna har bland annat arbetat för WHO när det gäller att utveckla hälsostrategier. 
Göran Dahlgren har etttidigare förflutet som medicinalråd på socialstyrelsen, som depar-
tementsråd på socialdepartementet, forskare på Folkhälsoinstitutet och folkhälsostrateg i 
Stockholms läns landsting. Margret Whitehead har utöver sitt engagemang på WHO, en 
professur vid medicinska fakulteten i Liverpool.
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ativförmåga och färdigheter. Till arbetslöshetens mångfaldiga ef-
fekter hör att den bidrar till vissa gruppers ”sociala exkludering”, 
och den leder till förlust av självförtroende, fysisk och psykisk 
hälsa.189

Dahlgren och Whitehead bygger sin analys mycket av sin argumentation på 
Sens teoretiska men ändå konkreta resonemang. Man markerar också vikten 
av att göra skillnad mellan bestämningsfaktorer för hela befolkningen och för 
olika socioekonomiska grupper. Exempelvis kan ensidigt fysiskt arbete vara 
en ohälsofaktor för okvalificerade arbetare, men knappast för högre tjänste-
män eller för befolkningen i sin helhet.190 

Fem vägar för att förstå ojämlik hälsa
Det intressanta med Dahlgren och Whiteheads fortsatta analys är uppspalt-
ningen och konkretiseringen av vilka bestämningsfaktorer som är avgörande 
och deras betoning av att bestämningsfaktorerna ser olika ut i olika socioeko-
nomiska strata. 

Med utgångspunkt från Tim Evans och Finn Diderichsens ursprungli-
ga modell listas fem ”vägar” (pathways) till social ojämlikhet när det gäller 
hälsa;191

 1. Olika möjligheter när det gäller makt och resurser.
 2. Olika nivåer när det gäller exponering för hälsorisker.
 3. Samma riskexponering får olika effekter.
 4. Livslånga effekter.
 5. Olika sociala och ekonomiska effekter vid sjukdom.

1. Olika möjligheter när det gäller makt och resurser 
Den sociala positionen, status, knuten till utbildning, yrke och ekonomi, har 
en stark påverkan när det gäller hälsorisker. Ju större sociala skillnader desto 
större är skillnaderna också i hälsa. Att utjämna utbildningsskillnader anser 
författarna vara en nyckelfaktor också när det gäller att utjämna hälsoskill-
nader. Dels för att det ökar förmåga och handlingsutrymme för de mindre 
privilegierade när det gäller att undvika hälsorisker, dels därför att det skapar 
en större förståelse och minskar distansen mellan olika grupper i samhället. 

Även psykosociala effekter av status har fått ökad uppmärksamhet. Dahl-
gren/Whitehead citerar Richard Wilkinson: It has ”a huge impact on whether 
people feel valued, appreciated and needed or on the other hand looked down 

189 Sen Amartya, Utveckling som frihet, sv översättn Uddevalla, 2002, citat s. 36.
190 Dahlgren Göran, Whitehead Margret, WHO, Geneve, 2008, s. 24. 
191 Dahlgren Göran, Whitehead Margret, European strategies for tackling social inequities in 

health, levelling up Part 2 WHO, Copenhagen 2007, se även Evans Tim, Diderichsen 
Finn, Challenging inequities in health: from ethics to action, Oxford University Press, Ox-
ford, 2001.
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on, treated as insignificant, disrespected, stigmatised and humiliated”.192 
Dahlgren/Whitehead hävdar, med hänvisning till bland andra den hol-

ländske epidemiologen Johan Mackenbachs forskning, att människor med 
låg status upplever mer psykisk stress knutet till ekonomiska svårigheter samt 
obalanser när det gäller förhållandet mellan egna ansträngningar och belö-
ning. Detta leder i sin tur till dålig hälsa antingen direkt genom att det påver-
kar biologisk status (mag–tarm eller immunsystem) eller indirekt genom ökat 
riskbeteende när det gäller att utsätta sig för hälsorisker.193 

Psykosociala faktorer som påverkar hälsan har alltså utvecklats med ut-
gångspunkt från en social gradient, är Dahlgren/Whiteheads konklusion. 
Sambanden gäller således inte enbart mellan låg- och högstatusgrupper utan 
gäller varje steg i den sociala rangordningen. Förklaringen är följande: Bris-
tande kontroll/handlingsutrymme på arbetsplatsen, otillräckligt stöd och 
osäkra hemförhållanden skapar negativ stress. Detta är relaterat till social sta-
tus och position.194

Ojämlik hälsa kan begränsas genom att öka frihet och makt för de män-
niskor som har de minsta möjligheterna att påverka såväl sitt eget liv som 
samhället. Politisk och ekonomisk demokrati, såväl som andra former för att 
stärka de som har minst makt, bör därför särskilt beaktas inom ramen för en 
allomfattande strategi när det gäller att utjämna hälsoskillnader.195

2. Olika nivåer när det gäller exponering för hälsorisker
Mest uppenbart är att exponeringen är olika mellan socioekonomiska grup-
per när det gäller att utsätta sig för eller skydda sig mot farsoter och smit-
tosamma sjukdomar. Ju lägre social position desto större är risken och de 
negativa konsekvenserna. Och omvänt – ju större tillgång till resurser, mate-
riella såväl som immateriella, desto större möjlighet att undvika risker, skaffa 
skydd för smittosamma sjukdomar och att försäkra sig när det gäller negativa 
konsekvenser av dålig hälsa.

3. Samma riskexponering får olika effekter
Samma riskexponering leder ofta till olika effekter beroende på socioeko-
nomisk position. Här exemplifierar författarna med alkoholmissbruk i Sve-
rige. Samma alkoholintag ledde till dubbla eller tredubbla alkoholrelaterade 
sjukdomar för manliga kroppsarbetare jämfört med manliga tjänstemän. Det 
finns också en tendens att låginkomstgrupper i större utsträckning utsätts för 
flera ohälsorisker samtidigt som dessa också förstärker varandra. Exempelvis 
ger långvarig negativ stress en ökad risk för infektioner eftersom kroppens 
immunsystem påverkas och blir mera sårbart av negativ stress. För att förstå 

192 Dahlgren Göran,Whitehead Margret, 2008, s. 25.
193 Dahlgren Göran,Whitehead Margret 2008, s. 26.
194 Dahlgren Göran,Whitehead Margret 2008, s. 26.
195 Dahlgren Göran, Hälsans villkor: Den ojämlika hälsan, Utbildningsradion Stockholm, 

2004.
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orsakerna till social ojämlikhet i hälsa krävs således ett ännu vidare perspek-
tiv. Detta eftersom hälsoskillnader genereras av den kombinerade effekten av 
många faktorer som exempelvis social utstötning, låg inkomst, alkoholmiss-
bruk och bristande tillgång till sjukvård.196

4. Livslånga effekter
De socioekonomiskt relaterade hälsoskillnaderna kräver att man studerar lev-
nadsförhållandena i livslånga perspektiv. Riskbeteenden och händelser tidigt i 
livet kan generera ohälsa senare i livet. De materiella omständigheterna under 
de tidiga barndomsåren är en stark indikator när det gäller hälsa senare i livet, 
mera betydelsefullt än de faktiska socioekonomiska förhållandena i vuxen 
ålder.197 Det sociala arvet spelar stor roll. Dahlgren/Whitehead exemplifierar 
med föräldrars betydelse för barnens utbildningsval, vilket i sin tur påverkar 
arbetsförhållanden och lönenivå när ungdomarna gör sina yrkesval.198 

Även specifika riskfaktorer länkar samman generationer. Det faktum att 
kvinnor från arbetarklassen röker i större utsträckning under graviditeten för-
klarar delvis den lägre födelsevikten i lägre socioekonomiska grupper. Detta 
i sin tur ökar riskerna senare i livet för hjärtbesvär, stroke, diabetes med flera 
sjukdomar.199 Påvra omständigheter är också i större utsträckning relaterade 
till ohälsosam livsstil, till exempel rökning i tidiga åldrar. Dessa kumulativa 
levnadseffekter genom livet anses vara avgörande förklaringar till socioekono-
miska variationer i hälsa och förväntad livslängd.200

5. Olika sociala och ekonomiska effekter vid sjukdom
Ett femte samband när det gäller klassmässiga skillnader i hälsa inbegriper 
konsekvenserna när det gäller sociala och ekonomiska förhållanden vid sjuk-
dom. Dålig hälsa riskerar att leda till försämrade lönevillkor, till och med 
förlust av arbete, risk för social isolering och exkludering från sociala sam-
manhang. Samtidigt ökar utgifterna till följd av sjukvårdskostnader och med-
iciner, vilket kan bli besvärande för människor som lever på den ekonomiska 
marginalen. Risken för en nedåtgående spiral när det gäller den sociala och 
ekonomiska situationen förstör hälsan ytterligare. Bevis för att det förhåller 
sig på detta viset har presenterats såväl i Sverige som i England.201 

Resonemanget om livsstigar beskriver hur olika socioekonomiska förhål-
landen leder till hälsa eller ohälsa. Den klass- och könsmässiga positionen 

196 Författarna hänvisar till att risken för död i hjärt- och kärlsjukdomar ökade 5–7 gånger 
till följd av multipla ohälsofaktorer i Ryssland under 90-talet efter Sovjetunionens fall. 
Dahlgren Göran, Whitehead Margret, 2008, s. 29.

197 Dahlgren/Whitehead, 2008, s. 30; även Erikson Robert, i Jan O Jonsson, Mills Colin 
(red) Durham, 2001, s. 211-27.

198 Dahlgren Göran, Whitehead Margret 2008, s. 30-31.
199 Dahlgren Göran, Whitehead Margret 2008, s. 30-31. Se även Modin Bitte, Fritzell Jo-

han; Int.J.Epidemiol.2009; pp 733-44. 
200 Dahlgren Göran, Whitehead Margret 2008, s. 31.
201 Dahlgren Göran, Whitehead Margret, 2008, s. 32.
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får konsekvenser på olika sätt och märks hälsomässigt tydligast i den senare 
delen av livet. Viktigast i denna beskrivning av livsstigarna är beroendet av 
position och handlingsutrymme i arbetslivet. Därmed ges större eller mindre 
möjlighet och förmåga att påverka sin egen (och andras) situation, och där-
med också sin hälsosituation. Möjligheterna till egen kontroll och tillgången 
till socialt stöd i (arbets)livet är centralt för att utveckla hälsa eller ohälsa och 
för tidig död.
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Kapitel 6 
Hälsa, ohälsa och för tidig död i Sverige 

Innan jag tar itu med att redovisa mina egna undersökningar av ohälsa, för 
tidig död och samhällsutvecklingen i de östgötska städerna, Linköping och 
Norrköping, är det lämpligt att ge en översikt av hälsoutvecklingen i Sverige 
under efterkrigstiden fram till början av 2000-talet. Jag gör det som en bak-
grund till min egen studie och komparation mellan två närliggande städer. 
Ett sätt att göra denna sammanfattning är att utgå från Socialstyrelsens folk-
hälsorapporter som regelbundet presenterats sedan 1987. 

Källkritiskt kan förfarandet diskuteras. Rapporterna bygger på vetenskap-
lig dokumentation med bidrag från väletablerade forskare. Samtidigt är det 
Socialstyrelsens redovisning som ett beslutsunderlag för regering och riksdag 
när det gäller folkhälsopolitik. Rapporterna har således ett särskilt syfte som 
i viss mening kan ha varit styrande för undersökningsperspektivet. Syftet, 
enligt uppdraget, sägs vara att utifrån hälso- och sjukvårdslagens mål om en 
god hälsa och vård på lika villkor ge regeringen en samlad beskrivning och 
analys av hälsoutvecklingen för olika befolkningsgrupper. Systematiken och 
upplägget i folkhälsorapporterna förankras och godkänns av Socialstyrelsens 
verksledning. De direktiv som getts tycks ändå inte ha varit begränsande på 
kapitelförfattarnas och forskarnas handlingsutrymme utöver upplägg, dispo-
sition och den relativt allmänna inriktning som syftet ger. Efterhand och 
särskilt i rapporten (2009) har också författarna angett rekommendationer 
och handlingsvägar.     

För min undersökning och bakgrundsteckning är detta knappast ett pro-
blem. Snarare är det en fördel. Det ger nämligen det officiella Sveriges forsk-
ningsbaserade tjänstemanna-rekommendationer när det gäller folkhälsopo-
litiken. Den senaste rapporten från 2009 innehåller; dels en uppmaning till 
politiskt agerande på kommunal nivå, dels rekommendationer om att agera 
för att kompensera för de ekonomiska och sociala klyftor som blev allt tydli-
gare efter 1990-talskrisen. Detta perspektiv ger relief till min undersökning 
av hur den samhälleliga utvecklingen – och därmed den praktiska politiken 
på kommunal nivå – har varit under efterkrigstiden i två näraliggande men 
socialt, kulturellt och ekonomiskt olika kommuner.

Före 1987 hade inte någon återkommande och systematisk genomgång 
av folkhälsan gjorts eller initierats av politiska organ, sedan dåvarande Medi-
cinalstyrelsen år 1911 slutade med sammanställningar av provinsialläkarrap-
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porterna.202 Det betyder inte att folkhälsoperspektivet saknades i det poli-
tiska reformarbetet under dessa år, tvärtom. Framför allt socialdemokratins 
folkhemsvision byggde i stor utsträckning på en socioekonomisk analys av 
hälsosituationen. 

Det fanns naturligtvis viktig forskning inom området som hade stor 
opinionsmässig och därmed politisk betydelse.203 Det är emellertid anmärk-
ningsvärt att det dröjde sjuttiofem år innan statliga nationella folkhälsorap-
porter på basis av socio-ekonomi återupptogs som underlag för politiskt be-
slutsfattande.  

Folkhälsorapport 2009 är den senaste av Socialstyrelsen utgivna rapporter 
över svenska folkets hälsa. Nytt i denna, jämfört med de sex tidigare rappor-
terna, är att hälsan bland utlandsfödda får ett helt eget kapitel samt att socio-
ekonomiska skillnader numera i huvudsak diskuteras utifrån utbildningsbak-
grund. Här har det skett ett skifte i klassificeringen som tidigare byggde på ett 
bredare socioekonomiskt synsätt. 

Ökande medellivslängd, men ojämlik hälsa
Den senaste folkhälsoapporten visar – liksom de tidigare - att medellivsläng-
den ökat, mest bland högutbildade män. Den främsta orsaken till detta är att 
allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar och bland dem som insjuknar 
har dödligheten minskat kraftigt. Risken att dö i hjärtinfarkt har halverats 
under de senaste 20 åren.204 Liksom i de tidigare folkhälsorapporterna kon-
stateras att hälsan är ojämnt fördelad. Det redovisas här från olika socioeko-
nomiska utgångspunkter.205

• Hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes är vanligare bland lågutbildade. 
• Rökning minskar i alla grupper utom bland kvinnor med enbart grund-

skoleutbildning. 
• Överlevnad i bröstcancer är lägre bland kvinnor med lägre utbildning. 
• Svår värk och dåligt allmänt hälsotillstånd är betydligt vanligare bland 

arbetare än tjänstemän. 
• Ensamstående kvinnor med barn pekas ut som en särskilt utsatt grupp 

202 Folkhälsorapporten 1987, Socialstyrelsen, 1988, s. 9
203 Som exempel på forskning som nådde långt utanför universitetsvärlden kan nämnas 

böcker av Skå-Gustav  Jonsson, Det sociala arvet, Stockholm 1976; samt tillsammans med 
Anna-Lena Kälvesten 222 Stockholmspojkar: en socialpsykologisk undersökning av pojkar i 
skolåldern, Stockholm, 3 uppl  1976; också Gunnar och Maj-Britt Inghe, Den ofärdiga 
välfärden, Stockholm 1968, liksom Låginkomstutredningens rapporter, särskilt Johansson 
Sten, 1970. Även Axel Höjer, Medicinalstyrelsens chef under många år, 1935–1952, tog 
initiativ till och skrev flera forskningsrapporter och underlag för att utveckla hälsopo-
litiken, ofta i polemik mot den medicinska expertisen. Se Berg, Annika, Den gränslösa 
hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen,Uppsala, 2009.

204 Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen, Stockholm 2010, kap. 1 ”Folkhälsan i översikt”, s. 
17-20.

205 Folkhälsorapport 2009, Sammanfattning, s. 16
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med mer värk och nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland dessa kvinnor är 
det vanligare med övervikt och att man röker i större utsträckning. 

• Våld och skador drabbar oftare barn i familjer med låga inkomster.
• Ensamstående med barn, arbetslösa, personer med sjuk- och aktivitetser-

sättning eller ekonomiskt bistånd och de som har höga avgifter för läke-
medel avstår oftare från att hämta ut receptbelagda läkemedel. 

• Ensamstående kvinnor med barn avstår från vård i tre gånger så hög ut-
sträckning som befolkningen i sin helhet.

• Det är vanligare bland lågutbildade att äldre vårdas av anhöriga. De som 
har högre utbildning köper i större utsträckning dessa tjänster.

• Tandhälsan är betydligt sämre hos socioekonomiskt svaga grupper. Många 
anser sig inte ha råd med den tandvård de behöver.

Detta är en exempelsamling på ojämlik hälsa, men också på ojämlik vård. 
Socialstyrelsens folkhälsorapporter redovisar emellertid ingen teoretisk grund 
kring social klasstillhörighet och dess betydelse för hälsosituationen. Förfat-
tarna till rapporterna blandar friskt utbildningsnivå, arbetsposition, familjesi-
tuation och ekonomiska förhållanden. Oavsett hur man redovisar finns dock 
sambanden mellan sociala skillnader och hälsoklyftor. De mer välbeställda 
och med makt – socialt, kulturellt och ekonomiskt – har också en bättre 
hälsa, lever mera hälsofrämjande och får sina vårdbehov bättre tillgodosedda.

Skillnader i medellivslängd mellan könen
Svenska mäns medellivslängd ligger bland de absolut högsta i världen, strax 
över 79,5 år (2010). Kvinnornas medellivslängd ligger fyra år högre än män-
nens och är idag (2010) drygt 83,5 år, men i en internationell jämförelse ger 
detta inte samma toppranking.206 Det är framförallt i åldersgruppen 60–74 år 
som dödligheten för kvinnor har varit högre i Sverige än flertalet av OECD-
länderna alltsedan 1990-talet. En viktig anledning anses vara att kvinnor i den 
åldersgruppen har rökt i större utsträckning än vad kvinnor gjort i de flesta 
andra länder. Rökning bland kvinnor etablerades tidigt i Sverige.207 Även om 
medellivslängden alltjämt ökar, minskar skillnaderna i medellivslängd mellan 
könen. Denna utveckling har pågått från 1980-talets början. 1945 var skill-
naderna 2,3 år, och i slutet av 1970-talet var skillnaden mellan könen 6,2 år. 
Sedan dess har skillnaden i medellivslängd mellan könen återigen krympt. 

Enligt senast tillgänglig statistik är skillnaden 4,0 år.208

206 Folkhälsan i Sverige 2010, Socialstyrelsen/Folkhälsoinstitutet, Stockholm, 2012, se sam-
manfattning, samt Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen, s. 17, tabell 1, medellivsläng-
den här baseras på något lägre siffror från 2006.

207 Folkhälsorapport 2009, sammanfattning, s. 15-16 samt kap. 10 ”Tobaksvanor och tobaks-
relaterade sjukdomar”, särskilt s. 294-298.

208 Folkhälsan i Sverige 2010, kvinnors medellivslängd var då 83,5 år och för männen 79,5 
år. Ett år tidigare redovisar Folkhälsorapport 2009, s. 17, kvinnors medellivslängd år 2008 
till 83,1 år medan männens medellivslängd samma år var 79,1 år.
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Dödsorsaksmönstrens förändringar
Sjukdomars utbredning vid olika tidsepoker samt vilka kategorier som drab-
bas benämns dödsorsaksmönstret. Detta har förändrats påtagligt under åren 
1952 till 2006. Infektionssjukdomarna kunde, med hjälp av penicillinet, 
kontrolleras som dödsorsak under femtiotalet. Förbättringar i bostäder, nä-
ringsriktig kost och andra standardförbättringar i det framväxande välfärds-
samhället har emellertid av allt att döma varit än viktigare för folkhälsan 
än tillgängliga medicinska behandlingsmetoder.209 Med de nya idealen kring 
samhällsplanering från 1930-talet blev sjukvården och medicinen brickor i 
ett större läggspel som handlade om att bygga ett rationellt välfärdssamhäl-
le.210

När infektionssjukdomarna bringats under kontroll som dödlig sjukdom 
blev hjärtsjukdomarna den stora och växande folksjukdomen, i synnerhet 
bland män. Denna utveckling bröts och dödlighetskurvan kunde vändas 
neråt när medicinska framsteg introducerades och fick allmän spridning vid 
akutsjukhusen runt 1980. Fortfarande är emellertid hjärt- och kärlsjukdomar 
dominerande dödsorsak.211

Mäns och kvinnors dödsorsaksmönster liknar varandra alltmer. Under de 
senaste tre decennierna närmar sig mäns medellivslängd kvinnornas. Det be-
ror framför allt på att dödligheten minskat i hjärt- och kärlsjukdomar, men 
även olycksfall med dödlig utgång, självmord och alkoholrelaterad dödlig-
het har minskat. Dessa dödsorsaker har hittills varit vanligare bland män än 
kvinnor. Cancer, som är den enda stora diagnosgruppen där dödligheten är 
vanligare bland kvinnor, har inte haft samma goda utveckling. Bröstcancer-
dödligheten har visserligen minskat något, men lungcancer bland kvinnor 
har samtidigt ökat fram till 2007 för att därefter stagnera och sjunka tillbaks 
något. Bland män minskade lungcancerdödligheten betydligt tidigare.212

Männens dödlighet sjönk mycket lite under 1950-, 1960-, och 1970-ta-
len, vilket avspeglas i den långsamma ökningen av medellivslängden under 
denna period. Men skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper var 
betydande. Den stagnerande medellivslängden bland män under dessa årti-
onden berodde på att dödligheten bland vissa grupper industriarbetare öka-
de.213 

I diagnosgrupperna hjärt- och kärlsjukdomar liksom cancer och skador i 
arbete och trafik, var dödligheten till och med högre i slutet av 1970-talet än i 
början av 1950-talet. Från decennieskiftet 1979/80 började dock dödligheten 

209 Borgenhammar Edgar, 1993, s. 44.
210 Qvarsell Roger, s. 85 i Johannisson Karin, Nilsson Ingemar, Qvarsell Roger 2010.
211 Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive diabetes, samt stroke och cancer brukar från 1950 -talet 

benämnas de stora folksjukdomarna. Detta när väl infektionssjukdomarna framgångsrikt 
hade bekämpats. Se Borgenhammar Edgar, 1993, kap. 4, samt Folkhälsorapport 2009, 
kap. Folkhälsan i översikt, specifikt figurerna 3 och 4, s. 20-21.

212 Folkhälsorapport 2009 s. 22-24. 
213 Folkhälsorapport 2009, s. 24.
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sjunka, särskilt markant inom hjärt- och kärlsjukdomar.214 
Bland kvinnor har mönstret varit annorlunda – dödligheten sjönk under 

samma period, det vill säga från 1950 till 1980, vilket ledde till höjd med-
ellivslängd för kvinnor och att skillnaderna i medellivslängd mellan könen 
ökade. Det som därefter har hänt är att framför allt i gruppen med eftergym-
nasial utbildning har dödligheten minskat de senaste 15 åren. Samtidigt har 
kvinnor med låg utbildning, som mest tvåårig gymnasieutbildning, haft en 
stagnerande medellivslängd. Mellan åren 1991 och 2005 har därför skillna-
derna i medellivslängd mellan grupper med olika lång utbildning ökat påtag-
ligt bland kvinnor. 

Dödsorsaksmönstret i olika åldrar
Studerar man skillnaderna i dödlighet bland olika åldersgrupper, får man 
också fram intressanta mönster. Under perioden 1952 till 1980 minskade 
dödligheten bland de äldsta, över 80 år samt bland barn under 15 år. Särskilt 
dödligheten bland små barn har gått ned.215 

Däremot är utvecklingen inte positiv för män i yrkesaktiva åldrar un-
der decennierna 1950-, 1960- och 1970-talen, och inte heller för kvinnor i 
åldern 60–74 år under åren runt millennieskiftet. Den stagnerande medel-
åldern och förväntade återstående livslängden för män berodde på att vissa 
arbetargrupper till och med hade en något sjunkande medellivslängd under 
dessa år. Skillnaderna i dödlighet och förväntad livslängd mellan arbetare och 
tjänstemän ökade påtagligt under dessa decennier.216 Kvinnors stagnerande 
medellivslängd under senare hälften av 1990-talet och början av 2000-talet 
anses bero på tidig rökdebut för kvinnor i åldersgruppen 60-74 år, samt ökad 
arbetsbelastning under recessionsåren på 1990-talet och nedskärningarna un-
der samma tidsperiod, framför allt av sjukvårdsbiträden, barnsköterskor och 
undersköterskor inom vård- och omsorgsyrkena.217

Skillnader mellan låg- och högutbildade 
Om utbildningsnivå används som bestämningsfaktor framträder ett liknande 
mönster som om inkomstnivå och yrke används som kriterium. Skillnaden 
i dödlighet mellan personer med olika lång utbildning ökade mellan 1986 
och 2007 enligt Folkhälsorapport 2009. Bland annat redovisas skillnaden i 
återstående medellivslängd från 30 års ålder för personer med olika lång ut-
bildning. Skillnaden i förväntad livslängd ökade mellan kvinnor med enbart 
grundskola och de med fullföljd eftergymnasial utbildning från 2,0 till 4,5 
år. För män var motsvarande förändring mellan de olika utbildningskatego-

214 Folkhälsorapport 2009, s. 20-21, figur 3 och 4.
215 Folkhälsorapport 2009, figur 5, s. 22.
216 Vågerö Denny, Lundberg Olle, 1993.
217 Theorell, Töres, I spåren av 90-talet, Stockholm, 2007.



85

rierna en utökad skillnad från 3,4 till 4,9 år under motsvarande tidsperiod.218 
Skillnaderna i förväntad livslängd på basis av utbildningsnivå har alltså varit 
större bland män än kvinnor åtminstone sedan 1980-talet. Men skillnaderna 
har ökat i större utsträckning bland kvinnor än bland män under de senaste 
20 åren.

En slutsats som dras i den hittills senaste folkhälsorapporten (2009), är att 
högre utbildningsnivå är en orsak till minskad dödlighet. Allt fler i befolk-
ningen har en eftergymnasial utbildning. Eftersom dödligheten bland högut-
bildade är lägre än bland lågutbildade innebär den höjda utbildningsnivån i 
samhället att fler tillhör gruppen högutbildade med lägre dödsrisker och färre 
tillhör gruppen lågutbildade med höga dödsrisker. Den höjda utbildningsni-
vån anses således som en viktig orsak till den ökande medellivslängden. Hur 
mycket och på vilket sätt är dock fortfarande omdiskuterat.219 

En summering av ovanstående genomgång är att skillnader i medellivs-
längd mellan grupper med olika lång utbildning är betydande och att skillna-
derna ökat under hela 1990-talet och fortsatt att öka under 2000-talet. Däre-
mot har könsskillnaderna minskat kraftigt under samma period när det gäller 
dödlighet. Den betydande skillnaden i medellivslängd mellan könen i slutet 
av 1970-talet har krympt påtagligt under de därpå följande decennierna.220

Hjärt- och kärlsjukdomarnas utveckling  
När det gäller hjärt- och kärlsjukdomar har dessa minskat dramatiskt un-
der de senaste tjugo åren såväl bland kvinnor som bland män.221 Det är den 
viktigaste anledningen till att medellivslängden har ökat. Minskad rökning 
och sjunkande blodfettsnivåer anges som de huvudsakliga anledningarna till 
hjärtinfarktdödligheten i det närmaste halverats mellan åren 1985 och 2005. 

Åderförkalkning är den vanligaste direkta orsaken till hjärt- och kärlsjuk-
domar. Bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck och högt blodsocker ökar 
risken för åderförkalkning. Genom att behandla dessa riskmarkörer, med 
livsstilsåtgärder och läkemedel, kan man förhindra att kärlen skadas. Hjärt- 
och kärlsjukdomar går således i mycket hög grad att förebygga, skriver man. 
Ändrade matvanor, ökad fysisk aktivitet och genom att avstå från rökning 

218 Folkhälsorapport 2009, Kap. 1 ”Folkhälsan i översikt”, figur 2, s. 19.
219 Folkhälsorapport 2009, s. 30. I den nyligen (2012) utkomna boken Den orättvisa hälsan, 

Rostila Mikael, Toivonen Susanna (red), har Johan Fritzell skrivit ett intressant kapitel 
om socioekonomiska skillnader i hälsa, där han beskriver förhållandet mellan utbild-
ning, klass och inkomst, se kap 3 Fritzell Johan, ”Socioekonomiska skillnader i hälsa”, 
särskilt s. 54-60. Han pekar där på att utbildning, främst indirekt – genom att påverka 
inkomstnivån och den sociala positionen positivt – också förbättrar handlingsutrymmet 
och förutsättningarna för kontroll över liv och hälsa.

220 Folkhälsorapport 2009, s. 37.
221 Folkhälsorapport 2009, se kap. 7 ”Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes”, inle-

dande sammanfattning, s. 201
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kan minska riskerna betydligt.222

Samtidigt redovisas en annan faktor, nämligen att (negativ) stress och bris-
tande återhämtning – genom rekreation och goda sömnvanor – ökar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar. Man konstaterar också att risken att drabbas av 
dessa sjukdomar skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Lågutbildade 
löper dubbelt så stor risk att drabbas som högutbildade, och för män är risken 
att drabbas av hjärtinfarkt tre gånger så stor som för kvinnor. Vissa invandrar-
grupper har också en förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.223

Folkhälsorapporterna redovisar siffror från 1952 fram till 1980-talet med 
stigande dödstal i hjärtsjukdom för män, men kommenterar knappast detta 
särskilt utförligt. Man har inte heller förklaringar till sambanden mellan det 
faktum att lägre utbildade har en mera ohälsosam och riskfylld livsstil och att 
detta avspeglas i skillnader i dödlighet mellan lågutbildade och högutbilda-
de.224 

Det finns frågor som inte får något svar i statens folkhälsorapporter. En 
av dessa är varför hjärtsjukdomar och dödlighet ökar – i synnerhet bland 
män – under de första tre decennierna efter kriget. På 1950-talet diskuterades 
frågan av bland andra Gunnar Biörck, som såg den försämrade hjärthälsan 
som utslag av jäkt och vällevnad.225 Edgar Borgenhammar är, i sin lärobok 
Att vårda liv, inne på liknande resonemang om vällevnadssjukdomar som 
dominerande dödlighetsmönster under den senaste hälften av 1900-talet.226 
Den så kallade Norsjö-undersökningen i Västerbotten på 1980-talet har för-
djupat resonemangen genom att beskriva sambanden mellan förändrade ar-
betsvillkor och den höga frekvensen av hjärtdödlighet i skogskommunerna i 
Västerbotten. Här har kostvanor, grundlagda under generationer av ett hårt 
skogsarbetarliv, inte förändrats nämnvärt när mekaniseringen av arbetslivet 
gjorde arbetet mindre fysiskt ansträngande. Konsekvensen blev att särskilt 
den manliga befolkningen i ökad utsträckning blev överviktiga och feta. I 
förlängningen ledde detta till en ökad frekvens av hjärtsjukdom och därmed 
också ökad dödlighet.227 

Det är alltså den frågan – hur och varför skillnader i hjärtsjukdom och 
hjärtdödlighet förändrats – som står i focus för min samtidshistoriska studie. 
Det som nu närmast blir uppgiften är att redovisa mina tre empiriska un-
dersökningar. I nästa kapitel beskrivs och analyseras dödlighetsutvecklingen 
under efterkrigstiden, främst i hjärtinfarkt i de två städerna, Linköping och 
Norrköping. Därpå följer två kapitel som innehåller intervjuer samt analy-

222 Folkhälsorapport 2009, s. 202.
223 Folkhälsorapport 2009, s. 202.
224 Folkhälsorapport 2009, ur kap. 1 ”Folkhälsan i översikt” s. 24-30, fig. 7-14, samt tabell 4, 

s. 30.
225 Biörck Gunnar, Socialmedicinsk tidskrift, 1950, s. 49-55 samt Näringsliv och samhälle, 

Stockholm, 1953, s. 103-111.
226 Borgenhammar, Edgar, 1994, s. 43-60 samt fig. 4:2 s. 60.
227 Weinehall Lars, 1999, se även Brännström Inger, Hälsoundersökningarna i Norsjö 1985–

1986: Hälsoproblem, levnadsvanor och socialt stöd, 1988.
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ser av svaren, dels med hjärtpatienter, dels med centrala aktörer under den 
undersökta tidsperioden. Tillsammans formar dessa tre undersökningar ett 
underlag för en delvis annorlunda historiebeskrivning. En beskrivning och 
ett perspektiv som i sin tur kan ge förklaringar till samtidshistoriska skeen-
den och samband som haft betydelse för hälsans olika utveckling i de bägge 
städerna.
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Kapitel 7 
Två städer i dödens spegel – dödsorsaksstatistik

I det här kapitlet redovisas dödlighetsstatistik under den studerade perioden 
i de två städer som är föremål för min undersökning. Dödlighet är en central 
utgångspunkt för min studie. För tidig död kan sägas vara onödig, tragisk 
och orättvis. Den innebär en förlust för anhöriga och vänner lika mycket som 
för samhället. Frågan om rättvisa ställs också på sin spets när man diskuterar 
varför människor dör i förtid. Detta gäller i synnerhet om det visar sig att 
dödligheten fördelar sig strukturellt ojämlikt i sociala, regionala eller andra 
sammanhang.228 

En annan fråga är vad man kan göra åt situationen. I slutrapporten från 
WHO:s kommission Social Determinants of Health, som publicerades 2008, 
skriver man att det är moraliskt nödvändigt av rättviseskäl att sträva efter 
jämlik hälsa och undanröja de hinder som går att undanröja. Det hävdas ock-
så i denna rapport att det är möjligt genom politiska beslut att åstadkomma 
jämlik hälsa i världen, likväl som inom olika länder.229 

Dödligheten under 2000-talet 
År 2006 avled 91 177 personer i Sverige, varav 47 000 kvinnor och 44 200 
män. Närmare tre fjärdedelar av samtliga dödsfall skedde i åldern 75 år och 
däröver. Formulerat på ett annat sätt var dödligheten uttryckt i promille för 
kvinnor 10,3 och 9,8 för män. Utvecklingen har varit gynnsam sedan 1987. 
Tendenserna är likartade för båda könen.230 

228 Begreppet ”att dö i förtid” knyter an till ett tekniskt resonemang som används i hälsoeko-
nomiska sammanhang  när man beräknar förlorade levnadsår, på engelska PYLL= Poten-
tial Years Life Lost. ”Social injustice is killing people on a grand scale”, är en slutsats som 
drogs av Världshälsorganisationens kommission för de sociala bestämningsfaktorerna för 
hälsa; här citerat ur Denny Vågerös kapitel (7) ”Ökade skillnader i hälsa i världen – ojäm-
likheten globaliseras” i Rostila Mikael, Toivanen Susanna (red), 2012. För en filosofisk 
diskussion om rättvisa se även; Hansson, Sven Ove, Vad är rättvisa?, Stockholm, 1993 
med texter av Rawls, Nozick, Sen m.fl..

