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Titel  

Ohälsa i Oxelösund- en statistisk jämförelse 

 

Title 

Poor Public health in Oxelösund - a statistical comparison 

Sammanfattning 

Oxelösund är en liten kommun på den Södermanländska kusten. Denna kommun har trots sin storlek stora problem 
med ohälsa i form av bland annat hög andel missbrukare. Dock kan man se att hälsoproblemen i Oxelösund är mer 
omfattade och innefattar i princip alla områden av folkhälsan. Man kan se att riskfaktorerna delvis är fler än 
friskfaktorerna. Detta kan vara en del i samhällets habitus, man en ohälsosam livsstil i Oxelösund. 
 
Abstract 
Oxelösund is a small municipality on the coast of Södermanland. This municipality has, despite its size, huge 
problems with the public health. The municipality has a high rate of addicts if you compare to other municipalitys in 
the area of Södermanland. However the study shows that the health problems in Oxelösund is more extensive and 
includes virtually all areas of public health. The study shows that the risk factors are more prevalant than the health 
factors. This may be a part of the society's habitus, habitants of Oxelösund have a more unhealthy lifestyle.  
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Förord 
Att skriva uppsats är en process. Alla som någon gång har skrivit en uppsats vet att denna period 

är otroligt påfrestande men också lärorik och intressant.  

Jag vill tacka min familj som har stått ut med mig under denna period. Även mina kollegor på 

häktet och anstalten i Nyköping som har diskuterat ohälsa med mig i tid och otid förtjänar en 

stor eloge. Lite extra uppmärksamhet förtjänar min kära kollega Robert som lånade ut 

teoriböcker när jag behövde det som mest. 

Tack till alla er som har orkat stå kvar vid min sida under denna process! Älskar er alla!   

 

Denna uppsats ska ses som en del av folkhälsoarbetet i Oxelösund, en utgångspunkt för att 

kunna skapa en bättre levnadsmiljö, bättre förutsättningar att kunna skapa ett meningsfullt liv, 

bättre hälsa för de som mår sämst, effektivisering av folkhälsosatsningar samt att kunna hitta en 

ny väg att hjälpa de som verkligen behöver hjälp som mest.  
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Inledning 

Oxelösund är en liten stad vid den Sörmländska kusten. Idag har Oxelösund cirka 11 000 

invånare dock finns det möjlighet att detta ökar då kommunen befinner sig, enligt kommunens 

hemsida, i ett expansivt skede.1 Staden beskrivs som liten men med stora möjligheter. 

Målsättningarna kommunen har är bland annat att få kommunens invånare att; ”trivas ännu 

bättre, må bättre och ha en ökad delaktighet i kommunala beslut”2  

Oxelösund har under 1900-talet utvecklats till ett industrisamhälle med järnhantering och 

hamnrörelse som bas.3 Oxelösunds kommun brottas dagligen med både stora och små problem. 

Allt ifrån att pengarna inte räcker till att klippa gräsmattorna till att kostnaderna missbruksvården 

är näst högst i Sverige, det ekonomiska trycket är enormt. Befolkningen minskar i mängd och den 

huvudsakliga arbetsgivaren har förvarnat att de kanske kommer flytta delar av sin produktion till 

annan ort, vilket skulle leda till en kraftig ökning av arbetslösheten.  

I uppsatsen framkommer det att ohälsan i Oxelösund är betydligt större på vissa områden än i 

övriga kommuner i Sverige. Oxelösunds befolkning mår alltså sämre på vissa områden än övriga 

Sverige. Denna ohälsa skulle troligtvis växa om stora negativa förändringar skedde i Oxelösund. 

Anledningarna till den till synes dåliga folkhälsan kommer att behandlas i denna uppsats.  

 

En av de faktorer som sticker ut mest är de höga kostnaderna för missbruksvården. Runt dessa 

faktorer kan man endast spekulera om möjliga anledningar. Det kan vara en indikator på ett stort 

missbruk i kommunen eller en öppenhet för narkotika och alkohol, ett förhållningssätt hos 

befolkningen helt enkelt. Ohälsan som finns i kommunen kan både vara en effekt av de höga 

missbrukssiffrorna eller om ohälsan leder till det höga missbruket. 

 

Landstinget Södermanland arbetar som alla andra landsting i Sverige utifrån att alla innevånare 

ska få samma möjlighet till en god hälsa.4 Hälsa och ohälsa är en fråga för flera instanser i 

samhället, både offentliga och privata, detta kan skapa en hel del förvirring.  

Det kan vara lite svårt att få grepp om vilka instanser som ansvarar för vad. När till exempel en 

missbrukare behöver vård är det kommunen som står för behandlingskostnaderna och om 

samma individ har en psykiskt dåligt mående så ska landstinget vårda och behandla. Många 

symptom kan knytas samman och det är svårt för aktörerna att få en helhetsbild av problemet då 

man endast arbetar med små delar av det. Denna komplicerade relation mellan kommuner och 

                                                 
1 Oxelösunds kommun Oxelösund 2010 http://www.oxelosund.se/index.php?id=488 2011-05-20 

2 Oxelösunds kommun Oxelösund 2010 http://www.oxelosund.se/index.php?id=488 2011-05-20 

3 Oxelösunds kommun Oxelösund 2010  http://www.oxelosund.se/index.php?id=500 2011-05-20  

4 Katarina Gustafson, Sektionen för folkhälsoarbete, 2011-07-05 http://www.landstingetsörmland.se/Sa-styrs-

landstinget/Tjanstemannaledning/Landstingets-ledningsstab/Kanslienheten/Folkhalsocentrum/Sektionen-bor-

folkhalsoarbete/ 2011-09-20 

http://www.oxelosund.se/index.php?id=488
http://www.oxelosund.se/index.php?id=488
http://www.oxelosund.se/index.php?id=500
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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landsting samt deras ansvarsfördelning kommer förhoppningsvis förtydligas. Detta på grund av 

den så kallade missbruksutredningen som har utrett insatser kring missbruk.5 

Definitionen av ett hälsosamt liv är inte heller helt klar och varierar över tid och rum. 

Ett hälsosamt liv med rätt motion, rätt kost, rätt levnadsmiljö och rätt intressen är bara några av 

de faktorer som påverkar hälsan positivt. Vi matas dagligen av reklam om hur vi ska leva våra liv 

så hälsosamt som möjligt.  

Problem, både samhälleliga och individuella, uppstår när individer inte kan leva upp till den 

livsstil som samhällets normer föreskriver och som resultat påverkas hälsan negativt.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är, som delvis nämnts i inledningen, att klargöra förhöjda hälsorisker 

som finns statistiskt i Oxelösund. Genom att jämföra olika faktorer som påverkar hälsan kommer 

denna uppsats ge en överblick av eventuellt utmärkande hälsoproblem och även bidra till att 

belysa områden som skulle behöva större satsningar samt mer omfattande forskning. 

Utgångspunkten i arbetet kommer vara Pierre Bourdieus teori om habitus. Grunden till detta 

kommer att vidare redovisas i analysen.  

 

Inom vilka områden utmärker sig innevånarna i Oxelösund gällande folkhälsan? 

Vad kan orsaken till eventuella skillnader grunda sig i statistiskt, positiva som negativa? 

Avgränsningar 

När hälsa och ohälsa studeras finns det en mängd faktorer som kan vägas in, därför måste 

avgränsningar göras. Avgränsningarna har gjorts med hjälp av statens folkhälsoinstitut som denna 

använder sig av i sina årliga undersökningar. De områden som undersöks i de årliga 

undersökningarna är följande; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala 

förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, 

matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, spel.6 Problemet är att en uppsats kan skrivas 

om varje del av dessa områden då det är otroligt komplext.  

Anledningen till att denna uppsats tar upp samtliga av dessa delar är att få en helhetsbild av 

hälsoläget i Oxelösund och på så vis kunna analysera folkhälsan. Många av ämnena hänger ihop 

och har starka kopplingar till varandra och därför är det av största vikt att reflektioner kring detta 

görs. Samtliga av dessa delar påverkar folkhälsan på olika sätt.  

Avgränsningar som gjorts är främst urval av data som analyserats. För att inte missa viktiga 

faktorer som spelar in studeras helheten och delar som är intressanta bedöms därefter. 

Eftersom uppsatsen fokuserar på Oxelösunds kommun kommer diskussionerna att föras främst 

kring denna, dock ligger Oxelösund i Sörmlands län och omfattas då av detta landsting.  

                                                 
5 Bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 
6 FHI http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 2012-04-26 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/
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Den empiriska datan som kommer att användas till statistiska jämförelser är främst hämtade från 

kommun- och landstingsdatabasen, kolada7. Även statens folkhälsoinstitut8 samt SCB9 har 

använts som en grund till analysen. All data som används kommer granskas källkritiskt. 

Metod 

Metoden som kommer användas är kvantitativ. Data kommer att analyseras och jämföras på olika 

sätt både med genomsnittet i Södermanlands län samt genomsnittet i Sverige. Sekundäranalys av 

offentlig statistik kommer att genomföras. Fördelen med sekundäranalys är enligt Bryman 

många.10 Det som framförallt är värdefullt i denna studie är att mer tid kan disponeras till 

analysen istället för att tid går åt till att samla in data i form av enkäter11 eller strukturerade 

intervjuer12. Vidare menar Bryman att offentlig statistik ofta håller god kvalitet och att bortfallet 

minimeras i dessa typer av datainsamling.13 Ännu en positiv aspekt att genomföra en 

sekundäranalys av offentligstatistik är att möjligheten till longituella analyser, alltså analyser över 

en längre tidsperiod.14 Nackdelen med att genomföra en sekundär analys är att forskaren delvis 

saknar kännedom om sitt material jämfört med en forskare som själv samlar in data,15 då man 

genom olika kodningar och analyser får god kännedom om sin data. Det vill säga forskaren inte 

har arbetat lika intensivt med datan som i ett insamlingsskede. Kvaliteten på datan måste 

kontrolleras noggrant för att inte ett felaktigt resultat ska redovisas. Det är av stor betydelse att se 

till att datan har samlats in på samma sätt både om man tittar på budgetår eller olika kommuner, 

det är ett krav för att analysen ska bli så verklighetsspeglande som möjligt.  

 

Metoden i denna studie är statistiska jämförelser av empiri från offentliga databaser, främst 

kommun- och landstingsdatabasen16. Annan offentlig statistik som försäljningssiffror på alkohol, 

dödlighet i koppling till missbruk kommer att användas. Även allmän litteratur om folkhälsa och 

teorier om denna kommer att användas för att få en helhetsbild av detta tvärvetenskapliga 

problem. Olika förkunskaper har inhämtats i samband med diverse samtal till olika berörda 

myndigheter som polisen och Oxelösunds kommun.  

 

                                                 

7 Sveriges kommuner- och landstingsdatabas 2011 http://kolada.se/ 2011-09-20 

8 Statens folkhälsoinstitut 2011 http://www.fhi.se/ 2011-09-20 

9 Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/ 2013-09-04 

10 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 207ff 

11 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 146ff 

12 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 122ff 

13 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 208 

14 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 208 

15 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder Liber (2007 Malmö) s. 210 

16 Sveriges kommuner- och landstingsdatabas 2011 http://kolada.se/ 2011-09-20 

http://kolada.se/
http://www.fhi.se/
http://www.scb.se/
http://kolada.se/
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Dock kan denna studie kompletteras med en kvalitativ undersökning för att hitta den 

underliggande orsaken till Oxelösunds kommuns innevånares dåliga hälsa. De delar som bör 

belysas ytterligare och eventuella anledningar till detta kommer att redovisas i slutdiskussionen.  

Forskningsetiska reflektioner 

När ohälsa undersöks kommer forskaren stöta på olika problem. Ett av dessa problem är att 

studierna begränsas genom de system som finns för registrering för dödlighet och sjuklighet.17 

Problemen består av att orsakerna till ohälsan sällan diskuteras. Konstaterande av ohälsa finns 

men det är dåligt med uppföljningen av själva symptomen.  

Ytterligare ett problem som stötts på under arbetets gång är hur långt ett samhälle kan gå för att 

uppmana eller till och med tvinga sina innevånare att förbättra sin hälsa. Hur mycket får och kan 

samhället egentligen påverka sina individers hälsa eller ohälsa. Detta kommer att diskuteras vidare 

i slutdiskussionen och då kopplat till analysen. 

När hälsa granskas så är det alltid viktigt att ha i bakhuvudet att även hälsa och en hälsosam 

livsstil är skapat av människor. Och frågan är självklart vem som har rätt att bestämma vilken 

livsstil som är positiv och vilka egenskaper som ska värderas gällande livsstil.  

 

Viktigt att hela tiden reflektera kring etiken under arbetets gång. Innevånarna i Oxelösund kan ta 

illa vid sig, kan eventuellt pekas ut som missbrukare och ohälsosamma. Viktigt att tänka på hur 

man formulerar sig och framförallt hela tiden hitta empiri som är relevant och statistiskt 

säkerställd. När statistiken inte är statistik fastställd måste detta tydligt framgå i texten och 

resultaten kan inte utan annan ”säker” empiri som kan bekräfta resultaten.  

Dock kan man inte frångå resultat i rädsla för att innevånare ska ta illa vid sig. Vetenskapen måste 

ha sin gång för att samhället ska kunna utvecklas. Även om resultaten blir negativa för invånarna 

kan det leda till ökad förståelse för situationen och i förlängningen leda till en förbättring.  

All data måste användas med försiktighet och respekt.  Att öka folkhälsan i Oxelösund kan 

endast ge positiva konsekvenser för befolkningen och samhället i stort. 