229 WHO/Commission on Social Determinants of Health; Closing the gap in a generation; 
Health equity through action on  the social determinants of health – final report of the Com-
mission on Social determinants of Health, Geneve, WHO 2008.

230 Utdrag ur Socialstyrelsens rapport 2007 Dödsorsaker 2006, Epidemiologiskt centrum, So-
cialstyrelsen, samt SCB:s befolkningsstatistik och Statistisk årsbok 2009. Siffrorna skiljer 
sig marginellt mellan källorna.
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Dödligheten i Norrköping var samma år, 2006, 11,2 promille för kvin-
nor, och 9,7 promille för män. Motsvarande siffror för Linköping var för 
kvinnor, 9,8 promille och för män, 7,9 promille.231 Norrköpings dödlighet 
ligger cirka 18 % högre än i Linköping relaterat till totalbefolkningen i de 
bägge städerna.232 Skillnaderna mellan städerna är således även i nutid på-
tagliga. Ännu tydligare blir detta när vi analyserar hur situationen i de bägge 
städerna när det gäller ”för tidig död”.

För tidig död 
Det är tydligt att trenden när det gäller dödlighet i åldersgruppen 50–74 år 
är att den minskat över tid. Det gäller de städer jag analyserar och det följer 
en rikstrend. Hälso- och sjukvården har alltså i detta avseende varit fram-
gångsrik. Åtgärdbar dödlighet, det vill säga dödligheten i sjukdomar som går 
att påverka med förebyggande eller behandlande insatser, används interna-
tionellt som en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. I 
Dödsorsaker 2010, en publikation som utges regelbundet av Socialstyrelsen, 
anges att ”relativt sett står sjukvårdspolitiska indikatorer för en större andel 
av förbättringarna under åren från slutet av 1980-talet och fram till 2010”.233 

Framför allt är det ökade möjligheter att åtgärda hjärtsjukdomar i det 
akuta skedet som kraftigt har minskat antalet dödsfall inom diagnosgruppen, 
vilket får genomslag i statistiken. Fortfarande är emellertid hjärt- och kärl-
sjukdomar den största dödsorsaken. De regionala skillnaderna är dock påtag-
liga såväl när det gäller dödsorsaker generellt som när det gäller hjärthälsan. 
Det föranledde Folkhälsoinstitutet att initiera en vetenskaplig undersökning 
för några år sedan. Den visar att det finns systematiska skillnader mellan sjuk-
vården i landstingen som har påverkat dödligheten, men också att det finns 
påtagliga skillnader när det gäller tillgänglighet, vilket också får konsekven-
ser.234 Slutsatser beträffande sjukvårdens och hälsoarbetets likvärdighet bör 
man dock vara försiktig med. I vilken utsträckning det handlar om hälso- och 
sjukvårdens kvalitet på olika håll, eller om olika patientgrupper åldersmässigt 
och socioekonomiskt är knappast färdigutrett. I en artikel i Läkartidningen 
för några år sedan varnade chefläkarna på några universitetssjukhus för att 
dra allt för långtgående slutsatser. Stora skillnader i standardiserad sjukhus-
dödlighet kan också bero på att patientgrupperna är påtagligt olika på olika 
sjukhus.235

231 SCB:s befolkningsstatistik för 2006.
232 1232 avlidna Linköpingsbor dividerat med befolkningen i samma stad, 138 606 personer 

= 8,8 promille. 1308 avlidna Norrköpingsbor dividerat med befolkningen i samma stad, 
125356 personer = 10,4 promille. 10,4/8,8 = 1,18, det vill säga 118 avlidna i Norrköping 
om Linköpings delningstal sätts till 100.

233 Dödsorsaker 2010, Socialstyrelsen, Stockholm, se sammanfattningen.
234 Westerling Ragnar, Åtgärdbar dödlighet som en indikator i den folkhälsopolitiska uppfölj-

ningen, Folkhälsoinsitutet, Stockholm, 2008.
235 Köster Max, Jörgensen Urban, Spetz Curt-Lennart, Rutberg Hans ”Standardiserad sjuk-
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Min undersökning har haft som en hypotes att arbetslivets utformning 
och villkor har betydelse för skillnaderna i ohälsa och dödlighet. Det är san-
nolikt att skillnader i arbetslivet börjar göra avtryck på hälsan och påverka 
dödlighetsfrekvensen under den senare delen av människors arbetsaktiva tid 
samt under tidig pensionsålder. Därför har jag tagit fram statistik över antalet 
avlidna och dödlighet i åldersgruppen 50–74 år. Detta är betydligt under 
den genomsnittliga livslängden i Sverige idag.236 Man kan säga att denna ål-
dersgrupp är i den ålder då sociala skillnader i dödlighet börjar bli påtaglig. 
Att avlida före 74 års ålder är idag att dö i förtid. Med likvärdiga förutsätt-
ningar borde det vara möjligt för de allra flesta att leva ett rimligt gott liv 
upp i 80-årsåldern. Så är emellertid inte fallet i verkligheten. Skillnaderna i 
dödlighet är stora socialt och regionalt. Detta är också ett av motiven till att 
redovisa hur skillnaderna kan se ut mellan två näraliggande och i vissa avse-
enden likvärdiga städer. Genetiskt kan det sannolikt inte vara några större 
skillnader. Skillnaderna arbetsmässigt, socialt och kulturellt kan emellertid 
antas avspegla sig i dödligheten. Tabell 5 på nästa sida visar hur dödligheten 
har utvecklats i de bägge städerna under efterkrigstiden fram till våra dagar.

Det är tydligt att dödligheten i åldersgruppen 50–74 år är högre i Norrkö-
ping än i grannstaden oavsett decennium och oavsett kön. Antalet män som 
dör i förtid är också betydligt större än antalet kvinnor. Linköpings dödlighet 
för åldersgruppen ligger vid nästan alla tidsperioder och oavsett kön under 
riksgenomsnittet, undantaget är kvinnor under åren 2002–2006. Norrkö-
pings motsvarande siffror ligger över rikssiffrorna. Med kunskap om städer-
nas sociala och ekonomiska historia är skillnaderna inte överraskande. Det är 
dock oväntat att skillnaderna är som lägst under 1970-talet, årtiondet efter 
det att arbetarstadens dominerande industri, textilbranschen, hade utplånats. 
Det är också anmärkningsvärt att dödligheten, särskilt för män ökade i Lin-
köping under detta årtionde jämfört med det föregående. 

husdödlighet” som kvalitetsmått i hälso- och sjukvård, Läkartidningen, 2008 s. 1391-7.
236 1952 var medellivslängden för män dryga 70 år och för kvinnor 73 år. 2008 var medel-

livslängden för män 79,1 år och för kvinnor 83,1 år. Se Folkhälsorapport 2009, s. 19, 
figur 1.
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Tabell 5: Dödlighet i promille under efterkrigstiden 1952–2006 i Linköping och Norr-
köping i åldern 50–74 år, samt överdödlighet i procent, i Norrköping jämfört med 
Linköping237

Linköping 
dödlighet (‰)

Norrköping
dödlighet (‰)

Norrköping,  
överdödlighet (%)

Period Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män 
1952–
1961 16,95 14,25 20,31 19,74 17,01 22,87  16 19 13

1962–
1971 13,64 10,84 17,42 18,78 15,00 23,21 37 38 33

1972–
1981 14,73 10,56 19,25 16,99 12,34 22,24  15 17 15

1982–
1991 12,57 8,81 16,75 15,14 10,87 19,92  20 25 18

1992–
2001  9,73 7,39 12,27 12,37 9,36 15,60  27 27 27

2002–
2006  8,33 7,10 9,62  9,87 8,13 11,69  18 15 21

Källa: Dödsorsaksregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen samt beräkningar uti-
från SÅ Linköping respektive Norrköping.

Dödlighetsskillnader 
Hur ser då dödlighetsmönstret ut? När Sverige går in i 1990-talets reces-
sion, ser Östgötastädernas situation ut som i tabellen nedan. Siffrorna i tabell 
6 nedan, avser åren 1987–1996 och beskriver de vanligaste dödsorsakerna, 
samt självmord.238 Tabellen ger en god översikt av dödlighetssituationen i 
de två närliggande men socialt och historiskt olika städerna under en bryt-
ningstid i modern historia. Den beskriver alltså skillnaderna mellan städerna 
då välfärdssamhället hade börjat krackelera på allvar. Även om den förtida 
dödligheten fortfarande sjunker, är överdödligheten i Norrköping påfallande 
och gäller de allra flesta diagnoser. 

237 Siffrorna baseras på dödlighetssiffror från dödsorsaksregistret från och med 1972. Dess-
förinnan är siffrorna hämtade från befolkningsstatistik och antal avlidna från Statistisk 
årsbok 1990 för Linköping respektive Norrköping. Här fanns inga siffror årligen utan 
endast vart 10:e år; 1950, 1960, 1965 (för Norrköping) och 1970. Siffrorna för 1950- 
och 1960-talen när det gäller dödligheten i Norrköping och Linköping blir därför ap-
proximativa. 

238 Sammanställningen och beräkningarna för Linköping och Norrköping i tabellen har 
gjorts av Sam Willner, socialhistoriker från Linköpings universitet. Siffrorna är baserade 
på SCB:s statistikdatabas, dödsorsaker och folkmängd efter ålder och kön på kommun-
nivå för åren 1987–1996 med 1990 som bas för åldersstandardisering. Den procentuella 
överdödligheten har dock tagits fram av undertecknad.
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Tabell 6: Åldersstandardiserad dödlighet, promille, 1987–1996, samt överdödlighet 
samma år Norrköping/Linköping i procent (L = Linköping, N = Norrköping)

Män Kvinnor
L

‰
N
‰

Över-
dödlighet 
N/L %

L
‰

N
‰

Över-
dödlighet 
N/L %

Lungcancer 0,56 0,69 23 0,19 0,23 21
Prostatacancer/
Bröstcancer 0,54 0,62 17 0,29 0,27 - 7 

Övriga tumörer 1,79 2,09 16 1,47 1,52 3
Ischemisk  
hjärtsjukdom 3,81 4,28 12 1,85 2,0 8

Cerebrovaskulär 
sjukdom 0,95 1,43 51 0,96 1,24 29

Övriga 
cirkulations organ  2,89 3,40 18 -- -- --

Bronkit, emfysem, 
astma  0,31 0,53 71 0,14 0,19 35

Levercirros 0,07 0,13 85 0,05 0,05 0
Självmord 0,19 0,41 115 0,10 0,12 20
Olyckor 0,54 0,89 64 0,21 0,33 57
Övrigt 1,09  0,95 - 14 1,61 1,84 14
TOTALT 12,75 15,40 20 8,11 9,10 12

Sammanställningen åskådliggör med all tydlighet att dödligheten var betyd-
ligt högre i Norrköping än i Linköping i de allra flesta diagnosgrupper. Även 
detta är vad som kan förväntas med tanke på städernas sociala och ekono-
miska historia. 

Människors egna uppfattningar av sitt hälsotillstånd
Landstinget i Östergötland gör med viss regelbundenhet uppföljningar av 
hur människor uppfattar sin egen hälsa. Uppföljningen görs i form av en en-
kät där en relativt stor population, cirka 8 000 personer, får besvara ett antal 
frågor kring sin egen hälsostatus. Den hittills senaste är från 2006. Tabell 7 
nedan redovisar skillnaderna mellan Linköping och Norrköping detta år.
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Tabell 7: Andel med god självrapporterad hälsa, åldersgrupp 20–64 år, procent 

Kategori Linköping Norrköping
Män 63,8 51,0
Kvinnor 57,4 47,6
Ej född i Sverige 54,4 39,0
Låg utbildning <10 år 44,2 19,2
Ensamboende 54,1 37,7
God ekonomi 70,4 56,6
Överviktig BMI>30 41,7 27,9
Ej motion 54,3 33,8
Daglig rökare 50,7 35,3

Källa: Landstingsenkäten 2006

Siffrorna visar alltså att oberoende av vilka kategorier som jämförs, fram-
träder en påtaglig skillnad mellan städerna i hur befolkningen uppfattar sin 
hälsa. Det är betydligt färre som uppfattar sin hälsa som god i Norrköping 
oavsett kategorisering. Det är också värt att notera att det är betydande skill-
nader mellan olika kategorier. Skillnaderna i upplevd hälsa mellan männen 
i de bägge städerna är större än för kvinnorna. Hälsan upplevs som bättre 
bland invandrare i Linköping än i Norrköping. När det gäller personer med 
låg utbildning i de bägge städerna är skillnaderna i hur man upplever sin hälsa 
anmärkningsvärt stora. Betydligt fler än hälften med låg utbildning anser sig 
ha en god hälsa i Linköping, medan mindre än en femtedel av samma katego-
ri i Norrköping tycker att hälsan är bra. Detsamma gäller beträffande de som 
inte motionerar, som är den andra kategorin där skillnaderna mellan städerna 
är mer än 20 procent. Mer än hälften av de som inte motionerar i Linköping 
tycker ändå att den egna hälsan är god mot endast en tredjedel i Norrköping. 

Hjärt- och kärlsjukdomar – jämförelser i tid och rum
Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorga-
nens sjukdomar). De aktuella sammanställningarna vid tiden för min studie, 
2008, när det gäller dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar är från åren 2002-
2006. I figur 1 redovisas dödligheten i diagnosgruppen för män respektive 
kvinnor i de femton största svenska städerna, samtliga av dessa kommuner 
har idag (2011) en befolkning runt 100 000 invånare eller mer.
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Figur 1: Åldersstandardiserad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar per 10 000  
invånare för kvinnor respektive män de 15 största svenska städerna 2002–2006 239

Av figuren framgår att män generellt har en högre dödlighet i hjärtsjukdomar 
än kvinnor, vilket är ett väl känt faktum. Det finns också en tydlig tendens, 
särskilt för män, att tidigare industristäder har en högre hjärtdödlighet än 
tjänstemannastäder. Tendensen är mindre tydlig beträffande kvinnor. Fram-
för allt visar figuren att Norrköping har den högsta dödligheten av samtliga 
stora städer i Sverige såväl när det gäller kvinnor som män. Linköping däre-
mot, ligger något under genomsnittet för båda könen.

Går man längre tillbaks i tiden är tendensen densamma när man jämför 
städernas hjärt- och kärldödlighet, vilket illustreras i figur 2 på nästa sida.

Skillnaderna i dödlighet mellan städerna skulle ha varit vanskliga att tolka 
för enskilda år. Därtill är siffermaterialet för tunt. Dödligheten redovisas där-
för här i tioårsperioder. Det gör tendenserna mera tillförlitliga. Det intres-
santa i sammanhanget är att diagrammet visar att den relativa dödligheten i 
Linköping hela tiden sjunkit jämfört med andra städer, medan Norrköpings 
hjärt- och kärldödlighet blivit högre relativt riksgenomsnittet på 1980-talet 
jämfört med vad som var fallet under 1950-talet. 

239 Figuren är hämtad från Wennerholm Carina, Grip Björn, Johansson Anna-Karin, Hon-
kasalo Marja-Liisa, Nilsson Hans, Faresjö Tomas, International Journal of Health Geograp-
hics 2011,10:5
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Figur 2: Historiskt index beträffande dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar i Linköping 
och Norrköping, nationellt index Sverige = 100

Källa: Statistisk årsbok för Linköping och Norrköping, SVAR: Utdrag ur död- och begrav-
ningsböcker.

Dödligheten i hjärtinfarkt
Här redovisas antalet avlidna i hjärtinfarkt för åldersgruppen 50–74 år i för-
hållande till folkmängden i samma åldersgrupper under efterkrigstiden fram 
till början av 2000-talet. Det är förmodligen den mest adekvata diagnos-
gruppen för att få en relevant bild av skillnaderna mellan de båda städernas 
arbetsliv. Hjärtinfarktsdödlighet anses vara den diagnosgrupp som mest på-
tagligt har samband med arbetets villkor. Figur 3 visar utvecklingen under 
efterkrigstiden när det gäller för tidig död i hjärtinfarkt. 

Figur 3: Dödlighet i hjärtinfarkt per decennium i åldersgruppen 50–74 år totalt i 
städerna Linköping och Norrköping, promille 
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 Källa: Statistik från dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen samt för åren 1952–1971,  
även Statistisk Årsbok för Linköping och Norrköping. 
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Som synes är hjärtinfarktsdödligheten högre i Norrköping än i grannstaden 
under hela efterkrigstiden bortsett från decenniet 1972–1981. Under just 
detta årtionde är dödligheten påtagligt högre i Linköping än i Norrköping.

Under 1950- och 1960-talen, var dödligheten i hjärtsjukdomar för de 
analyserade åldersgrupperna betydligt högre i Norrköping än i Linköping. 
Norrköping – den fattiga textilarbetarstaden med Sveriges sämsta boende-
standard – hade en besvärlig hälsosituation under den tidiga efterkrigs-
tiden.240 Det gällde för hjärtinfarkter likväl som de flesta andra diagnosgrup-
per. När man analyserar ovanstående diagram bör man dock ha i minnet att 
fram till 1967 relaterar diagrammet till en bredare diagnosgrupp än enbart 
hjärtinfarkt. Infarkter ansågs då medicinskt svåra att särskilja från kärlkramp, 
och andra ischemiska åkommor, även om sannolikt infarkterna stod för det 
dominerande antalet dödsfall, då som nu. 

Det anmärkningsvärda som visas i figur 3, är det tidiga trendbrottet för 
hjärtinfarktsdödlighet för Norrköping under 1970-talet. Dödstalen var då 
påtagligt lägre i Norrköping relativt grannstaden, framför allt under den för-
sta hälften av decenniet. Förklaringarna till den dramatiska förändringen blir 
med nödvändighet spekulativa, oavsett om dessa bedöms vara medicinska 
eller skulle kunna hänföras till samhällsförändringar. Det som talar för det 
sistnämnda är att även den generella dödligheten i dessa åldersgrupper, alltså 
”för tidig död”, uppvisar den minsta skillnaden mellan de bägge städerna un-
der 1970-talet.241 Siffrorna pekar alltså i samma riktning, även om dödlighe-
ten när det gäller hjärtinfarkter ger betydligt tydligare utslag. Det medicinska 
genombrottet inom hjärtsjukvården i Sverige inträffade i slutet av 1970-talet. 
Det är också påtagligt att minskningen i hjärtinfarktsdödlighet gick snabbare 
i Linköping när väl genombrottet hade skett i slutet av 1970-talet och hög-
specialiserad hjärtsjukvård hade etablerats vid regionsjukhuset i Linköping. 
Skillnaderna i hjärtinfarktsdödlighet mellan städerna har därefter ökat mellan 
städerna. Det finns ytterligare intressanta skillnader om man delar upp sta-
tistiken på kön och jämför skillnaderna mellan män och kvinnor, vilket görs 
nedan i tabell 8a och 8b. 

240 NH, kapitlet ”Befolkning och boende” s. 10-93; Se även intervjun 12/5 2010 med Ahn-
lund Hans-Olof, klinikchef på Norrköpings centrallasarett under flera decennier från 
1960-tal till 1980-tal.

241 Se tabell 1 i detta kapitel.
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Tabell 8a: Hjärtdödlighet i promille för kvinnor i åldersgruppen 50–74 år under åren 
1952–2006 i Norrköping och Linköping, samt överdödlighet i Norrköping, procent 

År Norrköping Linköping Överdödlighet
1952–1961 2,46 1,58 56
1962–1971 2,78 1,87 49
1972–1981 1,86 2,08 - 11
1982–1991 1,54 1,37 12
1992–2001 1,02 0,79 29
2002–2006 0,77 0,53 45

Tabell 8b: Hjärtdödlighet i promille för män i åldersgruppen 50–74 år under åren 
1952–2006 i Norrköping och Linköping samt överdödlighet i Norrköping, procent

År Norrköping Linköping Överdödlighet
1952–1961 5,10 4,12 24
1962–1971 6,70 4,84 38
1972–1981 4,87 5,56  - 12
1982–1991 4,34 4,13  5
1992–2001 2,92 2,27 29
2002–2006 1,92 1,23 56

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Omkastningen i dödlighet mellan städerna på 1970-talet är tydlig bland såväl 
kvinnor som män. Norrköpings hjärtdödlighet i åldersgruppen 50–74 år är 
plötsligt lägre än i Linköping under detta decennium. Jämfört med rikssiff-
rorna, som visar att dödligheten stagnerar under 1970-talet, minskar hjärt-
dödligheten kraftigt i Norrköping för både män och kvinnor i åldersgruppen. 
Samma årtionde fortsätter emellertid ökningen i Linköping. 

Det som också visas i tabellerna 8a och 8b ovan är att skillnaderna mellan 
städerna är större beträffande kvinnornas dödlighet än männens under 1950- 
och 1960-talen. På femtiotalet är det 156 kvinnor och 124 män i Norrköping 
på varje hundratal avlidna i Linköping när åldersgruppen 50–74 år granskas. 
Efterhand blir skillnaderna i dödlighet mellan könen i de bägge städerna allt-
mer likartade. Men oavsett om det gäller kvinnor eller män så ökar skillna-
den i ”för tidig död” mellan städerna igen efter 1970-talet till Norrköpings 
nackdel. Under det tidiga 2000-talet dör det i åldersgruppen 50–74 år, 145 
kvinnor och 156 män i Norrköping för varje 100-tal av respektive kön i 
Linköping. Efter millennieskiftet är alltså skillnaden i dödlighet mellan stä-
derna mest påtaglig beträffande männen. Man kan på goda grunder anta att 
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skillnaderna i dödlighet under 1950- och 1960-talen avspeglar det av eko-
nomiskt tvång nödvändiga kvinnoarbetet i en industri med dålig arbetsmiljö 
i Norrköping. Kvinnorna i Linköping hade i betydligt mindre utsträckning 
gått ut i arbetslivet vid den här tiden. På samma sätt kan man fundera över 
om de ökade skillnaderna i dödlighet under 1990- och 2000-talet avspeglar 
ökade skillnader när det gäller arbetsvillkoren särskilt för männen i de bägge 
städerna till Norrköpings nackdel.
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Kapitel 8 
Avtryck på hälsan – intervjuer med hjärtpatienter

Det har varit en av mina ambitioner att undersöka om det finns socioekono-
miska samband mellan hjärtsjukdomar och olika upplevda orsaker till sjuk-
domen och om det finns skillnad mellan städerna i detta avseende. Det som 
framför allt har varit min strävan är att få klarlagt på vilket sätt som upplevd 
negativ stress i arbetslivet förekommer och hur detta kan leda till hjärtpro-
blem. Därför har jag genomfört intervjuer med hjärtpatienter ur olika social-
grupper i samma åldersgrupp som jag har studerat dödligheten, det vill säga i 
åldern 50–74 år. Informanterna har tagits fram via landstingets vårddatalager 
och har slumpats fram med utgångspunkt från tillhörighet/listning vid två 
vårdcentraler i Linköping respektive Norrköping samt vid en vårdcentral i 
Motala. Vårdcentralerna ligger i stadsdelar som har påtagligt olika befolk-
ningssammansättning. 

Mina informanter har sorterats i tre socialgrupper utifrån inkomst, yrke 
och utbildning, där jag vägt ihop dessa tre variabler. Man kan säga att det är 
en förenklad indelning i förhållande till Faresjös avhandling och kategorise-
ring på 1913 års män, men som även anpassats till 2000-talets inkomstnivåer, 
arbetsmarknad och utbildning.242 En yrkesposition som chef, som uppgett en 
inkomst över 50-tusen kronor i månaden samt akademisk utbildning minst 
tre år har inneburit att man placerats i socialgrupp I. De som arbetat i tra-
ditionella LO-yrken, haft en lön under 25-tusen kronor/månad och en icke 
gymnasial utbildning har placerats i socialgrupp III. Övriga har placerats i 
socialgrupp II. Den tyngsta variabeln har varit inkomsten. 243 Utöver den 
traditionella socialgruppsindelningen har jag också försökt att bedöma hur 
mina 51 informanters handlingsutrymme varit med hänsyn till ägande/fö-
retagande, arbetsledning och professionell kompetens. Detta i enlighet med 
Erik O Wrights begrepp authority respektive skill.244 Vidare har jag analyserat 
intervjuerna utifrån könsskillnader samt etnicitet. Kvinnorna har varit 20 till 
antalet och männen 31. Sju informanter har haft utländsk härkomst. 

Motivet för att genomföra den här intervjustudien har varit att få en bild 
av hur olika människor kan uppleva sin sjukdom. Deras berättelser ger kon-

242 Faresjö, Tomas, 1989.
243 Inkomstnivån bygger på deras egen bedömning av inkomstnivån vid intervjutillfällena 

(2009/10). 
244 Wright, Erik Olin, 1997,  även Wright, Erik Olin (red), Approaches to class analysis, Cam-

bridge University Press, Cambridge, UK, 2005.
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kretion till statistiska fakta och kan också ge ledtrådar till hur informanterna 
upplever sambanden mellan arbetsliv och ohälsa liksom när det gäller livsvill-
kor utanför jobbet, till exempel familjesituationen. Denna kvalitativa studie 
fördjupar beskrivningen av sambanden främst mellan skilda arbetsliv, arbets-
villkor och hjärtsjukdomar, men har knappast något förklaringsvärde i sig 
när det gäller skillnader i ohälsa och död mellan städerna. Kompletterande 
kunskap om städernas arbetsliv och socioekonomiska struktur kan dock indi-
rekt ge fördjupade insikter till skillnaderna i dödlighet mellan städerna. Det 
finns flera undersökningar som visar på samband mellan stressjukdomar och 
dålig balans mellan krav, kontroll och stöd i arbetslivet. Johannes Siegrist, 
internationellt ledande medicinsk sociolog, beskriver förhållandet som så, att 
ohälsosammast jobb har anställda som blir utsatta för höga krav men som 
inte får en rimlig belöning för detta.245 Han menar då inte enbart att det är 
en fråga om hög lön utan även erkännande för sitt arbete och möjligheter 
till utveckling och befordran som viktiga faktorer för att undvika ohälsosam 
stress och därmed hjärtsjukdomar. Stämmer hans beskrivning på hjärtpatien-
ter i Östgötastäderna?

Patienternas uppfattningar
Intervjufrågorna har handlat om upplevda orsaker till hjärtsjukdomarna och 
har tidigare beskrivits i metodkapitlet.246 Huvudhypotesen har varit att ar-
betslivet har betydelse för uppkomsten av negativ stress, vilket i sin tur kan 
leda till hjärtsjukdom. Orsaken till den negativa stressen kan emellertid va-
riera. Samtalen har i stor utsträckning kommit att handla om patienternas 
upplevelser av vilka krav som ställts från arbetsgivare och omgivning i övrigt; 
i vilken utsträckning man har haft eget handlingsutrymme och kontroll över 
sin arbetssituation och sina arbetsvillkor, samt hur stöd och belöning har 
varit och uppfattats. När det gäller detta sistnämnda handlar det såväl om 
materiella villkor, framför allt lön och löneutveckling, men också om utveck-
lingsmöjligheter samt betydelsen av mentalt stöd och uppmuntran. En ge-
nomgång av intervjuerna ur detta krav-, kontroll- och stödperspektiv framför 
allt i arbetslivet, ger följande matris.

245 Erik Larsson, ”Otrygga jobb förkortar livet”, artikel i LO-tidningen nr 3, 27 januari 2012, 
se även Siegrist Johannes, University of Dusseldorf, ”Psychosocial risks at work”, OH-
presentation från föredrag vid Committee of Senior Labour Inspectors Thematic Day, 
Supervision of psychosocial risk assessments, Stockholm, 23 nov 2009, samt Peter Ric-
hard, Alfredsson Lars, Hammar Niklas, Siegrist Johannes, Theorell Töres, Westerholm 
Peter (red), ”Obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet och riskindikatorer för 
hjärt- och kärlsjukdom: observationer baserade på data från WOLF-studien” i Psykosocial 
belastning och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom: minisymposium i WOLF-projektet 8 fe-
bruari 2001, s. 31-38.

246 Frågeschemat finns med som bilaga.
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Soc grupp I (5) Soc grupp II (24) Soc grupp III (22)

Alltför höga krav 5 11 13 

Rimliga krav – 13 9 

Dålig egenkontroll – 11 11 

Rimlig egenkontroll 5 13 11 

Dåligt stöd – 9 12 

Rimligt stöd 5 15 10 

Upplevelsen av vad som orsakar negativ stress är tydligt olika mellan social-
grupperna. Alltför höga krav är vanligast relativt sett i socialgrupp I och upp-
levs vara ett viktigt skäl till negativ stress och därigenom akuta hjärtbesvär, 
oftast infarkt. Samtidigt bedömer samtliga informanter ur socialgrupp I att 
man har stora, eller åtminstone rimliga, möjligheter att påverka sitt arbete 
och sin arbetssituation. I socialgrupp II och III är bilden mera splittrad. Såväl 
alltför höga krav som dåliga möjligheter till egen kontroll/handlingsutrymme 
på jobbet, anges som stressframkallande av nästan hälften i socialgrupp II och 
en ännu större andel i socialgrupp III.

En utgångspunkt för min studie har varit Susanna Toivanens avhandling 
Work-Related Inequalitities in Health vid Stockholms universitet. Det är in-
tressant att jämföra mina resultat med en av hennes delstudier i avhandling-
en. Hon har bland annat med hjälp av ULF-data från SCB och en population 
bestående av 6 400 personer i åldern 40-64 år genomfört en studie baserad 
på kvantitativa analyser av enkätsvar, där hon jämfört villkoren i arbetslivet, 
främst kraven i arbetet samt möjligheterna till egen kontroll, i olika inkomst-
nivåer. Toivanens enkät har haft likartade frågor som de som varit utgångs-
punkt för frågorna i mina kvalitativa patientintervjuer.247 Hon konstaterar att 
såväl variabeln höga krav som möjligheterna till eget handlingsutrymme tydligt 
följer en ekonomisk gradient.248 Medan kraven oftare blir högre i den hög-
sta inkomstkvartilen, gäller det omvända beträffande möjligheterna till egen 
kontroll av sitt arbete. Ju lägre inkomst desto mindre handlingsutrymme i 
sitt arbete. Hon konstaterar också i sin undersökning att det finns starka 
samband mellan låg inkomst och hög risk för dödlighet i hjärtinfarkt.249 Min 

247 Frågorna kommer ursprungligen från ett etablerat frågeschema som använts i SLOSH-
studien vid stressinstitutet på Karolinska Institutet, Stockholm. Frågeschemat finns med 
som bilaga i denna studie.