 

Teoretiska utgångsperspektiv och begrepp 

I denna kandidatuppsats kommer Pierre Bourdieus teori om habitus appliceras. Både 

originaltexten och Donald Broadys tolkning av Pierre Bourdieu kommer att användas.  

 

Habitus kan ses som ett försök att förklara sociala förhållanden i relation till individens handlande 

och beteende.18 

                                                 
17 Danielsson, Maria & Lindberg, Gudrun ”Skillnader mellan mäns och kvinnors ohälsa – beständiga eller 

föränderliga”, i Kön och ohälsa, Östlin.P m.fl (Lund 1996) s. 31 

18 Broady Donald  Sociologi och epistemologi – om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epitemologin 
HLS förlag (1991 Stockholm)  s. 162 
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En individs habitus formas under det liv de hittills har levt, denna enkla tanke förklarar habitus 

begreppet på ett förenklat sätt. Varje människa är utrustad med en habitus, olika habitus värderas 

dock olika högt. Viktigt att notera är att denna värdesättning även kan variera inom olika grupper, 

fraktioner, av individer.19 

 

Individer och eller grupper har system av dispositioner i sitt bagage, en habitus, som antingen kan 

tillåta eller begränsa individernas handlande, uppfattningar, tänkande och värderingar. Dessa 

egenskaper är inte direkt påverkade av yttre förhållanden utan är resultatet av mötet mellan 

människors habitus och i de sociala sammanhangen där de finns.20 Dessa system finns lagrat i 

individen eller som Bourdieu skulle uttrycka det finns sociala förhållanden lagrade inom 

människorna.21 

Detta habitus styr människors föreställningar och praktiker och detta bidrar till att den sociala 

världen ska antingen återskapas eller förändras. I det senare fallet beror det främst på att en 

händelse inte överensstämmer med habitus och den sociala världen, människans habitus kan då 

förändras.22 Denna förändring sker dock inte utan ansträngning. Förflyttningar som sker inom 

det sociala rummet är inte slumpmässiga utan i hög grad styrda, av olika faktorer. Dessa faktorer 

är de sociala rummets krafter som utövar inflytande, individernas egna egenskaper eller tillgångar 

skapar en tröghet. Egenskaperna kan antingen vara förkroppsligade eller i objektiverat tillstånd 

som till exempel titlar och examina. Detta läggs samman med den nedärvda kapitalvolym så 

kommer detta leda till ett urval av möjliga banor som i sin tur leder till likvärdiga positioner.23 När 

man tillhör en grupp eller en klass så har man vissa handlingsmöjlighet som kan leda till ett antal 

förutbestämda, delvis eller helt, punkter. Vissa typer av beteende har olika betydelse beroende på 

vilken grupp beteendet sker i. Exempel på detta kan vara rösta på ett visst parti eller välja en viss 

typ av utbildningslinje och/eller yrke.  

Dock kan det vara bra att ha i tanken att samma habitus kan vara grund för ett brett antal val eller 

möjligheter till beteenden.24  

Man kan säga att en viss given habitus möjliggör vissa beteenden eller ett visst specifikt 

handlingsutrymme, detta kan kallas för en betingad frihet. Människor har alltså endast ett fåtal val 

som är beroende av vilken habitus individen/gruppen besitter.25 Bourdieu skriver även att alla 

slutstationer inte är lika sannolika från alla startpunkter.26 

Bourdieu menar att alla fält har olika logiker. Han beskriver detta genom formeln 

(habitus)(kapital) + fält = praktik. 27 

 

                                                 
19 Broady s. 160 
20 Broady s.163 
21 Broady s. 162 
22 Broady s. 160 
23 Bourdieu Pierre Kultursociologiska texter Brutus Östlings bokförlag (1993 Stockholm) s. 264 
24 Broady s.163 
25 Bourdieu s. 264 
26 Bourdieu s. 264 
27 Bourdieu s. 251 
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Begreppet habitus är nära besläktat med kapitalbegreppet. Habitus kan beskrivas som en av 

kapitalets existensformer.28 

Kapitalet är till viss del medfött men detta betyder inte att det alltid är statiskt.29 Bourdieu 

beskriver kapitalet som ett socialt förhållande, en social energi, som endast produceras och 

existerar inom det fält där det verkar och reproducerar sig självt.30 

Vi måste i varje enskilt fall skapa system av förklarande faktorer för att kunna förstå hur en viss 

klass fungerar i ett givet ögonblick av kamp mellan klasserna där tillgångar och praktiker är en 

slags insats.31 Habitus kan beskrivas som ett system av dispositioner där människors handlande 

och värderingar styrs i givna sociala situationer. Den habitus människor besitter är bestämda av 

sociala betingelser. Bland dessa är kapitalarternas fördelning av grundläggande betydelse. 

Skillnader av habitus kan kopplas till den sammansättning av kapital, mellan vad som är nedärvt 

eller förvärvat kapital.32 Bourdieu beskriver att den grundläggande indelningen av klasser grundas 

på människans primära livsbetingelser, grunden är kapitalets totala volym. Kapitalet räknas ut 

som summan av den makt och de resurser som går att utnyttja i en given situation. Kapitalet 

räknas ut på kulturellt, ekonomiskt och även socialt kapital.33  

Klassificeringen grundar sig på en skala där de individer som besitter mest kapital, både socialt, 

ekonomiskt och kulturellt, till de individer som i princip har en avsaknad av kapital.34  

Medan klassen i sig definieras av den totala kapitalvolym den besitter definieras fraktioner inom 

klassen genom fördelningen av de olika typerna av kapital och dess struktur.35  

 

Människor som förts samman till en klass på grund av sina egenskaper eller de särskilt 

bestämmande förhållanden, som är relevanta för klassificeringen så kommer alla att bära på 

sekundära egenskaper. Fraktionen av klass eller en klass definieras alltså inte bara genom sin 

position i produktionsförhållanden, utbildningsnivå, yrke, inkomst, utan även av fördelning i det 

geografiska rummet, könsfördelning och andra karaktäristiska som kan ses som kompletterande.36 

Resultatet av detta kan bli att vissa officiella kriterier i själva verket syftar till de sekundära 

egenskaperna, de dolda kriterierna. Exempel på detta kan vara att kräva en viss typ av examen för 

att få individer med en specifik typ av socialt ursprung.37 

Tidigare forskning 

Forskning kring folkhälsa och ohälsa är mycket omfattande. Anledningen till detta är att det finns 

pengar att spara främst för landsting och kommuner. 

                                                 
28 Broady s. 160 
29 Broady s. 177 
30 Bourdieu s. 270 
31 Bourdieu s. 271 
32 Broady s.161-162 
33 Bourdieu s. 272 
34 Bourdieu s. 272 
35 Bourdieu s. 273 
36 Bourdieu s. 253 
37 Bourdieu s. 252ff 
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Många intresserar sig för folkhälsa inte minst statliga myndigheter. Statens folkhälsoinstitut 

genomför årligen studier om den svenska befolkningens hälsa, de kallas för ”Levnadsvanor, 

lägesrapport”.38 Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att redovisa och 

rapporter om hälsoläget i Sverige genom att redogöra för levnadsvanor som har stor betydelse för 

hälsan.39 Institutionen genomför årligen en undersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån 

(SCB) som består av både en post- och webbenkät. Områden som undersöks är kostvanor, 

psykiskt- och fysiskt mående, ekonomiska förhållanden och upplevelser av trygghet med mera.40 

Eftersom folkhälsa och hälsofrämjande insatser involverar flera instanser bedrivs även forskning 

som syftar till olika delar av detta. Medicinsk forskning inriktar sig på symptomen av ohälsosam 

livsföring och sociologisk forskning kring uppkomsterna av ohälsa i människors liv. 

 

 

”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from perspectives of 

wellbeing” av Eriksson, Asplund och Sellström beskriver hur barn i åk 6 i landsbygden uppfattar 

sitt sociala kapital genom välbefinnande.41 I studien har man intervjuat barn i årskurs 6 från två 

olika skolor i landsbygden. Intervjuerna har genomförts i fokusgrupper.42 Resultaten som 

redovisas är att barn som växer upp på landsbygden har en tryggare social tillvaro då kopplingen 

till bygden eller samhället var stark.43 Dock kan denna sociala effekt även verka negativt på 

välbefinnandet hos barnen då man har svårt att låta ”nykomlingar” bli del i det sociala nätverket. 

Möjligheten att välja sina vänner efter liknande intresse eller åsikter existerar inte på grund av 

orternas storlek. Skolan på orten blir den naturliga platsen där sociala band byggs upp.44  

 

”The neighbourhood they live in - Does it matter to women’s smoking habits during pregnancy?” 

av Sellström, Arnoldsson, Bremberg och Hjern beskriver risken för gravida kvinnors risk för att 

börja röka kopplat till bostadsområde. Det man kan se är att kvinnor som lever i fattiga områden 

röker i dubbelt så stor utsträckning även kvinnor som lever i så kallade arbetarområden röker mer 

än genomsnittet.45 Även svenskfödda kvinnor röker mer. Socioekonomiska faktorer påverkar 

rökning bland gravida kvinnor, detta kan dock tolkas ur ett mer individuellt perspektiv. Normer 

                                                 
38 Statens folkhälsoinstitur A 2010:13  

39 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 5 

40 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 8 

41 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010 
42 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010, s. 4 
43 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010, s 9 
44 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010, s 9 
45 Sellström, Arnoldsson, Bremberg och Hjelm The neighbourhood they live in - Does it matter to women’s smoking 
habits during pregnancy? (Health and place vol 14 issu 2, 2008) s. 164 
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och regler varierar mellan olika bostadsområden och detta kan påverka inställningen till rökning 

under graviditet.46  

 

”Oxelösund : En studie av alkoholvanor och missbruk i ett industrisamhälle” av Irina Zepcan 

och Sasa Aksentijevic är en kvalitativ intervjuundersökning som genomfördes under vårterminen 

2011. Kandidatuppsatsen publicerades i april 2012. Intervjuerna har kompletterats med statistik 

bland annat från statens folkhälsoinstitut och SCB. Forskarna har 

Sammanfattningsvis har författarna genom sin undersökning inte hittat anledningen till varför 

alkoholkonsumtionen är högre i Oxelösund jämförd med andra kommuner i Södermanland. En 

av slutsatserna är att det delvis kan bero på att staden i sig har en historia som är alkoholliberal. 

Anledningen kan, enligt författarna, vara att Oxelösund är en så kallad bruksstad och detta 

medför att arbetarna har långa sammanhängande ledigheter.47 Författarna har även genom 

intervjuer fått uppfattningen att blandmissbruket är utbrett.48 Kandidatuppsatsen har genom de 

intervjuer som genomförts individen i fokus.  

 

Begrepp 

Hälsa är ett begrepp som är högst individuellt och har olika betydelser för olika individer. Hälsa 

påverkas av många olika faktorer i vår omgivning. Den kan påverkas av hur vi bor, vart vi lever, 

miljö, uppväxttid, barndom, utbildning och arbete.49 

”Att mäta hälsa direkt, dvs. att fånga den positiva egenskapen ”att vara frisk” snarare än mäta 

förekomst av olika sjukdomar och besvär, är en fråga som stötts och blötts under många år. 

Att definiera mer precis vad hälsa är, för att sedan mäta detta, har dock visat sig svårare än 

man kan tro.”50 

Tolkningen är alltså att själva begreppet är otroligt svårt att forska på och inte minst att definiera.  

                                                 
46 Sellström, Arnoldsson, Bremberg och Hjelm The neighbourhood they live in - Does it matter to women’s smoking 
habits during pregnancy? (Health and place vol 14 issu 2, 2008) s.164-165 
47 Zepcan, Irina och Aksentijevic, Sasa Oxelösund: En studie av alkoholvanor och missbruk i ett industrisamhälle 

(http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498) s. 46 

48 Zepcan, Irina och Aksentijevic, Sasa Oxelösund: En studie av alkoholvanor och missbruk i ett industrisamhälle 

(http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498) s. 47 

49 Katarina Gustafson 2011-05-12 Folkhälsa http://www.landstingetsörmland.se/Paverka-sjalv/Folkhalsa/ 2011-09-

20 

50 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en antologi 

om orsaker tillden ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s.14-15 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=96275ed6921ac9caecc4b47c9c01?searchId=1&pid=diva2:513498
http://livepage.apple.com/
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Folkhälsa visar hur befolkningens hälsotillstånd genom att både räkna in nivå på hälsan och 

fördelning. Målet är som tidigare nämnt att hälsan ska vara så jämlikt fördelad som möjligt och 

självklart även så bra som möjligt.51  

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre 

miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Det finns många myndigheter som mer eller 

mindre arbetar med målområdena, men Statens folkhälsoinstitut har ett övergripande ansvar för 

uppföljning och utvärdering.”52 

 

Folkhälsa definieras i: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala 

förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, 

fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 53 

 

Någon tydlig definition på ohälsa finns inte att läsa om vare sig på landstingets eller statens 

folkhälsoinstituts hemsidor. Det egentligen självklara som framgår är att ohälsa är motsatsen till 

vad som räknas som hälsa. Man skulle enkelt kunna säga att ohälsa är kopplat till sjukdom, dock 

stämmer inte denna definition fullt ut. Ohälsa påverkas av många olika faktorer, som hälsan i sig. 

En individ kan uppleva ohälsa på olika sätt trots att han/hon inte har en sjukdomsdiagnos. 

Individens egna tolkningar och samhällets syn på hälsa vägs in.  

Bakgrund 

Oxelösunds historia, utveckling och framväxt kommer i denna uppsats ha en viktig del då den 

har påverkat uppbyggandet av Oxelösund som den industri stad den är idag. De årtal som 

kommer redovisas är grunden till den snabba befolkningsökning som följd av att järnindustrin 

utvecklades på orten. Redan år 1914 bildades Oxelösunds Järnverk och driften startades sex år 

senare med cirka 300 anställda.  

Så sent som år 1950 bildas staden Oxelösund då med cirka 6 200 innevånare. Vilket kraftigt 

kommer att öka under de 20 kommande åren. År 1957 investerar Grängesbergbolaget 600 

miljoner kronor vid järnverket. Detta resulterade i att antalet anställda inom en femårsperiod 

utökades från 700 till 3 000 personer. År 1959 antas en generalplan då man beräknar att 

innevånarantalet kommer att uppgå till 14 000 personer år 1965. Detta resulterar i att 1 800 nya 

bostäder byggs. Även cykel- och gångbanorna byggs ut och man bygger även en motorväg till 

Nyköping. Det byggs även nya idrottsanläggningar med mera. År 1976 utökas service- och 

kulturutbudet i Oxelösund då miljön kring Järntorget förändras och kompletteras med bland 

annat bibliotek och Folkets hus som erbjuder studie- och nöjeslokaler. 

                                                 
51 Katarina Gustafson 2011-05-12 Folkhälsa http://www.landstingetsörmland.se/Paverka-sjalv/Folkhalsa/ 2011-09-

20 

52 FHI  http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 2012-04-28  

53FHI  http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 2012-04-28 

http://livepage.apple.com/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/
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1978 bildas företaget Svenskt stål AB (SSAB) där den svenska staten äger 50 % av koncernen. 

Mellan åren 1978 till 1983 påbörjas utbyggnaden av fjärrvärmenätet där SSAB levererar 

spillvärme från olika produktionsprocesser. År 1981 bildas Oxelösunds Hamn AB som ägs av 

Oxelösunds kommun och SSAB/TGOJ. Hamnen utgör en av Sveriges 22 bashamnar. Man har 

stegvis gjort investeringar för att kunna öka lossningskapaciteten för energikol vid kaj.  

År 1990 investerades ytterligare pengar i hamnen, man fördjupade den då 16,5 meter. Detta för 

att även ha möjlighet att ta emot de största fraktfartygen.  

1995 påbörjade SSAB att investera i ett nytt valsverk som togs i drift 1998.54  

Nedan finns Oxelösunds befolkningsutveckling. Man kan se en klar och tydlig 

befolkningsminskning under 1970- talet. Till skillnad från vad kommunen själva skriver på sin 

hemsida minskar Oxelösunds befolkning. Befolkningsökningen beror främst på 

Grängesbergsbolaget och senare SSAB:s etablering på orten då arbetstillfällen har ökat.  

 

Tidsserie 1968-2010 för åldersgrupp: 0-100 år55 
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54  Oxelösunds kommun 2010 http://www.oxelosund.se/index.php?id=500 2011-09-21 

55 Statistiska centralbyrån, egen tolkning av data, 

http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=048 2011-09-21 

http://www.oxelosund.se/index.php?id=500
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=048
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Analys 

Till en början så är det av stor vikt att inse att hälsans alla aspekter hänger samman i komplexa 

mönster som påverkar varandra.  

 

Bilden som människor själva har om sin hälsa är den enda typ av information som finns att tillgå 

när man ska jämföra hälsoskillnader mellan befolkningsgrupper. Den självupplevda 

hälsan/ohälsan stämmer inte alltid överens med den professionella bedömningen av hälsan. 

Individer kan ha en medicinsk diagnos utan att uppfatta eller uppleva ohälsa och individer utan 

diagnos kan uppleva sig själva som sjuka. Normalt sett sammanfaller en professionell diagnos och 

ohälsa som individen upplever. 56  

De folkhälsopolitiska målen har som huvudprioritet att minska skillnader i hälsa mellan olika 

grupper i Sveriges befolkning.57 Det finns en skillnad mellan hälsorisker vi själva skapar 

”frivilliga” hälsoriskerna, och de vi själva inte kan påverka, ”ofrivilliga” hälsoriskerna. De 

”frivilliga” hälsoriskerna kan sammanfattas under olika livsstilsval såsom alkoholkonsumtion, 

tobaksanvändning, kost och motionsvanor m.fl.58 Oxelösund kan man både se tydliga frivilliga 

och ofrivilliga hälsorisker.  

 

Genom att använda statistik eller andra uppgifter från olika typer av försäkringssystem kan mått 

på ohälsa räknas ut. Eftersom sjukdom är grunden till sjukskrivning och förtidspension kan detta 

vara en bra indikator på hur befolkningen i ett område mår. Dock ska man klargöra att dessa 

siffror påverkas av olika tolkningar av regler beroende på region, det kan därför vara svåra att 

använda som ett mått. Statistiken speglar dock hur människor uppfattar sin hälsa i relation till de 

krav som ställs på individer i arbetslivet. 59 

För att få fram en helhet i hälsan bör man alltså se till flera typer av faktorer och statistik. Det är 

viktigt att både väga de positiva och negativa aspekterna om man ska få en helhets bild av hur en 

befolkning i en viss region mår. Man måste alltså titta på både riskfaktorer och friskfaktorer för 

att få fram den totala hälsan eller ohälsan.  

 

Vi människor lever och verkar i olika miljöer, detta kan man kalla för levnadsmiljö. Enligt 

folkhälsoinstitutet kan man se att vissa miljöer är mer hälsosamma än andra miljöer. De 

hälsosamma miljöerna skapar skyddsfaktorer och de kan vara till exempel grönområden, bra 

                                                 
56 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en antologi 

om orsaker tillden ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s.14-1515 

57 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 5 

58 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en antologi 

om orsaker tillden ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s.14-15 

59 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en antologi 

om orsaker till den ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s.14-16 
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kamrater och trygga hemförhållanden. Ohälsosamma miljöer skapar istället riskfaktorer och kan 

utgöras av arbetslöshet, mobbning, smittspridning och drogproblem.60  

Andra viktiga aspekter som bör belysas är vikten av den byggda miljön som omgiver oss, till 

exempel gång och cykelbanor.61 

 

Delaktighet och inflytande i samhället 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan är just delaktighet och inflytande. 

Om denna möjlighet saknas upplever individen själv att inte har möjlighet att påverka sin 

livssituation är starkt ohälsobringande.  En maktlöshet kan uppstå hos individer och grupper som 

inte upplever sig kunna påverka samhällsutvecklingen eller de egna livsvillkoren. Sverige är ett 

demokratiskt land där alla människor har lika möjligheter till inflytande och alla individer har lika 

värde.62 Grunden är att öka utsatta gruppers möjlighet till inflytande genom att öka och stärka 

möjligheten till social och kulturell delaktighet, detta för att nå en del av de uppsatta 

folkhälsomålen.63 

Under denna rubrik är det svårt att hitta relevant statistik och kommunen redogör inte för 

delaktighet och inflytande i samhället mer än att de beskriver att det är ett mål. Man vill alltså från 

kommunen sida öka delaktigheten och inflytande i samhället,64 vad denna åsikt är grundad på är i 

dagsläget oklar då hänvisning saknas.  

Det vi kan spekulera om är att just denna punkt delvis saknar grund i Oxelösund då kommunen 

till storlek och utbud inte har så många aktiviteter att erbjuda. Denna punkt skulle med fördel 

kunna kompletteras genom intervjustudie för att se de faktiska kopplingarna till hälsa och 

delaktighet i samhället, liknande den studie som publicerades av statens folkhälsoinstitut 2005.65 

 

Ekonomiska och sociala förutsättningar 

Man kan se samband mellan en jämlikhet i levnadsvillkor, rättvisa, jämställdhet och även 

samhällen som är socialt och ekonomiskt trygga och en god folkhälsa. Om dessa faktorer saknas 

så leder det till ohälsa, då främst psykisk ohälsa som leder till ökande skillnader i hälsa.66 

 

                                                 
60 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 10 

61 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 10 

62 Anette Levander 2008-10-16 Delaktighet och inflytande i samhället http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-

mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/ 2011-09-20 

63 Anette Levander 2008-10-16 Delaktighet och inflytande i samhället http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-

mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/ 2011-09-20 

64 Oxelösunds kommun http://www.oxelosund.se/index.php?id=488 2012-06-13 
65 FHI  http://www.fhi.se/PageFiles/3336/r200547frivilligainsatser0512.pdf 2012-06-20 

66 Chatrine Höckertin 2012-05-29 ekonomiska och sociala förutsättningar http://www.fhi.se/Om-

oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/ 2012-06-13 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.oxelosund.se/index.php?id=488
http://www.fhi.se/PageFiles/3336/r200547frivilligainsatser0512.pdf
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
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Kostnaden för det ekonomiska biståndet räknat som andel av kommunens kostnader ligger för 

Oxelösund lägst under både år 2010 och 2011. Oxelösund står även för den största minskningen 

procentuellt.  
 

 

 

Kostnaden för ekonomiskt bistånd som utbetalats per innevånare ligger även det lägre i 

Oxelösund. Vilket tyder på att behovet av ekonomiskt bistånd är lägre jämfört med andra 

kommuner i Södermanland samt andra varuproducerande kommuner. Man kan även se att 

Oxelösund ligger under rikssnittet, alla kommuner. Det kan vara så att bidrag inte betalas ut av 

kommunen utan istället av försäkringskassan genom sjukersättning alternativt pension i olika 

former.  
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Man kan även se att andelen vuxna innevånare med långvarigt ekonomiskt bistånd i Oxelösund är 

låg.  

 

 

Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i Oxelösund är högre år 2010 om man jämför med 

rikssnittet, alla kommuner. Jämfört med Södermanland så har Oxelösund en mindre andel unga 

vuxna biståndstagare.  

Man kan även se en större minskning av bistånden i Oxelösund jämfört med övriga. Minskningen 

kan vara ett tecken på unga vuxna i Oxelösund får mindre bistånd, dock kan denna minskning 

vara missvisande då kommunen är liten.  

 

Ekonomisk stress 

Vi lever i ett mer stressat samhälle där inte minst stressen kring pengar och ekonomi ständigt 

finns närvarande. Enligt Zigmund Bauman lever vi i ett konsumtionssamhälle som hela tiden 

ställer krav på en ökad konsumtion, ett ökande behov av materiella ting.67 Om man som 

samhällsmedborgare inte kan konsumera det som krävs så skapas både stress och känslan av 

utanförskap.  

 

                                                 
67 Bauman, Zigmund, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Daidalos (Göteborg 1998) s. 40 
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Möjligheten till konsumtion av vissa typer av varor kräver att man åker från Oxelösund till den 

närmaste större orten Nyköping. Detta kan även påverka konsumtionsmönstren som uppstår hos 

befolkningen i Oxelösund.  

 

Skillnaden mellan olika yrkesgrupper och klasser måste värderas. Då inte alla har möjlighet att 

välja sin livsstil aktivt på grund av inkomst eller klasstillhörighet. Möjligheten till konsumtion 

begränsas kraftigt av inkomsten och då även valet av livsstil.68 Alltså har man inte samma val som 

individer med en högre inkomst och troligen längre utbildning. 

 

Barns och ungas uppväxtvillkor  

Något som har en stor betydelse för hälsa, både psykisk och fysisk, är uppväxtförhållanden under 

barn- och ungdomsåren. Här spelar kommunerna in i den bemärkelsen att skolor och förskolor 

måste skapa en trygg grund. Under skolgången så kan även andra faktorer som syftar till att 

främja hälsan läras ut som till exempel goda kostvanor, motionsvanor och olika sociala förmågor. 

Även olika typer av föräldrastöd finns att tillgå för att förbättra relationer och samspel mellan 

föräldrar och barn.69 

Området där vi växer upp spelar stor roll för välbefinnandet, speciellt hos barn. Platsen där vi 

växer upp formar oss som individer och bidrar till att skapa och forma våra sociala värderingar 

och våra sociala nätverk.70  

Barns uppväxt påverkas starkt av den miljö som finns runt omkring. En stor del av detta är 

familjebakgrund och hemmiljö men även andra sociala miljöer måste finnas i beräkningen. 

Exempel på detta kan vara skolan och uppväxtorten/området.71 

Vi kan genom att studera resultat från skolan se delar hur uppväxten har sett ut. Även andra 

attityder som till exempel slutförd studentexamen eller tendenser att påbörja högskolestudier efter 

gymnasial utbildning.  

 

                                                 
68 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en antologi 

om orsaker till den ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s. 12 

69Anette Levander 2008-10-16 Barns och ungas uppväxtvillkor  http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-

folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/ 2011-09-20 

70 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010, s. 2 
71 Eriksson, Asplund och Sellström ”Growing up in rural community - children’s experiences of social capital from 
perspectives of wellbeing” (Artikel... Rural and remote health 10:1322) publicerad 5 augusti 2010, s 3 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
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I Oxelösund kan man se att statistiken är mer spridd än alla kommuner, Södermanlands län samt 

varuproducerande kommuner. Under år 2006 så ligger andelen elever i årskurs 9 med minst 

godkänt i svenska, matematik och engelska i Oxelösund över både rikssnittet, Södermanland och 

varuproducerande kommuner. År 2007 ser man en större minskning jämfört med minskningen i 

andra kommuner. År 2008 har snittet stigit något i Oxelösund och det ligger över Södermanlands 

län samt varuproducerande kommuner. År 2009 och 2010 ligger Oxelösund över samtliga i 

urvalet. Denna trend tycks dock mattas av då Oxelösund år 2011 ligger lägre än samtliga i urvalet. 

Som tidigare nämnts så kan detta vara en effekt av att Oxelösunds kommun är liten och datan 

kan därför variera kraftigt då endast ett par elever avviker från normen. Trenden tycks vara en 

sjunkande andel godkända elever i årskurs 9, denna trend ses inte i Oxelösund då datan är mer 

spridd.  