248 Toivanen Susanna, 2007, s. 14-15 samt figur 5. Se även delstudien Toivanen Susanna, 
Hemström Örjan, 2006, som närmare beskriver undersökningen samt underlaget i form 
av populationen hämtad från ULF som är från 1996 och 1999. ULF är SCB:s undersök-
ningar om levnadsförhållanden som görs regelbundet.

249 Toivanen Susanna, Hemström Örjan “Income Differences in Cardiovascular Disease: Is 
the Contribution from Work Similar in Prevalence Versus Mortality Outcomes?”, Inter-
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intervjustudie på hjärtpatienter uppvisar således samma tendenser som de 
som Toivanen redovisar när det gäller samband mellan socialgrupp/inkomst-
nivå, krav och möjligheterna till kontroll av sin arbetssituation. 

Det är också påtagliga skillnader mellan informanterna i min undersök-
ning när det gäller rehabilitering och stöd när man ska tillbaka till arbetslivet. 
Känslan av uteblivet stöd följer tydligt en social gradient, där upplevelsen av 
stöd från arbetsgivaren upplevs positivt för alla informanter från socialgrupp 
I, medan upplevelsen av stöd är betydligt mera splittrad bland övriga infor-
manter. Det framgår också av intervjuerna att stödet ofta har uteblivit från 
arbetsgivaren när det gäller personer ur socialgrupp III. Jag tänker nu mera i 
detalj redogöra för observationer och reflektioner som gjorts i samband med 
intervjuerna. 

Krav och kontroll 
Det är värt att uppmärksamma de markanta skillnaderna mellan de sociala 
kategorierna när det gäller synen på vad som utlöser negativ stress. Personer 
från socialgrupp I upplever att det framför allt är en orimlig arbetsbörda och 
ofta egna ambitioner som har resulterat i negativ stress och därmed hjärtbe-
svär. Däremot är det snarare bristen på egen kontroll, rimligt handlingsut-
rymme i jobbet samt dåligt stöd på arbetsplatsen som utlöser negativ stress 
och därmed hjärtsjukdom för socialgrupp II och III.

Vad som är gemensamt för de flesta informanter är att man anser sig ha 
ärftligt påbrå för ”dåligt hjärta”. Flera har nära anhöriga som dött av hjärt-
sjukdomar i förtid. Rökning anges ofta som en orsak till sjukdomen. Vidare 
uppger samtliga att arbetslivet varit stressigt. Stressen ser dock, som nämnts, 
olika ut beroende på vilka arbetsvillkoren och livssituationerna är. Detta il-
lustreras här med sammanfattningar av fyra intervjuer från tydligt skilda so-
cioekonomiska förhållanden:

Man, född 1935, socialgrupp I. Informanten jobbade i bygg- och anlägg-
ningsbranschen som egen företagare och ingenjör, därefter inom IT-bran-
schen som konsult och egenföretagare de sista åren före pensionen. Han rå-
kade ut för sina hjärtbesvär efter att han sålt sitt verkstadsföretag 1993. 

Arbetslivet har inneburit mycket och oregelbundet arbete, ofta 15 timmar 
om dygnet, uppger han.250 Ansvaret för andra människors arbetstillfällen och 
ofta pressade tidsramar upplevde han som mycket pressande. Han nämner 
också en hög andel övernattningar borta från hemmet och 6 000 mils bilå-
kande per år i tjänsten som ohälsosamt. Informanten berättar vidare att det 
så gott som alltid var omöjligt att hinna med arbetet. Men det var lärorikt 
och tillfredsställande att få använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet, 
säger han. Han upplevde att det fanns en mycket god sammanhållning och 

national Journal of Behavioral Medicine 13 (1), 2006, s 89-100.
250 Merparten av intervjuerna finns upptagna på band. Vid några tillfällen har dock inter-

vjuer dokumenterats enbart skriftligt, direkt efter intervjuerna.
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en lojal attityd bland medarbetarna. 
Som VD hade han emellertid ingen förtrogen att prata med; jag var myck-

et ensam i den rollen, framhåller han. Arbetet gav bra utdelning ekonomiskt, 
inte minst i samband med försäljningen av företagen. Hans egna funderingar 
kring hjärtbesvären handlar i första hand om ärftligt påbrå, båda föräldrarna 
har dött i hjärtsjukdom. Men han menar också att han arbetat mer än vad 
som varit nyttigt för hälsan. Han har varit rökare – minst ett paket om dagen 
– men slutade i början av 1980-talet. Även ett oregelbundet kosthåll, när han 
arbetade som mest, nämner han som bidragande orsak till hjärtbesvären. Tolv 
gånger har han fått gjort ballongvidgning av blodkärlen. Dessutom har han 
haft besvär av en krånglande mage. Han lever numera ensam sedan frun dött, 
men anser sig leva ett bra liv idag.251 

Man, född 1938, socialgrupp I. Han har under en stor del av sitt yrkesliv 
varit egen företagare i byggbranschen, men även verksam som konsult i IT-
branschen samt ett tag som aktiemäklare. Han insjuknade och fick sin infarkt 
registrerad 2006, det vill säga efter pensioneringen. Han tror emellertid att 
han har haft problem tidigare men inbillade sig då att det bara var en muskel-
inflammation i bröstet. Han gick på regelbundna hälsoundersökningar, som 
dock inte indikerade hjärtproblem bortsett från något förhöjda blodsock-
ervärden. Han är icke-rökare och som gammal idrottsman har han fortsatt 
ordentligt med motion upp i åren, framför allt med golf och tennis. Han har 
mått perfekt både före och efter infarkten. Fadern däremot dog i kärlkramp 
vid 57 års ålder och informanten tror att det kan finnas ett ärftligt samband. 

Annars anser han att det är ett stressigt arbetsliv som är orsaken till hjärt-
infarkten. Det som särskilt pressade på var att hela tiden se till att ”gub-
barna” hade jobb, säger han. Även oregelbundenheten med arbetstider och i 
livsföringen överhuvudtaget, med mycket resor över hela landet, frestade på. 
Byggföretaget sålde han 1976, även om han var tvungen att jobba kvar som 
VD-anställd på ”slavkontrakt” ytterligare fyra år.252 Därefter jobbade infor-
manten med att utveckla dataprogram – först på ett större industriföretag, 
därefter som konsult – och, som aktiemäklare på affärsbank. Det är dock i 
rollen som ”byggare” som han har sin identitet; det stämmer och det är nog 
från den tiden som hjärtat har påverkats, svarar han på min fråga. Det var ju 
rätt slitsamt, med miljöer fyllda av damm och stress. Tidsgränserna, det vill 
säga att hålla byggtiderna var också pressande, fortsätter han. 

Han upplevde att jobbet var övermäktigt, det var därför han hoppade av 
och sålde företaget.253

Man, född 1947, socialgrupp III. Informanten, som är bussförare, uppger 
att han hade sin första infarkt 1998. Han hade sedan återkommande problem 
och gick definitivt in i väggen 2001. Då blev det sjukskrivning för utbrändhet 

251 Patientintervju 12, Ekholmens vårdcentral, 19 januari 2010. 
252 ”Tvungen att jobba kvar som VD-anställd på slavkontrakt …” – informanten hänvisar 

till en uppgörelse som inte är ovanlig när en större koncern köper upp en driftig entrepre-
nör som ofta också har insyn i koncernen i rollen som underentreprenör.   

253 Patientintervju 7, Såpkullens vårdcentral, 8 november 2010
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i åtta månader. Hjälp och stöd var bra, det gällde såväl den medicinska som 
arbetsmässiga rehabiliteringen, ansåg han. Problemen med hjärtat har dock 
fortsatt. Vid det senaste tillfället fick han åka akut med ambulans till sjukhu-
set. Numera arbetar han halvtid, på morgonpasset, eftersom det är svårt att 
klara stressen med en hel dags ”tidtabellstress”.

Informanten har under en stor del av sitt yrkesliv varit yrkeschaufför, 
mestadels busschaufför. Han arbetade heltid fram till långtidssjukskrivning-
en 2001. Arbetet har varit mycket oregelbundet med så kallade delade turer 
och olika skift. Möjligheterna att påverka arbetstiden var minimala. Stäm-
pelklocka fanns inte, men väl så kallad registrering. Det innebar att man när 
som helst under arbetstiden kunde bli uppringd i bussen. Han ansåg det näst 
intill omöjligt att ta paus, tidsschemat medgav inte detta. Övertid var vanligt 
förekommande under 1980- och 1990-talen, då informanten jobbade hel-
tid. Arbetet ställde stora krav på att arbeta forcerat och han anser att det var 
psykiskt stressande att jobba under en pressad tidtabell med små eller inga 
marginaler. Ofta kändes arbetet övermäktigt.

Hans egna funderingar kring hjärtbesvären är att dessa i mycket stor ut-
sträckning är relaterade till arbetet som busschaufför, ett jobb som han haft 
i över 30 år; Det har blivit värre, efter varje upphandling och ägarbyte, säger 
han. 

Arbetet har blivit allt mer stressande och han upplever att det blev en 
direkt utlösande orsak till sjukdomen. Problemen gav sig till känna när buss-
trafiken började upphandlas i början av 1980-talet. De oregelbundna arbets-
tiderna innebar att det sociala livet blev sönderslaget. Hans framtidssyn för 
eget vidkommande har blivit mer och mer pessimistisk. Han lever numera 
ensam och har en ganska hög cigarettkonsumtion, 20 till 25 cigaretter dag-
ligen. 

Allt detta, anser han, har betydelse för hjärtbesvären, men han betonar 
att det grundläggande problemet är de alltmer pressade och försämrade ar-
betsförhållandena. Att arvet skulle ha betydelse i hans fall tror han mindre 
på. Hans pappa led visserligen av hjärtflimmer, men han dog i cancer, 87 år 
gammal.254

Man, född 1944, socialgrupp III. Han har haft två infarkter, den första i 
februari 1999 och den andra 2008. Han nämner ett stressigt yrkesliv som 
bussförare som en anledning till hjärtproblemen. En skilsmässa 1995 tog ho-
nom hårt psykiskt. Han sökte då medicinsk hjälp, men upplevde inte att han 
fick någon. Han sökte läkarhjälp så sent som fjorton dagar före den första 
infarkten, utan att något upptäcktes. Vid tiden för skilsmässan var han inte 
busschaufför utan hjälpte sin dotter med en bensinmack. I samband med 
skilsmässan fick han sparken (av dottern). Då började han köra buss, först 
på timbasis, men efter hand blev han fast anställd. Den första tiden efter 
skilsmässan var rätt jobbig, med konflikter med dåvarande frun och dottern, 
dåligt med jobb, perioder med arbetslöshet. 1995 blev han fast anställd av 

254 Patientintervju 9, Skäggetorps vårdcentral, 16 december 2009.
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bussbolaget och sedan dess har han kört på heltid. 
Han tror att busschaufförer överlag är stressade. De många klagomålen på 

busstrafiken bidrog till att det blev en inre stress. Hans mathållning var inget 
vidare – det blev mycket skräpmat, medger han. På frågan om hjärtbesvär har 
funnits i släkten svarade han nekande. Därefter berättade han om sitt häftiga 
temperament och att han har haft lätt för att brusa upp, även om det blivit 
bättre med åren. En konflikt med arbetsgivaren 1996–1998 var pressande. 
Konflikten handlade om arbetsuppgifter och turordningar vid ansökan om 
olika jobb inom företaget. Såväl arbetsgivare som det lokala facket var emot 
honom. Hans fackliga förbund centralt fick kopplas in, och han fick rätt till 
slut; det var ett par jobbiga år, kommenterar han konflikten.

Informanten slutade röka rätt tidigt, på 1980-talet, och anser sig vara 
medelkonsument när det gäller alkohol. När han skilde sig blev det lite för 
mycket, men enbart på ledig tid. Alkolås har funnits i bussarna fyra–fem år 
nu, och det tycker han är bra. Skilsmässan var mentalt påfrestande. Han fick 
bearbeta detta själv och det var tungt. Framtiden var riktigt dyster ett tag; 
det mesta var gjort nästan, säger han, och antyder att han hade umgåtts med 
självmordsplaner. 

Det oregelbundna jobbet som bussförare, med delade turer och ledighet 
mitt på dagen har han upplevt påfrestande. Det är ett ensamjobb, med sena 
kvällar ibland och hela ansvaret själv i bussen. Det var arbetstiderna som han 
av och till tyckte gjorde att jobbet blev övermäktigt. Han försökte få lindri-
gare schema och arbetsuppgifter efter infarkten, men det gick inte. Han ansåg 
inte att han fick någon rehabilitering eller stöd av arbetsgivaren. 

Ersättningen var också dålig om man betänker ansvaret, menade han; lö-
nen motsvarade långtifrån det ansvar man har. Som redan beskrivits var dess-
utom relationen med arbetsgivaren och det lokala facket dålig när infarkten 
inträffade.255

Krav och frihet 
Under denna rubrik presenteras utdrag ur intervjuer som illustrerar kraven 
i arbetslivet. Bland informanterna upplevde alla i socialgrupp I att deras ar-
betsliv varit kravfyllt men med en hög frihetsgrad när det gällde att bestämma 
i arbetet. Även personer i socialgrupp II kunde anse sig ha en hög frihets-
grad.256

Man, född 1947, socialgrupp I. Hjärtinfarkten upplevdes inte dramatiskt. 
I tre–fyra månader hade han känt vad han trodde var kärlkramp. Mitt uppe 
i en intensiv period på jobbet som utvecklings- och marknadschef, blev det 
inte av att söka läkare. 

255 Patientintervju 15, Mariebergs vårdcentral, 30 november 2010.
256 Gränsdragningen mellan olika sociala kategorier är flytande och förändras också över tid. 

Exemplet med flygledaren längre fram – Patientintervju 13, Såpkullens vårdcentral, 25 
oktober 2010 – är en god illustration.
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När det lugnade ner sig sökte han på vårdcentralen och det blev omedel-
bar transport till sjukhuset. Där gjordes en ballongvidgning. Informanten 
beskriver sin arbetssituation; man var inte snäll mot kroppen. Jag arbetade 
väldigt hårt under lång tid. Jag inser nu att arbetssituationen var stressig, men 
jag upplevde det aldrig som så, då. Sextio timmars arbetsvecka var normalt. 

Han ville vara med överallt och hade successivt tagit på sig allt mer. Ef-
ter dokumenterad infarkt och operation, delades emellertid informantens 
arbetsuppgifter upp på tre personer; det var det som var problemet, säger 
han. Innan hjärtinfarkten jobbade han med marknadsföring och hade varit 
utlandsplacerad i två år. Han jobbade också mycket med projektledning un-
der perioden fram till 2007. Han tyckte det var kul när telefonen ringde ofta, 
bland annat kontakter i Australien och USA, men han kände också att det 
slet på kropp och själ.257

Man, född 1948, socialgrupp I. Informanten berättade inledningsvis om 
sin situation vid tidpunkten för sin första infarkt, som inträffade 2002. Han 
arbetade då som regionchef och for runt i Sverige, mellan Sunderbyn i Norr-
botten, Trollhättan i Västra Götaland och flera andra sjukhus, och hade aldrig 
en lugn stund. Infarkten började ge sig till känna vid en kundkontakt i Göte-
borg, även om han då inte förstod vad som höll på att hända. Så här berättar 
han: ”Jag hade lovat kunden en golfrunda, men jag mådde inte bra – hade 
smärtor vid sista hålet, men det gick över. Jag åkte hem till Östergötland, och 
körde dagen därpå till Stockholm. Där satt jag på en kurs och hade ont, men 
trots det körde jag hem. Jag kände ingenting på tisdagsmorgonen och gick 
upp för att gå till jobbet. Då började det strama kring handlederna. Jag fick 
väcka min fru och hon körde mig till sjukhuset. Det visade sig att jag hade 
en pågående infarkt. Läkaren sade att det berodde på inre stress. Något som 
kroppen producerade då jag inte fick utlopp för min stress. Jag har varit känd 
för att jag behåller stressen för mig själv och alltid verkat lugn utåt. Men den 
här gången åkte jag in och fick ’en renovering av motorn’. Och jag har aldrig 
mått så bra som nu efter operationen.”

Han fortsatte med att berätta om sitt arbete som varit otroligt oregelbun-
det. Han har haft jobbet sedan 1994, och han fick mer och mer ansvar i takt 
med att det gick bra. Nittio hotellnätter per år blev det och den mesta delen 
av sitt arbetsliv befann han sig på vägarna. Han var chef för elva personer som 
han också betraktade som sina närmaste arbetskamrater, men indirekt hade 
han personalansvar för totalt 500 personer.258

Man, född 1947, socialgrupp II. Vi pratade om stress och dess orsaker. 
Informanten, som arbetar som flygledare, kommenterar så här: ”Jag har inte 
betraktat det som negativt med stress, jag tycker om när det rör sig. Ju mer 
du jobbar och stressar desto mer löneförmåner får du. Men det har haft en 
påverkan på hälsan, det medger jag.” Han berättade om svåra sömnbesvär; 
”stressen jag kände när jag inte fick luft då jag sov, det var stressigt”. Intervjun 

257 Patientintervju 19, Mariebergs vårdcentral, 30 november 2010.
258 Patientintervju 17, Mariebergs vårdcentral, 7 december 2010.
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gled över till att handla om arbetstid. Han har inte haft mycket övertid. Det 
betydde emellertid inte att han arbetade åtta timmar om dagen. Övertiden 
avtalades bort i slutet av 1990-talet. Däremot har han erfarenhet av skiftar-
bete från 1970-talet då han började arbeta och fram till 1983, då det blev 
nya arbetsuppgifter och mer reguljära kontorstider. Efterhand som karriären 
har utvecklats, har frihetsgraden i arbetet blivit allt större. Han bestämmer 
numera själv vad han ska göra.

Intervjun fortsatte med frågor om hur han tänkt kring infarkt, stress och 
att han själv gärna försatte sig i stressiga situationer. ”Ja, det är ju en livsstil 
som jag valt och något får man ju betala. Är det inte värre än så här, så går 
det.” Samtalet övergick till en diskussion om stimulans och uppmuntran i 
jobbet, sådant som löneutveckling och möjligheter till vidareutveckling. ”Jag 
är nöjd med löneutveckling och fortbildning. Det är få förunnat att ha det så 
bra i jobbet som jag har.”259

Man, född 1938, socialgrupp I. Informanten har arbetat som byggentre-
prenör, bankman, aktiemäklare och datautvecklare. Sin identitet anser han 
sig ha i rollen som egen företagare inom byggbranschen. Han insjuknade 
och blev opererad 2006, men hade känt av hjärtbesvären några år tidigare, 
han trodde då det var en muskelinflammation i bröstet. Två dagar innan han 
blev inlagd på sjukhuset brände det till i bröstet på natten. Morgonen därpå 
ringde han till vårdcentralen och beställde tid till dagen därpå. Samtidigt gick 
han och spelade tennis, och märkte att det var väl inte så där riktigt förstån-
digt. Därför gick han upp till vårdcentralen direkt efter tennispasset. Därifrån 
skickades han snabbt vidare till universitetssjukhuset i Linköping. Det var så 
pass allvarligt att han blev opererad direkt på natten. Enligt läkarens uppfatt-
ning var det rätt akut då, vilket inte alls var informantens egen reflektion. När 
han påstod att det var första gången, fnös läkaren och hävdade att han måste 
ha haft infarkter tidigare, även om dessa inte nu kunde tidsbestämmas. 

Informanten hade oregelbundna arbetstider, firman jobbade mycket på 
uppdrag av en statlig myndighet. Det blev mycket resor. Påfrestningen var 
framförallt ansvaret för ”gubbarna” och se till att de hade jobb. ”Det var nog 
detta som gjorde att jag drev på för att vi skulle sälja företaget”, säger han. 
Han har emellertid fortsatt som egen företagare hela sitt arbetsliv, och han 
anser själv att detta är anledningen till hjärtproblemen. Villkoren som egen 
företagare var stressande, konstaterar han. Det som upplevdes som mest be-
tungande var ansvaret för sin personal. Han berättade om sina anställda, fem-
tio byggnadsarbetare på sommaren och ett trettiotal på vintrarna. Att skaffa 
jobb till dessa var ett stort ansvar som kändes påfrestande. Resorna var också 
en stressfaktor. Han måste åka runt och kontrollera att arbetet fortgick enligt 
planerna. ”Jag låg ofta borta två, tre dagar i veckan”, säger han. ”Vi var ju 
springpojkar åt våra uppdragsgivare.” 

Arbetstiden bestämde han själv helt över, även senare som datautvecklare. 
Det blev mycket övertid. Ungefär 10 timmar i veckan tror han att det blev 

259 Patientintervju 13, Såpkullens vårdcentral, 25 oktober 2010.
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i snitt. Arbetstiden kunde vara 60–70 timmar den ena veckan, för att sedan 
vara omkring 40 timmar nästa vecka. Under åren som anställd fick han den 
lön som han begärde.260

Ovanstående fyra intervjuer illustrerar väl antagandet att kraven kan vara 
alltför höga trots frihetsgraden för personer i socialgrupp I, ofta i rollen som 
chef, eller med särskild yrkeskompetens.261

Handlingsutrymme 
Sammanställningen av vad informanterna i föregående avsnitt har berättat 
sammanfattas här nedan, och illustrerar hur olika handlingsutrymme i ar-
betslivet och möjligheter på arbetsmarknaden kan vara beroende på socio-
ekonomisk tillhörighet. Intervjuerna har tidigare redovisats under avsnittet 
”Krav och kontroll”. 

Personer i socialgrupp III har arbetat som bussförare, upplevs som stressiga, 
hårt styrda jobb men med mycket eget ansvar och små möjligheter att själv 
påverka sin arbetssituation. Den negativa stressen var påtaglig och upplevdes 
som en viktig faktor till sjukdomen. Möjligheterna till en rimligare situation 
var små både före och efter konstaterad hjärtohälsa. Stödet från arbetsgivare, 
sjukvård och rehabiliterande instanser ansågs som obefintligt.262

Personer i socialgrupp I, hårt arbetande, stort ansvar och pressade entre-
prenader som egna företagare i bygg- och anläggningsbranschen. Stressen i 
jobbet var påtaglig även här, med höga krav, men det fanns trots allt ett annat 
handlingsutrymme än för de intervjuade bussförarna. I de här redovisade fal-
len ledde det till att firmorna såldes när informanterna var i 50-årsåldern och 
de skaffade sig andra jobb, de hann göra ytterligare en karriär med likvärdiga 
inkomstmöjligheter.263 

Det är således inte enbart skillnader mellan byggföretagarna och bussfö-
rarna när det gäller kontroll över det egna arbetet. Det är även stora skillnader 
när det gäller att erbjudas eller hitta alternativa möjligheter på arbetsmarkna-
den. Större respektive mindre möjligheter att hitta rimligt likvärdiga arbeten 
jämfört med före sjukdomen, ger också olika möjligheter när det gäller att 
undvika återkommande hjärtbesvär och risk för tidig död.

260 Patientintervju 7, Såpkullens vårdcentral, 8 november 2010.
261 Beträffande chefskap och yrkeskompetens härleds dessa till begreppen ”authority” och 

”skill” i analysen. Se Wright, E.O, 1997. Begreppen och dess användning för mina syften 
har diskuterats i kapitel 3, ”Metod, material och arbetssätt”. 

262 Patientintervju 9, Skäggetorps vårdcentral, 16 december 2009 samt Patientintervju 15, 
Mariebergs vårdcentral, 30 november 2010.

263 Patientintervju 7, Såpkullens vårdcentral, 8 november 2010, samt Patientintervju 12, 
Ekholmens vårdcentral, 19 januari 2010.
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Rehabilitering och stöd 
En anmärkningsvärd och påtagligt stor skillnad mellan olika sociala kate-
gorier gäller rehabilitering. Eftervård, stöd och medicinsk rehabilitering och 
arbetsrehabilitering verkar följa en social gradient. Detta beskrivs väl i inter-
vjuerna. Arbetsgivarens roll och stöd är påtagligt olika – ju högre status och 
inkomst desto bättre stöd när man försökt komma tillbaka till arbetet. Det 
illustreras i nedanstående jämförelser mellan å ena sidan den tidigare refere-
rade regionchefen, och å den andra sidan citaten från två bussförare och en 
livsmedelsarbetare. 

Man socialgrupp I arbetar som regionchef på tjänsteföretag. Han berät-
tar beträffande möjligheter och stöd efter infarkten: ”Jag åkte in och fick 
en ’renovering av motorn’ och har aldrig mått så bra som nu.” Informanten 
redovisade sedan hur företaget gav stöd och hjälp, inklusive generös semester 
och avkoppling när han kom tillbaks efter infarkten. Han gavs bland an-
nat möjlighet att begränsa och välja sina arbetsuppgifter utan att det skulle 
påverka lönen. Inget knussel, ”no limit”, du får precis vad du vill, det var 
koncernledningens besked. Det var visserligen ett auktoritärt ledarskap i det 
ursprungligen franska företaget, men man tog också ansvar för sin personal, 
avslutar han. 264

Män, socialgrupp III arbetar som bussförare. Problemen började när buss-
trafiken började upphandlas i början av 1980-talet. Det har blivit värre, det 
vill säga sämre förhållande efter varje upphandling och ägarbyte, säger en av 
bussförarna.265 Det var framför allt arbetstiderna som gjorde jobbet övermäk-
tigt. Han försökte få ett lindrigare schema och andra arbetsuppgifter efter 
infarkten, men det gick inte.

En annan bussförare beskriver den bristande balansen mellan ansvaret 
som bussförare och belöning; man får knappast något stöd heller, fortbild-
ningen är konstlad och lönen motsvarar långtifrån det ansvar man har.266

Kvinna, socialgrupp III arbetar i livsmedelsbranschen. Hon upplevde kon-
takterna med försäkringskassan som problematiska och kränkande: ”Jag upp-
levde att jag blev ifrågasatt av försäkringskassans handläggare. De ansåg och 
anser fortfarande att jag har arbetsförmåga”, säger hon. Rådet hon fick från 
försäkringskassan var att söka nytt jobb om hon själv tyckte nuvarande arbete 
var för besvärligt.267

Ovanstående är några exempel när det gäller stöd och rehabilitering. 
Handlingsutrymme och stöd från arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom 
och ohälsa upplevs mera positivt ju bättre lön och status som du har; ju lägre 
ner i hierarkin man befinner sig, desto mindre är handlingsutrymmet och de-
sto sämre tycker man att stödet från arbetsgivare och myndigheter har varit.

264 Patientintervju 17, Mariebergs vårdcentral, 7 december 2010.
265 Patientintervju 9, Skäggetorps vårdcentral, 16 december 2009.
266 Patientintervju 15, Mariebergs vårdcentral, 30 november 2010.
267 Patientintervju 16, Skäggetorps vårdcentral, 2 december 2009.
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Belöning och uppskattning 
Som en särskilt viktig form av stöd och uppskattning kan man betrakta den 
ersättning som utgår för utfört arbete. Det handlar naturligtvis om ekonomi, 
vilka livsvillkor och vilken livsstil man kan tillåta sig, men även status, hur 
man blir värderad och uppskattad. Det är påtagligt att här finns en skillnad 
mellan personer från socialgrupp I som i regel är nöjda med sin lön och soci-
algrupp II och III som ofta uttrycker besvikelse, frustration och ilska över låg 
lön och dålig eller utebliven löneutveckling. Det kan illustreras med följande 
intervjuer:

Kvinna, född 1938, socialgrupp III. Hon sökte sju gånger för hjärtbesvär 
innan man hittade något fel. När man väl konstaterade detta år 2000, blev 
det ganska omgående ballongvidgning av kärlen. Hon gick ner från heltid till 
deltid på arbetet som kanslist på kommunen, när hon som 38-åring upplevde 
alltför mycket stress och fick mediciner mot högt blodtryck. Hon ansåg detta 
nödvändigt också för att kunna orka med stödet till sin handikappade dot-
ter. Dottern är döv och behövde mycket hjälp. Informanten arbetade på flera 
olika kommunala förvaltningar. Hon säger att hon trivdes med sitt arbete. 
Man uppskattade hennes arbete, men hon anser att lönen var riktigt dålig i 
förhållande till sin arbetsinsats och kompetens.268

Kvinna, född 1944, socialgrupp II. Hon sökte för tryck över bröstet och 
andfåddhet. Det visade sig vara kärlkramp och ”spasmer” i hjärtmuskeln. 
Sista dagen på jobbet fick hon reda på att hon hade ”åderbråck på hjärnan”, 
vilket innebar en stor och dramatisk operation i början av hennes pensionärs-
tillvaro. Hon arbetade då som studiesekreterare på ett studieförbund. Hennes 
lön var omkring tjugofem tusen kronor i månaden.

Det var inte alls någon behaglig stämning på jobbet. Informanten säger 
dock lite motsägelsefullt att hon ändå trivdes ganska bra. Den sista tiden 
fick hon också uppskattning av kollegorna; ”vem ska vi nu fråga när du går 
i pension”, fick hon höra från kollegorna. ”Däremot var jag besviken över 
hur jag värderades lönemässigt, lönen var inte alls bra i förhållande till min 
arbetsinsats.”269

Kvinna, född 1940, socialgrupp II. Informanten drabbades av en stor in-
farkt i mitten av 1990-talet, men efter en bypass operation kom livet tillbaka, 
som hon själv uttryckte det. Hon arbetade i många år som sjuksköterska på 
olika kliniker och avdelningar. Hon anser att en viktig anledning till hennes 
besvär var hot om omplacering på jobbet. Annars präglades arbetsplatsen av 
trivsel, bra sammanhållning och en juste arbetsledning. Men lönen var inte 
alls bra, säger hon. Hon upplevde att löneutvecklingen varit riktigt dålig i 
förhållande till arbetsinsats och kompetens.270

Kvinna, född 1943, socialgrupp II var förtidspensionär när infarkten inträf-
fade. Hon är numera en aktiv pensionär. Hon trivdes med sitt arbete som 

268 Patientintervju 16, Ekholmen vårdcentral, 25 januari 2010.
269 Patientintervju 14, Ekholmens vårdcentral, 20 januari 2010.
270 Patientintervju 11, Ekholmens vårdcentral, 18 januari 2010.
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tandsköterska, med arbetskamrater och annat på jobbet även om det kunde 
vara stressigt med övertid ibland. ”Däremot tycker jag inte att lönen motsva-
rade mina insatser och vad jag kunde”, säger hon.271

Man, född 1942, socialgrupp II. Han har haft affär tillsammans med sin 
fru tidigare i nio år, men jobbade som säljare när han drabbades av infarkt. 
Han blev dålig när han hjälpte sin son att fodra djuren på sonens lantgård. 
Sonen skjutsade honom till vårdcentralen, därifrån blev det ambulans till 
sjukhuset. Han var inte vid medvetande när han kom in på akuten. Nu-
mera, som pensionär, känns det emellertid bra, anser han. Stämningen på 
jobbet var oftast utmärkt. Han kom bra överens med såväl arbetskamrater 
som överordnade. Däremot var han inte nöjd med löneutvecklingen. Han 
tycker inte det motsvarade hans erfarenhet och kunnande. Det blev ett stort 
irritationsmoment, säger han. Lönen låg runt tjugofem tusen i månaden när 
han gick i pension.272

Man, född 1945, socialgrupp III. Han har arbetat i bagaryrket sammanlagt 
femtio år. Han råkade ut för en infarkt 2003. Därefter har han jobbat deltid 
och därmed kunnat slippa de tidiga morgnarna. Han har haft diabetes sedan 
lång tid. Det upptäcktes redan i lumpen. Diabetes och de tidiga morgnarna 
kan leda till hjärtinfarkt, hade hans läkare sagt.