Nedan kan man utläsa betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning.  

 

 

Oxelösund ligger lägre än samtliga andra jämförda kommuner. Resultaten kan vara en indikation 

på att elever från Oxelösund har sämre betygspoäng än övriga. Vad det dåliga och ojämna 

resultatet kan bero på kan man bara spekulera i. Resultaten i Oxelösund varierar mer än övriga 

och detta kan bero på Oxelösunds kommuns storlek. Variationen och spridningen av resultaten 

blir tydligare då urvalet är mindre. 

Nedan ser vi statistik på gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år.  
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Som man kan se ovan så utmärker sig Oxelösund även gällande gymnasieelever som fullföljer sin 

utbildning inom 3 år. Variationen är större än vad man kan se hos övriga. År 2008 och 2009 

utmärker sig Oxelösund då kommunen ligger långt under genomsnittet, alla kommuner. År 2010 

utmärker sig Oxelösund då kommunen visar resultat bättre än genomsnittet. Man kan koppla 

detta till diagrammet nedan då man ser att gymnasieelever i större utsträckning påbörjar studier 

på universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning år 2010.  

 

 

År 2010 visar en större andel gymnasieelever som direkt påbörjar studier vid universitet/högskola 

än andra kommuner. Detta kan ha sin förklaring i den ekonomiska situationen som rådde och 

därmed eventuellt minskande antal arbetstillfällen i kommunen. Gällande varuproducerande 

kommuner så tycks år 2009 vara det är då flest elever valde att påbörja studier.  
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Ovan ser vi att Oxelösund har den högsta statistiken gällande svenskfödda invånare 20-40 år med 

låg utbildningsnivå. Oxelösunds kommuns innevånare i åldersspannet ligger alltså sämre till 

gällande utbildningsnivå jämfört med genomsnittet i Sverige (alla kommuner), Södermanlands län 

samt varuproducerande kommuner. Vad detta kan bero på kan man endast spekulera om. Man 

kan se att oxelösundarna inte i lika stor utsträckning som sörmlänningar, rikssnittet eller 

varuproducerande kommuner utbildar sig vidare efter gymnasiet. En orsak till detta kan vara att 

arbetsplatser som är belägna i Oxelösund inte kräver eftergymnasial utbildning. Ännu en orsak 

kan vara att individer som börjar arbeta inom den tunga industrin, SSAB, tjänar så pass bra med 

pengar att man inte upplever ett behov av att utbilda sig. Inkomsten kan delvis styra, man har 

även möjlighet att kunna utvecklas inom företaget. 

Enligt Bourdieu så ges de specifika utbildningskapital som en individ besitter vid en given 

tidpunkt uttryck för familjens sociala och ekonomiska nivå.72  

Endast en viss del av det kulturella kapital en individ får med sig från uppväxten konverteras till 

ofullständigt eller delvis till utbildningskapital, detta behöver dock inte betyda eller hindra 

individen från att skaffa en viss utbildningstitel. Denna sociala skillnad kan man se hos individer 

med samma utbildning men olika sociala bakgrunder.73 Det som konstateras är alltså att 

uppväxten spelar stor roll trots att möjligheten att anskaffa sig utbildningskapital finns. Alla i ett 

samhälle har alltså inte samma möjlighet att skaffa sig vissa typer av utbildningar på en högre 

nivå. 

Eftersom det inte finns så många arbetstillfällen för akademiker väljer de troligtvis inte att bo 

kvar i kommunen, då man tvingas pendla till orter där arbete finns. Oxelösunds kommun har 

svårt att få innevånare med akademisk utbildning då de väljer grannkommuner istället som 

bostadsort och väljer att pendla in. Oxelösund är kanske helt enkelt inte en attraktiv stad för de 

individer som har en eftergymnasial utbildning.  

Enligt lägesrapporten som publicerats av folkhälsoinstitutet år 2010 framkommer det att 

kopplingar till individer med kort utbildning och dålig ekonomi har till större del sämre 

                                                 
72 Bourdieu s. 256 
73 Bourdieu s. 256 
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levnadsvanor än de med en längre utbildning och god ekonomi.74 Om detta kopplas ihop med de 

diagram vi ser ovan bör alltså samtliga av diagrammen i denna uppsats påvisa att innevånarna i 

Oxelösund har generellt sämre hälsa än övriga Sverige.  

 

Hälsa i arbetslivet  

På arbetsplatsen räcker det inte bara med att förebygga eventuell ohälsa utan även arbeta 

hälsofrämjande. Det är även viktigt för arbetsgivaren att anpassa arbetets nivå till arbetstagaren då 

denna ska klara av att arbeta under större delen av sitt liv, arbetet ska alltså anpassas till individens 

aktuella arbetsförmåga. För arbetstagaren är det viktigt att själv känna att man är delaktig, har 

kontroll och att man har inflytande över sitt arbete.75 

Nedan ser vi andelen förvärvsarbetande innevånare mellan åldrarna 20-64 år. 

 

 

Det man ser är att Oxelösund ligger relativt stabilt, dock kan man under år 2009 se en nedgång i 

andelen förvärvsarbetande. Den ekonomiska krisen har som ledde till nedskärningar inom 

industrin har troligtvis del i förklaringen. Man kan även i tidigare statistik utläsa att andelen 

gymnasieelever som går direkt till högskolan efter gymnasiet ökar under just år 2009. Det osäkra 

ekonomiska läget kan alltså ha gett resultat genom att öka andelen högskolestuderande.  

Nedan ser vi andelen innevånare som har varit arbetslösa under år 2009 och 2010.  

 

                                                 
74 Levnadsvanor, Lägesrapport 2010 Statens folkhälsoinstitut (A 2010:13) s. 5 

75 Chatrine Höckertin 2011-03-09 Hälsa i arbetslivet http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-

Halsa-i-arbetslivet/  2011-09-21 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
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Det man kan se är att andelen arbetslösa i Oxelösund år 2009 ligger på samma nivå som Sverige i 

genomsnitt. År 2010 ser vi däremot en minskning av arbetslösa i Oxelösund. Jämför man med 

andra varuproducerande kommuner så har Oxelösund en lägre arbetslöshet under både år 2009 

och 2010.  

I Södermanlands län kan man se en ökning av arbetslösheten år 2010 jämfört med 2009. Varför 

Oxelösund arbetslösheten minskar i Oxelösund kan man bara spekulera om. En av anledningarna 

kan vara att delar av befolkningen i högre utsträckning väljer att studera eller hittar andra typer av 

sysselsättningar och därmed inte räknas till arbetslösa.  

Som man kan tolka statistiken ovan så kan man se en trend under år 2009 med ökande 

arbetslöshet och därmed färre förvärvsarbetande. Under 2010 ser man samma trend fast i motsatt 

bemärkelse.  

Nedan finns statistik gällande gymnasieelevers etablering på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad 

gymnasieutbildning.  

 

Ovan kan man se att Oxelösunds kommun sticker ut främst år 2008 samt år 2009. År 2008 kan 

man ser man att Oxelösund har en högre etablering på arbetsmarknaden än andra jämförda 

kommuner samma år. År 2009 ligger statistiken däremot mycket lägre under andra jämförda 

kommuner. Statistiken varierar mycket när man studerar Oxelösund.  
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Det man tydligt kan se är hur Oxelösund påverkas av konjunkturer. Det tycks vara så att 

Oxelösund lättare påverkas, kan bero på kommunens storlek, av svängningar. Gällande arbete 

kan man se att andelen förvärvsarbetare minskar år 2009 samtidigt som andelen som studerar 

vidare ökar. Andelen som studerar vidare efter gymnasiet kan påverka statistiken för arbetslösa 

under år 2009 då den ligger på samma nivå som Sveriges alla kommuner och år 2010 ser man en 

minskad arbetslöshet i Oxelösund. När man tittar på statistiken gällande gymnasieelevers 

etablering på arbetsmarknaden eller studier så ser man att Oxelösund år 2008 har den högsta 

etableringen men har år 2009 den lägsta.  

Det man kan se är att åren 2008-2010 sticker ut gällande Oxelösund. Man kan se hur snabbt 

konjunkturen svänger och hur direkt det påverkar en liten kommun som Oxelösund som har ett 

fåtal arbetsgivare.  

Hälsa i arbetslivet påverkas av många faktorer. En faktor är som delvis beskrivs ovan 

konjunkturen och samhällsutvecklingen. En annan faktor som spelar in är hälsoläget hos 

arbetstagarna. Nedan ser vi statistik gällande bidragsmottagare som av olika orsaker har 

försörjningshinder.  

 

Ovan ser vi statistik som behandlar vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av 

sjukdom och ohälsa. Oxelösund ligger under åren 2010 och 2011 nära snittet för alla kommuner, 

man kan dock se en minskning av biståndsmottagare i Oxelösund under 2011 och en ökning i alla 

kommuner. Andra varuproducerande kommuner har under år 2010 färre biståndsmottagare med 

försörjningshinder på grund av sjukdom eller ohälsa än Oxelösund. Även Södermanlands län har 

procentuellt en lägre andel biståndsmottagare under år 2010. Under år 2011 kan man dock se en 

ökning av andelen i Södermanlands län, andelen ligger då på samma nivå som i Oxelösund.  

Nedan ser vi statistik gällande vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av 

sociala skäl.  
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Man kan se att Oxelösund sticker ut gällande biståndsmottagare med försörjningshinder på grund 

av sociala skäl. Andelen biståndsmottagare ökar kraftigt från år 2010 till år 2011. Ökningen kan 

indikera ett förändrat beteende hos befolkningen alternativt att missbruk och annat utanförskap 

har ökat som en reaktion på år 2009 när arbetslösheten ökade och andelen förvärvsarbetande 

minskade. Ökningen skulle även kunna ha sin förklaring i inflyttning till Oxelösund från andra 

områden.  

Tillgången på bostäder är betydligt större än i till exempel grannkommunen Nyköping. Detta kan 

ge effekten att innevånare som har möjlighet väljer att bosätta sig på annan ort och istället pendla 

till arbete i Oxelösund. Många pendlar till Oxelösund för att arbeta för att vara exakt så pendlar 

1656 personer där majoriteten är män. Kvinnor pendlar i större utsträckning för att arbeta i andra 

kommuner, 1536 personer totalt. De flesta som pendlar från Oxelösund arbetar i Nyköping. 

Pendlingen som sker till och från andra län är betydligt mycket mindre, cirka 150 personer in och 

cirka 300 personer ut.76   

Anledning till den höga pendlingen bland främst män kan vara så att de pendlar till SSAB för de 

”typiska” manliga arbeten inom tillverkningsindustrin. Medan kvinnorna som i större 

utsträckning arbetar inom omvårdande yrken pendlar bland annat till sjukhuset som är beläget i 

Nyköping.  

 

Miljöer och produkter 

Detta målområde är väldigt brett och det syftar på de miljöer vi vistas i och exponeras för. Hela 

vår fysiska omgivning som luft, vatten, mark och den bebyggda miljön ingår i detta målområde. 

Även produktion och konsumtion av olika varor påverkar vår hälsa på olika sätt. Man måste även 

jobba för att skapa säkerhet i olika miljöer som skolan, bostad, trafikmiljö och arbetsmiljö.77 

                                                 
76 Oxelösunds kommun 2011 http://www.oxelösund.se/index.php?id=122 2011-09-30 

77 Saman Rashid 2011-02-08 Miljöer och produkter http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-

Miljoer-och-produkter/ 2011-09-21 

http://livepage.apple.com/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-Miljoer-och-produkter/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-Miljoer-och-produkter/
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Statistik gällande miljöer och produkter är svåra att få fram då det innefattar ett stort antal 

områden och faktorer.  

Något som under en lång period diskuterats i Oxelösund är olika typer av utsläpp från industrier, 

främst SSAB samt Oxelösunds hamn. Enligt Oxelösunds kommuns hemsida så ansvarar varje 

kommun för att kontroller genomförs genom beräkningar, mätningar eller andra typer av 

uppskattningar. I dagsläget så bedrivs inga regelbundna mätningar i Oxelösund.78 Oxelösunds 

kommun har ett samarbete med SSAB och Oxelösunds hamn som kallas för PIL (partiklar i luft). 

Projektet syftar till att minska damning, från SSAB, Oxelösunds hamn samt kringliggande 

områden som kommunen ansvarar för, på lång sikt. Projektet startade år 2010. Då stora mängder 

gods hanteras på industriområdena året runt orsakar det damning. Även störningar i olika 

processers reningsutrustning leder till ökad damning. Enligt en studie som genomförts i 

Oxelösund upplever befolkningen en förbättrad situation med mindre damning över tid. Trots 

förbättring så hamnar damning högt upp på Oxelösunds ranking av viktiga frågor. Mätningarna 

av stoftpartiklar i luften visar på mätvärden långt under det tillåtna värdet. Kommunen 

konstaterar att stoftpartiklarna i luften (svävande stoft), enligt mätningar, inte är i den 

koncentration så de kan räknas som hälsoskadliga.79 En analys av uppsamlat stoft, som samlats in 

under cirka två månader 2011, har gjorts och man kan konstatera att det mesta stoftet kan 

härledas till SSAB. Man kan konstatera att damningen är olika beroende på var i Oxelösund 

mätningarna skett.80  

Kommunen nämner att damningen inte ska vara hälsoskadlig för allmänheten i Oxelösund. Dock 

riktas ingen uppmärksamhet åt dem som arbetar inom industrin och dagligen utsätts för damning 

i en högre dos.   