   Uppskattningen har varierat över tid. Han har haft kontroverser; det 
är möjligt att det haft betydelse för infarkten, anser han. Löneutvecklingen, 
tycker jag inte heller har varit något vidare, det kunde kännas lite bittert ib-
land. Lönen när jag blev sjuk låg väl runt sjutton tusen i månaden.273

Kvinna, född 1935, socialgrupp III. Hon jobbade på sjukhus från 1976 och 
har förstått att hon hade en mindre infarkt någon gång i början av 1980-talet. 
Dessförinnan drev hon en bensinstation tillsammans med sin man, men efter 
konkurs och skilsmässa blev det städjobb. De stora besvären av kärlkramp gav 
sig till känna i slutet av 1990-talet. Hon blev då sjukskriven i sju månader 
som så småningom övergick i pension. Hon fick en infarkt återigen år 2000, 
strax efter att hon blivit pensionär. Informanten tror att det är arbetslivet 
som är grundorsak till hjärtbesvären. Dels var livet besvärligt i samband med 
konkurs och skilsmässa, dels blev de sista åren som städerska i vården allt 
tuffare och det var en ständig kamp för att orka med. Situationen förvär-
rades, upplevde hon, när hon blev sjukpensionär på halvtid. Schemat blev 
sämre och hon upplevde att de tyngsta städuppgifterna lämnades till henne. 
Sjukhusstädning kräver noggrannhet, men betingen gjorde att det slarvades. 
”De som var nya tog ju bara golven och jag var nog alltför noggrann”, säger 
hon eftersinnande. Löneutvecklingen var inte någonting att skryta med. Hon 
anser inte att hon belönades för sin noggrannhet, snarare tvärtom.274

Man, född 1940, socialgrupp II. Han har varit egenföretagare inom snick-

271 Patientintervju 7, Ekholmens vårdcentral, 18 januari 2010.
272 Patientintervju 11, Mariebergs vårdcentral, 12 december 2010.
273 Patientintervju 12, Såpkullens vårdcentral, 8 november 2010.
274  Patientintervju 20, Ekholmens vårdcentral, 27 januari 2010.
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eribranschen och tekniker under många år när han fick en infarkt 1982. Man 
gjorde en bypass-operation på honom och han var sjukskriven i över ett år. 
Det var då inte möjligt att ha kvar företaget som fick säljas. Kärlkrampsbesvä-
ren har dock inte gett med sig. Han anser sig ha haft ett bra arbetsliv även om 
han ofta stressade och upplevde en press; ”jag har fått uppskattning för mitt 
jobb och jag har haft en bra inkomst”, kommenterar han frågan.275

Man född 1942, socialgrupp II. Han jobbar fortfarande som egenföreta-
gare som konstruktör inom medicinsk teknik och hjälpmedel. Besvären blev 
akuta 2003. Han sökte för hjärtbesvär på vårdcentralen som sände honom 
vidare till universitetssjukhuset. Där låg han inlagd i två dagar och det togs 
prover, man sade att det var en falsk infarkt. Han var sjukskriven sammanlagt 
en vecka. När han kom hem började han ändå arbeta, firman fanns ändå där 
hemma och det var stimulerande. På frågan om han fått uppskattning för 
sitt arbete säger han: ”Jag trivs med jobbet och har fått uppskattning för mitt 
arbete. Ja, jag har haft en bra inkomst.”276

Man, född 1942, socialgrupp II. Han har i sitt yrkesliv arbetat som gym-
nasieingenjör. Plötsligt en morgon fick han köra till universitetssjukhuset i 
stället för jobbet. Han blev inlagd direkt och opererad dagen efter. Det re-
sulterade i en sjukskrivningsperiod på en månad. Därefter gick han tillbaks 
till jobbet men på deltid, 75 procent, innan han efter fem år blev pensionär. 
Han har varit inlagd flera gånger efter den första infarkten för tryck över 
bröstet, men man har inte konstaterat någon ytterligare infarkt. Rökningen 
är anledningen till hjärtbesvären, anser han själv. Han har trivts med jobbet 
och upplever att han haft stor frihet att lägga upp sitt arbete efter eget huvud. 
Det blev dock en försämring de sista fem åren. ”Efter infarkten verkade det 
som arbetsgivare och kollegor inte räknade med att jag skulle kunna göra en 
fullgod arbetsinsats”, säger han. Sammantaget tycker han ändå att han fått 
uppskattning och att lönen varit bra.277

Man, född 1945, socialgrupp II. Han insjuknade 2005 i samband med en 
promenad. Han tog kontakt med sjukhuset, opererades, och var sjukskriven 
en vecka. Därefter var han tillbaka i jobbet som säljare. Informanten bedömer 
själv att dålig kosthållning och så småningom diabetes, samt ett hektiskt ar-
betsliv har haft störst betydelse för hjärtbesvären. En familjekonflikt vid tiden 
för inläggningen kan ha varit den utlösande faktorn. Arbetsplatsen präglades 
av bra relationer, uppskattning och trivsel. ”Löneutvecklingen har varit bra 
hela tiden; jag har haft en bra lön, månadsinkomsten låg runt 50 000 kr per 
månad när jag blev sjuk”, säger han.278

275 Patientintervju 3, Ekholmens vårdcentral, 13 januari 2010.
276 Patientintervju 4, Ekholmens vårdcentral, 13 januari 2010.
277 Patientintervju 8, Ekholmens vårdcentral, 13 januari 2010.
278 Patientintervju 9, Ekholmens vårdcentral, 20 januari 2010.
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Arbetsledning och yrkesskicklighet
Begreppen authority (chefsansvar) och skill (specialistkompetens) visar sig ha 
bäring på såväl graden av handlingsutrymme, som stöd och uppskattning, in-
klusive löneutveckling.279 När det gäller handlingsutrymme och frihetskänsla 
är intervjun ovan med utvecklingschefen illustrativ: ”Jag tyckte det var kul när 
telefonen ringde ofta, bland annat med kontakter i Australien och USA, men 
jag kände också att det slet på kropp och själ”.280

Även flygledaren är ett gott exempel på att specialistkompetens leder till 
såväl ett stort handlingsutrymme i jobbet som uppskattning i form av en bra 
löneutveckling: ”Ja, det är ju en livsstil som jag valt och något får man ju 
betala. Är det inte värre än så här, så går det.”

Samtalet fortsatte kring frågor om stimulans och uppmuntran i jobbet, 
sådant som löneutveckling och möjligheter till vidareutveckling. ”Jag är nöjd 
med löneutveckling och fortbildning. Det är få förunnat att ha det så bra i 
jobbet som jag har”, avslutar han.281

Ytterligare ett exempel på att specialistkompetens leder till hög lön är 
säljaren, ”jag har haft en bra lön”, säger han. ”Månadsinkomsten låg runt 
50 000 kr per månad när jag blev sjuk.”282

Att rollen som chef leder till särskilt stöd är regionchefen ett utmärkt exem-
pel på. ”Inget knussel, ’no limit’, du får precis vad du vill, det var koncernled-
ningens besked”, kommenterar han.283 

Olika företagskulturer
Den tidigare refererade informanten, regionchef, socialgrupp I, som arbetade 
på ett franskt transnationellt serviceföretag, lyfter fram ett annat intressant 
faktum. Han menar att det finns en tydlig skillnad mellan olika företagskul-
turer som emanerar från det kontinentala Europa och Japan jämfört med vad 
som gäller i amerikanska företag, säger han. Så här beskrev han sin situation: 
”Det var ett franskt ledarskap och det var ganska auktoritärt. Jag fick försöka 
jämka detta och ställa mig upp gentemot fransmännen (som var ägare, min 
anm.). Det var krav i strid med vår arbetskultur i Sverige och jag kunde 
inte sprida de kraven neråt i min organisation. Vi var ett bra gäng med bra 
sammanhållning mellan mig och mina underchefer. Jag hade svårare med 
de överordnade franska cheferna, en fruktansvärd pappersbyråkrati var det 
också. Men när det hände mig, hjärtinfarkten alltså, då ställde företaget upp.” 
Han kunde konstatera: ”Jag jobbade på ett generöst företag som gav stöd och 
hjälp. Jag fick välja min egen takt när jag skulle komma tillbaka och utan att 
det fick ekonomiska konsekvenser. Allra först erbjöds jag en hel veckas semes-

279 Wright, Erik Olin (red) 2005, se kapitel 1”Foundations of a neo-Marxist class analysis”.
280 Patientintervju 19, Mariebergs vårdcentral, 30 november 2010.
281 Patientintervju 13, Såpkullens vårdcentral, 25 oktober 2010.
282 Patientintervju 9, Ekholmens vårdcentral, 20 januari 2010.
283 Patientintervju 17, Mariebergs vårdcentral, 7 december 2010.
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ter med frun ’all inclusive’ var som helst i världen.”284 Det hade inte självklart 
varit samma omhändertagande generositet i ett företag med en amerikansk 
syn på organisations- och ledningsfilosofi, var hans åsikt. Detta bekräftas av 
nästa informant. 

Man, född 1938, socialgrupp I. Han arbetade som VD vid ett grafiskt före-
tag, som köptes upp av en kanadensisk koncern på 1980-talet. Informanten 
menar att det fanns en transatlantisk syn på arbetskraften i koncernen, vilket 
innebar en krass och kortsiktig syn med fokus inriktat på avkastningskraven 
i ett kvartalsperspektiv. Han fick kärlkramp 1993 och sade upp sig strax efter 
återkomsten efter den medicinska rehabiliteringen. Därefter har han arbetat 
som styrelseproffs för fem medelstora företag. Han mår bra nu och har gjort 
det alltsedan han slutade som VD. Han tyckte om sitt VD-arbete, men det 
innebar många resor över jordklotet och till Canada i synnerhet, där huvud-
kontoret för koncernen finns. Han beskriver ett stressande arbetsliv och en 
kulturell stress som han menar är en konsekvens av företagskoncernens syn på 
arbete och avkastningskrav. Vår arbetslagstiftning hade man ingen motsvarig-
het till, och huvudkontoret i Canada brydde sig inte heller om denna. ”Det 
enda man brydde sig om var kvartalsredovisningen och att avkastningen hela 
tiden skulle visa på mer pengar att dela ut till aktieägarna”, sade han. Firman 
jagades att göra bättre och bättre resultat, vilket min informant ansåg vara 
katastrofalt. För att kunna redovisa ett bra resultat undveks allt som hette 
investeringar. Han sa ofta nej till huvudkontoret, när det gällde krav på kort-
siktiga rationaliseringar och hotades då med sparken. Det gick aldrig så långt. 
Istället blev han sjuk.285

Kvinnors livssituation och hjärtsjukdom
Enligt statistiken har kvinnorna fortfarande betydligt färre dokumenterade 
hjärtinfarkter än männen i de åldrar som analyseras i denna studie, även om 
det finns en tendens till utjämning mellan könen. Även bland mina infor-
manter har det varit färre kvinnor. Deras upplevelser av samband med yrke 
och jobb är inte så tydliga. Ofta lyfter man fram livssituationen i sin helhet, 
betydligt mera än män, som orsak till ohälsa. Här är några exempel;

Tandsköterska, född 1943, socialgrupp II var förtidspensionär när infarkten 
inträffade. De senaste två åren har hon dock inte haft några problem med 
hjärtat. Hon nämner att hon också lidit av fibromyalgi. Hon har trivts med 
sitt arbete och sina arbetskamrater, även om det kunde vara stressigt ibland. 
Hon uppfattar emellertid sig själv som stresstålig. De sista fem åren tyckte 
hon dock att det blev sämre med stöd och engagemang från kamrater och 
chefer. 

”Jag var inte längre hundra procent arbetsduglig”, säger hon lite bittert, 
och då fick hon inte heller någon vidareutbildning. Hon har en man som hon 

284 Patientintervju 17, Mariebergs vårdcentral, 7 december 2010.
285 Patientintervju 18, Ekholmens vårdcentral, 25 januari 2010.
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anser är betydligt sjukare än hon själv. Hon har jämfört sig med honom och 
därmed inte tyckt att hon själv varit sjuk. Ansvaret för hans hälsa hade hon 
på något sätt tagit över. Situationen har blivit bättre de sista två åren. Numera 
lever hon ett aktivt pensionärsliv. Hon bestämmer numera själv vad hon ska 
göra och vad hon orkar.286

Kanslist, född 1938, socialgrupp III. Informanten flyttade ner från Norr-
land tillsammans med familjen på 1970-talet. Anledningen var att dottern 
skulle få kvalificerad hjälp med sitt handikapp. Flyttningen blev emellertid 
en besvikelse. Dottern blev mobbad i skolan och utnyttjad sexuellt. Oron 
för dottern, numera i medelåldern, överskuggar allt annat. Det var också en 
anledning för henne att gå ner i arbetstid för att därigenom få tid att stödja 
sitt barn. Hon trivdes på jobbet, men det var svårt att kombinera med föräld-
raansvaret som sedermera också ledde till att hon tog på sig uppdraget som 
god man när dottern blev myndig. 

Det tog tid för sjukvården innan man kunde diagnosticera hennes sjuk-
dom. Hon hade uppsökt akuten sju gånger innan man hittade felet, kärl-
kramp. Det slutade dock med inläggning och en så kallad ballongvidgning 
av blodkärlen. Sedan dess har hon inte haft några akuta besvär. Dock tar hon 
hjärtmediciner.

Oron för dottern och hennes framtid har varit en viktig anledning till 
hjärtbesvären, anser hon. Hon har också skuldkänslor eftersom flytten från 
Norrland inte ledde till något positivt, tvärtom. Hon anser sig inte heller 
särskilt stresstålig. Dessutom menar hon att sjukdomen kan bero på ärftlig 
belastning.287

Kanslist född 1956, socialgrupp III. Hon har tidigare arbetat inom vården. 
Hon fick sin infarkt 2005 när hon hade gått upp tidigt för att åka iväg och 
hjälpa sin dotter. Efter behandling – dock ej operation – och konvalescens i 
en vecka, återgick hon till sitt arbete som kanslist. Hon har inte haft några 
problem sedan dess. Hon tror själv att besvären beror på ärftlig belastning. 
Båda föräldrarna dog i hjärtinfarkt. Hon är överviktig och har svårt att mo-
tionera. Hon har dessutom problem med ett ben, som gör det svårt att röra 
på sig. En trafikolycka för många år sedan ”förstörde ryggen”, vilket gjorde 
det omöjligt att fortsätta arbeta i sitt ursprungliga yrke inom vården. Hon har 
också haft en hjärnblödning i slutet av 1980-talet. Hennes arbetsliv de sista 
åren, som var anpassade anställningar på halvtid, har hon varit nöjd med, 
men det blev allt svårare att träffa mycket människor utan att bli stressad. 
Hon blev förtidspensionär för några år sedan.288 

Livsmedelsarbetare, född 1948, socialgrupp III. Informanten kommer ur-
sprungligen från Polen, där hon arbetade som matematiklärare på grundsko-
lan. Hon kom till Sverige 1988. I Sverige fick hon jobb som livsmedelsarbe-
tare. 

286 Patientintervju 7, Ekholmens vårdcentral, 18 januari 2010.
287 Patientintervju 16, Ekholmens vårdcentral, 25 januari 2010.
288 Patientintervju 18, Såpkullens vårdcentral, 9 november 2010.
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Hjärtbesvären började 2002 eller 2003, bland annat kärlkramp, men även 
högt blodtryck, klaffel, och blåsljud konstaterades. Hon hade då kontakt med 
vårdcentralen, men blev inte inlagd på sjukhus. Istället blev det sjukskrivning 
i en månad och därefter återgick hon till sitt tidigare arbete. 

Informanten anser att orsakerna till hjärtbesvären är många. Bland annat 
nämner hon att hennes mamma dog av hjärtproblem i förtid. Livet har varit 
fyllt av svåra händelser, hennes pappa mördades 1972, förföljelser och trakas-
serier i Polen, invandringstillvaron, mobbning av dottern i skolan, hon lever 
ensam och har ingen förtrolig vän eller partner. Hon har dock barn och barn-
barn som är viktiga, men samvaron med dem ger ingen mental avlastning.

Arbetet har varit fysiskt tungt och stressande. Det har inneburit treskift, 
inte sällan helgjobb och övertid, mer än 200 timmar/år. Inte minst skiftarbe-
tet har varit ett problem. Hon har haft svårt med sömnen – insomningssvå-
righeter och för lite sömn. Hon tycker att kost och måltider också varit orsak 
till hjärtproblemen – jag äter för mycket. 

Hon uttrycker besvikelse över att livet inte riktigt blev vad hon förväntade 
sig, inte minst när det gäller att fortsätta sitt yrkesliv som lärare. De hinder 
som restes när det gällde möjligheterna att arbeta som lärare i Sverige har 
försämrat hennes självkänsla och skapat osäkerhet kring identiteten.289

Laboratoriebiträde, socialgrupp III, född 1943. Hon är ursprungligen från 
Ungern och kom till Sverige som flykting i samband med Ungernkrisen 
1956. Hennes huvudengagemang numera är att vårda sin svårt KOL-sjuke 
man hemma i hyreslägenheten. Hon blev sjukpensionär vid 45 års ålder men 
har haft fullt upp med sin familj, framför allt sin allt sjukare man. I sitt yr-
kesliv arbetade hon först som pappersbruksarbetare tills dess hon skadade 
handen. Därefter arbetade hon som laboratoriebiträde på heltid och med 
skiftarbete. Hon trivdes på sitt arbete och med sina arbetskamrater, även om 
lokalerna var dragiga, vilket hon förmodade var anledningen till hennes nack-
besvär. Anledningen till att hon tvingades sluta var besvären med fibromyalgi 
som blev allt svårare samt att smärtorna i nacken till slut gjorde situationen 
omöjlig. 

Arbetet med att vårda mannen har blivit allt tyngre och detta har varit 
stressande för henne. Maken säger kategoriskt nej till modernisering av lä-
genheten eller andra förändringar av deras situation, och hon har inte vågat 
säga emot. Hon har svårt att orka, upplever att det är svårt att få avlastning 
och har ingen att prata med. Hon fick ”strålningssmärtor” första gången år 
2005, kontaktade då vårdcentralen, som omedelbart remitterade henne till 
kardiologen på Universitetssjukhuset. Informantens egen bedömning är att 
det är hennes hemsituation som är grundorsak till hennes besvär. Det allt 
tyngre arbetet med att vårda sin man, ingen avlastning och ingen att prata 
med tynger henne. Detta tillsammans med att hon är lättstressad anser hon 
vara orsaken till sin hjärtsjukdom.290

289 Patientintervju 16, Skäggetorps vårdcentral, 2 december 2009.
290 Patientintervju 3, Skäggetorps vårdcentral, 23 november 2009.
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Lokalvårdare född 1952, socialgrupp III. Hon arbetade i fyra år innan sitt 
första ”kärlkrampsanfall” 2001. Hon har fått uppsöka sjukvården för åter-
kommande hjärtproblem. Ballongvidgning har utförts fyra gånger.

Hon menar att hon är ärftligt belastad, flera släktingar har dött i hjärt-
infarkt. Hon har rökt i många år ungefär ett paket om dagen, men slutade 
2005. Hon tror inte själv att arbetet som lokalvårdare har varit avgörande 
även om det har blivit allt mer stressigt. Det är ett tungt och hårt arbete som 
ibland känns övermäktigt, även om hon inte jobbar mer än 75 procent. Det 
har blivit allt svårare att göra arbetet inom ramen för normal arbetstid. Ar-
betsledningen har blivit sämre allt eftersom – det var tydligare besked förut, 
numera är det otydliga besked om vad som gäller, säger hon. Utöver ärftlig 
belastning och rökning tror hon själv att hennes livssituation strax före den 
första kärlkrampen har haft betydelse. Situationen var kaotisk, hennes ”adop-
tivmamma” blev allt mer dement, och hennes 10-årige son fick cancer.291

Invandrarnas riskfaktorer
Jag har intervjuat sju personer med invandrarbakgrund. Det som illustreras 
med dessa intervjuer är följande faktorer: Man har ofta en gedigen utbildning 
från sitt hemland som man inte får användning för i sitt nya hemland, Sve-
rige. Flera av männen är rökare. Det finns som regel traumatiska händelser 
med i deras livsberättelser. Personerna är ofta multisjuka. Det är vanligt att 
man upplever sig kränkt och missförstådd.

Man, född 1952, från Bosnien, socialgrupp III. Informanten arbetar inom 
livsmedelsindustrin. Han berättar att han insjuknade i kärlkramp 1995. Han 
blev sjukskriven i fem år och därefter förtidspensionerad. Det var inte enbart 
kärlkrampen som var besvärande. Han hade även andra hjärtbesvär, dessut-
om diabetes och nackbesvär. Han tycker det har varit svårt att få adekvat stöd. 
Bemötandet har heller inte alltid varit så positivt i kontakten med sjukvård 
och försäkringskassa.

Informanten gick ut gymnasiet i sitt hemland och flydde till Sverige i 
samband med det första Balkankriget, 1991–1992. I Sverige fick han så 
småningom jobb som korvpackare. Ett jobb som han hade haft i tre år när 
sjukdomen utlöstes. Han anser själv jobbet som en avgörande orsak till sin 
sjukdom. Krav på högt tempo, tunga lyft, svårt att hinna med, övertid var 
vanligt förekommande. Relationen till arbetsledningen blev efterhand allt 
mer problematisk. Han upplevde att han blev lurad och han var missnöjd 
med lönen och löneutvecklingen. Han hade 20 000 kr per månad i lön, in-
klusive skifttillägg och övertid, när sjukdomen drabbade honom.292 

Kvinna, född 1943, från Ungern, socialgrupp III. Informanten kom till 
Sverige i samband med Ungernkrisen 1956. Hon arbetade tidigare bland an-
nat som laboratoriebiträde, men blev förtidspensionär 1989. Dessförinnan 

291 Patientintervju 10, Skäggetorps vårdcentral, 26 november 2009.
292 Patientintervju 2, Skäggetorps vårdcentral, 23 november 2009.
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hade hon först jobbat som pappersbruksarbetare, ett arbete där hon skadade 
handen allvarligt. Hon tjänade cirka 12 000 kr per månad på heltidsarbetet 
när hon slutade sitt arbetsliv och blev förtidspensionär. Besvär med nack-
smärtor och fibromyalgi gjorde att hon tvingades sluta arbeta. Därefter har 
hon haft fullt upp med att sköta barn och en allt sjukare make.

Hon fick strålningssmärtor första gången 2005 och tog då kontakt med 
vårdcentralen som omedelbart remitterade till kardiologen. Hon lever till-
sammans med sin make, som är svårt sjuk i KOL. Det är hon som sköter 
honom och upplever detta som stressande. Hon tycker inte att hon riktigt 
klarar av situationen och uttrycker stor oro för framtiden.293

Kvinna, född 1948, från Polen, socialgrupp III. Informanten kom till Sve-
rige 1988 och fick relativt snabbt jobb som livsmedelsarbetare. Hjärtbesvär, 
förmodligen kärlkramp, upptäcktes 2002 eller 2003. Dessutom hade hon 
högt blodtryck, klaffel, blåsljud och andra hjärtsjukdomsrelaterade symp-
tom. Andra besvär som drabbat henne är problem med ryggen, förmodligen 
scolios. Hon tror själv att det finns flera orsaker till att hon fått problem 
med hjärtat. ”Jag äter för mycket, och sjukdomen är ärftligt betingad, min 
mamma dog av hjärtproblem”, säger hon. 

Arbetslivet har varit tungt, oregelbundet, treskift, för lite sömn, insom-
ningssvårigheter. Det har också varit en besvikelse att hon inte fått möjlighet 
att arbeta som lärare i Sverige. Men framför allt har händelser i hennes liv 
framkallat negativ stress – hennes pappa mördades i Polen 1972, dottern 
mobbades i skolan i slutet av 1980-talet, nämner hon som exempel.294

Man, född 1948, kommer från Iran, socialgrupp III. Informanten kom hit 
som flykting 1988. Han var idrottslärare i sitt hemland. I Sverige blev han 
utbildad svetsare på AMU, men det var svårt att få fast jobb. första infarkten 
fick han under sin AMU-utbildning 1992. Det blev ytterligare en infarkt 
tio år senare, och därefter återkommande besvär ungefär vartannat år. Infor-
manten är mycket övertygad om grundorsaken till sina hjärtbesvär. Det var 
situationen som flykting, med oro för fru och barn som fanns kvar i Iran i 
över två år. Han nämner att såväl hans far som brodern också har drabbats 
av hjärtinfarkt. Ensamheten i Sverige de första åren och oron för familjen 
nämns flera gånger. Han rökte mycket, men har de senaste åren dragit ner 
konsumtionen till fem–sex cigaretter per dag. Han var ofta arbetslös de första 
åren i Sverige. När svetsutbildningen var klar fanns det inte behov av svetsare 
men han fick jobb på Samhall, där han trivdes. Det blev annorlunda när in-
riktningen på Samhalls verksamhet var att leasa ut personal till olika firmor. 
En del av dessa jobb var alldeles för tunga för honom. Bemanningsjobben 
tär på honom och han känner inte att han kan påverka sin situation. Han ser 
mörkt på framtiden.295

Man, född 1954, från södra Libanon, socialgrupp II. Informanten jobbar 

293 Patientintervju 3, Skäggetorps vårdcentral, 23 november 2009.
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som kommunal enhetschef sedan 25 år tillbaka. Han har studerat på hög-
skola, men avbrutit två gånger. Först handlade det om medicinska studier 
i hemlandet, därefter på teknisk högskola i Sverige. Han drabbades av sin 
första infarkt 1994 och därefter ytterligare en 1997 som gjort det nödvändigt 
att uppsöka sjukhus. Det kan ha varit fler attacker, han har haft ont i bröstet, 
men det har han inte sökt vård för. Han anser att rökning, och dålig kosthåll-
ning har haft stor betydelse för hjärtproblemen. Oro för framtiden och att det 
var trassligt på jobbet strax före den första infarkten nämner han också. Han 
har ett roligt jobb, men tror sig vara kontroversiell på jobbet. Han får stöd 
från en del men mothåll från andra. Lönen, strax under trettio tusen kronor 
1994, när han drabbades av infarkt första gången. Det är en acceptabel lön, 
men lönen är inte viktig för mig, säger han. Arbetet har krävt mycket men 
det har varit omväxlande och roligt. Han veckopendlar och arbetar mycket 
övertid, berättar han också.296

Kvinna, född 1948 i Bagdad, socialgrupp III. Hon har inte haft jobb i Sve-
rige. Däremot arbetade hon som lärare i sitt hemland och är universitetsut-
bildad med psykologi som huvudämne. Hon tillhörde den kristna, assyriska 
minoriteten i Irak, vilket var ett skäl att lämna landet och oroligheterna, när 
etnisk tillhörighet kunde vara skillnaden mellan liv och död. Hon kom till 
Sverige i slutet av år 2001 som flykting, och bor numera i hyreslägenhet till-
sammans med sin åldriga mamma. Maken dog i samband med oroligheter 
och krig i hemlandet redan 1991. Hon arbetade som låg- och mellanstadielä-
rare i mer än 20 år i Bagdad. I Sverige har hon skött sin mamma och försökt 
att lära sig svenska på Sfi. 

Hon insjuknade i september 2001 och uppsökte då en privat specialist-
läkare i sin hemstad. Hon hade fått smärtor i bröstet, men diagnosen var 
oklar. Den planerade flykten från Irak fick skjutas upp, men hon kom så 
småningom tillsammans med sin mamma till Sverige via transitläger i Jor-
danien. I Sverige har hjärtproblemen återkommit, dessutom har hon haft 
magproblem.

Hennes egna funderingar är att hjärtproblemen utlöstes av ett stressande 
arbetsliv i hemlandet och att landet befann sig i krig och däremellan i krigs-
liknande tillstånd. Bland annat upplevde hon 54 timmars oavbruten vistelse 
i skyddsrum under bombanfall utan mat. Hon anser sig också lättstressad. 

Arbetet som lärare skedde i stora klasser, 40–60 elever. Heltid innebar 
arbete klockan 8–13, men i synnerhet de sista åren fick hon ofta göra dubbla 
pass, vilket innebar att arbetet slutade klockan 17. Jobbet var stressande sär-
skilt på vårarna inför barnens examensprov, med utomstående examinatorer. 
För lärarna innebar detta ett stort stressmoment, eftersom de allra flesta elev-
erna och deras föräldrar naturligtvis ville att deras barn skulle få en fortsatt 
teoretisk skolgång.

Arbetsledningens krav var ofta motstridiga. Undervisningen var hårt 
styrd av kursplaner och läroböcker. Stöd och uppskattning blev efterhand 

296 Patientintervju 13, Skäggetorps vårdcentral, 29 december 2009. 
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allt sämre mot slutet av 1980-talet. Motsättningarna mellan olika religioner 
och kulturer ökade och därmed misstänksamheten också mellan kollegor.297

Tolkning
Informanternas utsagor bekräftar mina antaganden när det gäller socialgrupp, 
kön och etnicitet samt samband mellan villkoren i arbetslivet och hjärthälsan. 

Generellt kan man säga att de manliga informanter som haft högre in-
komst och större handlingsutrymme i jobbet uppger sig må bättre efter sin 
sjukdom än de personer som har haft osäkra inkomster och hårt styrda arbe-
ten. De kvinnliga informanterna ger som regel uttryck för en sämre livssitua-
tion och uppger sig ofta må sämre än flertalet män. 

När det gäller informanter med utländsk bakgrund ger deras berättelser 
uttryck för att man mår sämre än infödda svenskar. De utländska männen 
är eller har tills nyligen också varit rökare.298 Flera berättar dessutom om 
traumatiska upplevelser i sitt ursprungliga hemland och under flykten. Man 
anser sig också ofta utsatta för diskriminering i det svenska samhället och 
livet blev inte som man tänkt sig.299 För flera utländska informanter har sta-
tuspositionen försämrats efter emigrationen till Sverige och svårigheterna att 
få permanent arbete.

När det gäller kategorin egna företagare visar intervjuerna att det är vik-
tigt att göra distinktioner här. Identiteten och yrkesrollen leder inte själv-
klart till en hög position socioekonomiskt och statusmässigt. Sammantaget 
sex informanter har haft ett yrkesliv huvudsakligen som egna företagare.300 
Ytterligare sex personer har växlat mellan att vara anställda och att sköta ett 
eget företag.301 De flesta har arbetat själva eller tillsammans i familjen kring 
en affärsrörelse eller liknande. Förutsättningarna har ofta medfört långa ar-
betsdagar och ändå resulterat i en osäker ekonomisk situation. I något fall 
har villkoren varit sådana att det slutat med konkurs. De tre kvinnorna som 
prövat att driva eget företag har haft påtagligt pressande situationer, i det 
ena fallet slutade det med konkurs och skilsmässa.302 Dessa tre kvinnor samt 
en man nämner uttryckligen att situationen som egenföretagare har varit så 
stressande att den medfört ohälsa.

297 Intervju 17, Skäggetorps vårdcentral, 9 december 2009.
298 Samtliga fyra manliga invandrare rökte dagligen.
299 Intervju 2, 23 nov 2009; Intervju 3, 23 nov 2009; Intervju 12, 23 nov 2009; Intervju 13, 

29 dec 2009; Intervju 16, 2 dec 2009; samtliga vid Skäggetorps VC.
300 Intervju 18, Hageby vårdcentral, 2 nov 2010; Intervju 7, Såpkullens vårdcentral, 8 nov 

2010; Intervju 3, 13 jan 2010; Intervju 4, 13 jan 2010; Intervju 12, 19 jan, 2010; Inter-
vju 21, 27 jan 2010, samtliga Ekholmens VC.

301 Intervju 4, Hageby VC, 2 nov 2010; Intervju 10, Såpkullen VC, 9 nov 2010; Intervju 
5, Skäggetorps VC, 2 dec 2010; Intervju 20, Ekholmens VC, 20 jan 2010; Intervju 22, 
Ekholmens VC, 1 feb 2010; Intervju 11, Marieberg VC, 14 dec 2010.

302 Intervju 5, Skäggetorps VC, 2 dec 2010; Intervju 20, Ekholmens VC, 20 jan 2010; Inter-
vju 21, Ekholmens VC, 27 jan 2010. 
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Fem informanter har varit långtidssjukskrivna eller arbetslösa en längre 
tid. Dessa fem återfinns delvis i socialgrupp II (två personer), delvis i soci-
algrupp III (tre personer). Det finns anledning att återkomma till den här 
gruppen i ett vanmaktsperspektiv.303  

Nästan alla informanter nämner förhållanden i arbetslivet som en viktig 
anledning till hjärtproblemen. Vidare relaterar särskilt kvinnor ofta utveck-
landet av hjärtproblem tidsmässigt till dramatiska händelser som inträffat i 
livet. Ohälsosamma vanor, främst rökning och dålig kosthållning som grund-
lagts tidigt i vuxenlivet, är också återkommande som förklaringar. Ärftliga 
förhållanden omnämns relativt frekvent i intervjuerna.

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjuerna visar följande;
Arbetslivet upplevs spela en central roll för hälsan, särskilt för männen. 

Den sociala gradienten tycks vara mycket tydlig när det gäller upplevd hälsa 
– ju högre socialgruppstillhörighet desto bättre mår informanterna. Social-
gruppstillhörighet slår också igenom beträffande hur man upplever sitt hand-
lingsutrymme, det vill säga egen kontroll i arbetslivet och på arbetsmarkna-
den, likaväl som rehabiliterande åtgärder och socialt stöd. Förutsättningarna 
upplevs mera positivt av de informanter som tillhör socialgrupp I, än för 
informanter som finns i socialgrupp II och III.