 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården spelar en stor roll i att förebygga sjukdomar och främja hälsan. En del i 

detta är självklart att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa. I hälso- och sjukvårdens ansvar 

ligger att sprida kunskap om olika metoder som kan förebygga skador eller sjukdomar. 

Verksamheten ska vara hälsofrämjande i den meningen att man prioriterar olika aktiviteter som 

ger stora hälsovinster för patienter och personal. Som arbetsgivare ska de föregå med ett gott 

exempel och bli föregångare för andra arbetsgivare. Hälso- och sjukvården måste vara fokuserad 

på de grupper där störst ohälsa råder för att bidra till den jämlika hälsan.81 

                                                 
78 Oxelösunds kommun, Marie-Louise Rundlöf http://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljoe/miljoe/luften-

utomhus/ (2013-06-11) 

79 Oxelösunds kommun, Marie-Louise Rundlöf http://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljoe/miljoe/luften-
utomhus/ (2013-06-11) 
80 Oxelösunds kommun, Marie-Louise Rundlöf http://www.oxelosund.se/bygga-bo-och-miljoe/miljoe/luften-
utomhus/ (2013-06-11) 
81 Karin Junehag Källman 2009-06-09 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-

Halsoframjande-halso--och-sjukvard/ 2011-09-21 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-Halsoframjande-halso--och-sjukvard/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-Halsoframjande-halso--och-sjukvard/
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Landstinget Sörmland har sedan 2010 arbetat specifikt med områdena fysisk aktivitet, matvanor, 

tobak, alkohol samt psykisk hälsa.82 Personal vid vårdcentralerna i hela Södermanland har 

utbildats för att möta det ökande kravet på vård som främjar hälsan.83 Inom landstinget Sörmland 

har man så kallade diplomerade hälsocentraler. Dock så uppfyller inte vårdcentralen i Oxelösund 

detta.84 

Socialstyrelsen uppger på sin hemsida att sjukvårdsförebyggande arbete regleras i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) och är en del av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Dock så har inte det 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet en självklar del i den svenska sjukvården. 

Ingen praxis har arbetats fram på området och därför skiljer sig landsting och vårdenheter.85  

I de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 2011 framkommer det att 

ohälsosamma levnadsförhållanden skiljer sig i befolkningen. Det är exempelvis betydligt fler, fyra 

gånger, lågutbildade kvinnor som röker jämfört med högutbildade. Individer som har kort 

utbildning och en problematisk ekonomisk situation har sämre matvanor samt är mindre fysiskt 

aktiva än de med god ekonomisk situation och en lång utbildning. Det är vanligare att ha flera 

ohälsosamma levnadsvanor om man är en individ som saknar sysselsättning, har ekonomiska 

problem eller är född utanför Sverige. Ojämlikheten som man kan se gällande hälsa skulle kunna 

minskas om hjälp och stöd skulle sättas in så personer har möjlighet att förändra ohälsosamma 

vanor. En av förutsättningarna för detta är att hälso- och sjukvården i större grad än i dag lyckas 

med att nå de grupper som är socialt utsatta.86     

 

Landstingen försöker på olika sätt främja en hälsosam livsstil. Ett exempel på detta är ordinerad 

fysisk aktivitet. Syftet med ordinerad fysisk aktivitet är att minska det onda samt stärka det 

friska.87 Landstinget förklarar på sin hemsida fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet.  

Inom landstinget Södermanland arbetar man för rökstopp innan operationer för att minska 

risken för komplikationer. Landstinget ska erbjuda alla rökare som ska genomgå planerad 

operation rökavvänjning.88   

 

Landstinget i Södermanland arbetar alltså likt andra kommuner med hälsofrämjande insatser. 

Diskussioner bör föras om i vilken utsträckning landstinget kan tvinga eller påverka individen till 

ett aktivt liv. När går frivilligheten över till ett tvång för att få ta del av sjukvården på ett effektivt 

sätt så kanske man bör ifrågasätta individens egen frihet och rätt till sin kropp. Vilken typ av 

                                                 
82 Sörmlands landsting Djamila Jortikka (2012-02-28) http://www.landstingetsormland.se/Paverka-
sjalv/Radomhalsa/ 2012-09-28  
83 Sörmlands landsting Djamila Jortikka (2012-02-28) http://www.landstingetsormland.se/Paverka-
sjalv/Radomhalsa/ 2012-09-28 
84 Landstinget Södermanland http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Halsoframjande-
landsting/Diplomerade-halsocentraler/ 2012-09-29 
85 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf s. 7 
86 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf s. 13 
87 Pernilla Bergman, Landstinget Sörmland, 2012, http://www.landstingetsormland.se/Paverka-
sjalv/Radomhalsa/Fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet-pa-recept-FaR/ 2013-06-29 
88 Djamila Jortikka, Landstinget Sörmland, 2013, http://www.landstingetsormland.se/Paverka-

sjalv/Radomhalsa/Tobak/Test/ 2013-06-29 
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http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Halsoframjande-landsting/Diplomerade-halsocentraler/
http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Halsoframjande-landsting/Diplomerade-halsocentraler/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Radomhalsa/Fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet-pa-recept-FaR/
http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Radomhalsa/Fysisk-aktivitet/Fysisk-aktivitet-pa-recept-FaR/
http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Radomhalsa/Tobak/Test/
http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Radomhalsa/Tobak/Test/
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samhälle kommer vi få om sjukvården ställer högre krav på individen för att genomföra viss typ 

av sjukvård. Vi riskerar att hamna i ett klassamhälle gällande sjukvård då man kan se att individer 

som har en bättre ställning i samhället även har bättre möjligheter att upprätthålla en god hälsa. 

Nedan kan vi se statistik gällande fetma år 2008. Ingen offentlig statistik gällande fetma har 

samlats in sedan dess.  

 

 

 

Fetman är en effekt av otillräcklig fysisk aktivitet och dåliga kostvanor och/eller dålig 

kosthållning. Det man kan se är att kvinnorna i större utsträckning är drabbade av fetma än 

männen. Man kan dra paralleller till undermålig fysisk aktivitet samt dåliga kostvanor.   

Det har även framkommit att fetma skapas genom socioekonomiska förhållanden. Skillnaden är 

tydlig, speciellt mellan de som har dålig och god ekonomi.89  

Granskar man vilken manlig yrkesgrupp som i större utsträckning är drabbad av fetma så är 

arbetarna överrepresenterade.90 Dock kan man i Oxelösund se ett trendbrott, männen ligger 

under rikssnittet när det gäller fetma. Kvinnorna däremot har en betydligt högre representation 

än männen. Detta kan ha sina förklaringar i att kvinnorna i större utsträckning har det svårare 

socialt och ekonomiskt än männen.  

Individer som är arbetslösa eller erhåller sjukersättning är i större utsträckning än andra drabbade 

av övervikt eller fetma.91  

 

Skydd mot smittspridning 

För att uppnå folkhälsans övergripande mål så måste förebyggande arbete för att minska 

smittspridningen kontinuerligt genomföras. Arbetet mot smittspridning ska inte bara ske regional 

och nationellt utan även i samarbete med bland annat EU och WHO. Smittskyddet omfattar 

                                                 
89 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 23 

90 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 23 

91 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 23 
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både människor och djur. Därför är ett stort antal myndigheter involverade.92 Statistik gällande 

smittspridning i olika former kommer främst på landstingsnivå och är därmed svår att jämföra på 

kommunalnivå.  

 

Reproduktiv hälsa 

Genom sexualkunskap kan man förebygga hälsorisker som är förknippade med sexuella 

beteenden även genom att stärka individers självkänsla och identitet kan hälsoriskerna minskas. 

Målområdet syftar till att få fram metoder för att kunna ge befolkningen en trygg och säker 

sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Även jämställdhetsarbetet inom detta område är viktigt 

både när det gäller kön, etnicitet och funktionshinder.93 Att mäta sexualitet och reproduktiv hälsa 

är svårt. Området är stort och innefattar många olika begrepp och aspekter. I denna uppsats finns 

det inte utrymme för alla dessa punkter. Statistik redovisas främst per län och det är därför svårt 

att jämföra på kommunalnivå.  

Ett exempel är statistik gällande aborter. Statistiken redovisas i trender på länsnivå.94  

 

Fysisk aktivitet 

Målen för detta område är indelade i tre grupper; ökad fysisk rörelse, fysisk rörelse i skolan eller 

på arbetsplatsen och fysisk rörelse på fritiden. Hela denna kategori är viktig eftersom regelbunden 

fysisk aktivitet både främjar välbefinnande och hälsa och att det förebygger uppkomsten av 

sjukdomar.95 

Fysisk aktivitet leder till positiva hälsoeffekter och minskar risken för hjärt-och kärlsjukdomar.96 

Det är just i denna kategori av hälsa där de största förändringar kan göras till det positiva, då 

inaktivitet är en av de största riskfaktorerna till att drabbas av ohälsa.97 Det moderna samhället 

har lett till minskad fysiskaktivitet både på arbetsplatserna, skolan och på fritiden. Datorer och 

annan modern teknik skapar förutsättningar att inte röra på sig i samma utsträckning som 

tidigare. De beteendemönster som invants som barn fortsätter att påverka även i det vuxna livet. 

Enligt Naidoo och Wills är det därför av stor vikt att dessa beteendemönster utvecklas på ett 

positivt sätt, i detta fall i form av en aktiv barndom.98  Det har även framkommit i medicinska 

studier att risken för cancer i tunntarmen minskar med ökad fysisk aktivitet. Dock ska den fysiska 

                                                 
92Marlene Makenzius 2013-04-16 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-

smittspridning/ 2013-09-05 

93 Marlene Makenzius 2009-11-25 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-

reproduktiv-halsa/ 2011-09-21 

94 Socialstyrelsen  http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter 2013-07-01 
95 Pia Lindeskog 20110-10-11 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/9-Fysisk-aktivitet/ 

96 Naidoo, Jennie & Wills, Jane Folkhälsa och hälsofrämjande insatser Studentlitteratur (Lund 2009)s. 342 

97 Naidoo, Jennie & Wills, Jane Folkhälsa och hälsofrämjande insatser Studentlitteratur (Lund 2009)s. 342 

98 Naidoo, Jennie & Wills, Jane Folkhälsa och hälsofrämjande insatser Studentlitteratur (Lund 2009)s. 342ff 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-smittspridning/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-smittspridning/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter
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aktiviteten vara under större delen av livet. Det räcker inte med att börja vara fysisk aktiv under 

senare delen av livet för att förebygga cancer.99 

Nedan ser vi statistik gällande fysisk hälsa. Statistik finns bara insamlat år 2008. Någon direkt 

jämförelse kan därför inte göras.  

 

U. Invånare 18-80 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag, andel (%) (Värde) 

 

 

Som man kan se i diagrammet ovan ligger männen i Oxelösunds kommun lägre än genomsnittet 

både i Sverige och i Södermanlands län. Kvinnorna sticker däremot inte ut riktigt lika mycket 

som männen men är mindre fysiskt aktiva än riksgenomsnittet. Även Statens folkhälsoinstitut är 

de Sörmländska kvinnorna de som är minst fysiskt aktiva.100 Anledningen till att innevånarna i 

Oxelösund är mindre fysiskt aktiva kan man bara spekulera om. En möjlig anledning kan dock 

vara att många skiftarbetare och därför inte har samma möjlighet till fysisk aktivitet. Om man 

tänker att som ovan nämnt beteendemönster skapas och utformas under barndomen borde de 

som har bott eller bor i Oxelösund vara mindre aktiva under barndomen än övriga Sverige.   

 

Överlag utsätts männen i större utsträckning för statisk fysiska påfrestningar i jämförelse med 

kvinnorna på arbetet. Denna statiska påfrestning leder i sin tur till bland annat ökad puls, detta 

kan påverka dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.101 Man kan alltså dra slutsatsen att kvinnor 

arbetar mer dynamiskt fysiskt än männen, vilket verkar vara representativt även för Oxelösund.  

SSAB är den överlägset största arbetsgivaren i Oxelösund. Det är 54 % av befolkningen på orten 

som yrkesarbetar inom tillverkningsindustrin, rikssnittet på arbete inom tillverkningsindustri är 18 

%.  SSAB har cirka 2400 anställda i Oxelösund, kommunen och de kommunala bolagen har cirka 

780 anställda och Oxelösunds hamn har cirka 220 anställda.102 Hur anställning inom 

                                                 
99 Wolk, Alicja ”Cancersjukdomar –riskfaktorer och preventionsmöjligheter” Preventiv medicin i teori och praktik. 

En metodik för en bättre folkhälsa, Alexander Perski (Lund 2009) s. 47 

100 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 15 

101 Theorell, Töres ”Arbete med hjärtkärlsjukdomar hos män och kvinnor” i Kön och ohälsa – en antologi om 

könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv, Östlin.P m.fl (Lund 1996) s. 192ff 

102 Oxelösunds kommun  http://www.oxelösund.se/index.php?id=122 2011-09-21 

http://www.oxelösund.se/index.php?id=122
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tillverkningsindustrin, på orten, påverkar hälsan är okänd. De anställda på SSAB utsätts för olika 

typer av föroreningar och andra ämnen som inte kan räknas som hälsofrämjande.  