Mina kvinnliga informanter tillhörde enbart socialgrupp II och III. Deras 
upplevelse av sambanden mellan arbetsliv och ohälsa är inte lika tydliga. Livs-
villkor i bredare bemärkelse och särskilt ansvar för hem och familj nämndes 
som ohälsoframkallande stressfaktorer minst lika ofta som villkoren i arbets-
livet.

Informanterna med utländsk bakgrund tillhörde också i sin socioekono-
miska bakgrund socialgrupp II och III i Sverige, även om positionen i hem-
landet i några fall var en annan. Deras erfarenheter i rollen som flyktingar 
och invandrare, med ibland traumatiska upplevelser, nämns lika ofta som 
stressframkallande faktor som situationen i arbetslivet. 

Hypoteserna kring authority och skill bekräftas. Professionell yrkeskompe-
tens och chefspositioner leder till större handlingsutrymme och egenkontroll. 
Stöd och rehabilitering från arbetsgivaren upplevs som påtagligt bättre för 
personer med särskild kompetens, oftast kategoriserade som socialgrupp I 
och II.304 

En annan viktig iakttagelse är att bland informanterna är kategorin egna 
företagare placerade i samtliga tre socialgrupper, dock flest i socialgrupp II. 

303 Forskning inom området visar på tydliga samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Se t.ex. 
Starrin Bengt, Forsberg Erik, Rantakeisu Ulla. Kapitlet ”I arbetslöshetens spår” ur Hä-
renstam Annika, Lundberg Ulf, Lindbladh Eva, Starrin Bengt, (red), 1999 samt Starrin 
Bengt Unemployment, poverty and shame – exploring the field (draft 06-09-02), Karlstads 
universitet 2006; se även Starrins krönikor i Värmlands folkblad, 2012-04-14 samt 2012-
06-16;  Siegrist Johannes, ”Psychosocial risks at work”, OH-presentation från föredrag 
vid Committee of Senior Labour  Inspectors Thematic Day, Supervision of psychosocial 
risk assessments, Sthlm 23 nov 2009.

304 Se avsnittet ”Krav och frihet” i detta kapitel.
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Gruppen är påtagligt heterogen. Flera av dessa personer har erfarenhet av 
såväl egen näringsverksamhet som lönearbete. I dagens arbetsliv har möjlig-
heten att starta eget inte sällan blivit ett alternativ först när en trygg anställ-
ning och inkomst inte är möjlig att erhålla på arbetsmarknaden. Några har då 
prövat möjligheten att driva företag under några år, men funnit kraven alltför 
påfrestande i längden. Kategorin egen företagare problematiserar således ett 
alltför schematiserat klassbegrepp.305

Långtidsarbetslöshet, tycks vara en påtaglig ohälsorisk för män. Männen 
uttrycker tydligare än kvinnorna besvikelse, sorg och skam över att ha ham-
nat utanför arbetslivet. Om situationen är lika svår och ohälsoframkallande 
för arbetslösa kvinnor är svårt att uttala sig om utifrån intervjuerna. De bägge 
kvinnorna i den situationen som intervjuats, har invandrarbakgrund och de-
ras situation har varit speciell. Deras villkor har mer präglats av rollen som 
anhörigvårdare respektive av tidigare krigs- och flyktingupplevelser. Besvi-
kelse över att inte ha fått möjlighet att använda sig av sin utbildning från 
hemlandet skapar också frustration och social degradering.

305 Holm Jens, ”Klass betingat av ekonomi eller av kultur? – En studie i diskussionen av 
klassbegreppet”. D-uppsats vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 1996. 
Holm diskuterar här, med utgångspunkt från Wright och Bourdieu, hur klassbegreppet 
förändrats över tid, och hur viktigt det är att förstå begreppet klass i ett dynamiskt och 
föränderligt samhällsperspektiv.
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Kapitel 9 
Städernas utveckling i ljuset av dödligheten  

– aktörers reflektioner
Efter studien i förra kapitlet, med redovisning av patientintervjuer och ana-
lysen av dessa om hur arbetsliv och socioekonomiska förhållanden påverkat 
hjärthälsan, är det dags att återgå till den bredare jämförelsen mellan dödlig-
heten i Linköping och Norrköping i ett samtidshistoriskt perspektiv. Det är 
relevant och fruktbart att göra en komparativ studie av dödligheten i de bäg-
ge städerna och deras samtidshistoriska utveckling. Skälen är åtminstone två; 
dels att statistik och annat källmaterial oftast analyseras med utgångspunkt 
från den ena eller den andra staden, dels att Linköping och Norrköping har 
varit och är beroende av varandra. Beslut som rör den ena staden har ofta 
fått konsekvenser i den andra. Ett sätt att undersöka städernas utveckling i 
ett jämförande perspektiv kan vara att prata med personer som har överblick 
och varit involverade i beslut och händelser av betydelse för utvecklingen i 
städerna och i länet.

Informanterna i den här studien har varit ledande politiker, tjänstemän i 
nyckelpositioner privat och offentligt, samt tongivande läkare. De har valts 
med utgångspunkt från att de verkat under lång period och därmed kan över-
blicka en stor del av den tidsperiod som jag undersöker. Dessutom har de 
haft centrala positioner som beslutsfattare och opinionsbildare. De har unik 
kunskap och erfarenhet inom sina respektive kompetensområden. Syftet har 
varit att få dessa personer att reflektera över vad som hänt och beslutats i de 
bägge städerna under efterkrigstiden fram till dagens verklighet på 2000-ta-
let. Utgångspunkt för reflektionerna har varit den ojämlika hälsosituationen 
mellan de bägge städerna, och då i synnerhet skillnaderna i hjärtdödlighet. 
Frågeställningarna har skiftat något på grund av informanternas olika roller. 
Ett särskilt tema har varit att diskutera alternativa förklaringar till den över-
raskande utjämningen mellan städerna när det gäller för tidig död i hjärtin-
farkt på 1970-talet. En dödlighet som stagnerade tidigt i Norrköping, runt 
decennieskiftet 1969/70, samtidigt som den fortsatte att öka i Linköping 
ytterligare ett årtionde. Följande personer har intervjuats:

Politiker
• Ragnar Gustafsson, landstingsråd i Östergötland 1972–1988, tillika För-

valtningsutskottets ordförande åren 1979–1988. Förvaltningsutskottet 
motsvarade närmast nuvarande landstingsstyrelse.
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• Göran Färm, kommunalråd i Norrköping 1994–1998, med ansvar för 
bland annat arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. EU-politiker 1999– 
och fortfarande när detta skrivs 2012.

• Göthe Anderson, ledamot i kommunstyrelsen, Linköping 1967–1991, 
tillika gruppledare för socialdemokraterna i staden 1972–1991. Han var 
kommunstyrelsens ordförande de år då socialdemokraterna lyckades skapa 
majoritetskoalitioner i kommunen 1973–1976, 1980–1986, 1989–1991.

• Kaj Krantz, kommunalråd i Norrköping 1976–1992, dessutom kom-
munstyrelsens ordförande 1989–1992. 
Tjänstemän

• Ulf Jönsson, socialassistent och utredare i Norrköping från 1960-tal till 
1980-tal. Därefter arbete inom omsorgssektorn i Landstinget i Östergöt-
land under 1980- och 1990-tal, de sista åren som chef. 

• Lennart Kagervik, arbetsledare på Nefa/Philips i Norrköping från 1965 
och personalchef på samma företag, från 1969 till 1975, därefter fyra år 
som personalchef på Luxor i Motala. Han har även jobbat på Gustavs-
bergs porslinsfabrik.

• Stig Breström, trettio års tjänst inom Arbetsförmedlingen, bland annat 
som utbildningschef inom AMU – arbetsförmedlingens organisation för 
arbetsmarknads-utbildning – i Norrköping 1968–1980. Därefter arbe-
tade han som chef för arbetsförmedlingen i Norrköping fram till pensio-
neringen 1991.
Läkare

• Hans-Olof Ahnlund, kirurg på Norrköpings centrallasarett 1959–1984, 
varav som klinikchef under en stor del av tidsperioden. Han var en av 
pion järerna när det gällde att inoperera pacemakers på patienter med 
svaga hjärtan.

• Åke Lindqvist, distriktsläkare från 1974 på Hageby vårdcentral, Norrkö-
ping, chef där åren 1982–2003, arbetade fortfarande kvar på vårdcentra-
len som distriktsläkare 2010.

• Dag Domeij, distriktsläkare i Linköping 1974–2002 bland annat som 
chef på Torkelsbergsgatans vårdcentral.

• Barbro Beck-Friis, professor, geriatriker, från 1968 i Östergötland, över-
läkare inom långvården i Motala från 1969, chefläkare på samma sjukhus 
under 1980- och 1990-tal. Rådgivare till landstingets hälso- och sjuk-
vårdsnämnd i Östergötland åren 1994–1998.

• Erling Karlsson, kardiolog, verksam i Linköping sedan 1969 till sin pen-
sionering 2006. Klinikchef från 1980-talet.

• Jan Fridén, kardiolog, verksam först i Linköping 1965–1973, därefter i 
Norrköping som överläkare och klinikchef på centrallasarettet i Norrkö-
ping och senare på Vrinnevisjukhuset fram till pensioneringen i början av 
2000-talet.

Referat av intervjuerna finns alla utskrivna, och i flertalet fall också upptagna 
på ljudband. Jag har valt att sammanfatta utdrag ur intervjuerna och sam-
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manställa mina kommentarer med utgångspunkt från några olika bestäm-
ningsfaktorer för hälsa. 

Inkomst, arbetsliv och utbildning
Bland politikerna finns följande synpunkter:

Göran Färm menade att det tveklöst varit så att i jämförelse med Lin-
köping har det alltid varit ”sämre” jobb i Norrköping – mindre varierat ar-
betsinnehåll, mindre krav på yrkesskicklighet, mindre handlingsutrymme, 
mindre självständighet i jobbet. Detta gäller även när man specifikt jämför 
industri- och tillverkningsjobben i de bägge städerna. Det är ovedersägligt att 
arbetsmiljön i Norrköping inom textilen märkte människor för livet, anser 
Färm. Han nämner särskilt dammlunga och dåliga ergonomiska villkor. Även 
inom andra delar av industrisektorn var arbetsmiljön dålig. Goodyear och 
Ericsson nämner han som några dåliga exempel. De gav visserligen möjlighe-
ter för korttidsutbildade kvinnor att få nya jobb efter textilnedläggningarna, 
men det var fortfarande tempojobb, dålig arbetsmiljö, skiftarbete, låga löner 
och litet beslutsutrymme.306

Kaj Krantz berättade hur hans roll – före den politiska karriären – som sta-
tistiker och utredare, gav honom en unik inblick i hur besvärlig situationen 
var i Norrköping i jämförelse med andra städer. Norrköping låg alltid längst 
ner i alla socioekonomiska jämförelser. Det var Norrköping, möjligen ibland 
tillsammans med Borås och Eskilstuna, som hade alla bottenplaceringarna 
oavsett om man jämförde utbildning, bostäder eller vilka andra socioekono-
miska mått som helst.

Han beskrev också sin ganska konkreta bild av hur skillnaderna i hjärt-
infarktsdödlighet kan ha uppstått; hög arbetslöshet leder till mer missbruk, 
större ohälsa och för tidig död, inte minst i hjärtinfarkt. Han ansåg att det 
fortfarande finns påtagliga sociala skillnader mellan städerna. Det är en an-
nan utbildningsnivå i Linköping, hävdade han. Högre statusjobb ger lägre 
dödlighet. De yrkesgrupper som dominerat i Norrköping har en högre död-
lighet långt ner i åldersgrupperna. Krantz lyfte också fram viktiga faktorer 
som utvecklade staden och därmed förutsättningarna för en bättre hälsa. 
Främst nämnde han expansionen av den offentliga sektorn. Det ledde till 
en helt annan bredd av arbetsmarknaden, och att fler kvinnor utbildade sig. 
Han lyfte också fram betydelsen av de fem statliga verken som utlokaliserades 
till Norrköping på 1970-talet. Det innebar 2000 arbetsplatser och många 
Norrköpingsbor fick jobb där, inte minst kvinnor på olika kontorsarbeten.

Detta var livsavgörande för Norrköpings överlevnad, ansåg han.307 

306 Intervju med Göran Färm, 22 februari 2008.
307 Intervju med Kaj Krantz, 11 oktober 2010. De statliga verkens betydelse är dock om-

tvistad. En del personer hävdar att den första generationen av utlokaliserade tjänstemän 
från Stockholm aldrig identifierade sig med Norrköping. De flyttade inte till staden utan 
fortsatte att pendla hela yrkeslivet. Bland annat Göran Färm uttryckte denna uppfattning. 
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Bland de intervjuade tjänstemännen finns också intressanta kommentarer:
Ulf Jönsson redovisade följande uppfattningar: Arbetslivet hade stor be-

tydelse och arbetsmarknadens villkor var påtagligt olika och skiljer sig fort-
farande säkert åt i de bägge städerna. Ett exempel på dåliga arbetsvillkor i 
Norrköping som Ulf Jönsson nämnde är däcktillverkaren Goodyear, ett fö-
retag som hade sin storhetstid under 1960- och 1970-talen, de år då Jönsson 
arbetade inom socialtjänsten i Norrköping. Arbetsförhållandena var väldigt 
besvärliga, med monotona jobb, dålig arbetsmiljö, bland annat så kallad kim-
rök, som var och är mycket ohälsosamt. Det är klart påvisat att det fanns en 
överdödlighet – åtminstone på vissa banor på det löpande bandet – som kan 
relateras till arbetsmiljön på det företaget. Det var såväl arbetsvillkoren, som 
dåligt mottagande av invandrare på arbetsplatserna och de socioekonomiska 
omständigheterna som hade betydelse för ohälsa och för tidig död, summe-
rade han som sin uppfattning. 

”Textilen” har präglat staden, särskilt som industrierna fanns mitt i de 
centrala delarna. Präglingen som arbetarstad finns fortfarande kvar, menade 
han, även om arbetslivet efterhand blivit mera differentierat. Den allt större 
arbetslösheten och nedläggningen av stora industrier på 1980- och 90-tal – 
med Ericsson som en besvärlig ”final” – har varit tunga. Det har varit svårt 
för många att få jobb igen, särskilt äldre och lågutbildade.308 

Också bland läkarna finns kommentarer kring socioekonomi, arbets-
marknad och utbildning som bestämningsfaktorer för skillnader i hälsa mel-
lan de bägge städerna:

Hans-Olof Ahnlund hävdade i likhet med andra informanter att Norrkö-
ping var exceptionell i riket, med tanke på de socioekonomiska förhållan-
dena. Bland annat många ensamstående kvinnor i Norrköping levde under 
mycket små omständigheter. Patienterna var också nästan onödigt eftergivna 
och ödmjuka, tyckte han. Han jämförde med sin tid som läkare i Eskilstuna, 
en stad där han ansåg att det fanns en helt annan kultur, med självmedvetna 
smeder som tidigt präglat människors inställning i den staden. Det fanns 
många besvärliga och tunga jobb i Norrköping under hans tid som läkare 
från 1959 till sent på 1980-talet – rentav människofientliga arbeten. Han 
ansåg sig ha fått god inblick i förhållandena också som ”sjukkasseläkare” – en 
syssla som han hade flera år efter sin pensionering.309

Dragkampen om strategiska positioner och resurser
Så här reflekterade några av aktörerna.

Göthe Anderson hävdade att inom socialdemokratin och facket i Öster-
götland har Norrköpings arbetarekommun och fackliga företrädare alltid an-

Han ansåg också att de statliga verkens etablering innebar, att trycket på universitetet 
att etablera sig i Norrköping blev mindre. Därigenom försenades högskolesatsningarna i 
staden med ett par decennier, ansåg han (intervju Göran Färm 22 februari 2008).

308 Intervju med Ulf Jönsson 17 juni 2010.
309 Intervju med Hans-Olof Ahnlund 12 maj 2010.
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sett sig som ledande och betraktat detta som något självklart. Han ger några 
exempel; Det gick inte att ifrågasätta att Norrköping skulle ha två ”säkra” 
platser till riksdagen, medan Linköping fick nöja sig med en. När det gällde 
sjukhusfrågan och en satsning på att utveckla Regionsjukhuset i Linköping 
till ett universitetssjukhus stördes detta hela tiden av Norrköpings arbetare-
kommuns krav på att ha en likvärdig sjukhussatsning. En ledande sjukvårds-
politiker från Norrköping, hamnade i den politiska kylan när han ifrågasatte 
behovet av två stora läns/regionsjukhus, berättade han.

Även när det gällde universitetet blev det problem med Norrköping, me-
nade Göthe Anderson. Ansträngningarna att etablera och utveckla högskola/
universitet i Linköping ledde till krav på att även Norrköping skulle ha en 
teknisk högskola. Dessa krav komplicerade och försvårade högskolelokalise-
ringen till Linköping och Östergötland överhuvudtaget.  

När statliga resurser och institutioner fördelades gnälldes det i Norrköping 
över att Linköping fick mycket gratis, ansåg Göthe Anderson. Han medgav 
dock att det fanns ett visst fog för synpunkterna. Exempelvis finns det mer av 
forskningsmiljöer i de statliga verk som efterhand fanns i Linköping, till ex-
empel Statens kriminaltekniska laboratorium och Försvarets materielverk.310 

Ragnar Gustafsson bekräftade att det var en stenhård diskussion inom den 
socialdemokratiska gruppen beträffande sjukvården till och med så sent som 
på 1970- och 1980-talen. Den östra länsdelens socialdemokrater ville ha ett 
med regionsjukhuset likvärdigt länslasarett; arbetarekommunerna i Linkö-
ping och västra länsdelen var emot. Bakgrunden till motsättningarna i det 
socialdemokratiska partidistriktet var tillsättandet av en utredning, som kom 
att få namnet ”Kapacitetsutredningen”, och som skulle analysera behoven av 
sjukhusvård inom landstinget. Utredarna kom fram till att ett länslasarett i 
Norrköping skulle innebära en överkapacitet av länssjukvård i Östergötland. 
Ragnar Gustafsson menade att utredningen aldrig borde kommit till stånd 
– ifrågasättandet av ett nytt lasarett i Norrköping från resten av länet, och 
från moderata riksdagsledamöter skapade djupa sår i länet. Detta med tanke 
på tidigare diskussioner och löften som gavs i samband med Norrköpings 
inträde i landstinget 1967.

Ragnar Gustafsson fortsatte med att kommentera omvandlingen av det 
tidigare stadsläkarsystemet, den organisation av generell medicinsk vård i stä-
derna som föregick primärvårdsreformen. Detta fanns kvar länge i Norrkö-
ping, men fungerade bristfälligt. Vårdcentralsutbyggnaden blev försenad, del-
vis på grund av att det nya sjukhuset tog all kraft, men även därför att det var 
svårt att rekrytera allmänläkare. Vårdcentralerna byggdes också alltför stora. 
I realiteten blev de som minisjukhus, vilket förfuskade hälsoperspektiv och 
förebyggande hälsovård. Han övergick därefter till att reflektera kring den 
utredning och realisering av medicinsk universitetsutbildning, som skulle bli 
av central betydelse för länet, ett regionalt hälsouniversitet i Östergötland. 
De nya tankarna om focus på salutogena faktorer och folkhälsa samt med en 

310 Intervju med Göthe Anderson, 9 maj 2008.
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inledningsvis sammanhållen utbildning för olika yrkesgrupper var viktiga för 
länets utveckling och blev också ”kronan på verket” i hans egen politiska gär-
ning. Utredningen och tankarna i denna utbildning var en grundbult för att 
få med bland annat universitetskanslersämbetet på tankarna om att etablera 
en medicinsk fakultet vid Linköpings universitet.311

Stig Breström påpekade det faktum, att Linköping växte om Norrköping 
i slutet på 1980-talet, som betydelsefullt. Det har påverkat maktförhållan-
dena. Tjugotusen studenter i Linköping, det är klart att det betyder något, 
sade han. Sedan fick ju ändå Norrköping så småningom ett campus, fort-
satte han. Riksbanken flyttade till Linköping, inte till Norrköping, klart det 
påverkar. I Norrköping hade man ingen statlig verksamhet att falla tillbaka 
på. Staden har fått klara sig själv och konkurrera med andra industristäder 
för sin utveckling. Man har dock ansträngt sig att kompensera en sämre ar-
betsmarknad. Norrköpings kommun har varit bra på arbetsmarknadspolitik, 
reflekterade han. Som exempel nämner han byggandet av Lindökanalen som 
var ett viktigt arbetsmarknadsprojekt.312

Jan Fridén ansåg det uppenbart att Linköpings regionsjukhus och senare 
universitetssjukhuset hela tiden fått relativt mer resurser än Norrköpings cen-
trallasarett och efterhand Vrinnevisjukhuset. Man hade bland annat en helt 
annan och bättre rehabilitering med infarktsköterskor, träningsgrupper och 
andra resurser. Numera, 2010, har man ingen hjärtinfarktavdelning längre på 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det är anmärkningsvärt när det handlar om 
150-tusen invånare som man har ansvar för, sade han.

Fridén tog även upp ett aktuellt spörsmål, nämligen ambulanssjukvår-
den som också är till Norrköpings nackdel, ansåg han. Linköping har sex 
ambulanser och Norrköping fem. Transporttiderna har betydelse även om 
ambulanserna har utvecklats. Försöken att slå ihop organisationen av rädd-
ningstjänsterna i de bägge städerna har ju gått åt h-e och inte bidragit till att 
förbättra Norrköpings ambulanssjukvård, var hans slutkommentar.313

Barbro Beck-Friis kommenterade fördelningspolitiken inom landstinget. 
Norrköping fick backa när Linköping gick framåt, och det påverkade också 
synen på framtiden. Det är klart att om framtidstron är ljus eller mörk spelar 
roll för hälsan, också för hjärtinfarktsfrekvensen, berättade hon. Samtidigt 
ansåg hon att neddragningarna av vården på 1980- och framför allt 1990-ta-
len, drabbade befolkningarna i båda städerna lika. Hon menade att det alltid 
har varit en dragkamp om vårdresurserna mellan Norrköping och Linköping. 
Den dragkampen kulminerade när Linköping blev universitetssjukhus.314 

311 Intervju med Ragnar Gustafsson, 15 februari 2008.
312 Intervju med Stig Breström, 1 december 2010.
313 Intervju med Jan Fridén 21 februari 2011.
314 Intervju med Barbro Beck-Friis, 8 februari 2011.
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Boendevillkoren 
Hans-Olov Ahnlund berättade om en kollega som var barnläkare. Hon gjorde 
hembesök hos en sjuk patient i Norrköping. När hon kom in i bostaden fick 
hon kliva över sju sovande personer i det lilla järnspiselrummet, innan hon 
nådde fram till den sjuka patienten – och detta var på 1960-talet.315

Kaj Krantz kommenterade nedgången av infarkter i Norrköping redan på 
1970-talet. Den dramatiskt förbättrade bostadsstandarden kan ha påverkat. 
Bostäderna stod färdiga på 1970-talet och även ålderdomshemmen byggdes 
ut tidigt, redan på 1960- och 1970-talen. Det kan ha påverkat utvecklingen 
positivt, var hans mening. Boendestandarden i Norrköping räknades till den 
sämsta bland Sveriges städer långt in på 1960-talet. En stor del av bostadsbe-
ståndet var undermåligt, med små trånga lägenheter, dass på gården, ohyra 
och brist på varmvatten. Det är uppenbart att detta skapade många olägen-
heter och större smitto- och hälsorisker än i de flesta andra större städer. 
Miljonprogrammets många nya moderna lägenheter och utbyggnaden av 
ålderdomshem innebar med all säkerhet att de sanitära förhållandena blev 
bättre, vilket Kaj Krantz påpekade. Samtidigt skapades andra problem i dessa 
omfattande nya bostadsområden, som växte fram hastigt, och där omfattande 
omflyttning och tomma lägenheter blev ett stort problem under de komman-
de årtiondena som följde, ett faktum som heller inte förnekades av Krantz.316 

Rökning – skillnader mellan städerna
Jan Fridén påminde om att det allra viktigaste för hälsan var att rökavvänj-
ningskampanjerna började ge effekt på 1970-talet. Det medförde att ned-
gången i hjärt- och kärldödlighet generellt tog sin början. Det finns samtidigt 
stora skillnader mellan socioekonomiska grupper när det gäller rökningen. 
Rökningen är ju mera frekvent i lägre socialgrupper, sade han. Detta var och 
är den stora skillnaden mellan Norrköping och Linköping, som leder till rela-
tivt fler hjärtinfarkter i Norrköping, ansåg han. Andelen människor från lägre 
socialgrupper är ju fler i den sistnämnda staden.317

Barbro Beck-Friis berättade att det inte var självklart att man som läkare 
avrådde från rökning på 1970-talet. Eftersom rökning är en så tung faktor för 
utvecklandet av hjärtinfarkter tänker man på detta i första hand som en orsak 
till skillnaderna mellan städerna. Det är lättare att motivera högutbildade och 
det finns fler människor med högre utbildning i Linköping än i Norrköping, 
menade hon.318 

Kaj Krantz ville först inte riktigt uttala sig om rökningens konsekvenser, 

315 Intervju med Hans-Olov Ahnlund, 12 maj 2010.
316 Intervju med Kaj Krantz, 11 oktober 2010; Se även Kvarnström Lars, Malmsten Dan, 

Nilsson Hans, kapitel ”Befolkning och boende”, särskilt avsnittet ”Den verkliga verklig-
heten”, s. 69-72, i NH.

317 Intervju med Jan Fridén, 21 februari 2011.
318 Intervju med Barbro Beck-Friis, 8 februari 2011.
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eftersom han inte kände sig hemma på området. Han reflekterade emellertid 
kring att det finns ett samband mellan negativ stress och rökning. Han kon-
staterade också att lågutbildade röker mer än högutbildade, och det finns fler 
lågutbildade i Norrköping än i grannstaden.319

Lennart Kagervik var inne på liknande tankegångar: Det som kan väga 
neråt hälsomässigt för Norrköping jämfört med Linköping skulle kunna vara 
teorin om att rökning och missbruk har någon slags klassanknytning, sade 
han. Han tycker sig se att många unga kvinnor röker i Norrköping, och det 
är definitivt en hälsofara. Ungdomar här röker troligen mer än motsvarande 
åldersklasser i Linköping och det påverkar hälsoskillnaderna, trodde han.320

Kvinnors situation 
Ragnar Gustafsson reflekterade kring sambandet mellan utträde på arbets-
marknaden och samhällsengagemanget. Det fanns en tidig kvinnlig etable-
ring på arbetsmarknaden inom textilindustrin. Det innebar därmed också att 
fler kvinnor tidigt blev fackligt och politiskt aktiva i Norrköping, sade han. 
Vilka konsekvenser detta kan ha fått för skillnaderna i hälsa mellan städerna, 
uttalar han sig dock inte om.321

Göthe Anderson funderade kring barnomsorgen när kvinnors livssituation 
kommer upp i samtalet. Norrköping var tidigt igång med att bygga upp en 
offentlig barnomsorg. I Linköping var motståndet stort långt in på 1970-ta-
let, också inom socialdemokratin, minns han. Liksom sin politikerkollega 
var Göthe Anderson försiktig när det gäller reflektioner beträffande den olika 
utbyggnadstakten av barnomsorgen och dess konsekvenser för skillnaderna i 
kvinnlig sysselsättningsfrekvens och hälsoskillnader mellan städerna.322

Stig Breström lyfte fram diskussionen kring skillnaderna mellan män och 
kvinnor när det gäller sjukdom och sjukskrivning. Skälet till att det var en 
högre frekvens sjukskrivning bland kvinnor hänger samman med att man 
arbetar inom låglöneyrken, sade han. Dessutom har kvinnorna av tradition 
stannat hemma när barnen varit sjuka. Kvinnorna har alltid jobbat i Norr-
köping och den högre frånvaron jämfört med männen, hänger samman med 
ovanstående två faktorer, ansåg han. Det har blivit bättre på senare tid med 
bättre samhälleligt omhändertagande av barnen, reflekterade han. Anled-
ningen till den högre kvinnliga förvärvsfrekvensen i Norrköping beror på de 
låga lönerna och inkomstläget i familjerna. Löneläget i Linköping var gene-
rellt högre, här i Norrköping var det nödvändigt att också kvinnorna bidrog 
till försörjningen sade han vidare.323

319 Intervju med Kaj Krantz, 11 oktober 2010.
320 Intervju med Lennart Kagervik, 3 juni 2010.
321 Intervju med Ragnar Gustafsson, 15 februari 2008.
322 Intervju med Göthe Anderson, 13 juni 2008.
323 Intervju med Stig Breström, 1 december 2010.
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Invandringsmönster 
Ragnar Gustafsson kommenterade den tidiga och omfattande invandringen 
till Norrköping. Det handlade mycket om outhyrda lägenheter och en för-
hållandevis bra statlig ersättning. Han tror att invandringen ansågs som en 
pluspost i Norrköpings kommunala ekonomi och kommenterar egentligen 
inte konsekvenserna ur hälsosynpunkt.324

Göthe Anderson menade att invandringen sent blev en betydande faktor 
i Linköping. I politiken dröjde det länge innan någon invandrare fick plats 
i fullmäktige. En jugoslav på 1970-talet blev den första förtroendevalde in-
vandraren. För att dra in invandrare i samhällslivet arbetades det politiskt 
medvetet med att organisera bland annat jugoslaviska invandrarföreningar.325 

Han bytte sedan perspektiv och började prata om befolkningsutveckling-
en i kommunen. De senaste årens befolkningstillväxt i Linköping har varit en 
direkt följd av flyktinginvandringen från utomeuropeiska länder. Det är alltså 
inte arbetsmarknadsbehoven som styrt denna invandring. Flyktinginvand-
ringen har därmed också inneburit negativa hälsokonsekvenser för staden, 
antydde han.

Ulf Jönsson lyfte fram att Norrköpings kommun hade en positiv inställning 
till invandring. Han berättade från sin tid som chef för socialkontoret i Nav-
estad på 1970-talet. Han var då med och rekryterade syrianer från Södertälje. 
Det fanns en positiv inställning till invandrare i Norrköping, inte minst hos 
kommunledningen, men det är klart att tomma lägenheter också hade stor 
betydelse. När det gällde näringslivets rekrytering av arbetskraftsinvandring 
nämnde han Goodyear som ett dåligt exempel. Företaget rekryterade många 
finnar, men mottagandet var mycket bristfälligt, den saken fick kommunen 
ta ansvar för. Det var många fattiga och lågutbildade människor från Finland 
och för den delen andra länder som fick jobb på Goodyear. Han nämnde 
arbetsvillkoren, dålig introduktion och socioekonomiska förhållanden som 
faktorer av betydelse för ohälsa och för tidig död bland dessa grupper.326

Åke Lindqvist beskrev sin känsla av att vissa invandrargrupper drabbades 
mera av vissa sjukdomar. Detta fick konsekvenser för hälsoskillnaderna mel-
lan städerna eftersom Norrköping tidigt fick ta emot betydande grupper av 
invandrare. De som kommit från forna Jugoslavien har en högre frekvens dia-
betes och därigenom en högre frekvens hjärt- och kärlsjukdomar. Finnarna 
har nog också haft fler diagnoser när det gäller hjärt- och kärlsjukdom än 
svenskar, ansåg han. Han trodde inte att Linköping har haft en så hög andel 
invandrare från dessa länder som Norrköping.327

Dag Domeij sade att det i och för sig fanns mycket invandrare från Finland 
i Linköping, och att de hade en högre frekvens av hjärtohälsa än infödda 
svenskar. Sen blev det många från Irak, Iran och Balkan. Rökningsfrekvensen 

324 Intervju med Ragnar Gustafsson, 15 februari 2008.
325 Intervju med Göthe Anderson, 13 juni 2010.
326 Intervju med Ulf Jönsson, 17 juni 2010.
327 Intervju med Åke Lindqvist, 2 november 2010.
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var hög bland dessa grupper. Krigserfarenheterna från Balkan och Irak hade 
säkert också konsekvenser för hälsan. Sådana erfarenheter fanns också med 
hos finnarna på ett helt annat sätt än bland oss infödda svenskar. Dessa fördes 
över från generation till generation. Man tog över de äldres berättelser från 
krigen mot ryssarna under andra världskriget, men även deras beteenden och 
livsstil, bland annat när det gällde rökningen. Rökning, inte minst sättet att 
röka – med intensiv inhalering, halsbloss och användandet av fimpar – är ett 
kulturellt beteende man lärde sig i skyttegravarna, sade han.328

Självbild och mentalitet 
Göthe Anderson menade att skillnaderna visar sig på så sätt att i Norrköping är 
man ”sig själv nog”, medan Linköpings befolkning och politiska ledning på 
ett helt annat sätt identifierat sig som en del av Östergötland. Linköping har 
präglats av militären, militärindustrin, domkyrkan och länsadministrationen. 
Norrköping har på olika sätt formats av textilindustrin, berättade han. Det 
har bland annat medfört en hög andel kvinnosysselsättning och också ett 
stort deltagande av kvinnor i politiken. Han vill dock inte uttala sig om detta 
kan ha haft konsekvenser för hälsoskillnaderna mellan städerna.329

Göran Färm berättade om en Sifo-undersökning som genomfördes för 
att ta reda på befolkningens attityder till framtiden. Den gjordes i samband 
med Ericssons nedläggning av Ingelstafabriken i Norrköping 1996. Han 
sammanfattade undersökningen med konstaterandet att i Norrköping tycks 
förändringar vara ett hot, medan det i Linköping ses som en möjlighet. Färm 
är övertygad om att den olika framtidssynen/attityderna sätter spår i männis-
kors hälsosituation. Han ansåg att Norrköping har karaktär av brukssamhälle 
med en liten men tydlig överklass och en dominerande arbetarrörelse som är 
disciplinerad och lojal gentemot en tydlig ledare – oavsett om det är bruks-
disponenten eller en facklig-politisk företrädare. Han ansåg också att segrega-
tionen avspeglas boendemässigt i Norrköping, där tydliga invandrarområden 
tidigt etablerades och fortfarande finns kvar. Dessa faktorer har varit dåliga 
för hälsosituationen i staden, menade han. Färm ansåg också att Linköping 
mera präglats av medelklasskulturer, där ingenjörer, lärare och en allt bredare 
förvaltningskultur har haft betydelse för den dominerande mentaliteten i sta-
den.330

Jan Fridén gjorde reflektionen att städerna är olika på många sätt, inte 
minst bebyggelsemässigt. Norrköping har en innerstadsbefolkning som är 
betydligt större än i Linköping. Det kan ha rätt stor betydelse, trodde han. 
Landsbygdsbefolkningen drabbas normalt mindre av hjärtinfarkt än stadsbe-
folkningen, berättade han.331

328 Intervju med Dag Domeij 3 februari 2011.
329 Intervju med Göthe Anderson, 13 juni 2010.
330 Intervju med Göran Färm, 22 februari 2008.
331 Intervju med Jan Fridén 21 februari 2011.
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Politiska kulturer 
Politiska skillnader mellan städerna, den politiska kulturen, sättet att agera 
politiskt och dess konsekvenser för hälsan var uppe till diskussion i några 
samtal. Det har dock varit svårt att få informanterna att kommentera sam-
banden.