Töres Theorell beskriver att kvinnors och mäns livsmiljöer skiljer sig åt och detta påverkar 

utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Män utsätts mer i sin arbetsmiljö än vad kvinnorna 

gör.103 Arbetsförhållanden spelar in när det gäller val av livsstil. Beroende på vilka arbetstider 

individen har påverkas möjligheten till träning. Även arbetsförhållandena påverkar vår hälsa då 

vissa yrken uppmanar sin personal till fysisk aktivitet genom till exempel betalda gymkort eller 

träning under arbetstid. Kommunen och andra arbetsgivare i Oxelösund arbetar för att minska 

ohälsan och riskfaktorerna hos de anställda. Anledningar till detta är främst att en frisk 

personalgrupp med mindre sjukfrånvaro kostar arbetsgivaren betydligt mycket mindre än en sjuk 

arbetsgrupp. För att uppnå målen måste man arbeta tillsammans med andra instanser och andra 

arbetsgivare. Information till befolkningen om hälsorisker kopplat till olika livsstilar och 

framförallt vad individen själv kan göra för att påverka sin hälsa. 

SSAB erbjuder företagssjukvård samt olika typer av friskvård till sina anställda. De erbjuder bland 

annat ett gym samt träningspass på lunchtid.  

Det är dock endast dem som arbetar dagtid som kan delta i dessa träningspass, skiftarbetarna kan 

ej delta under arbetstid. Detta skapar olika förutsättningar för de som arbetar dagtid och de som 

arbetar skift. Dock har arbetarna tillgång till företagets gym i samma utsträckning som 

tjänstemännen. Eftersom forskningen visar att dem som har en högre utbildning i större 

utsträckning lever ett hälsosammare liv än dem med lägre utbildning.104  

 

Arbetsplatser som indirekt uppmuntrar sina anställda till hälsovådliga beteende som till exempel 

rökpaus för det är den enda chansen de anställda har för legitim vila. 105 Om man tar SSAB som 

ett exempel så finns det på många arbetsställen möjlighet att röka samtidigt som man utför sina 

arbetsuppgifter. Tjänstemännen har inte möjlighet att röka i samma utsträckning. Även 

arbetsplatser inom den kommunala verksamheten ger personalen möjlighet att röka under betald 

arbetstid, trots rökförbud. Exempel på detta är hemtjänsten. 

 

Matvanor och livsmedel 

Genom goda matvanor i kombination med fysisk aktivitet kan många hälsoproblem och 

sjukdomar förebyggas. Bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och psykisk ohälsa. Det går 

att koppla många folkhälsoproblem till mat konsumtionen. Generellt sett har Sveriges befolkning 

bra matvanor men det finns tydliga skillnader mellan grupper. Individer med låg utbildning och 

                                                 
103 Theorell, Töres ”Arbete med hjärtkärlsjukdomar hos män och kvinnor” i Kön och ohälsa – en antologi om 

könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv, Östlin.P m.fl (Lund 1996) s. 191ff 

104 Levnadsvanor, Lägesrapport 2010 Statens folkhälsoinstitut (A 2010:13) s. 5 

105 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en 

antologi om orsaker tillden ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s. 12 
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låg inkomst har mer ohälsosamma matvanor och även fetma kan ses utifrån ett socialt mönster 

där de drabbade främst är människor som är i socialt utsatta positioner.106 

Enligt Bourdieu så kan skillnader gällande konsumtion livsmedel samt matvanor svara för 

skillnader i inkomster. Han anser att det är viktigt att reflektera över den sekundära oppositionen 

där kulturella värden spelar större roll än ekonomiskt kapital.107 Vi kan alltså delvis säga att 

matvanor ärvs och förs vidare.  

Statistik gällande matvanor är svår att överblicka och det är svårt att få fram de egentliga 

kostvanorna i befolkningen. Matvanor mäts bland annat i folkhälsosammanhang på hur mycket 

frukt och grönsaker som intas med en minimumnivå på antal gram samt tillfällen per dygn. 

Som tidigare nämnts så är goda matvanor en grundläggande förutsättning för ett hälsosamt liv. 

Nedan ser vi hur fördelningen ser ut på konsumtion av frukt och grönt. Där ser man att 

oxelösundarna överväger de negativa medan de andra delar av Södermanland och Sverige är  mer 

medvetna och faktiskt tillämpar sunda kostvanor i större utsträckning.  

Trender kan ses på befolkningens matvanor. Det skiljer sig åt när man utgår från olika faktorer 

som utbildning, ekonomi samt yrkesgrupp.108 Matvanor påverkas och styrs av olika faktorer som 

tradition, marknadsföring, pris och social situation.109  

Det blir alltså svårare för individer i utsatt ekonomisk eller social situation att skapa goda 

matvanor. Hälsan i denna grupp minskar alltså, vilket man kan se tydligt i Oxelösund.  

Statistiken nedan behandlar endast år 2008. Det finns ingen mer data att hämta gällande 

konsumtionen av frukt och grönsaker i Oxelösund. En fördjupad undersökning skulle kunna 

göras med enkätinsamling alternativt intervjuer.  

 

Invånare 18-80 år som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag, andel (%) (Värde) 

 

 

 

                                                 
106 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/10-Matvanor-och-livsmedel/ 2011-09-20 

107 Bourdieu s. 308 
108 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 19  

109 Rosén, Måns ” Levnadsvanor”, Klass och ohälsa – en antologi om orsaker till den ojämlika hälsa, Finn 

Diderichsen (Stockholm 1997) s.149 
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Det man kan se år 2008 är att konsumtionen av frukt och grönt i Oxelösund ligger långt över 

rikssnittet. Denna statistik motsäger delvis statistiken gällande fetma där kvinnorna i Oxelösund 

ligger över rikssnittet. Troligen kan så statistiken gällande konsumtion av frukt och grönt vara 

överskattad i det självifyllda formuläret. Denna höga konsumtion kan även tyda på att de boende 

i Oxelösund har en mycket god kosthållning.   

Kunskapen om kost och hur denna kan påverka hälsan växer. Dock har inte alla medel eller mål 

att tillägna sig denna, vilket kan visa sig i statistik gällande till exempel fetma.  

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel110 

Under denna kategori av folkhälsa så finns det största självförvållade hälsoriskerna. Under en 

längre tid har tobak, alkohol och narkotika varit en viktig del i folkhälsoarbetet.111 Målen som 

riksdag och regering har satt upp är att minska bruket av tobak och alkohol, skapa ett samhälle 

som är fritt från narkotika och dopning och minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Man 

har varit tydlig med att betona den enskilda individens integritet och valfrihet över sin hälsa. 

Dock är det vanligt att individer tillhör samtliga av de tre ovanstående målen därför är det viktigt 

att arbeta fram behandlingar och andra hälsofrämjande metoder för att kunna minska samtliga av 

dessa.112 I många fall är det samma personer som ingår i riskgrupp gällande till exempel alkohol, 

spel och narkotika. Arbetet med denna riskgrupp bör därför enligt FHI behandlas i ett 

sammanhang för att effektivt kunna förebygga ohälsa samt främja hälsa.113   

En strategi antogs år 2010 av riksdagen för en samlad strategi för narkotika-, doping-, alkohol- 

och tobakspolitiken 2011-2015. Strategin utgör en grund för att underlätta styrning av stödet från 

staten gällande ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Denna styrning ska syfta 

till att skapa bättre förutsättningar för samverkan och samordning för en samlad syn på faktorer 

som är gemensamma och i många fall ligger bakom uppkomsten av problemen samt deras 

lösningar.114  

Regeringen framhåller i propositionen 2007/08:110 individens behov av valfrihet samt integritet 

för sin hälsa. Man framhåller även landstingens och kommunernas viktiga arbete inom 

folkhälsoarbetet. Målet folkhälsopolitiken är att hälsan för de grupper som har sämst hälsa i 

samhället ska förbättras.115  

Vikt läggs alltså på en större samverkan gällande ANDT-området samt att ansvaret för 

kommuner och landsting tydliggörs gällande folkhälsa.  

                                                 
110 Jan Cedervärn 2010-11-02 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 

111 Pi Högberg 2013-04-02, FHI, http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-
narkotika-dopning-och-spel/ 2013-07-24 
112 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/ 

2011-09-21 

113 Pi Högbergm 2013-04-02, FHI, http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-
narkotika-dopning-och-spel/ 2013-07-24 
114 Proposition 2010/11:44 
115 Propositionen 2007/08:110 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
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Statens folkhälsoinstitut fungerar som tillsynsmyndighet samt som ansvarig myndighet gällande 

uppföljning inom området alkohol och tobak.116 

Tobak 

Det främsta målet för tobaksområdet är ett minskat tobaksbruk. Enligt folkhälsoinstitutet är 

tobak den enskilt största orsaken till bland annat förtida död, lidande samt sjukdomar.117 

Som tidigare nämnts så kan vissa yrkesgrupper röka under arbetstid, trots att detta i vissa fall inte 

är tillåtet. Oxelösund har infört rökfri arbetstid vilket i förlängningen betyder att man inte längre 

tillåter medarbetare att röka under arbetstid. Dock kringgås detta av vissa yrkesgrupper som till 

exempel hemtjänst som transporterar sig mellan olika platser. Rökning kan därför i denna 

yrkeskategori ske obemärkt. Det saknas statistik över innevånare som röker dagligen i Oxelösund, 

så detta kan tyvärr inte närmare analyseras. 

Nedan kan man se att andelen blivande mödrar som röker är betydligt högre i Oxelösund än hos 

övriga jämförda.   

 

Rökande blivande mödrar efter region och år. Andel. 

  Andel (%) av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral 

2011 2010 2009 2008 

00 Riket 6,2 6,5 6,8 6,9 

04 Södermanlands län 8,6 9,3 8,2 8,8 

0481 Oxelösund 12,5 9,5 12,5 12,9 

 

Ovan kan man se att blivande mödrar i Oxelösunds kommun röker i dubbelt så stor utsträckning 

som i övriga Sverige under år 2011 och 2008. År 2010 ligger värdet något lägre. För 

Södermanlands län så ligger snittet över snittet för Sverige, men 0,2 enheter lägre än Oxelösund. 

Anledningen till att blivande mödrar röker i större utsträckning kan man bara spekulera om. 

Landstinget och dess mödravård har samma uppdrag över hela Södermanlands län. Vården och 

informationen som ges till mödrar bör därför vara liknande över länet. Detta bör utredas vidare 

för att utesluta om vården eller informationen är ojämlik. 

Som tidigare nämnts så framkommer det i lägesrapporten som publicerats av folkhälsoinstitutet 

år 2010 att individer med dålig ekonomi och låg utbildning ha sämre levnadsvanor än individer 

                                                 
116 FHI http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-

spel/ 2013-07-27  

117 Linda Maripuu 2013-04-15 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Tobak/ 

2013-08-24 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Tobak/
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med god ekonomi och längre utbildning.118 Socialstyrelsen drar även parallellen till att det är fyra 

gånger fler rökare bland lågutbildade kvinnor än hos högutbildade kvinnor.119 Rökande blivande 

mödrar kan därför även vara en indikation på att hälsan i Oxelösund och speciellt bland kvinnor 

är dålig. 

 

Narkotika 

Sedan slutet av 1960-talet har narkotikamissbruk setts som ett allvarligt samhällsproblem. Sedan 

dess har systematiska undersökningar genomförts för att få en bild av problemet. Cannabis är den 

enda typ av narkotika som studerats i den allmänna befolkningen regelbundet.120 År 1967 

genomfördes den första undersökningen i Sverige avseende problematiskt bruk av narkotika. 

Nationella undersökningar har därefter genomförts 1979, 1992, 1998 samt 2007.121 Metoderna 

som då användes var inte givna och data insamlades under olika förutsättningar oregelbundet. 

Detta medförde en begränsad kunskap om den faktiska problematiken. Mätningarna är därmed 

svåra att jämföra.122 Definitionen problematisk narkotikaanvändning uppkom i samband med 

den senaste undersökningen som genomfördes år 2007. Personen som definieras ha ett 

problematiskt narkotikaanvändande klassats av Kriminalvården som grav narkotikaanvändare 

eller skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård med en diagnos gällande narkotika.123   

I Folkhälsopolitisk rapport 2010 ges förslag på vilka fyra områden som ska kunna utvecklas inom 

narkotikaområdet. Följande fyra områden specificerades; Utveckla regelverk för 

narkotikaklassificering, upprätthålla och stärka allmänhetens stöd för en restriktiv 

narkotikapolitik, stödja utvecklingen av regional och lokal verksamhet för att tidigt upptäcka 

narkotikabruk samt stödja unga vuxna som använder narkotika och stödja kompetensutveckling 

om förebyggande metoder mot narkotikabruk, inklusive illegalt bruk av narkotikaklassade 

läkemedel.124 

Bruk av narkotika är enligt FHI en socialprodukt av situationer, platser människor. Det handlar 

om individens psykologiska och biologiska förutsättningar i relation till tillgänglighet, social 

situation och kultur som påverkar i vilken utsträckning konsumtionen kommer att ske.125 Detta 

är förenligt med habitusteorin. Bruket av narkotika påverkas alltså av individens habitus. Om 

                                                 
118 Levnadsvanor, Lägesrapport 2010 Statens folkhälsoinstitut (A 2010:13) s. 5 

119 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf s. 13 

120 Elisabeth Mörk FHI 2013-06-07  http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Bruk-i-den-allmanna-befolkningen/ 2013-07-27  
121 Elisabeth Mörk FHI 2013-03-25 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/ 2013-07-27  
122 Elisabeth Mörk FHI 2013-03-25 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/ 2013-07-27  
123Elisabeth Mörk FHI 2013-03-25 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/ 2013-07-27 
124 Hanna Löfgren 2013-03-05 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/  2013-08-01 
125 Hanna Löfgren 2013-03-05 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/  2013-08-01 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Bruk-i-den-allmanna-befolkningen/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Bruk-i-den-allmanna-befolkningen/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Utvecklingen-av-bruket/Skattning-av-problematiskt-narkotikabruk/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Narkotika/Forebyggande-arbete/
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narkotikabruket i Oxelösund är högre än i övriga Södermanland, Sverige och andra 

varuproducerande kommuner kan det tyda på ett tillåtande habitus gällande narkotika. Det kan 

alltså vara mer accepterat att använda narkotika i Oxelösund.  

Den lokala tidningen i Nyköping och Oxelösund, Södermanlands nyheter, har under vecka 39 

2011 rapporterat om det skenande missbruket av heroin i Oxelösund. Även polisen bekräftar den 

stora tillgången på narkotika i Oxelösund. Detta är ännu ett tecken på att missbruket är ett stort 

problem för kommunen, större än vad man kan hantera. Kommunen är medvetna om det stora 

problemet både hos sina anställda, som har fått utbildning i hur man upptäcker en 

överkonsumtion av alkohol, och hos befolkningen i kommunen. 

 

Det man klart och tydligt ser i Oxelösunds kommun är att vården av missbrukare är högre per 

innevånare än övriga Sörmland. Flera interna utredningar har gjort för att kunna hitta orsaken till 

de höga kostnaderna. För att minska kostnaderna har Oxelösunds kommun öppnat ett eget 

behandlingshem.  

Nedan finns statistik gällande narkotikarelaterad dödlighet.  

Narkotikarelaterad dödlighet per 10 000 inv efter region, indikator, 

kön och år. Medelvärden över 5 år.  

 
2007-2011 

Kvinnor Män 

00 Riket 0,2 0,6 

04 Södermanlands län 0,2 0,7 

0481 Oxelösund 0,0 1,0 

 
 

Som man kan se ovan så ligger den narkotikarelaterade dödligheten i Oxelösund gällande kvinnor 

0,2 enheter under både riket och Södermanlands län. Jämför man dödlighet gällande män så är 

den 0,4 enheter högre än snittet för riket samt 0,3 enheter högre än Södermanlands län. Vi kan 

även i den senaste studien, som genomfördes i Oxelösunds kommun gällande missbruk, läsa att 

det förekommer ett accelererande missbruk framförallt hos unga som injicerar narkotika under 

perioden 2008 till 2011.126 Det är alltså män som löper störst risk att dö av sitt narkotikabruk. 

Detta kan ha sina förklaringar i det habitus som råder. Klimatet gällande narkotika kan vara mer 

tillåtande än på andra platser vilket leder till en ökad konsumtion. Även tillgången på narkotika 

spelar in i konsumtionsmönstren.  

 

                                                 
126 Gustafsson, Eva ”Retroperspektiv studie av institutionsvården för vuxna med missbruk i Oxelösunds kommun 

2008-2011” s. 9 
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Alkohol 

Den svenska alkoholpolitiken ska minska alkoholens skadliga biverkningar, både medicinska och 

sociala, för att främja folkhälsan.127 I Sverige finns en lång tradition av rikliga dryckesvanor vilket i 

vissa fall lever kvar i samhällen.  

Nedan presenteras alkoholförsäljningen från systembolaget uppdelat på sprit, vin, starköl, 

blanddrycker samt total försäljning omräknat till 100 % alkohol.  

 

Alkoholförsäljning från Systembolag efter region och år. Antal liter per invånare 15-w år.  

 
Sprit Vin Starköl 

2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009 

00 Riket 2,4 2,5 2,6 2,6 24,5 24,2 23,9 23,3 28,6 28,8 28,8 29,1 

007 Varuproducerande 

kommuner 
2,5 2,5 .. .. 16,8 16,4 .. .. 28,9 29,0 .. .. 

04 Södermanlands län 2,5 2,6 2,6 2,7 25,9 25,5 25,1 24,4 30,7 31,3 31,4 31,8 

0481 Oxelösund 3,8 4,1 4,1 4,2 33,6 34,1 33,0 31,8 47,6 49,4 48,0 47,0 

 
Vad som presenteras ovan så kan man se att det säljs mer sprit, vin och starköl i Oxelösund än 

hos andra jämförda. Varuproducerande kommuner har, där Oxelösund är en del, ligger nära 

rikssnittet för gällande sprit samt starköl. Gällande vin så ser man en lägre försäljning i 

varuproducerande kommuner än hos övriga.  

Nedan ser vi alkoholförsäljning från systembolaget gällande blanddrycker och cider samt den 

totala försäljningen omräknat till 100% alkohol.  

Alkoholförsäljning från Systembolag efter region och år. Antal liter per invånare 15-w år.  

 
Blanddrycker och cider 

Total försäljning omräknat till 

100% alkohol 

2012 2011 2010 2009 2012 2011 2010 2009 

00 Riket 2,3 2,4 2,5 2,5 5,8 5,8 5,8 5,8 

007 Varuproducerande 

kommuner 
2,3 2,4 .. .. 5,8 4,8 .. .. 

04 Södermanlands län 2,6 2,7 2,8 2,8 6,1 6,2 6,2 6,1 

0481 Oxelösund 3,2 3,6 3,3 3,2 8,6 9,0 8,8 8,5 

                                                 
127 Pi Högberg 2013-06-10  http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-
spel/Alkohol1/ 2013-08-14 

http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Alkohol1/
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Oxelösund sticker ut med högre försäljningssiffror än övriga jämförda gällande bland drycker och 

cider samt totalförsäljningen omräknat till 100% alkohol. Notera att detta endast är 

försäljningssiffror från systembolaget och att annan alkohol, till exempel importerad, inte finns 

medräknad i statistiken.  

Försäljningsstatistiken ger en indikation på en mycket hög konsumtion av alkohol i Oxelösund. 

Detta bekräftas av kostnader för missbruksvård som kommer presenteras nedan.  

Statistik gällande kostnader för missbruksvård, som är en indikator på hur missbruket ser ut, 

delas inte upp i kostnader för alkoholkostnader och narkotikakostnader. Därför kommer alkohol 

och narkotika behandlas i samma diagram. Fortsättningsvis så kommer missbruksvård innefatta 

både alkohol och narkotika. 

Nedan ser man statistik gällande kostnader för missbruksvård av vuxna.   

 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv (Värde): 

 

Diagrammet visar att kostnaden för missbruksvård av vuxna i Oxelösund är cirka tre gånger så 

kostsam som genomsnittet för riket. Oxelösund har även betydligt högre kostnader än 

genomsnittet för Södermanlands län samt varuproducerande kommuner.  

Man kan se ökande kostnader för missbruksvården under år 2011 samt en minskad kostnad år 

2012. Det är självklart intressant att bryta ner kostnaderna i undergrupper där olika delar av 

missbruksvården behandlas för sig.  

Nedan ser vi kostnader för institutionsvård av vuxna missbrukare.   
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Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/vårddygn (Värde): 

 

Kostnaden för institutionsvård kan ge en indikation på i vilken utsträckning tvångsvård används. 

Ovan kan man se att kostnaden för institutionsvården är lägre för Oxelösund jämfört med övriga 

jämförda. Då studien128 som genomförts i Oxelösund påvisar ett accelererande 

injektionsmissbruk av narkotika hos unga kan detta betyda att individer i större utsträckning tar 

emot frivillig vård.  

Nedan finns diagram gällande kostnader för familjehemsvård för vuxna missbrukare.  

 

Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/vårddygn (Värde): 

 

I diagrammet ovan så kan vi se att Oxelösund ligger under snittet för riket, Södermanlands län 

samt varuproducerande kommuner år 2010 samt 2011. År 2012 ser man en ökning av kostnader 

för familjehemsvården av vuxna missbrukare. Trenden i Oxelösund är ökande kostnader för 

familjehemsvården, detta bryter mot trenden i Sverige samt i andra varuproducerande kommuner. 

Gällande Södermanlands län så ser man en kraftig ökning under år 2012. Ökningen är dubbelt så 

stor som ökningen i Oxelösund. Detta kan vara tecknet på en trend för att minska 

institutionsvården och därmed kostnader för kommunen.  

Nedan presenteras diagram gällande öppna insatser för vuxna missbrukare. 

 

                                                 
128 Gustafsson, Eva ”Retroperspektiv studie av institutionsvården för vuxna med missbruk i Oxelösunds kommun 
2008-2011” s. 9 
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Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv (Värde): 

 

I Oxelösund kan man se att kostnaderna för öppna insatser för öppna insatser för missbrukare 

under samtliga av de tre åren är betydligt högre än andra jämförda. Detta kan bero på att 

Oxelösund i större utsträckning än andra kommuner satsat på öppenvårdsinsatser än andra. Det 

kan även tyda på att andelen missbrukare är fler än hos övriga.  

Kostnader för missbruksvården påverkas av hur lång vårdtiden är. Detta kan variera kraftigt 

beroende på missbruket och självklart även på individen. Nedan kommer statistik gällande 

vårddygn i familjehem samt institutionsvård presenteras.  

 

Vårddygn i familjehem vuxna missbrukare, antal/inv 21-64 år (Värde): 

 

Antalet vårddygn i familjehem för vuxna missbrukare är i Oxelösund betydligt fler än övriga 

jämförda. Man kan under åren 2010-2011 se en kraftig ökning av antalet vårddygn. Detta kan ha 

sin förklaring i Oxelösunds befolkningsmängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/inv 21-64 år (Värde): 

 

 

Ovan ser man att även vårdtider för instruktionsvård för vuxna missbrukare. I likhet med tidigare 

diagram så visar det långa vårdtider i Oxelösund jämfört med andra.   

Då tiden för vård gällande både familjehem och institution är långa jämfört med övriga ökar 

kostnaderna. Det kan även som tidigare nämnt bero på att missbruket är mer avancerat i 

Oxelösund och därför kräver länge vårdtider gällande både familjehemsvård samt 

institutionsvård.   

 

Det man kan utläsa av ovanstående diagram är att missbruket i Oxelösund, jämfört med Sverige, 

varuproducerande kommuner samt Södermanlands län, har en högre dödlighet med koppling till 

narkotika gällande män. Man kan även konstatera att försäljningen av alkohol är högre än hos 

övriga jämförda. Även kostnader för missbruksvården är höga och vårdtiderna tycks vara långa. 

Detta kan tyda på ett tillåtande habitus gällande missbruk av alkohol och narkotika. Det kan även 

vara så att innevånarna i Oxelösund ber om vård frivilligt i större utsträckning än i andra 

kommuner. Man kan även tänka sig att på grund av Oxelösunds kommuns storlek är det svårare 

att dölja ett missbruk än vad det skulle vara i en större kommun.  

I studien som genomförts av Eva Gustafsson på uppdrag av Oxelösunds kommun framkommer 

det att ett fåtal missbrukare kostar upp till en miljon kronor per år.129 Denna kostnad kan ses som 

otroligt hög per brukare dock är denna livsuppehållande vård reglerat enligt lag och dessa 

kostnader kan kommunen inte undvika då de då begår lagbrott. Det andra är att kommunen 

väljer att skapa billigare behandlingsalternativ. För de tredje kan det vara mer acceptabelt att 

använda droger och andra berusningsmedel än i övriga kommuner i Sverige.  

Kommunen har genomfört förändringar för att bland annat minska kostnaderna för 

missbruksvården. Man har under det senaste året öppnat ”Behandlingscentrum” som inrymmer 

                                                 
129 Gustafsson, Eva ”Retroperspektiv studie av institutionsvården för vuxna med missbruk i Oxelösunds kommun 

2008-2011” s. 12ff 
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rådgivningsbyrån samt hem för vård och boende, HVB.130 Man har ännu inte hunnit utreda 

effekterna av Behandlingscentrum.  

 

Spel 

Cirka 2 % av den svenska befolkningen lider av ett överdrivet spelande. Definitionen av 

överdrivet spelande är när spelandet har fått negativa konsekvenser för ekonomin, hälsan 

och/eller sociala relationer.131 

Det finns ingen statistik att hämta gällande spelvanor i Oxelösund och därmed kan spelandet inte 

analyseras.  

                                                 
130 Irene Bengtsson, Oxelösunds kommun http://www.oxelosund.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-
vaald/behandlingscentrum/ 2013-08-21 
131 Jessika Svensson, FHI, 2013-03-22 http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-

spel/Spel/Uppdrag/Vad-ar-overdrivet-spelande/ 2013-08-24 

http://www.oxelosund.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-vaald/behandlingscentrum/
http://www.oxelosund.se/omsorg-och-hjalp/missbruk-och-vaald/behandlingscentrum/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Spel/Uppdrag/Vad-ar-overdrivet-spelande/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Spel/Uppdrag/Vad-ar-overdrivet-spelande/
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Slutdiskussion 

Folkhälsa är ett socialt konstruerat begrepp som bedöms utifrån rådande normer i samhället 

gällande hälsa. Det är viktigt att notera att dessa ändras över tid och därmed förskjuts begreppets 

innebörd i olika riktningar. Vad som anses hälsosamt idag kan räknas som ohälsosamt i morgon. 
Som tidigare nämnts så är hälsa ett komplext begrepp som är svårt att analysera. Detta framgår 

ganska tydligt i denna uppsats. Varje del av analysen hade kunnat utvecklas och bli en egen 

kandidatuppsats. Den stora svårigheten med att hitta och poängtera ojämlikhet i hälsa då det 

handlar om individens egna upplevelser av sin hälsa. En individs upplevelser av hälsan stämmer 

inte alltid överens med professionella bedömningar. Detta kan skapa problem då ohälsotalen inte 

överensstämmer med övrig statistik.132 En av prioriteringarna i de folkhälsopolitiska målen är att 

minska skillnaderna mellan olika grupper gällande hälsa.133  

Utbetalningen av ekonomiska bistånd i Oxelösund är lägre än hos övriga jämförda. Detta kan 

tyda på att innevånarna har en bra ekonomi. Detta skulle i sin tur statistiskt vara ett tecken på att 

hälsan är god i Oxelösund, då god ekonomi är en faktor för bra hälsa. Oxelösund har även en låg 

andel innevånare som får ekonomiskt bistånd under långa perioder.  