Ragnar Gustafsson var emellertid tydlig i sin kategorisering av de olika 
politiska kulturerna i de bägge städerna. Det fanns ett mera rakryggat för-
hållningssätt i Norrköping – ett ja var ett ja och ett nej var ett nej. Och ett 
besked gällde – inga otydligheter under resans gång. Bland Linköpings politi-
ker fanns ofta en otydlighet. Detta gällde oavsett partifärg. Företrädarna från 
Linköping upplevde sig också som finare, tyckte han. Han exemplifierade 
otydligheten bland Linköpings politiker med diskussionerna kring flygplats-
frågan i Östergötland, en fråga som varit på dagordningen i länet under flera 
decennier. Han upplevde att det aldrig gick att få tydliga besked från Linkö-
pings företrädare.332

Göthe Anderson bekräftade att det har funnits en animositet mellan arbe-
tarekommunerna i Linköping och Norrköping. Hans beskrivning har dock 
ett annat perspektiv än Gustafssons. Inom socialdemokratin och facket i Öst-
ergötland har Norrköpings arbetarkommun alltid ansett sig som ledande och 
betraktat detta som en självklarhet. Den inställningen har skapat spänningar, 
som ökade ytterligare när Linköping växte om Norrköping befolkningsmäs-
sigt.333

Göran Färm lyfte fram att arbetarrörelsen har präglat Norrköping på ett 
helt annat sätt än i Linköping. Socialdemokratin har – på gott och ont – 
kunnat driva igenom sin politik. Partiet har också varit mera enigt – och 
toppstyrt – i Norrköping jämfört med i Linköping. I Linköping var arbe-
tarekommunen under lång tid splittrad. Politiken i Norrköping har varit ett 
verktyg för kraftfulla och snabba beslut om förändringar. Nackdelen med 
arbetarrörelsens dominans i Norrköping har varit en stark toppstyrning och 
svårigheter att få in avvikare från normen – exempelvis invandrare. Det dröj-
de länge innan personer med invandrarbakgrund kunde få plats i politiken. 
Linköpings politiska liv har varit mera blandat. Där har man tvingats till 
kompromisser såväl inom socialdemokratin som i förhållande till andra par-
tier. Därmed har det tagit längre tid för beslutsfattandet. Det kan vara en 
nackdel när besluten ständigt skjuts upp, menade han.334

Vårdens utveckling 
Dag Domeij kommenterade primärvårdens roll i de bägge städerna med kon-
staterandet att Norrköping hade större problem med att behålla sina primär-
vårdsdoktorer, vilket kan ha haft betydelse för skillnaderna i hälsa. Domeij 

332 Intervju med Ragnar Gustafsson, 15 februari 2008.
333 Intervju med Göthe Anderson, 9 maj 2008.
334 Intervju med Göran Färm, 22 februari 2008.
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menade att primärvårdens genombrott på 1980-talet var viktigt för folkhäl-
sans positiva utveckling, dels genom den ökade tillgängligheten, dels genom 
att en ny generation läkare etablerade sig på arbetsmarknaden. De ställde i 
större utsträckning frågor till patienterna om samband mellan hälsa, livsvill-
kor och livsstil. Han ansåg också att det haft betydelse att patienterna inte är 
lika rädda för doktorn som tidigare. Där har den nya läkarutbildningen vid 
hälsouniversitetet haft betydelse, ansåg han. Även de nya mottagningarna för 
blodtrycksmätningar, diabetesvård och astma har haft positiva konsekvenser. 
Kontinuitet i vårdkontakten är A och O för en god vård och därmed hälsan. 
Hyrläkare är ett elände och är bara bra för doktorernas möjlighet att tjäna 
pengar, avslutade han. Han är även kritisk till företagshälsovården som han 
menade varit ineffektiv. Det har oftast enbart blivit ett enkelt sätt för läkare 
att tjäna extra pengar.335 

Ulf Jönsson menade att det är klart att primärvårdens utbyggnad på 
1970-talet har betytt mycket för folkhälsan. Vården kom närmare männis-
kor. Han ansåg också att läkare och annan personal har förändrat sin attityd 
till patienterna i och med att primärvården fått ökad betydelse. Han trodde 
även att Linköping har haft en fördel av att vara med i Landstinget. Såväl om-
sorgerna som sjukvården var ju ett landstingsansvar. Norrköping stod utanför 
landstinget långt in på 1960-talet. Det blev tunga utgiftsposter för kommu-
nen. Det borde vara helt klart att ekonomin spelade roll för skillnaderna mel-
lan städerna när det gäller folkhälsans utveckling, ansåg han.336

Lennart Kagervik ansåg att vårdens koncentration till Linköping kan vara 
en faktor som spelat roll för skillnaderna i hälsoläget mellan städerna till 
Norrköpings nackdel. Han hade också synpunkter på företagshälsovårdens 
utveckling. Den förändrades mycket under hans aktiva tid. I början var det 
sjukvård, men så småningom blev det allt mer förebyggande individinriktad 
hälsovård. Efterhand blev också arbetsplatsernas utformning, arbetsinnehåll 
och arbetsorganisation föremål för företagshälsovårdens förebyggande arbete. 
Det var en viktig utveckling även om de anställda inte var så förtjusta i för-
ändringen, kommenterade han.337

Det anmärkningsvärda 1970-talet
Stig Breström har sin uppfattning klar till varför hjärtinfarktsdödligheten bör-
jade minska i Norrköping – i motsats till i Linköping – redan på 1970-talet. 
Han beskrev de kraftfulla åtgärder som gjordes för att motverka textilkrisen; 
människorna som blev arbetslösa var ofta i 50-årsåldern och med arbetslöshe-
ten kom infarkterna om man inte fick folk igång igen, var hans bedömning. 
Arbetsförmedlingen satte in stora resurser och talade om för övertaliga män-
niskor att de behövdes. På bland annat Ericsson gick folk direkt från utbild-

335 Intervju med Dag Domeij, 3 februari 2011.
336 Intervju med Ulf Jönsson, 17 juni 2010.
337 Intervju med Lennart Kagervik, 3 juni 2010.
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ningsinsatser till arbete, och då minskade hjärtbesvären, var hans mening. All 
utbildning är investering och motsatsen till bidrag, hävdade han vidare. En 
aktiv arbetsmarknadspolitik är viktig, människor hade känt sig bortkastade 
och slängda på sophögen om den möjligheten inte funnits. Det är viktigt 
med arbete, att man känner sig behövd. Ingen vill vara värdelös, man vill 
betyda något, annars blir man sjuk, sade han. Arbetsmarknadsutbildningen 
spelade en mycket viktig roll, liksom Samhall för de som hade nedsatt arbets-
kapacitet, avslutade han sin analys.338 

Erling Karlsson gav en medicinsk och organisatorisk hypotes till den över-
raskande utjämningen av hjärtinfarkterna; på regionsjukhuset i Linköping 
etablerades en hjärtsektion inom medicinkliniken redan 1968. Det kan ha 
haft betydelse på så sätt att det blev fler som fick diagnosen hjärtinfarkt i Lin-
köping. Det kan vara så att det då var skillnad på vad hjärtinfarktdiagnosen 
omfattade i de bägge städerna. Man kan ha vidgat indikationerna i Linköping 
under 1970-talet, medan detta inte hanns med lika snabbt i Norrköping. 
Han betonade att det är viktigt var patienterna är inlagda och hänvisade ock-
så till forskningsrön som visar att hjärtinfarktdiagnosen oftare blev fel och 
osäker om man låg på en vanlig medicinavdelning.339 

Även Jan Fridén presenterade en medicinsk förklaring till utjämning-
en mellan städerna, dock delvis motsatt till Erling Karlsson. När särskilda 
hjärtinfarktavdelningar utvecklades sjönk hjärtdödligheten med 30 procent. 
Infarktavdelningen började i Linköping 1968, medan det blev kardiologi i 
Norrköping först i mitten av 1970-talet. Fridén var den ende kardiologen, 
så diagnoser och beslut om behandling blev ganska enhetliga, sade han. Men 
patienterna i Norrköping låg på vanliga intensivavdelningar, det var först 
1982 som vi fick en hjärtintensivavdelning, berättade han. Halmstad och 
Norrköping var de sista centrallasaretten som fick hjärtintensivavdelningar. 
Dessa fakta talar faktiskt för att dödligheten borde varit högre i Norrköping 
än i Linköping, är hans antydda slutsats. Därefter framkastade Fridén en hy-
potes som rör medicineringen; det som hände på 1970-talet var ju försök 
att dämpa hjärtats rytmrubbningar. Xylokaindropparna introducerades som 
läkemedel och detta dämpade förvisso rytmrubbningarna. Men det mins-
kade inte dödligheten, snarare tvärtom! Den här behandlingen med Xylokain 
hann aldrig införas i Norrköping och det kanske hade sin positiva betydelse, 
sade han. 

Slutligen summerade han: hjärtinfarkt är en svårdiagnosticerad sjukdom 
– vad som faktiskt är en liten hjärtinfarkt och vad som är angina pectoris 
(kärlkramp, min anm.) blev nog inte alltid rätt.340

338 Intervju med Stig Breström, 1 december 2010.
339 Intervju med Erling Karlsson, 17 februari 2011.
340 Intervju med Jan Fridén, 21 februari 2011.
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Konklusioner
Linköpings befolkning har alltid haft en högre medelinkomst än grannstaden. 
I Norrköping, där textilindustrin historiskt varit en kvinnodominerad låg-
lönesektor, har löneläget varit lågt även i ett nationellt sammanhang. Det 
har till och med använts som ett argument för att locka företag till staden. 
Arbetsmarknaden är mera varierad i Linköping, medan förhållandevis enfor-
miga tempoindustrier, detaljhandel och en efter hand växande tjänstesektor 
varit dominerande sysselsättningar i Norrköping ända in på 1990-talet. Ned-
dragningarna i såväl privat som offentlig sektor under detta årtionde slog 
hårdare i den sistnämnda staden. Utbildningsnivån har också varit betydligt 
högre i Linköping än i Norrköping. Detta gäller även idag en bra bit in på 
2000-talet. Informanterna har samtliga uppfattningen att det är och alltid 
har varit stora skillnader mellan städerna när det gäller socioekonomi, vill-
kor på arbetsmarknaden och utbildningsnivå, och att detta har betydelse för 
skillnaderna i hjärthälsa.

Det har funnits ett konkurrensförhållande mellan Linköping och Norrkö-
ping under hela den analyserade perioden. Detta nämns av alla informan-
terna. Norrköping var länge ledande – det var den större staden befolknings-
mässigt, det var en relativt stor industristad som drev utveckling och tillväxt. 
Det var härifrån som de tongivande politikerna i länet fanns. Samtidigt var 
Linköping länscentrat med huvuddelen av den statliga administrationen, 
samt garnisonstad med flera regementen. Det var tidigt också en betydande 
utbildningsstad, ett faktum som emanerar från rollen som ecklesiastiskt cen-
trum. Dragkampen mellan städerna om statliga resurser, strategiska inves-
teringar och etableringar av nyckelfunktioner som universitet, sjukhus och 
flygplats har tagit mycket kraft och också medfört en förskjutning av makt 
och resurser från Norrköping till Linköping. Flera av informanterna ansåg 
det troligt att detta fått konsekvenser också för ojämlik hälsa mellan städerna, 
även om detta är svårare att påvisa.

Några informanter betonade Norrköpings usla bostadsbestånd långt in 
på 1960-talet som en viktig faktor för skillnaderna i hälsa. Även den långa 
perioden då centrum i Norrköping var nerrivet, och inte återuppbyggdes, 
lyftes fram som en ohälsofaktor. Miljonprogrammets lägenheter uppbyggda 
på 1960-talet, med anonyma bestånd i segregerade stadsdelar, nämndes av 
någon informant som en negativ hälsofaktor. Samtidigt betonades från annat 
håll att det förbättrade bostadsbeståndet i samband med 1960-talets miljon-
program samt utbyggnaden av ålderdomshem i Norrköping kan ha varit häl-
sofrämjande. Å andra sidan blev det en ökad segregering som en konsekvens 
av bostadsbyggandet. Detta verkade i motsatt riktning ur hälsosynpunkt. En 
viktig synpunkt lyfts fram av läkaren Jan Fridén, när han påpekade att Lin-
köping har ett större omland och en större andel landsbygdsbefolkning efter 
kommunreformen 1971. Detta kan ha betydelse för skillnaderna i hjärthälsa 
mellan städerna, eftersom befolkningen normalt är friskare på landsbygden. 

Textilindustrins dominans i Norrköping gjorde att det fanns en hög andel 
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kvinnliga arbetare i Norrköping tidigt. Skillnaderna i kvinnlig förvärvsfrek-
vens mellan städerna var påtagliga redan på 1950-talet när min undersök-
ningsperiod startar. Många var ensamstående, men man arbetade – sannolikt 
främst av ekonomiska skäl – även om man var gift och hade familj. I Lin-
köping skedde utträdet betydligt senare, särskilt bland gifta kvinnor. Först 
på 1970-talet började utträdet på arbetsmarknaden i större omfattning, och 
då oftast på deltid. Informanterna blev dock otydliga och fåordiga beträf-
fande vad skillnaden i förvärvsfrekvens bland kvinnor kan betyda för hälsan 
i allmänhet och hjärthälsan i synnerhet. Statistiken visar emellertid att död-
ligheten i Norrköping generellt är högre än i grannstaden även bland kvin-
nor i åldersgruppen från 50 till 74 år. Också den relativa andelen kvinnor 
i förhållande till män som avlider i berörda grupper är högre i Norrköping 
från 1960 till 1990. Samhället var inte byggt för kvinnligt förvärvsarbete och 
den kulturella normen byggde på ett hemmafruideal. Jämfört med grannsta-
den Linköping, skapades därigenom en svårare situation i Norrköping, där 
många fler kvinnor av ekonomiska skäl var tvungna att gå emot den kultu-
rella normen och hemmafruidealet. Barnomsorgen började byggas ut i början 
av 1970-talet – relativt sett tidigare i Norrköping – men en bristsituation 
fanns ytterligare minst ett decennium. 

Det tycks som kvinnors hälsosituation generellt försämrades under 
1990-talet och att dödligheten bland kvinnor sjönk mindre än bland männen 
i de här undersökta åldersgrupperna 50–74 år. Detta förhållande förklaras i 
de nationella folkhälsorapporterna dels med att rökning som kulturmönster 
i vissa yrkesgrupper under detta årtionde började skörda sina offer, dels med 
att den ekonomiska krisen med neddragningar framför allt inom vård- och 
omsorgssektorn särskilt drabbade kvinnor.341 

I Östergötland likaväl som för landet i övrigt ökade förvärvsfrekvensen 
och arbetstidens omfattning bland kvinnor samtidigt som dessa förhållanden 
efter hand blev allt mer lika mellan städerna. Vård- och omsorgssektorn, som 
anses hårdast drabbad av neddragningar, slog lika hårt i Linköping som i 
Norrköping. Skillnaderna i hjärtdödlighet, bland kvinnor såväl som bland 
män i de bägge städerna, växer emellertid från 1980 in på 2000-talets första 
decennium.342 Det får anses sannolikt att det är växande socioekonomiska 
skillnader mellan städerna som slår igenom i dödlighetsstatistiken.

Invandringen i de bägge städerna skiljer sig påtagligt. Norrköping hade ti-
digt en betydligt större invandring än grannstaden.343 Flera av informanterna 
gör bedömningen att många invandrare innebar risk för ökad ohälsa. Några 
är tydliga, andra antyder implicit, att Norrköpings ohälsosituation blev sämre 
genom den omfattande invandringen. Flera konkretiseringar av den faktiska 
invandringssituationen som kan ha medfört ohälsa lyfts fram;

341 Folkhälsorapport 2009, kapitel 1 ”Folkhälsan i översikt”; se även Theorell, Töres, 2008.
342 Se tabell 8 a och 8b, s. 98.
343 En liten grupp italienare rekryterades visserligen som arbetskraft redan i slutet på 1940-ta-

let till Linköping när SAAB:s flygindustri startade.
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Finnarna och i viss utsträckning jugoslaver – som var de första större in-
vandrargrupperna i Norrköping – fick ett dåligt mottagande. Detta skapade 
problem inledningsvis. Men det fanns jobb och det handlade om arbets-
kraftsinvandring, där flera arbetsgivare var rekryteringsaktiva.

Chilenarna, på 1970-talet, är den första gruppen som får långvariga svå-
righeter, delvis på grund av att den chilenska kolonin under så lång tid var 
inriktad på repatriering. Detta försvårade integreringen och skapade ohälsa. 

Flyktinggrupperna från Balkan och Irak röker mycket och har efterhand 
blivit en allt större grupp i båda städerna. Inflyttningen av dessa grupper har 
sannolikt försämrat folkhälsostatistiken i båda städerna.

Det tycks som att den stora flyktinginvandringen som skedde i samband 
med Balkankrigen och än mera med flyktingströmmarna från Somalia under 
2000-talet inte riktigt noterats av flertalet informanter. Det är uppenbart att 
denna flyktinginvandring i nästan lika stor utsträckning har skett till Lin-
köping som Norrköping men att Linköping har mindre erfarenhet av att 
förhålla sig till detta. Detta är ett faktum som kan påverka hälsoskillnaderna 
negativt till Linköpings nackdel under 2000-talets första decennium.

Människor som hänförs till socialgrupp III röker betydligt mer än män-
niskor ur högre socialgrupper. Fler människor ur denna socialgrupp bor i 
Norrköping relativt sett, vilket alltså skulle kunna förklara hälsoskillnaderna 
mellan städerna, är informanternas samfällda bedömningar. 

Det finns en hel del forskning kring orsakssambanden och varför lägre 
samhällsklasser röker i större utsträckning. Bland annat engelska epidemiolo-
ger för fram övertygande resonemang utifrån intervjustudier. Det är knappast 
en skillnad i kunskaper om rökningens skadeverkningar, snarare handlar det 
om att människor har olika handlingsutrymme och planeringshorisont, där 
människor med mindre handlingsmöjligheter använder rökningen som en 
form av ”självmedicinering”. Det har också visat sig att lägre socialgruppstill-
hörighet leder till fler sjukdomsfall än för personer ur högre socialgrupper 
även när rökningens omfattning är densamma. 344

Frågan om människors identitet och mentalitet har kommenterats av flera 
informanter. Bilden är knappast entydig, men det är ingen som vågar ha en 
bestämd uppfattning om hur det kan påverka hälsan, snarare finns det en 
skepsis mot resonemanget bland de flesta av informanterna. Undantaget är 
Göran Färm, vars tankegångar liknar det som förts fram av Björn Horgby och 
andra historiker.345

344 Jarvis Martin J, Wardle Jane i Marmot Michael,Wilkinson Richard (red), 1999, s. 240-
255 samt David Nettle, Social Science and Medicine 64 (2007), s. 1355-1362. 

345 Björn Horgby har medverkat i de senaste stadshistorikerna i avsnitt om kulturell iden-
titet, samt makt och demokratifrågor. Se NH respektive LH. Se även Horgbys avhand-
ling Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940, Stockholm 
1993, där han beskriver hur normer och attityder formas och får betydelse för livsstil 
och förhållningssätt. Även arbetslivsforskaren och historikern Maths Isacson och idéhis-
torikern Ronny Ambjörnsson för liknande  resonemang om arbetarkulturen, se Isacson, 
Maths, Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv, Lund, 2007 samt Ambjörns-
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Frågan om det finns olika kulturer och handlingsmönster i de bägge stä-
derna samt maktkampen mellan städerna kommenteras av flera informanter. 
Norrköpings socialdemokratiska dominans har gjort beslutsfattandet snab-
bare och i praktiken koncentrerat på färre personer än i Linköping. Den bild 
som framtonar är att politiken spelar en större roll i Norrköping och att det 
finns en kultur av beslutsfattande som präglats av en stark man – kommun-
styrelsens ordförande som den gode patriarken. Det är emellertid svårt att av 
intervjumaterialet dra slutsatser om vilken betydelse som politikens roll haft 
för folkhälsan i de bägge städerna. Otvivelaktigt är dock att reformarbetet 
och uppbygget av välfärdssamhället under den så kallade ”skördetiden”, det 
vill säga från 1950 till 1980, i stor utsträckning var ett kommunalt ansvar.346 

Flera informanter pekar på att Norrköping var betydligt fattigare kom-
munalekonomiskt än grannstaden, vilket sannolikt har varit av betydelse för 
hälsoskillnaderna. Norrköpings skatteunderlag har varit sämre samtidigt som 
det fanns större sociala behov. 

Uppenbart är att det har funnits och fortfarande finns en animositet mel-
lan städerna och att detta har blockerat utvecklingsmöjligheter för bägge 
städerna och regionen i sin helhet. Frågan om vårdens betydelse för hälsout-
vecklingen är omtvistad bland informanterna. Det är påtagligt att vårdens 
företrädare lägger större vikt vid detta än andra informanter. Även här kom-
menteras dragkampen om sjukvården som en negativ faktor för hälsoutveck-
lingen i Norrköping.  Staden stod länge utanför landstinget och hade därför 
som kommun ansvar för hälso- och sjukvården ända fram till 1967. Detta 
lyfts fram som en negativ hälsofaktor i åtminstone en intervju. Ekonomin var 
pressad och därigenom skapades svårigheter att upprätthålla vissa välfärdsom-
råden, i en av intervjuerna nämns särskilt vården av människor med psykisk 
utvecklingsstörning. Det är under alla förhållanden tydligt att Norrköpings 
kommunalekonomiska situation har varit besvärlig, med ett betydligt sämre 
skatteunderlag än i grannstaden och att detta tillmäts betydelse för skillna-
derna i hälsa. 

Etableringen av Universitetssjukhuset i Linköping innebar att resurser 
sögs in till länets centrum, vilket flera informanter påpekar. Frågan är om en 
utbyggd ambulanssjukvård räcker för att säkerställa likvärdig sjukvård mellan 
centrum och periferi. Samtidigt är det svårt att föreställa sig vad ett uteblivet 
universitetssjukhus i länet skulle ha betytt ur hälsosynpunkt. Förmodligen 

son Ronny,  Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 
1880–1930, Stockholm, 1988. Det finns också likheter med det generella resonemang 
om samband mellan social position, känslor och hälsa som beskrivs av Johanna Lundberg 
i hennes avhandling Social status – a state of mind? Linköpings universitet, 2008.

346 Ekonomhistorikern Bo Gustafsson, skrev en tankeväckande bok om den starke kom-
munpolitikern och dennes viktiga roll för utvecklingen av välfärdssamhället under efter-
krigstiden. Gustafsson Bo, Den tysta revolutionen, LO:s skriftserie ”Offentliga samtal”, 
Stockholm/Solna, 1988. Boken är skriven med utgångspunkt från Örebro och dess starke 
man Harald Antonsson, sedermera landshövding. Boken utmynnade i sin helhet i en 
positiv värdering trots kritik av beslutsfattandet för demokratiska brister.
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hade det fått negativa konsekvenser. Universitetssjukhuset har också skapat 
en varierad arbetsmarknad med kvalificerade arbeten i Linköping. Detta är 
troligen viktigare som förklaring till skillnaderna i dödlighet än att univer-
sitetssjukhuset skulle rädda påtagligt fler liv i Linköping än på andra håll i 
regionen.
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Kapitel 10 
Samhällsutvecklingen i dödens spegel

Ett långt och friskt liv för alla, där påverkbara orsaker till för tidig död ska 
undanröjas, är en målsättning som Världshälsoorganisationen satte upp som 
mål 1991. Målet formulerades i förvissningen om att hälsosituationen kan 
påverkas genom folkhälsopolitiska åtgärder kanske i än större utsträckning 
än genom medicinsk forskning och utveckling. Hälsoläget hos en befolkning 
anses allmänt vara ett bra mått på hur väl ett samhälle fungerar. Hur folkhäl-
san utvecklas liksom förändringar i dödlighet kan därmed anses som goda in-
dikationer på hur väl samhället fungerar och styrs. Hjärtsjukdomar, som un-
der efterkrigstiden varit den diagnosgrupp som oftast lett till döden, bedöms 
ha särskilt stark koppling till människors försörjning och villkor i arbetslivet. 
Jag har därför i denna studie, försökt att få grepp om dessa samband genom 
att analysera den samtidshistoriska utvecklingen i två socialt olika men nära-
liggande städer. Jag har gjort detta med utgångspunkt från hur dödligheten 
utvecklats. Samtidigt har jag sökt förklaringar och bredare orsakssamband 
mellan människors arbets- och livsvillkor och hjärtats hälsotillstånd. 

Man kan skönja tre perioder i samhällsutvecklingen i Sverige efter andra 
världskriget fram till dags dato, när det gäller faktorer som ekonomisk politik, 
standard, tidsanda och hälsa.

• 1945–1971 kännetecknades av kraftig ekonomisk tillväxt och standard-
höjning. Optimism och framtidstro präglade perioden, trots kallt krig 
och atombombshot. Hälsotillståndet i befolkningen förbättrades i takt 
med bättre boende, hygienstandard, förlängd utbildning och penicillin. 
Så kallade välfärdssjukdomar, främst hjärt- och kärldiagnoser och olika 
former av cancer, blev de största allvarliga sjukdomsgrupperna med dödlig 
utgång.

•	1972–1991 kan betraktas som en period av osäkerhet och villrådighet. 
Stagflation, det vill säga inflation parat med växande arbetslöshet, blev ett 
begrepp. Jordbrukets rationalisering, avveckling av hela industribranscher 
och industridöden på många bruksorter, ledde till en kraftig migrations-
rörelse med inflyttning till länscentra och universitetsstäder. Hälsositua-
tionen fortsatte att utvecklas positivt även om det i slutet av 1980-talet 
uppmärksammades att det också fanns tendenser till ökade hälsoklyftor. 
Hjärt- och kärlsjukdomarna var den mest förekommande diagnosgrup-
pen, men även dessa sjukdomar började man kunna bemästra genom 
medicinska framsteg och framgångsrikt förebyggande arbete. 
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• Perioden 1992–2007 har präglats av kraftiga konjunktursvängningar med 
ett par perioder av recession. Globaliseringen slog igenom på allvar och 
underlättades genom avregleringspolitik och EU-inträde. Allt fler män-
niskor har mer eller mindre permanent hamnat utanför arbetsmarknaden 
utan möjligheter att välja. Även om medellivslängden ökat och det ge-
nerella hälsotillståndet har blivit bättre visar också allt fler rapporter att 
hälsoklyftorna växer. Hjärt- och kärlsjukdomarna har fortsatt att minska, 
men är fortfarande den vanligaste diagnosen med dödlig utgång, och död-
ligheten drabbar i större utsträckning socioekonomiskt utsatta och svagare 
grupper.

Denna generella skiss av det svenska välfärdssamhällets utveckling och hälso-
mässiga   konskevenser under efterkrigstiden behöver fördjupas och förklaras. 
Ett sätt är att studera arbete och livsvillkor i två städer under samma period. 
Med skillnader i dödlighet som utgångspunkt och hjärtdödlighet som sär-
skild spegling och reflektion, gör jag därför en konkret och komparativ analys 
av den samhälleliga utvecklingen i två näraliggande men socialt olika kom-
muner, Linköping och Norrköping. Analysen innefattar också möjliga or-
sakssamband mellan samhällsutvecklingen och skillnaderna i hjärtdödlighet.

1950- och 1960-talen – bättre tider men högre hjärtdödlighet
Det här är en tid präglad av utvecklingsoptimism och standardhöjning så-
väl i Sverige som i östgötastäderna, även om textilindustrin i Norrköping 
började få svårigheter. Jag har också kunnat konstatera att ”för tidig död” 
efterhand blev betydligt mindre vanligt i bägge städerna, i synnerhet i Linkö-
ping. 1960-talet visar bättre siffror jämfört med 1950-talet när det gäller den 
generella dödligheten. 

Det är emellertid också tydligt att det fanns växande skillnader i dödlighet 
mellan de bägge städerna. Under dessa decennier var klyftorna större för kvin-
norna än för männen i de här undersökta åldersgrupperna, även om nivån på 
dödligheten var högre för männen i bägge städerna. Antalet kvinnor i Norr-
köping som levde under tvånget att ge sig ut i arbetslivet var betydligt större 
än i Linköping. De var också i större utsträckning ensamstående. Många fick 
på egen hand dra försorg om sig själv och sina barn. Detta bröt normen i en 
tid då hemmafruidealet var det som gällde. Det kunde vara skambeläggande 
att som ensamstående mamma vara tvungen att arbeta. Generellt var lönelä-
get också lågt i den textilindustri som av tradition varit den vanligaste försörj-
ningsmöjligheten för kvinnorna i Norrköping. Situationen var ofta pressande 
och konsekvensen blev att fler drabbades av ohälsa och för tidig död jämfört 
med i grannstaden, även om situationen successivt blev bättre. 

Till skillnad från den generella dödligheten ökade hjärtdödligheten från 
1950-talet till nästkommande decennium, 1960-talet. Det gällde nationellt 
likaväl som i östgötastäderna. Klyftorna mellan städerna bestod också. Norr-
köpings befolkning led i större utsträckning av för tidig död, och skillnaderna 
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var mera omfattande i hjärt- och kärlsjukdomar än i generell dödlighet. Även 
om män hade en betydligt högre dödlighet än kvinnor, var skillnaderna mel-
lan städerna särskilt stora för kvinnorna, med en större dödlighet i Norrkö-
ping för den undersökta åldersgruppen. 

Den minskande generella dödligheten i denna åldersgrupp av medelålders 
och ”yngre” äldre personer, vilket i den här analysen betyder 50–64 respek-
tive 65–74 år, betraktas av epidemiologer och folkhälsovetare som en kon-
sekvens av och ett säkert tecken på ökad standard och välfärd. Den ökande 
hjärtdödligheten däremot förklaras av välfärdssjukdomar som rökning, sämre 
balans mellan kost och motion samt negativ stress i arbetslivet. Det kan fin-
nas anledning att undersöka om det finns något i städernas samtidshistoriska 
utveckling som kan fördjupa förklaringarna till skillnaderna i dödlighet och 
de motsatta tendenserna när det gäller generell dödlighet och hjärtdödlighet.