Uppväxtvillkoren i Oxelösund är svåra att analysera statistiskt då uppväxtvillkoren är svåra att 

bedöma. Det man kan se är att statistiken gällande gymnasieelevers resultat är mer spridd än hos 

övriga. Detta kan ha sin grund i Oxelösunds kommuns storlek. Resultaten kan variera kraftigt 

trots att det endast är ett par elever som avviker från normen. Innevånarna i Oxelösund har en 

låg utbildningsnivå jämfört med genomsnittet i Sverige. Detta kan ha sin grund i de arbeten som 

erbjuds i kommunen. Arbetsmarknaden kräver inte högskolekompetens vilket leder till att 

akademiker väljer att bosätta sig på annan ort. Uppväxten och familjens förhållanden samt 

utbildningsnivå spelar en stor roll för vilken typ av utbildning som kan bli aktuell. Trots att alla i 

princip har samma möjlighet att anskaffa sig ett visst utbildningskapital saknas förutsättningar i 

habitus. En lägre utbildningsnivå leder statistiskt till sämre hälsa.  

Andelen förvärvsarbetare i Oxelösund följer trenderna för riket. Man kan se att etableringen på 

arbetsmarknaden efter avslutad gymnasieutbildning varierar kraftigt i Oxelösunds kommun. Att 

nedgången år 2009 blir tydligare kan bero på att Oxelösund är mer känslig för konjunkturer då 

det endast finns ett fåtal arbetsgivare, och dem flesta av dessa är konjunkturkänsliga. Detta 

drabbar främst de yngre som inte tidigare har varit en del av arbetsmarknaden.  

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan. I Oxelösund finns tung industri belägen, produktionen 

leder till utsläpp. Den så kallade damningen upplevs ha minskat över tid. Viktigt att notera är att 

damningen inte kan anses vara hälsoskadliga. Oxelösunds hamn arbetar aktivt för att damningen 

ska minska trots detta.  

                                                 
132 Dahlgren, Göran & Lundberg, Olle, ”Jämlikhet, klass och ohälsa, en introduktion”, Klass och ohälsa – en 

antologi om orsaker till den ojämlika hälsa, Finn Diderichsen (Stockholm 1997) s.14-1515 

133 Statens folkhälsoinstitut A 2010:13 s. 5 
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Hälso- och sjukvården har en del av ansvaret när det gäller folkhälsan. I Oxelösund kan man 

dock endast kalla det sjukvård eftersom det inte finns någon vårdcentral som är diplomerad 

hälsocentral. Landstinget försöker i olika grad ordinera fysisk aktivitet på recept för att främja 

hälsan. Även så kallade rökstopp i samband med operationer har införts för att minska risken för 

komplikationer. Man kan föra diskussioner om i vilken utsträckning landstinget kan uppmana 

eller tvinga individer att vara fysiskt aktiva eller att sluta röka.  

Invånarnas fysiska aktivitet påverkas av de rådande arbetsförhållandena och i vilken utsträckning 

tid och möjlighet till träning ges. Statistiskt så är individer med högre utbildning och bättre 

ekonomi mer fysiskt aktiva. Om detta beror på arbetstidens förläggning eller om det finns en 

större kunskap om den fysiska aktivitetens fördelar hos högutbildade är oklart. Vissa typer av 

yrken och arbetsplatser i Oxelösund uppmuntrar indirekt till ohälsosamt beteende som rökning 

Då man på arbetsplatsen har möjlighet att röka under pågående arbete eller under transport 

mellan arbetsplatser. Detta är en stor självförvållad hälsorisk för vilken individer själv ansvarar.  

Gällande matvanor och livsmedel kan man se att det finns stora skillnader mellan grupper i 

samhället. Dock är matvanor i Sverige generellt goda. De grupper som har dåliga kostvanor har 

låg utbildningsnivå och låg inkomst. Även fetma drabbar främst individer i socialt utsatta 

positioner. Trots att utbildningsnivån i Oxelösund är låg framkommer det att intaget av frukt och 

grönt är mycket högt jämfört med Sverige och Södermanlands län. Detta kan ha sin förklaring i 

att kvinnor i Oxelösund överskattar sin konsumtion av frukt och grönt.  

Alkohol, narkotika och tobak står för de största egenförvållade hälsoriskerna. Det är viktigt att 

poängtera individens eget ansvar och val när det gäller dessa hälsorisker. Man kan se att det är 

dubbelt så många blivande mödrar som röker i Oxelösund jämfört med Sverige. Detta kan tyda 

på en hög andel rökare i Oxelösund. Även informationen till blivande mödrar kan vara bristfällig 

i Oxelösund. Detta kan vara en indikation på att hälsan bland kvinnor i Oxelösund är sämre. 

Man kan se indikationer på att bruket av narkotika är högt i Oxelösund. Den narkotikarelaterade 

dödligheten bland män är nästan dubbelt så hög som i rikssnittet. Dödligheten för kvinnor ligger 

under genomsnittet jämfört med Sverige. I en Eva Gustafssons studie framkommer det att 

injektionsmissbruket hos unga män är accelererande.  

Det framkommer oroväckande siffror gällande försäljningen av alkohol, gällande alla kategorier. 

Man kan konstatera att det säljs mer alkohol i Oxelösund och därför kan man anta att 

konsumtionen är hög. Detta kan man även se i kostnader för missbruksvård. Kostnaden för olika 

typer av vård skiljer sig i kostnader. Bland annat kan man se att kostnaden för institutionsvård 

och familjehemsvård är lägre för Oxelösund än andra jämförda. Däremot är kostnaden för öppna 

insatser betydligt högre för Oxelösund. Antalet vårddygn på familjehem eller på institution är 

betydligt fler än andra jämförda. Detta kan tyda på att missbruket i Oxelösund är av allvarlig 

karaktär och ett fåtal individer kräver mer vård och behandling. Andelen missbrukare som vårdas 

frivilligt för sin problematik ser ut att vara stor i Oxelösund. Detta kan ha sin grund i ett mer 

öppet klimat gällande missbruk. Missbruket kan även vara mer synligt i Oxelösund som är en 

liten kommun. Missbruket kan som visas i analysen vara en av de största faktorerna till den dåliga 

hälsan. Svårigheterna för Oxelösunds kommun är främst att resurser saknas för att tillfredsställa 
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vårdbehovet. Även individuella faktorer kan självklart vara hinder, då främst avsaknad av 

motivation.  

Missbrukare har ofta en kombination av problem både psykiska och fysiska. I dagsläget måste fler 

olika nivåer samarbeta för att individen ska få den ”helhetsvård” som ofta behövs, det är här det 

brister och individen hamnar i kläm. Denna acceptans av konsumtion av alkohol skapas troligtvis 

av den skiftarbetarkultur som skapas vid tunga industrier, en ”grabbig kultur”. Det tar lång tid att 

bryta invanda mönster som till exempel konsumtion av alkohol. I Oxelösunds kommun har man 

för ett par år sedan utbildat kommun anställda att se tecken på en överkonsumtion av alkohol 

vilket även de tyder på vetskap hos kommunen om problemen som finns.  

Om man tänker sig att Oxelösund faktiskt har en högre konsumtion av olika berusningsmedel än 

övriga Sverige är det inte så konstigt att förstå varför kostnaderna skenar iväg och budgeten 

överskrids för missbruksvård. Många missbrukare ramlar mellan stolarna då många både har ett 

missbruk och psykiska problem vilket gör att de ska söka hjälp hos kommunen för sitt missbruk 

och hos landstinget för sitt psykiska mående. Nu när kontraktet för öppenvårdsmottagningen i 

Oxelösund är uppsagt från landstinget sida kommer det bli väldigt svårt att fånga upp dessa 

individer. Frågan är hur man kan kräva att en individ som mår fruktansvärd dålig att sätta sig på 

en buss till Nyköping för att få hjälp. I Sörmlandsläns landsting har man återigen centraliserat 

vården och gått ifrån att vården ska finnas på nära håll, detta skapar problem. I värsta fall 

kommer boende i Oxelösund hänvisas till specialister i Eskilstuna vilket både kommer bli 

påfrestande för individen som skall åka samt för landstinget som skall stå för sjukresor. 

Som man kan se i analysen finns det stora arbetsområden kvar gällande folkhälsan i Oxelösund. 

Även ytterligare utredningar bör genomföras för att få en djupare förståelse för utfallet i studien. 

När man ska få en uppfattning om hälsa eller ohälsa i ett geografiskt område är det viktigt att 

studera helheten eller i alla fall få en uppfattning om hur det ligger till.  Det man tydligt ser i 

Oxelösund är att hälsan är sämre än Sörmland och även riket. Man ställer sig frågan om det kan 

vara så att de med sämre hälsa väljer att flytta till Oxelösund eller om de som redan lever där 

drabbas av ohälsa på grund av miljön på orten.  

Troligtvis kommer man aldrig kunna komma helt till rätta med dåliga hälsan i samhället och detta 

gäller även i Oxelösund. Vi måste inse att individens val inte alltid kommer gynna samhället och 

att en grupps gemensamma mål.  

Så länge grupper har andra normer och regler än vad samhället har så kommer man inte kunna 

eliminera ohälsan. 

Det är svårt att få en riktig helhetsbild över hur folkhälsan i Oxelösund ser ut då det saknas 

insamlingar av data gällande till exempel delaktighet i samhället samt spelvanor. Båda exemplen är 

viktiga delar i folkhälsan och har starka kopplingar till andra analyser. Vissa insamlingar omfattar 

endast ett år och någon ingående analys kan därmed inte genomföras.  

Funderingar som väckts under studiens genomförande är vilket ansvar som ska och kan läggas på 

individen själv. I vilken utsträckning kan man skylla på en viss grupp eller till och med stads 

habitus.  
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Det som utmärker den dåliga folkhälsan är att främst de svaga i samhället, låg utbildade med dålig 

ekonomi, drabbas av effekterna som till exempel fetma. De som inte har förutsättningar kan även 

sakna kunskap om vilken typ av hjälp och stöd som samhället ska eller bör erbjuda.  

 

Den snabbt ökande befolkningen på 1960 och 70 talet ledde till stora satsningar i 

välfärdssatsningar. Nu har befolkningen i Oxelösund minskat och nedskärningar både inom 

kommunen samt landstinget leder till att individer som redan lider av ohälsa drabbas ännu 

hårdare. 

 

Man kan konstatera att innevånarna i Oxelösund har relativt god ekonomi då kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd i kommunen är lågt. Då en av de största arbetsgivarna i kommunen utgörs av 

tung industri med många skiftarbetare är lönerna relativt höga jämfört med utbildningsnivån. 

Detta kan vara en av orsakerna till att Oxelösund har en högre andel lågutbildade innevånare än 

övriga. Om detta beror på någon typ av habitus som finns i Oxelösund är svårt att utreda, dock 

kan man anta att detta är fallet. Det finns ingen tydlig tradition av att studera vidare efter 

gymnasiet och många väljer att arbeta inom den tunga industrin.  

Konsekvenserna av en eventuell nedskärning eller omorganisering av den tunga industrin skulle 

drabba Oxelösund hårt då många har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom industrin. Man 

saknar därmed en bredd på arbetsmarknaden och detta skulle troligtvis leda till att många skulle 

tvingas att skola om sig till andra yrken.  

 

Vi kan konstatera att socioekonomiska förhållanden påverkar hälsan. Denna studie visar att man 

delvis föds in i hälsa eller ohälsa. Föräldrarnas förutsättningar kommer att sprida sig till barnen.  

Det är även svårt att byta arbete eller att börja studera efter att man har arbetat och tjänat 

förhållandevis bra jämfört med andra yrkesgrupper. Svårigheten är att bryta invanda 

konsumtions- och levnadsmönster som anpassas efter inkomst. Utbildning är endast ett sätt att 

bryta de socioekonomiska förhållanden som råder.  

 

Enligt habitusteorin så skapas folkhälsa både i möten mellan individer samt inom individen 

genom nedärvt kapital. Enligt Bourdieu så är de sociala förhållandena lagrade i individen. Det är 

habitus som styr individernas föreställningar och bidrar till praktiker vilket skapar eller omskapar 

den sociala världen. Vi kan alltså säga att det är individerna i Oxelösund besitter ett visst habitus 

som skapar den dåliga hälsan. Detta habitus omskapas och nedärvs mellan generationer. Då 

människor, enligt Bourdieu, har ett visst handlingsutrymme är endast ett antal val möjliga. Alla 

har alltså inte samma förutsättning för en god folkhälsa.  För att kunna bryta detta habitus krävs 

att människorna själva gör aktiva val som leder till förflyttningar inom det sociala rummet, dock 

är detta svårt eftersom delar av habitus är nedärvt. Detta skulle kunna vara att studera på högre 

nivå. Viktigt att notera är att alla slutmål inte är lika troliga från alla startpunkter. Detta kan man 

tolka som att alla individer inte har samma möjlighet till att ha en god hälsa i alla aspekter.  
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Individen ansvarar för sitt eget liv och sin egen hälsa. Samhället har en skyldighet att ingripa mot 

hälsovådligt beteende som till exempel gravt missbruk men kan man på liknande sätt ingripa vid 

fetma eller annan typ av ohälsa. Det är svårt att bedöma vart individens ansvar tar slut och när 

samhället bör eller ska ta över. 

Även värt att nämna finns det individer som oberoende av yrke eller klasstillhörighet 

upprätthåller en god hälsa och livsstil.  
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