Den generella dödligheten har i princip alltid följt en social gradient. Ju 
fattigare yrkesgrupp, med kort utbildning och dåliga arbetsvillkor, desto fler 
dör ”för tidigt” skulle man förenklat kunna säga. När det gäller hjärt- och 
kärlsjukdomar har det emellertid funnits en föreställning om att särskilt hjärt-
infarkt varit en ”direktörsjukdom”. Vi vet att detta inte har varit fallet under 
de senaste trettio åren. Däremot finns knappast vetenskapligt underlag för att 
uttala sig när det gäller 1950- och 1960-talen beträffande hur hjärtdödlighet 
drabbade olika sociala klasser. Det finns en del som talar för att hjärtinfarkter 
var en över- och medelklassjukdom innan det blev en folksjukdom. Rökning, 
mycket mat och lite motion, sådant som vi idag vet är riskfaktorer när det 
gäller infarkter och andra hjärtsjukdomar, var då på 1950- och 1960-talen 
mera förknippat med över- och medelklasserna. Fattigdom, otrygghet och 
trångboddhet dröjde sig kvar längre i de lägre klasserna och dödsorsakerna 
var därför flera. Fattiga människor dog i större utsträckning av sjukdomar 
inom ett bredare spektrum diagnoser än de mera välbärgade. Arbetarklassen 
hade fortfarande ofta fysiskt tunga arbeten, mathållningen var anpassad till 
detta men blev inget specifikt ohälsoproblem även om maten var kaloririk 
och innehöll mycket fett och socker. Rökning blev ett epidemiskt fenomen 
bland ungdomar under 1960-talet, men hälsokonsekvenserna uppmärksam-
mades på allvar först tjugo år senare. Välfärdssjukdomar som hjärtinfarkt och 
cancer ansågs således då ännu inte som folksjukdomar. Åtminstone under de 
första tio-femton åren efter kriget var rökning och övervikt förknippat med 
de mera välbärgade i samhället. Detta talar för att det kan ha varit annorlunda 
beträffande dödlighet i hjärtsjukdomar de första decennierna efter världskri-
get än under de senare decennierna av 1900-talet. Andra förhållanden – som 
skillnader i arbetsvillkor – talar för att hjärtdödligheten även dessa decennier 
trots allt följde en social gradient. 

I de två östgötastäderna var utvecklingen och levnadsförhållandena påtag-
ligt olika under de första årtiondena efter kriget. Norrköping var en förhål-
landevis stor stad med en dominerande textilindustri, som dock fick allt större 
svårigheter att få avsättning för sina produkter. Konkurrensen från utlandet, 
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främst Finland och efterhand Portugal, blev allt svårare. Rationaliseringarna 
ledde till uppsägningar och en åldrande kvarvarande arbetskraft inom texti-
len. Trots allt fanns det alternativa arbetsplatser och arbetslöshetsperioderna 
blev därför sällan långa. Även ungdomar kunde relativt lätt få jobb. En väx-
ande elektronikkomponentindustri, däcktillverkning, livsmedels- och en allt 
större service- och detaljhandelssektor behövde arbetskraft som snabbt kunde 
skolas in i relativt enkla arbetsuppgifter. Situationen blev efterhand alltmer 
ansträngd inom ”textilen” och företaget YFA:s nedläggning på våren 1970, 
textilindustrins flaggskepp i Norrköping, markerade ett trendbrott åtmins-
tone psykologiskt.   

Anställningsvillkoren i Norrköping hade för merparten av de arbetande 
människorna inneburit låga löner och relativt monotona arbetsuppgifter. 
Kvinnor var i stor utsträckning lönearbetande, även om och när man gift sig 
och fått barn. Antalet ensamstående mödrar var jämförelsevis högt. Boen-
deförhållandena var länge dåliga, rentav usla. Det fanns emellertid också en 
begränsad men tydlig överklass i staden som i huvudsak levde på förvaltning 
av sitt kapital. Klassklyftorna var uppenbara.  

Linköping var under de två första decennierna efter kriget en av de mindre 
residensstäderna i landet och handelsplats för en omkringliggande landsbygd, 
där trävaruhandel och jordbruksprodukter dominerade. Metallindustrin var 
förhållandevis stor, genom ASJ:s tillverkning och reparation av bussar och 
tågvagnar. Försvarsindustrin och SAAB som etablerats 1939, med utveckling 
av militärflyget, satte tidigt efter kriget också sin prägel på staden. Stadens 
utveckling verkade ljus. Militär personal vid flera förband var ett domine-
rande inslag i staden. En tjänstemannaklass med förhållandevis stora grupper 
av ingenjörer, lärare och andra statliga tjänstemän fick växande betydelse. 
Arbetsvillkor och löner var betydligt bättre än i grannstaden. 

De sämre ekonomiska och sociala villkoren i Norrköping slog igenom 
i en högre generell dödlighet, men också i hjärtsjukdomar. När det gäller 
hjärtdödligheten kan skillnaderna sannolikt hänföras till de skilda arbetsvill-
koren i de bägge städerna. Vi vet att industriarbetet i Sverige rationaliserades 
kraftigt under denna tid och att arbetena inom flera industrier ledde till ett 
urholkat arbetsinnehåll och ett mera kontrollerat och styrt arbete längst ner 
i arbetshierarkin. En konsekvens av detta blev att den förväntade livslängden 
sjönk bland industriarbetare och att medellivslängden bland män stagnerade. 
Norrköping hade en betydligt högre andel låglöneindustrier med dålig ar-
betsmiljö och styrda arbetsprocesser än grannstaden, vilket också visat sig i 
dödlighetsstatistiken.

Skillnaden när det gäller hjärtdödlighet mellan städerna var emellertid 
särskilt tydlig bland kvinnor. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor var också be-
tydligt högre i Norrköping än i Linköping. Ett monotont arbete i besvärliga 
arbetsmiljöer inom Norrköpings kvinnodominerade textilindustri har sanno-
likt varit en orsak till höga dödlighetssiffror i staden. I den analyserade ålders-
gruppen dog betydligt fler kvinnor i Norrköping än i Linköping. 1960-talet 
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var också det årtionde då arbetsprocesserna var som hårdast styrda i de delar 
av tillverkningsindustrin där arbetsmomenten kunde renodlas och specialise-
ras. Detta faktum gällde inte minst ”textilen” och den växande metallkompo-
nentindustrin i Norrköping. 

1970- och 1980-talen – osäkerhet och oro men utjämnad hälsa 
Under 1970-talet inträffade en anmärkningsvärd omkastning mellan städer-
na när det gäller dödligheten i hjärtinfarkt. Under framför allt den första hälf-
ten av årtiondet är dödligheten tydligt högre i Linköping än i Norrköping i 
de åldersgrupper som särskilt studerats, 50–74 år. I motsats till den nationella 
trenden bröts den uppåtgående trenden när det gäller hjärtinfarktsdödlig-
het i Norrköping under dessa år. Samtidigt fortsatte dödligheten för samma 
diagnos och åldersgrupper i grannstaden att öka. Siffrorna förbryllar och de 
olika förklaringarna som har presenterats, får betraktas som mer eller mindre 
välgrundade spekulationer. Det är troligt att skillnader i diagnostik mellan 
sjukhusen eller andra inommedicinska förklaringar kan ge viktiga delförkla-
ringar till det överraskande och tidiga trendbrottet.

Det är emellertid ett faktum att 1970- och 1980-talen är de årtionden då 
jämlikhet betonades och präglade politiken i Sverige som mest. Skillnaderna 
mellan olika sociala klasser liksom mellan olika regioner motverkades genom 
en jämlikhetspräglad skatte- och ekonomisk politik och en aktiv regionalpo-
litik. Detta kan också ha avspeglats i det faktum att skillnaderna i ”för tidig 
död” minskade både socioekonomiskt och mellan olika geografiska områden. 
Såväl när det gäller generell dödlighet som hjärtinfarkter är skillnaderna som 
minst mellan östgötastäderna under dessa årtionden. Utjämningen kan också 
delvis förklaras med den specifika situationen i respektive stad. 

I Linköping var tillståndet osäkert ”när vinden vände” vid ingången till 
1970-talet. Försvarsindustrins satsningar på ett nytt flygplan ifrågasattes i den 
politiska debatten. Statens satsning på högre utbildning och lokalisering var 
inte beslutad och fastlagd. Bland annat var inte frågan avgjord om högskolor-
nas utveckling. Det var inte självklart att den nyetablerade tekniska högsko-
lan och lärarutbildningarna, samt de utlokaliserade filosofiska utbildningarna 
från Stockholms universitet, skulle leda fram till ett fullvärdigt universitet i 
Linköping. Gamla näringar och viktiga företag hade tynat bort och försvun-
nit. Det var ett osäkert läge också när det gällde regementenas framtid. Den 
kommunalekonomiska belägenheten var besvärlig när storkommunreformen 
genomfördes 1970/71. Kommunen var tvungen att skaffa sig ett kortsiktigt 
banklån för att klara löneutbetalningarna till kommunens anställda i början 
av 1970-talet. En skattehöjning med en hel skattekrona ansågs oundviklig 
för att klara stadens åtaganden långsiktigt. Situationen i residensstaden Lin-
köping var oviss vid decennieskiftet 1969/70 och några år framöver. Oron 
för framtiden och försörjningsmöjligheterna spred sig. Det kan ha påverkat 
hälsan negativt.
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Samtidigt har flera informanter hävdat att textilbranschens avveckling i 
arbetarstaden på 1960-talet inte var den katastrof som hittills varit den för-
härskande bilden av den här tiden i Norrköping. Nedläggningarna – med då-
lig arbetsmiljö och lågbetalda arbeten – kan till och med ha varit till gagn för 
hälsan i Norrköping. Många äldre fick tidigarelagt sin pensionering, det fanns 
andra industrijobb och stora satsningar gjordes på arbetsmarknadsutbildning 
och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att göra permitterade textilar-
betare anställningsbara. Sannolikt var detta hälsofrämjande åtgärder.

Under 1970- och 1980-talen utjämnades alltså dödligheten, och hjärt-
dödligheten var till och med större i Linköping än i Norrköping under 
1970-talet. Även om de överraskande och ”omkastade” siffrorna i hjärtdöd-
lighet till stor del skulle bero på olika diagnostiska bedömningar mellan sjuk-
husen och andra inommedicinska förklaringsgrunder, kvarstår det faktum att 
skillnaderna i den generella dödligheten totalt sett minskade mellan städerna. 
Det är troligt att den förhållandevis lyckosamma avvecklingen av lågbetalda 
textilarbetsplatser i Norrköping där kvinnor kunde förtidspensioneras eller 
gå till nya jobb var hälsofrämjande. Det är inte omöjligt att oron för framti-
den i Linköping, med avveckling av många manliga industrijobb, ledde till 
att dödligheten i denna grupp slog igenom i form av en utjämning mellan 
städernas dödlighetssiffror. Utvecklingen av dödligheten för män respektive 
kvinnor under 1970-talet i de bägge städerna indikerar att denna tolkning 
kan ha fog för sig.

Under 1980-talet och ytterligare ett femtontal år, blev skillnaderna i ar-
betsvillkor mellan städerna efterhand allt större. Såväl arbete som utbildning 
och inkomstskillnader blev alltmer olika och till fördel för Linköping. Det 
påverkade sannolikt hälsoutvecklingen i de båda städerna. I Norrköping, ar-
betarstaden, med en fattigare, lägre utbildad befolkning fick man konstatera 
att hjärtdödligheten sjönk långsammare än i grannstaden. Detta från en si-
tuation på 1970-talet där hjärthälsan under några år till och med hade tyckts 
vara bättre i arbetarstaden än den närbelägna garnisons- och tjänstemannas-
taden.

1990- och 2000-talen  
– globalisering, regional centralisering och växande hälsoklyftor

Dödligheten i åldersgruppen 50–74 år fortsatte att minska under 1990-talet 
och även in i det nya millenniet. Detsamma, fastän ännu mera påtagligt, 
gällde hjärtdödligheten. Trenden var densamma i östgötastäderna som i ri-
ket. Hela tiden låg dock Linköpingssiffrorna under riksgenomsnittet, medan 
Norrköpings siffror stadigt låg över rikssnittet. Skillnaden mellan städerna i 
för tidig död växte på 1990-talet. Vad hände då under decenniet i de bägge 
städerna som kan ha påverkat hälsa och dödlighet så pass olika? 

Ett faktum av symbolisk betydelse var att Linköping blev en större stad än 
Norrköping vid ingången till 1990-talet. Det innebar också att det slutgiltigt 
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hade skett en politisk maktförskjutning från Norrköping till Linköping. Det 
var i Linköping som universitet och universitetssjukhus lokaliserades. Staden 
klarade sig relativt väl genom det tidiga nittiotalets recession. Transforme-
ringen från industri- till tjänste- och informationssamhälle hade gått smidigt. 
Samarbetet mellan kommun, näringsliv och universitet var välutvecklat och 
kontakterna många. Staden stod väl rustad inför det nya millenniet.

Norrköping led av något som skulle kunna kallas för utmattningsdepres-
sion under det sista årtiondet på 1900-talet. Positionen som den ledande 
staden i länet hade gått förlorad. Befolkningsutveckling och skattekraft hade 
stagnerat. Kommunens ekonomi var besvärlig trots en förhållandevis hög 
skattesats. Flera större arbetsplatser hade avvecklat sin verksamhet, ett för-
hållande som pågått under flera decennier. När telecomföretaget Ericsson, 
som den enda kvarvarande större industriarbetsplatsen, plötsligt i mars 1997 
lämnade beskedet att man skulle lägga ned sin fabrik i staden, med sjutton-
hundra anställda, var det ett dråpslag. Kommunen hade då redan en hög ar-
betslöshet. Möjligheterna att få nya jobb, i en krympande industrisektor eller 
i kommunal verksamhet med besvärliga ekonomiska förhållanden, var små. 
Utbildningsnivån var låg, människor hade fel kompetens. Långtidsarbetslös-
heten blev allt högre. Det tog tid att omvandla och anpassa staden till nya 
samhällsförhållanden. I mitten av 1990-talet var Norrköping, tillsammans 
med Malmö, den kommun av någorlunda storlek i landet som hade lägst 
utbildningsnivå. Man hade lägst andel högskoleutbildningar och saknade 
fortfarande ett högskolecampus. 

I detta perspektiv är det intressant att uppmärksamma hur människor 
upplevde sin egen hälsa. Det avspeglar sannolikt människors syn på framti-
den och är en god indikator på det faktiska hälsotillståndet. Skillnaderna är 
stora i länet och mellan städerna Norrköping och Linköping, till den senare 
stadens fördel. Det gäller även för jämförbara grupper, det vill säga samma 
kategori i respektive stad. Det kan gälla överviktiga, rökare, ensamboende, 
människor som inte motionerar. Oavsett kategori rapporterar Linköpingspo-
pulationen bättre hälsa än motsvarande grupp i Norrköping. Ett påtagligt ex-
empel är personer med låg utbildningsnivå. Siffrorna indikerar att låg utbild-
ningsnivå leder till dålig självupplevd hälsa, men också att staden man bor i 
har stor betydelse för hur man upplever sin hälsa. Norrköpings lågutbildade 
upplever sig således betydligt oftare sjuka än motsvarande grupp i Linköping. 
I Norrköping är det också betydligt fler människor än i Linköping, som har 
grundskola som sin högsta godkända utbildningsnivå. Norrköpings befolk-
ning har även en högre andel rökare, individer som är överviktiga, personer 
som ej motionerar etc. 

Norrköping tappade både inflytande och resurser och blev successivt min-
dre betydelsefullt jämfört med Linköping under åren från 1970 till år 2000. 
Det kunde gälla maktpositioner i politiken, lokalisering av strategiskt viktiga 
statliga satsningar, befolkningsutveckling med mera. Avgörande för de ökade 
hälsoskillnaderna under 1990-talet var ändå sannolikt den tidsmässigt lång-
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samma omvandlingen från industri- till postindustriellt samhälle i arbetar-
staden Norrköping. Detta har successivt resulterat i allt större hälsoskillnader 
jämfört med grannstaden Linköping, från slutet av 1970-talet och in i det 
nya millenniet. Det gäller inte minst skillnaderna i hjärtinfarktsdödlighet. 

Visserligen är diskussionen om industrisamhällets avveckling, och vad 
som i så fall är grunden för en ny samhällsstruktur, knappast avslutad. Även 
om diskussionen fortfarande pågår, är forskare dock tämligen överens om att 
produktionssätt och grundläggande närings- och arbetsmarknadsförhållan-
den har gått in i en ny fas som påverkar och förändrar människors livsvillkor 
och hälsa. Hur lokalsamhällen och människor förmår anpassa sig till nya för-
hållanden avspeglar sig således i befolkningarnas hälsosituation.

Omvandlingstid och maktkamp
Jag ska nu lyfta fram några faktorer som har haft betydelse och kan fördjupa 
förståelsen till varför dödligheten utvecklades ojämlikt mellan städerna. I min 
intervjustudie med viktiga aktörer i länet, ger dessa sina föreställningar om 
den samtidshistoriska utvecklingen med utgångspunkt från skillnader i död-
lighet mellan städerna. Det är en samhällsutveckling som man mer eller min-
dre har varit med och påverkat. Det finns några saker att ta fasta på och som 
bör lyftas fram från intervjuerna. Flera av informanterna betonar skillnaderna 
i omvandlingstid från industrisamhälle till informationssamhälle. Processen 
omfattar i Norrköping en halvsekellång period då industribranscher och in-
ternationella företagskoncerner avlöste varandra och successivt avvecklades 
i arbetarstaden. Detta ställs av flera informanter mot utvecklingen i tjänste-
mannastaden Linköping. Näringslivet i den sistnämnda staden dominerades 
också av industrier på 1950-talet, men arbetet präglades av kvalificerat yrkes-
arbete och hantverkstradition. Inslaget av ingenjörskompetens var tidigt om-
fattande och gränsen mellan tjänstemän och verkstadsarbetare blev efterhand 
allt mer flytande. Detta var fallet till exempel på SAAB som varit och är ett 
strategiskt viktigt företag inte bara i Linköping utan även nationellt. Om-
vandlingen gick hastigt, elektronik och informationsteknologi blev viktiga 
ingredienser i den snabbt framväxande och förändrade staden. Detta ändrade 
även den sociala sammansättningen av befolkningen vilket också fick positiva 
konsekvenser för hälsosituationen i staden. 

 Maktkampen mellan städerna när det gäller strategiska lokaliseringar 
som universitetsetableringen och regionsjukvården är en annan omständig-
het som lyfts fram i aktörsintervjuerna. Det blev påtagligt hur dessa drag-
kamper positivt påverkade självförtroende och självkänsla i den växande och 
av modern teknik präglade tjänstemannastaden Linköping. Samtidigt blev 
förhållandena i arbetarstaden Norrköping, efterhand alltmer präglad av eko-
nomisk utsatthet, social utmattning och bitterhet till följd av återkommande 
företagsnedläggningar och ökande arbetslöshet. Den tidigare befolknings-
mässigt betydligt mindre tjänstemannastaden vann till slut dragkamperna. 
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Man blev därmed etableringsort för såväl universitet som regionsjukvård och 
universitetssjukhus. Denna makt och resursförskjutning påverkade troligen 
hälsan i olika riktningar i de bägge städerna. Framtidstro och optimism blev 
efterhand sannolikt hälsofrämjande faktorer i Linköping. Hopplöshet och 
brist på framtidstro kan ha genererat ohälsa i den stagnerande arbetarstaden, 
Norrköping. 

Sammantaget kan man konstatera att skillnaderna i arbetsvillkor var sto-
ra mellan de bägge städerna redan under de första decennierna efter andra 
världskriget. Det fanns även då betydligt fler kvalificerade yrkesarbeten i Lin-
köping jämfört med i Norrköpings lågbetalda industrier, där tempoarbete 
och korta arbetscykler präglade arbetsuppgifterna. Det är sannolikt att detta 
har varit faktorer som avspeglades i de förhållandevis stora skillnaderna i död-
lighet på 1950- och i synnerhet 1960-talet. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att i det korta perspektivet var de eko-
nomisk-politiska strategierna för arbetarstaden på 1960-talet framgångsrika. 
Det handlade om det progressiva skattesystemet, solidarisk lönepolitik, om-
vandlingstryck och stimulans för en rörligare arbetsmarknad samt andra stat-
liga stödåtgärder, bland annat lokalisering av statliga verk. Det sistnämnda 
var dock en åtgärd vars betydelse det finns olika uppfattningar om. Norrkö-
ping klarade 1970- och 1980-talen hjälpligt om man utgår från statistiken 
när det gäller för tidig död. Skillnaderna i dödlighet mellan städerna var som 
lägst under denna tid, då också jämlikhetspräglade värderingar ännu domi-
nerade den nationella politiken. Situationen förändrades efterhand med de 
många företagsnedläggningarna i den gamla arbetarstaden. Ett förändrat po-
litiskt klimat nationellt, där statliga stödåtgärder ansågs ineffektiva och därför 
avvecklades, gjorde det svårare för arbetarstadens politiker att få stöd från re-
geringen. Norrköping förlorade maktkamperna regionalt när det gällde stra-
tegiska etableringar av högskola och sjukvård. Detta gjorde att 1990-talets 
recession förlängdes i arbetarstaden, men kunde övervinnas relativt snabbt i 
den närbelägna tjänstemannastaden. Högskola och universitet, region- och 
så småningom universitetssjukhus breddade arbetsmarknaden, skapade inno-
vationer och nyföretagande inom nya branscher i tjänstemannastaden. Fö-
retagsnedläggningar och arbetslöshet var betydligt mera omfattande i den 
tidigare arbetarstaden Norrköping. Utbildningsnivån och möjligheterna att 
skapa nya företagsetableringar var betydligt sämre här, vilket fick konsekven-
ser i form av högre arbetslöshet och fattigdom och därmed ökande skillnader 
i dödlighet och ohälsa mellan städerna på 1990-talet.

Socioekonomiska skillnader
Min andra studie var en intervjuundersökning med hjärtpatienter utifrån frå-
gor om samband mellan hjärtsjukdomen och upplevda orsaker till denna. In-
tervjuerna med hjärtpatienter, födda mellan 1928-1958, säger egentligen inte 
så mycket om skillnaderna mellan de bägge städerna. Däremot ges en tydlig 
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och fördjupad bild av hur olika faktorer kan påverka hjärthälsan beroende på 
socioekonomiska skillnader, kön och etnicitet hos informanterna. Arbetslivet 
upplevdes ha en central roll som orsak till hjärtbesvären, särskilt för män. 
Det har emellertid varit olika orsaker inom arbetslivet som ansågs orsaka 
hjärtbesvären. Medan högt tempo och en orimlig arbetsbörda upplevdes som 
avgörande för män i socialgrupp I var det kombinationen av alltför höga krav 
och bristen på handlingsutrymme och egen kontroll över sin arbetssituation 
som upplevdes stressframkallande och så småningom orsak till hjärtbesvär 
för personer i socialgrupp II och ännu mer påtagligt i socialgrupp III. Reha-
biliteringen upplevdes också väldigt olika beroende på om man befann sig i 
arbetsledande ställning eller ej. Chefer och specialister fick ett betydande stöd 
från sin arbetsgivare, medan stödet upplevdes obefintligt av informanterna 
som hade yrken och arbetsuppgifter lägre ned i hierarkin.

Kvinnor berättade mer om svåra livshändelser och ansvar för närståen-
de som orsak till stress och efterhand hjärtbesvär. Även flera personer med 
invandrarbakgrund har beskrivit livshändelser tidigare i livet som orsak till 
hjärtbesvären. Några har berättat om flykt från krig eller krigsliknande till-
stånd. Svårigheter och diskriminering i samband med etableringen i sitt nya 
hemland tas också upp av flera informanter som är invandrare. 

Studien ger i sig inget underlag för att uttala sig om dödlighetsskillnader 
mellan arbetarstaden, Norrköping och tjänstemannastaden, Linköping. Med 
tanke på etablerad kunskap om städernas socioekonomiska situation är det 
ändå möjligt att indirekt dra vissa slutsatser beträffande hälsoskillnaderna och 
skillnader i dödlighet i de bägge städerna. Inkomst- och utbildningsnivåerna 
skiljer sig mellan tjänstemanna- och arbetarstaden liksom skillnaderna i för 
tidig död. Norrköpings inkomst- och utbildningsnivåer är lägre än i grann-
staden och dödligheten är högre oavsett tidsperiod.  

Utbildningsnivå, arbetsvillkor och inkomst har betydelse för vilka hand-
lingsmöjligheter i livet som människor har. Olika parametrar för socioeko-
nomiska skillnader pekar visserligen på samband med ohälsa men förklarar 
knappast sambanden. Jag föredrar därför att prata om klass framför social-
grupp. Detta därför att klassbegreppet lyfter fram maktperspektivet. Makt 
och vanmakt är motpoler som har ett större förklaringsvärde. I kombination 
med begreppet förmåga att påverka, som ekonomen och filosofen Amartya 
Sen utvecklat, eller det likartade begreppet handlingsutrymme finns en för-
klaringsnyckel. Makt och egen kontroll över sin tid, som är påtagligt olika 
beroende på klassposition, framstår som helt centrala för möjligheterna att 
undvika negativ stress och därmed risk för hjärtsjukdom och för tidig död.

Klass, men också kön och etnicitet, har haft betydelse för hälsoskillnader-
nas utveckling i de bägge städerna. Det slår dock igenom på olika sätt och 
olika mycket över tid. De första decennierna efter kriget påverkades sannolikt 
dödlighet och hjärtdödlighet i betydande utsträckning av skillnaderna mel-
lan städerna i socioekonomiska hänseenden. Exempelvis var trångboddheten 
extrem i arbetarstaden och de sanitära förhållandena eftersatta långt in på 
1960-talet. 
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1970- och 1980-talen utjämnades dödligheten, och hjärtdödligheten var 
till och med större i Linköping under 1970-talet. Även om de omkastade 
siffrorna i hjärtdödlighet troligen till stor del skulle bero på olika diagnostis-
ka bedömningar mellan sjukhusen och andra inommedicinska förklaringar, 
kvarstår det faktum att skillnaderna totalt sett utjämnades. Dessa årtionden 
är präglade av en jämlikhetsinriktad ekonomisk politik som sannolikt har 
haft stor betydelse för att hälsoskillnaderna minskade i Sverige.

Det är troligt att den förhållandevis lyckosamma avvecklingen av lågbe-
talda textilarbetsplatser i Norrköping där kvinnor kunde förtidspensioneras 
eller gå till nya jobb var hälsofrämjande. Det är möjligt att oron för framtiden 
i Linköping, med avveckling av många manliga industrijobb, var en orsak till 
att dödligheten i denna grupp ökade. Detta kan ha varit anledningar till ut-
jämningen mellan städernas dödlighetssiffror, åtminstone i viss utsträckning.

Efterhand, under 1980-talet och ytterligare ett femtontal år därefter, blev 
skillnaderna i arbetsvillkor i de bägge städerna allt större. Såväl arbetsvill-
kor som utbildning och inkomstskillnader blev alltmer olika och till fördel 
för Linköping. Långtidsarbetslöshet och ekonomiskt beroende berörde be-
tydande grupper i bägge städerna under 1990-talet, men hela tiden i större 
utsträckning i Norrköping än i Linköping. Dessa faktorer har sannolikt på-
verkat hälsoutvecklingen i de båda städerna. Från en likvärdig situation på 
1970-talet, har hälsosituation och dödlighet försämrats allt mera i relation till 
grannstaden ända in på 2000-talet. Hjärtdödligheten, som specifikt analyse-
rats, visar att Norrköpings situation relativt sett har försämrats. På 1970-talet 
var dödligheten i diagnosgruppen lägre än i Linköping, men därefter har 
hjärtdödligheten sjunkit betydligt långsammare än i grannstaden.

Om ohälsa och dödlighet i de bägge städerna analyseras ur könssynpunkt 
kan man konstatera att män relaterar sin hälsosituation till arbetslivets villkor 
i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor beskriver oftare att det är svårt att 
klara sin livssituation, omsorgerna om barn och familj spelar en avgörande 
roll. Det ekonomiska tvånget för kvinnor att förvärvsarbeta var påtagligt van-
ligare i arbetarstaden än i tjänstemannastaden, i synnerhet under de första 
åren efter kriget. Den situationen utjämnades delvis efterhand, när sysselsätt-
ningsgraden bland kvinnor blev alltmer likvärdig i städerna, och arbetslös-
het och stress i arbetslivet skapade nya ohälsomönster. Fortfarande var dock 
skillnaderna mellan städerna påtagliga till Norrköpings nackdel när det gällde 
kvinnornas dödlighet. Detta förhållande gällde med undantag för 1970-talet, 
då hjärtdödligheten, som tidigare nämnts, var högre i Linköping.

Också invandringens omfattning och inriktning spelade roll för skill-
naderna i dödlighet mellan städerna. Invandringen var tidigt omfattande 
i Norrköping och invandrargrupperna som kom till staden hade och har i 
större utsträckning en sämre hälsosituation än svenskfödda i motsvarande ål-
dersgrupper. En sämre hälsosituation skapades inte minst av flyktinginvand-
ringen under 1990- och 2000-talen. Detta har emellertid knappast bidragit 
till ökade skillnader i dödlighet mellan städerna, eftersom Linköping tog 
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emot i stort sett lika stora grupper från krigsdrabbade områden som Norr-
köping. Snarare är det troligt att Norrköpings längre erfarenhet av flykting-
mottagande underlättade integrationen, vilket kan ha varit en hälsomässig 
framgångsfaktor som begränsat hälsoskillnaderna mellan städerna.

Arbetslöshet 
Långtidsarbetslöshet undergräver självförtroende och identitet vilket i sig le-
der till ohälsa. Den här situationen blev påtaglig i Sverige under 1990-talet. 
Såpass påtaglig att det har fått allvarliga ohälsokonsekvenser. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att de regionala och lokala skillnaderna är stora. Skillnader 
i arbetslöshetens omfattning i Norrköping och Linköping har omnämnts i 
detta sammanhang. Den öppna arbetslösheten, liksom antalet personer i ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder, låg betydligt högre i Norrköping än i grann-
staden. 

Under 1990-talet har det i olika utsträckning vuxit fram en kommunal 
verksamhet för att sysselsätta arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden 
och inte betraktas som anställningsbara av arbetsförmedlingen. Samtidigt har 
kommunernas försörjningsstöd alltmer villkorats med krav på att delta i olika 
sysselsättningspolitiska åtgärder. Det kan ha en poäng att jämföra skillnader-
na mellan Linköping och Norrköping, inte bara när det gäller omfattningen 
av arbetslösheten utan även hur resurser och åtgärder användes i de bägge 
kommunernas arbetsmarknadspolitik och socialtjänst. I Norrköping togs ett 
helhetsansvar med höga ambitioner. Linköping var försiktigare med att ta 
över arbetsmarknadspolitiken, detta i princip statliga ansvar. Även om ambi-
tionerna var höga i Norrköping var resurserna mera begränsade än i grann-
staden, vilket ledde till att krav och kontroll av försörjningsberoende personer 
efterhand blev snävare än i grannstaden. Antalet arbetslösa och socialbidrags-
beroende var samtidigt betydligt fler. Pressen på försörjningsberoende perso-
ner i Norrköping var därmed sannolikt större än i grannstaden. Detta kan ha 
bidragit till de ökade skillnaderna i för tidig död mellan städerna. 

Hur ska man förstå kommunernas vägval? En skillnad är att arbetslös-
heten och därmed belastningen på den kommunala ekonomin var betydligt 
större i Norrköping än i grannstaden. Detta accentuerades under 1990-ta-
let. Norrköping hade då fortfarande betydligt fler utomeuropiska invandrare 
med flyktingskäl. Linköpings näringsmässiga och sociala struktur var annor-
lunda. Kanske är detta mest tydligt under 1990-talet. Norrköping hade kvar-
varande arbetslöshetsproblem efter decennier av omfattande företagsnedlägg-
ningar som nu förvärrades, medan grannstaden visserligen också gick in i ett 
besvärligt decennium på 1990-talet men man hade ändå en omstrukturerad 
högteknologisk industri i samarbete med ett datorteknologiskt inriktat uni-
versitet.

Även den politiska traditionen kan ha spelat roll. Norrköping har under 
hela 1900-talet haft en tydlig socialdemokratisk profil, med undantag för pe-
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rioden 1992–1994. Linköping hade alltsedan kommunsammanslagningarna 
1970 haft olika och skiftande politiska majoriteter. Den stora satsningen i 
Norrköping på kommunala sysselsättningspolitiska åtgärder, men även kra-
ven på de arbetslösa, låg väl i linje med en socialdemokratisk idétradition. 
Ambitionerna och helhetsperspektivet på de arbetslösas situation, ledde dock 
till att försörjningsstödet begränsades och villkorades allt hårdare i en pressad 
kommunal ekonomi.

Kommunernas olika arbetslöshetssituation och förhållningssätt till detta, 
hade förmodligen betydelse när det gäller sambanden med ohälsa. Det är på-
tagligt att försörjningsstödet krympte mera i Norrköping än i Linköping och 
att detta sannolikt slog igenom när det gäller de växande skillnaderna mellan 
städerna i ohälsa och dödlighet på 1990-talet. 

Livsvillkor och livsstilar
De olika socioekonomiska förhållandena och skilda arbetsvillkoren i de 
bägge städerna, nämns generellt av mina informanter/aktörer som orsaker 
till skillnaderna i dödlighet. I samtalen lyfts fram skillnader mellan olika so-
cioekonomiska grupper i städerna när det gäller synen på framtiden, skilda 
mentaliteter och livsstilar som faktorer av betydelse för skillnaderna i hälso-
utvecklingen. Ett exempel som tidigare relaterats gäller rökvanor bland fin-
ska män. Rökvanor som tidigare generationer förvärvat under krigsåren och 
som vidmakthållits och gett identitet i flera generationer. Vanor och livsstilar 
skulle med andra ord kunna vara ett kulturellt drag som går i arv och också 
påverkar hälsan.

Ett intressant faktum är att upplevelsen av hälsan tycks vara mycket bättre 
i Linköping än i Norrköping. Även när hänsyn tagits till sociala faktorer, till 
kön, och oavsett om rökning eller andra ohälsobeteenden är desamma, så 
kvarstår skillnaderna i upplevd hälsa. Som beskrevs i kapitel sex är det fler 
personer med låg inkomst och låg utbildning i Linköping som upplever sin 
hälsa som bättre än motsvarande kategori i Norrköping. Detsamma gäller 
personer som röker lika mycket i de bägge städerna – Linköpingsrökare upp-
levde sitt hälsotillstånd som betydligt bättre än rökare i Norrköping. Orsaker-
na är dåligt utredda. Frågan är om de upplevda hälsoskillnaderna, men även 
de olika sjukskrivningsfrekvenserna i städerna, är relaterade till skillnader i 
den fysiska miljön, eller om det är fråga om olika kulturer som utvecklats och 
behållits över tid. 

För de tidigare refererade Glagowbaserade forskarna MacIntyre och El-
laway handlar det om vad de kallar för contextual explanations. Skillnader i 
miljö och infrastruktur kan vara mer eller mindre hälsofrämjande respektive 
ohälsoframkallande. Det kan gälla infrastruktur som kommunikationer och 
tillgång till bra kollektivtrafik, eller tillgång och närhet till bra livsmedels-
affärer med brett sortiment av kvalitativa matvaror. Andra infrastrukturella 
faktorer som anses kunna påverka hälsan är tillgång och närhet till bra skolor 
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samt kontinuitet och kvalitet när det gäller primärvård. I Sveriges kommu-
ners och landstings (SKL) öppna jämförelser visas generellt bättre resultat för 
skolor och primärvård i Linköping än i Norrköping, även om skillnaderna är 
stora mellan olika stadsdelar i respektive stad. 

Som antytts finns det andra forskare som vill lyfta fram, att skillnaderna 
i hälsa kan vara en fråga om socialt relaterade kulturer som utvecklas lokalt, 
som skapar identiteter och hälsobeteenden, identiteter och vanor som är mer 
eller mindre bra för hälsan. Detta antyds till exempel i några intervjuer om 
negativa hälsobeteenden. Flera historiker refererar också till en passiviserande 
bruksmentalitet, som skulle vara mera utbredd i Norrköping än i Linköping. 

Min uppfattning är att det är svårt att särskilja de mera samhälleliga kon-
textuella förhållandena från socioekonomiska skillnader som i sin tur ger oli-
ka identiteter och livsstilar. Däremot går det att föra ett resonemang om hur 
sammanhangen ser ut, hur olika livsstigar (pathways) kan utvecklas beroende 
på vem man när och var man bor.

Olika livsstigar i Norrköping och Linköping
I denna undersökning har frågan om hur skillnader uppstår när det gäller häl-
sa, ohälsa och dödlighet stått i centrum. Jag konstaterar att det finns många 
ohälsofaktorer, såväl strukturella som livsstilsrelaterade. Det tycks omöjligt 
att särskilt lyfta fram en orsak. För en djupare förståelse kan det historiska 
perspektivet vara till hjälp, men det är också nödvändigt att ha en modell 
för att förstå sambanden. Begreppet pathways – livsstigar – är ett sätt att 
åskådliggöra samband mellan riskfaktorer för hälsa, människors olika hand-
lingsutrymmen och möjlighet till stöd från olika aktörer. Det teoretiska re-
sonemanget kring begreppet, beskriver fem vägar för att förstå ojämlik hälsa.

Olika möjligheter när det gäller makt och resurser – Ju större sociala skillna-
der desto större blir skillnaderna i hälsa. 

Olika exponering för risker – Ju lägre social position desto större är riskerna 
och de negativa hälsokonsekvenserna. Och omvänt, ju större tillgång till eko-
nomiska, sociala och kulturella resurser – desto större möjlighet att undvika 
risker, skaffa skydd och försäkra sig mot negativa konsekvenser. 

Samma riskexponering ger olika effekter – Beroende på socioekonomisk po-
sition ger samma risk olika effekter. Ju lägre position desto allvarligare blir 
hälsoeffekterna.

Livslånga effekter – De materiella omständigheterna under de tidiga barn-
domsåren är betydelsefulla för hälsosituationen senare i livet. Det sociala ar-
vet spelar stor roll. 

Olika sociala och ekonomiska effekter vid sjukdom – Ökade utgifter vid 
sjukdom blir mera besvärande för människor som lever på den ekonomiska 
marginalen än för människor med normala inkomster.

Tillämpningen av ovanstående resonemang på det jag här generaliserar 
som arbetarstaden respektive tjänstemannastaden konkretiserar orsaker och 
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bestämningsfaktorer för hälsa respektive ohälsa som följer med de olika so-
cioekonomiska förhållandena i respektive stad:

Människors makt och resurser är mindre i arbetarstaden än i tjänstemannas-
taden. Skillnaderna har successivt ökat under 1980- och 1990-talen, kanske 
även in på 2000-talet. Riskexponeringen är högre för fler människor i arbetar-
staden än i tjänstemannastaden. Fler människor i den sistnämnda staden har 
haft möjlighet att undvika hälsorisker och att skaffa sig skydd mot negativa 
konsekvenser av sjukdom. Samma riskexponering får olika effekter beroende 
på socioekonomisk position. Fler människor har levt under små materiella 
omständigheter i arbetarstaden än i tjänstemannastaden. Detta leder till att 
fler och multipla ohälsorisker förekommer bland arbetarstadens befolkning, 
risker som dessutom förstärker varandra. De materiella omständigheterna un-
der de tidiga barndomsåren har varit sämre i arbetarstaden än i tjänsteman-
nastaden. 

Fler människor har levt och lever på marginalen i arbetarstaden, bland 
annat ensamstående kvinnor med barn. Sjukdom får då antas leda till svårare 
sociala och ekonomiska konsekvenser för fler människor här än i tjänste-
mannastaden. Dessa förhållanden leder i sin tur till att skillnaderna mellan 
städerna när det gäller för tidig död i åldersgruppen 50–74 år har vuxit under 
1990-talet. 

Till detta kommer de kontextuella förhållandena – det vill säga de olika 
miljöernas betydelse för skillnader i hälsa. Detta har dock mig veterligen inte 
undersökts när det gäller städerna i Östergötland. Att miljön inklusive infra-
struktur är en oberoende riskfaktor när det gäller hälsa har visats såväl i Skott-
land vid jämförelser mellan Edinburgh och Glasgow, som mellan välbärgade 
kommuner i norra Storstockholm respektive fattiga kommuner i den södra 
delen av länet. Det kan gälla sådant som skolornas standard, närhet och kon-
tinuitet i vården, kollektivtrafikens omfattning eller tillgång till ett varierat 
och kvalitativt utbud av livsmedel i närområdet. Att samma tendens finns 
mellan östgötastäderna är troligt. Skillnaderna är dock betydligt större inom 
respektive stad än mellan arbetarstaden och tjänstemannastaden i sin helhet. 
Skillnaderna inom respektive stad har också på senare år blivit allt större och 
segregeringen har blivit mera markerad. Ett exempel är hur vårdcentralerna 
har allt svårare med läkarförsörjning och kontinuitet i fattiga stadsdelar både 
i Linköping och i Norrköping samtidigt som etableringarna blir allt fler i de 
bägge städernas centra. 

Arbetslivets struktur och villkor har varit märkbart olika i de bägge stä-
derna och haft betydelse för hälsoskillnaderna. Omvandlingen från industri-
samhälle till tjänste-, kunskaps- och informationssamhälle gick snabbare och 
betydligt smärtfriare i Linköping än i Norrköping. Det har fått konsekvenser 
på olika sätt. Dels har arbetets innehåll och villkor förändrats mera påtag-
ligt med större handlingsutrymme i många jobb i den förstnämnda staden, 
medan situationen förändrades långsammare i den sistnämnda. Självkänsla 
och framtidstro har på samma sätt vuxit i takt med förskjutningen av makt 
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och status till Linköping. I Norrköping har den långa krisen och maktför-
skjutningen regionalt medfört mindre självtillit och en känsla av maktlös-
het hos många människor. Dessa faktorer – växande skillnader i arbetsvillkor 
men också regional maktförskjutning – kan i sin tur ha haft betydelse för 
ohälsoskillnader och hjärtdödlighet. Skillnader som från 1970-talets relativt 
jämlika hälsosituation mellan städerna därefter har ökat in på 2000-talet till 
Norrköpings nackdel. 

Arbetslöshet och utslagning som en följd av konjunkturnedgången på 
1990-talet blev ett växande problem i Sverige, även om de lokala variatio-
nerna har varit och är stora. I Östergötland har svårigheterna varit betydligt 
större i Norrköping än i Linköping till följd av den lokalt utdragna struktur-
omvandlingen i den förstnämnda staden. Den har urholkat arbetarstadens 
ekonomi och därmed försörjningsstödet till arbetslösa, som är en särskilt ut-
satt grupp ur hälsosynpunkt. Skillnaderna i arbetslöshet har således med stor 
sannolikhet också bidragit till de växande ohälsoklyftorna under de senaste 
decennierna, inte minst när det gäller skillnader i hjärtdödlighet.

Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Hamlet-
citatet, passar väl in på Lindström, en av de fiktiva hjärtpatienterna som vi 
mötte inledningsvis och hans funderingar. Lindström, från tjänstemannasta-
den, hade säkert anledning att reflektera över sin sjukdomskamrat från arbe-
tarstaden, och dennes för tidiga död. Det är troligt att de bättre möjligheterna 
till det goda och hälsofrämjande arbetet oftare funnits i Linköping. Kanske 
finns det också anledning för honom att sända en tacksamhetens tanke till 
de personer som hade fått honom att studera vidare. På så sätt hade han ju 
kunnat ta steget in på ritkontoret, ett mer självständigt och därigenom också 
hälsosammare arbete. Men de orättvisa skillnaderna i ohälsa och för tidig död 
finns ju kvar, funderar han … 
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Summary
The study Social Change and the Fragile Heart; An analysis of contemporary 
history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping, from the 
1950´s to the first decade of the 21st century, is based on two special prob-
lems: the differences in the crude death rate and, above all, in deaths due to 
heart disease. The reason for focusing on this topic is that the death rate and 
particularly the number of people and the groups that show premature deaths 
are measurable ways of studying how well a society functions and is governed. 
This investigation contributes to an understanding of why there is a signifi-
cant difference between two near-lying cities with different social structures 
in terms of the death rate in general and deaths due to heart disease in par-
ticular. Both these cities in Östergötland differ historically and socially. Nor-
rköping’s identity is based on its role as an industrial city, while Linköping 
has gained its character from being an administrative center for the military, 
the civil and the ecclesiastical representatives of the state. The difference in 
character has led to clear differences in socio-economic conditions. The cities 
have been dependent upon one another, but at the same time rivals for the 
position as the regional center in the county.

The cities’ history can contribute to explaining the connection between 
working life and inequality in heart diseases and premature deaths. Diseases 
of the heart and circulatory system form a diagnostic group that has been the 
most common cause of death and the primary cause of premature deaths. 
This is yet another reason why the study empirically focuses on the diagnostic 
group in the age group from 50 to 74 years.

The objective of the present study is to illuminate the relationship and 
the different lines of development in the two neighboring cities in terms of 
the changes in mortality, and especially heart disease, with the help of three 
investigations. The time period that is analyzed ranges from the beginning 
of the 1950’s to the first years of the 21st century. The analysis of the city’s 
social development is based on the differences and variations in unhealthiness 
and mortality as regards the populations of both cities. More specifically, the 
following research questions have been posed; What economic and political 
events may have had significance for the differences in deaths due to heart 
disease between the cities during the last half century? What dissimilarities 
in the economic and employment structures have been of significance for 
deaths due to heart disease in the two cities? Has the character of work and 
the degree of room for freedom of action in the various workplaces been of 
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significance? Have the places of employment been different enough to have 
significance for the divergent rates of death due to heart disease? Of what 
importance have the variations in unemployment and the developments in 
unemployment benefits been in both cities? Are these conditions also reflect-
ed in the statistics on deaths due to heart disease? The era of contemporary 
history that has been analyzed can be divided into three periods:

• 1952–1971 is a period that was characterized by good economic growth, 
optimism and belief in the future.

• 1972–1991 may be described as a time when the winds of change blew, 
and industrial society lost significance.

• 1992–2007 is a period of fluctuation with economic crises alternating 
with periods of strong economic growth.

From the point of view of health these periods also represent interesting 
changes. The average lifespan increased sharply, but developed differently 
for men and women during different periods of time. Life expectancy for 
men increased slowly during the period 1950–1985, and there were relatively 
many who died while middle-aged or early in retirement. This was especially 
true of industrial workers. During the same period there was a sharp increase 
in the life expectancy of women. After the crises of the 1990’s this tendency 
to increase began to slow down, especially in the lower social groups. For 
men the tendency was the opposite, and their life expectancy increased more 
rapidly. This once more reduced the differences between the sexes. In 2008 
the life expectancy at birth was 83.1 years for women and 79.1 years for men. 
In Linköping the figures were somewhat above the national averages, while 
in Norrköping they were clearly below.

The analysis of the cities’ contemporary history is based on three stud-
ies. The first deals with an analysis of the mortality statistics and “premature 
deaths” in the ages 50–74 in the two cities studied. Secondly, interviews with 
heart patients have been conducted at five different primary care centers. 
Thirdly, various key persons have been interviewed, such as prominent politi-
cians, civil servants in various professions and leading physicians. Method-
ologically this deals with comparison in time and space in order to reveal 
conditions and actual differences that existed between the cities in the various 
periods of time. Comparison in time can provide information on changes 
and tendencies which also makes it easier to analyze the causal relationships.

Mortality statistics have been primarily taken from the cause of death reg-
ister of The Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 
but has been complemented with information from relevant issues of the 
statistical yearbooks (Statistisk årsbok) for the cities of Linköping and Nor-
rköping. The patient interviews have been semi-structured and are based on 
a questionnaire that is used in relation to stress research at Karolinska Insti-
tutet (one of Sweden’s leading research hospitals). The questions are based on 
theories about the relationship between negative stress and unhealthiness, 
where concepts such as “demands” and “own control over one’s work and 
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life situation” are central. Finally, the interviews with the various key persons 
have taken the form of more open conversations, where the theme has been 
development of the contemporary history of the cities from the perspective 
of deaths due to heart disease.

The analysis shows that the 1950’s and the 1960’s had a rising rate of 
mortality due to heart disease, while simultaneously there was a decline in the 
general death rate. The differences in mortality between the population in the 
two cities among the age group studied, 50–74 years, increased during the 
period and were greatest in the 1960’s to Norrköping’s disadvantage. Most 
evident were the differences between women. The differences in deaths due 
to heart disease can in all likelihood largely be attributed to the variations in 
working conditions in the two cities. There was sharp rationalization in sev-
eral industries during these decades that led to an undermining of the work 
content. Jobs at the bottom of the work hierarchy became more controlled 
and steered. Norrköping had a significantly higher proportion of industries 
where pay was low and working conditions were poor, and the work processes 
were strictly regulated. The mortality statistics confirm this analysis. In regard 
to heart disease the differences were especially clear for women during these 
decades. In addition to the poor working conditions in the textile industry, it 
was common for women in Norrköping to work after marriage for econom-
ic reasons. The frequency of employment among women was significantly 
higher in Norrköping than in Linköping during this period of time when the 
ideal of the stay-at-home housewife was the norm.

In the 1970’s a noticeable turn occurred between the cities concerning 
deaths due to heart attacks. During several years such deaths became clearly 
higher in Linköping than in Norrköping. Even though there were develop-
ments within medicine that can provide at least a partial explanation, the fact 
remains that there was a leveling out of the general mortality, although it was 
not as dramatic as the reversal in heart attacks. Social changes have thus been 
of significance. The 1970’s and the early 1980’s were years when equality was 
emphasized and influenced Swedish politics most. The differences between 
various social classes just as between different regions were counteracted by 
means of an equality-based tax and economic policy and active regional pro-
grams. This is a probable reason for the decline in premature deaths. The 
leveling out adjustment can, however, also be partly explained by the specific 
situation in each city.

The situation in Linköping was uncertain at the beginning of the 1970’s 
when the winds of change turned. The orders for new planes from the defense 
industry were questioned in the political debate. Old branches of business 
had disappeared, and the future of the military regiments in the city was no 
longer certain. There were hopes and plans for a new university whose size 
and orientation were not clear. The economic situation of the city was diffi-
cult in connection with the consolidation of local government 1970/71. The 
situation was uncertain, and worries about the future and the possibility of 
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supporting oneself spread. This may have had a negative effect, especially for 
middle-aged men who saw their livelihoods threatened.

In neighboring Norrköping the textile industry had definitively stepped 
into its grave. At the same time the phasing out of industry also meant the 
phasing-out of poor working conditions and the lowest paid jobs. This may 
have been of benefit to public health in Norrköping. Many older workers 
retired early, and there were still jobs where one could relatively easily gain 
employment. There were successful comprehensive ventures in education and 
other employment measures to retrain unemployed textile workers. These 
were probably also measures that improved public health.

Deaths due to heart attacks in the ages 50–74 began to decline generally 
during the 1980’s and the trend continued during the 1990’s and even into 
the new millennium. The differences between the cities began to grow, how-
ever, from the relatively equal situation of the 1970’s. These are the decades 
when economic and political power shifted from Norrköping to Linköping. 
It was Linköping that won the tug-of-war for both the university and the 
university hospital. As a regional center and a relatively new university town, 
Linköping survived quite well through the recession of the early 1990’s. The 
transformation from an industrial society to a service-based society went 
smoothly. Simultaneously, Norrköping had landed in a state that could be 
called a “social exhaustion depression” during the last years of the 20th cen-
tury. The fact that its neighbor grew population-wise and became larger had 
psychological significance. Even worse was that the tax-base and thus the 
economy stagnated in the city. Several large employers gradually ceased pro-
duction, a development that had been going on for several decades with the 
tragic finale in the spring of 1997 when Ericsson closed it factory in the 
city. The consequences were even more serious than during the closing of 
the textile companies in the 1960’s. It became increasingly difficult to find a 
job. The low level of education and the lack of desirable competence made 
the situation worse, and it became difficult for many people to find last-
ing and secure work. Thus the economic situation for households worsened. 
Long-term unemployment and illness affected significantly greater numbers 
than in Linköping. Increasing numbers became dependent on economic sup-
port. It took time to transform and adapt the city to its new conditions. The 
questionnaires concerning how people experienced their own health showed 
lower values for Norrköping than for Linköping, even when socio-economic 
factors and life style were taken into consideration.

It is probable that the significantly longer time required for its transfor-
mation from an industrial to a post-industrial society left its mark in Nor-
rköping in the form of increased differences in premature deaths due to heart 
diseases. A probable partial explanation was that the unhealthful production-
line jobs within industry survived longer in Norrköping. Another important 
health effect of the slow restructuring of society was that unemployment and 
dependency on financial support became more frequent in Norrköping than 
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in neighboring Linköping.
In order to make visible the connections between the risk factors for 

health, people’s opportunities for action and the possibilities for support, 
the concept pathways has been used. The concept reveals how inequalities 
in society in different ways led to and reinforced the gaps in poor health 
and premature death among various social classes. Basically the differences in 
health and premature deaths are questions of power and impotence resulting 
from positions on the labor market. More people in Norrköping have had 
less room for action and fewer opportunities to influence their (working) 
lives than what was the case for the population of the neighboring city. This 
can explain the differences in premature deaths in heart disease and other 
deviations in health in relation to Linköping. The differences were least in 
the 1970’s, when the equal society was at its apogee. Thereafter the gap in 
health tended to increase during the 1980’s and 1990’s. Nor has any tendency 
towards declining differences in poor health and premature deaths occurred 
in the beginning of the 21st century.
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Enkätfrågor till hjärtinfarktpatienter  

Syfte: Att undersöka eventuella samband mellan arbetsvillkor och diagnosen 
hjärtinfarkt 

Variabler: Kön, Typ av boende, Ålder, Utbildning, Inkomst,  

Enkäten genomförs som ett led i en kommande avhandling om samband mellan 
arbetsliv och ohälsa i tre östgötska städer under efterkrigstiden.  

Anonymiteten kommer att skyddas genom att enkäterna är avpersonifierade när det 
gäller intervjupersonernas namn och personnummer.  

Jag som är ansvarig för enkät och intervjuer heter: Björn Grip, doktorand vid 
Institutionen för samhällsutveckling och kultur (Isak), Linköpings universitet, 
Campus Valla, Hus B, ingång 27, 581 83 Linköping 

Bakgrundsvariabler 

I. Är du  kvinna       man   
II. Ange din ålder …………….. 

 

III. Bor du i   hyreslägenhet  bostadsrätt 
  villa  annat 

 
IV. Vilken är din högsta utbildning? (Om inget stämmer riktigt, ange det du tycker 

stämmer bäst) 

                                                  Folkskola,högst 8 år 

    Grundskola, 9 år 

    Yrkesskola eller motsvarande minst 2 år 

     Gymnasieutbildning eller motsvarande, högst 2 år 

     Gymnasieutbildning eller motsvarande, 3 år eller mer 

     Högskola eller universitet mindre än tre år 

    Högskola eller universitet tre år eller mer 

 

V. Vilken månadsinkomst hade du när du drabbades av hjärtinfarkt? Ange i vilket 
intervall! 

Upp till 12.000 kr/mån  

Bilaga
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   12.001 – 15.000 kr/mån 

   15.001 - 20.000 kr/mån 

         20.001 – 30.000 kr/mån 

         30.001 – 40.000 kr/mån 

         Mer än 40.000 kr 
Frågeställningar  
A. ”Sjukdomshistoria”: 

1. När insjuknade du i hjärtinfarkt första gången? Ange år och månad! 
Svar: ……… ……… 
     år     månad 

2. Vilken kontakt hade du då med sjukvården?  
Svarsalternativ: 
  vårdcentral  
  sjukhus  
  annat 

3. Hur länge var du sjukskriven i samband med din första infarkt?  
Svarsalternativ: 

  mindre än sju dagar  
  7-28 dagar  
  5 - 25 veckor 
  mer än 25 veckor 
4. Om du hade arbete före insjuknandet - Kunde du återgå till ditt tidigare arbete?  
Svarsalternativ: 
  Ja  
  Nej 
5. Om ja – hur lång tid efter insjuknandet?  

Svarsalternativ: 
  en vecka eller mindre  
  mellan en vecka och en månad  
  mellan en månad och ett halvår 
  mer än ett halvår 
6. Om du inte har kunnat återgå till ditt tidigare arbete – vad gör du nu? 
Svarsalternativ: 
  Fortfarande sjukskriven 
  Pension 
  Annat arbete, beskriv arbetet……………………………………………………….. 
  Annat 
7. Vad tror du utlöste hjärtinfarkten? 

Svarsalternativ (ange med siffror från 1-6 där, 1 = ingen påverkan och 6 = stor påverkan; flera 
alternativ kan anges): 

  Mina matvanor 
  Arv 
  Mitt arbetsliv 
  Personliga egenskaper (exempelvis bristande stresstålighet/häftigt temperament) 
  Vanor - rökning, alkohol 
  Ensamhet 
  Min syn på framtiden (framgång/karriär) 
  Annat ………………………………………………….. 
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8. Har du haft flera infarkter eller andra hjärtbesvär? 
Svarsalternativ: 
  Ja 
  Nej 
B. Arbete, pension eller sjukskriven/arbetslös 

9. Var du i arbete, hade du pension, var du arbetslös eller långtidssjukskriven när du 
insjuknade första gången? 

Svarsalternativ: 
  Jag arbetade (hoppa över frågorna 10-11 och 41-42) 
  Jag hade pension (hoppa över frågorna 12-13 och41-42) 
  Jag var arbetslös (hoppa över frågorna 10-40) 
  Jag var långtidssjukskriven (hoppa över frågorna 10-40) 
  Annat, beskriv………………………………………… 
10. Om du hade pension, hur länge hade du haft detta innan infarkten?  

Svarsalternativ: 
  Mindre än ett år 
  Mer än ett men mindre än tre år 
  Mer än tre år 

11. Vilket slags arbete hade du innan pensioneringen? Ange;  
a) yrke  
b) om du arbetade heltid, deltid eller på timbasis: 
c) anställningsform 
d) skift- eller annan form av oregelbundet arbete 
Svar:  

a. Yrke:…………………………………………………….. 
b. Tidsomfattning 

Svarsalternativ 
  Heltid 
  Deltid 
  På timbasis 

c. Vilken anställningsform hade du? 
Svarsalternativ: 
  Tills vidare 
  Projekt eller entreprenad 
  Vikariat eller timanställd 
  Egen företagare 

d. Arbetade du skift eller på annat sätt oregelbundet de senaste fem åren före 
insjuknandet? 

Svarsalternativ: 
  Ja, i stor utsträckning 
  Ja, i viss utsträckning 
  Nej, i liten utsträckning 
  Nej, inte alls 
Om du arbetade vid tiden för insjuknandet: 

12. Hur länge hade du haft ditt senaste arbete när du insjuknade? 
Svarsalternativ: 
  Mindre än ett år 
  Mellan ett och tre år 
  Mer än tre år 

13. Vilket slags arbete hade du före insjuknandet? Ange 
a. yrke  
b. om du arbetade heltid, deltid eller på timbasis. 
c. Anställningsform 
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d. Skift- eller annan form av oregelbundet arbete 
Svar 13 a: 
Ange yrke:………………………………………………………. 
Svar 13 b. Arbetade du heltid, deltid eller på timbasis? 
Svarsalternativ: 
  Heltid 
  Deltid 
  På timbasis 
13c. Vilken anställningsform hade du? 
Svarsalternativ: 
  Tills vidare 
  Projekt- eller objektsanställd 
  Vikariat eller timanställd 
  Egen företagare 
13d. Arbetade du skift eller på annat sätt oregelbundet de senaste fem åren före insjuknandet? 
Svarsalternativ: 
  Ja, i stor utsträckning 
  Ja, i viss utsträckning 
  Nej, i liten utsträckning 
  Nej, inte alls 
Arbetsplats/avdelning: 
14. Hur många anställda fanns det på din arbetsplats när du insjuknade (alt. blev 
pensionerad)? 
Svarsalternativ: 
  Jag arbetade ensam 
  2-5 personer 
  6-10 personer 
  11-50 personer 
  51 – 200 personer 
  mer än 200 personer 
C. Relationer, krav, kontroll, stöd – frågor om dina arbetsförhållanden 
(senaste/sista arbetet före infarkt eller pensionering): 
16. Kunde du påverka din arbetstid? Ange på en skala mellan 1-4, där 1 betyder ”i mycket 
liten utsträckning” och 4 betyder ”i mycket hög utsträckning”  
Svar:……………….  
17. Fanns det stämpelur på arbetet? 
Svarsalternativ 
  Ja 
  Nej 
18. Fanns möjlighet till ”flextid” 
Svarsalternativ: 
  Ja 
  Nej 

19. Fanns det utrymme för pauser? 
Svarsalternativ (kryssa ett alternativ): 
  Ja, jag kunde ta paus när jag själv ville/behövde 
  Ja, det fanns rimliga möjligheter att ta paus 
  Nej, det var ofta svårt att ta paus när jag upplevde att det behövdes 
  Nej, det var näst intill omöjligt att ta paus  
19. Arbetade du mycket övertid (kryssa ett alternativ)? 
Svarsalternativ: 
  Ja 
  Nej 



174

 
 

  Hade ingen reglerad arbetstid 
20. Hur lång restid hade du till och från arbetet? 
Svarsalternativ (kryssa ett alternativ) : 
  Mindre än 30 minuters sammantagen restid per dag 
  Mer än 30 minuter men mindre än 90 minuters sammantagen restid per dag 
  Mer än 90 minuters sammantagen restid per dag 
21. Bodde du ofta borta över natt p g a arbetet? 
Svarsalternativ (kryssa ett alternativ):  
  Ja, regelbundet veckopendling 
  Ja, oftast minst en dag i veckan  
  Ja ibland, en till fyra dagar i månaden 
  Nej, inte särskilt ofta, mindre än en dag i månaden 
 
Frågor kring krav i arbetet: 
22. Krävde ditt arbete att du arbetade fort?   
23. Krävde ditt arbete att du arbetade mycket hårt? 
24. Krävde ditt arbete en för stor arbetsinsats? 
25. Hann du med att göra förelagda arbetsuppgifter inom ramen för din normala arbetstid? 
26. Förekom det ofta motstridiga krav i ditt arbete? 

Svarsalternativ fråga 22-26 

Ja ofta    Ja, ibland       Nej,sällan          Nej, så gott som aldrig  

Frågor kring egenkontroll i arbetet 
27. Fick du lära dig nya saker i ditt arbete?  
28. Krävde ditt arbete skicklighet? 
29. Krävde ditt arbete påhittighet? 
30. Innebar ditt arbete att man gör samma sak om och om igen? 
31. Hade du frihet att bestämma hur ditt arbete skulle utföras? 
32. Hade du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 

Svarsalternativ fråga 27-32 

Ja ofta    Ja, ibland       Nej,sällan          Nej, så gott som aldrig  

D. Stöd och uppskattning i arbetet  
Ta ställning till följande påståenden: 
33. Det var en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats  
34. Det var god sammanhållning 
35. Mina arbetskamrater ställde upp för mig 
36. Man hade förståelse för att jag kunde ha en dålig dag 
37. Jag kom bra överens med mina överordnade 
38. Jag trivdes med mina arbetskamrater 

Svarsalternativ fråga 33-38: 

  Stämmer helt  Stämmer ganska bra  

  Stämmer inte särskilt bra  Stämmer inte alls 
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39. Hur såg din löneutveckling ut, de fem senaste/sista åren? 
Svarsalternativ (kryssa ett alternativ): 
  Jag tycker att jag hade en bra löneutveckling i förhållande till min arbetsinsats och 
kompetens 
  Jag tycker att löneutvecklingen var acceptabel i förhållande till min arbetsinsats och 
kompetens 
  Jag tycker inte att löneutvecklingen motsvarade min arbetsinsats och kompetens 
  Jag tycker att löneutvecklingen var riktigt dålig i förhållande till min arbetsinsats och 
kompetens 
40. Fick du fortbildning (de senaste/sista fem åren)?  
Svarsalternativ (kryssa ett alternativ): 
  Jag fick relevant och bra fortbildning och kompetensutveckling i tillräcklig omfattning 
  Jag fick relevant och bra fortbildning och kompetensutveckling men inte i tillräcklig 
omfattning 
  Jag fick fortbildning och kompetensutveckling men inte särskilt relevant för mitt jobb 
  Jag fick nästan aldrig någon fortbildning eller kompetensutveckling 

E. Utanför arbetslivet 
Frågor till dig som var borta från arbetslivet, men ej erhållit pension, när infarkten inträffade: 
41. Hur länge hade du varit borta från arbetslivet innan infarkten inträffade? 
Svarsalternativ: 

  mindre än ett år 
  mer än ett år men mindre än tre år 
  mer än tre år 

42. Anser du att det finns ett samband mellan det faktum att du stod utanför arbetslivet och att 
hjärtinfarkten inträffade? 

Svarsalternativ: 
  Ja, det finns ett tydligt samband 
  Ja, det är troligt att det finns samband 
  Nej, det är inte troligt att det finns samband 
  Vet ej 
 

Tack för hjälpen! 
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