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 2 

INLEDNING 

Projektet Urban design vid Umeå universitet bedriver forskning om livsvillkoren i de 
små och medelstora städerna och deras omgivande regioner. Att skapa så gynnsamma 
betingelser som möjligt för ett gott mänskligt liv är en central fråga för regional 
utveckling och tillväxt.  Vid enheten för epidemiologi och folkhälsa är utgångspunkten 
för forskning inom projektets ramar att en god folkhälsa, d.v.s. ett gott hälsotillstånd hos 
medborgarna i ett samhälle, är en central aspekt av ”det goda livet”. Hälsa kan därmed 
vara en del av regionens attraktivitet. En god hälsa kan för den enskilde individen ses 
som ett medel för ett rikt och meningsfullt liv, medan en god folkhälsa bör vara ett mål 
för samhällets planering. 

Hälsan är inte jämlikt fördelad, varken mellan eller inom landet. Det finns regionala och 
kommunala skillnader i hälsa, och en central fråga för folkhälsovetenskapen är 
naturligtvis hur dessa skillnader i hälsa mellan regioner och orter kan förklaras och 
utjämnas. Från att under en lång tid framförallt ha fokuserat på individuella 
bestämningsfaktorer för hälsa, har folkhälsoforskningen alltmer intresserat sig för 
samhälleliga faktorer såsom sociala nätverk, socialt stöd och socialt kapital för att 
förklara variationer i hälsa. Begreppet socialt kapital har kommit att bli alltmer aktuellt 
inom folkhälsoforskningen som ett sätt att förstå vilken betydelse lokalsamhället, den 
sociala miljön och de sociala nätverken har för hälsan. En central fråga är om människor 
har en bättre hälsa och livskvalitet i lokalsamhällen med ett starkt civilsamhälle, d.v.s. 
där människor i hög utsträckning är engagerade i sociala nätverk, föreningar och 
organisationer. 

1985 initierades ett projekt i Västerbotten med syftet att förebygga hjärt- och 
kärlsjukdomar. Västerbottensprojektet byggdes successivt ut och 1991 var samtliga 
kommuner i Västerbotten delaktiga i projektet. Projektet har bl.a. resulterat i att länets 
40-, 50- och 60-åringar har svarat på en rad hälsorelaterade frågor i samband med 
deltagande i hälsoundersökning. I dagsläget finns data från mer än 70 000 personer 
samlade i de så kallade ”Västerbottens hälsoundersökningar” (VHU). Inom ramen för 
Västerbottensprojektet finns därför stora möjligheter att analysera variationer i hälsa 
mellan olika kommuner i länet.  

I denna pilotundersökning har vi, med hjälp av data från VHU, valt att titta närmare på 
hur utfallet av hälsa och livskvalitet i Storumans kommun ser ut i en jämförelse med 
Västerbotten i stort. Bland de frågor som deltagarna fått svara på i VHU-materialet finns 
också upplysningar om socialt stöd, sociala nätverk och föreningsaktivitet – faktorer 
som ofta kopplas samman med begreppet socialt kapital. Dessa avser vi lyfta fram och 
diskutera som möjliga förklaringsfaktorer till utfallet av hälsa och livskvalitet. Vi har 
också material från en intervju med en nyckelperson i Storuman, vilket bidrar en 
subjektiv beskrivning av lokalsamhället Storuman. Inom de närmaste åren planerar vi 
en rad empiriska studier i Västerbotten som har att göra med sambandet mellan socialt 
kapital och folkhälsa. Genom att lyfta upp de data som vi i dagsläget har och som kan 
kopplas samman med begreppet avser vi med denna pilotundersökning väcka frågor 
som kan ange färdriktningen för den fortsatta forskningen. 



 3 

HÄLSA OCH LIVSKVALITET I STORUMAN OCH I 
VÄSTERBOTTEN  

Hälsa 

Det är svårt att hitta en entydig definition på begreppet hälsa. Hälsa är ett subjektivt 
begrepp som kan uppfattas olika av olika individer, vilket också gör det svårt att mäta. 
Ett vanligt sätt att mäta skillnader i hälsa mellan olika samhällen är att jämföra 
medellivslängden. Medellivslängden i Sverige år 1998-2002 var 77,3 år för män 
respektive 82 år för kvinnor. Medellivslängden i Västerbottens län under samma år låg 
något under riksgenomsnittet med 77,1 för män och 81,8 för kvinnor. För Storumans 
kommun var medellivslängden under samma år 76,4 för män och 82,5 för kvinnor, 
alltså något under länsgenomsnittet för män men över läns (och riks) genomsnittet för 
kvinnor. (Västerbottens läns landsting 2003) 

Ett annat sätt att undersöka skillnader i hälsa mellan olika lokalsamhällen är att jämföra 
hur individerna i de olika samhällena själva värderar den egna hälsan. Diagrammen 
nedan visar hur stor andel män och kvinnor som skattar den egna hälsan som ”god” eller 
”mycket god” i Storuman respektive Västerbotten i stort under 1990-talet. I 
Västerbotten ser man att andelen som uppger den egna hälsan vara god eller mycket god 
sjunker något under 1990-talet, för både män och kvinnor. Storumans kommun visar en 
något annan bild av den självskattade hälsan. Drygt 70 % av både männen och 
kvinnorna skattade sin hälsa som god eller mycket god i början av 1990-talet. Under 
senare delen av 1990-talet ökar dock andelen män som värderar det egna hälsotillståndet 
som gott eller mycket gott, medan andelen kvinnor som uppger samma svarsalternativ 
sjunker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1 & 2. Andel kvinnor och män som svarat att det egna hälsotillståndet varit ganska eller mycket 
gott under det senaste året. 

 
Ytterligare ett sätt att studera olikheter i hälsa mellan olika kommuner att titta på 
”ohälsotalen” i de respektive kommunerna. Ohälsotalet beskriver antal dagar med 
sjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialför-
säkringen per registrerad försäkrad. Ohälsotalet i Västerbotten har stigit kraftigt de 
senaste åren och år 2002 uppgick ohälsotalen till i genomsnitt 68 dagar/år för kvinnor 
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och 43 dagar/år för män. Storumans kommun ligger något över länsgenomsnittet med i 
genomsnitt 69 dagar/år för kvinnor och 49 dagar/år för män. Detta kan jämföras med 
siffror från 1998 då ohälsotalen i Storuman uppgick till 49 dagar/år för kvinnor och 43 
dagar/år för män (Länsstyrelsen Västerbottens län 2003). 

Eftersom hälsa är ett svårdefinierat begrepp, kan olika sätt att mäta hälsa också ge olika 
resultat. Därför måste resultaten av olika mätningar tolkas med försiktighet. Det skulle 
t.ex. kunna vara så att den egenvärderade hälsan skattas som ”god” även om antalet 
sjukdagar d.v.s. ohälsotalet är högt. 

Livskvalitet 

Livskvalitet kan också kopplas samman med hälsa och är även det ett begrepp som kan 
mätas på en rad olika sätt. I Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) har människor 
fått svara på hur man värderar hem- och familjesituationen, bostaden, arbetssituationen, 
ekonomin och fritiden, som ett mått på livskvalitet. Graden av tillfredsställelse med 
livssituationen i stort påverkar också hur vi värderar vår hälsa. 

Hem- och familjesituation 
Diagrammen nedan visar andelen män och kvinnor som uppgett hög tillfredsställelse 
med sin hem- och familjesituation under perioden 1996-2000. Diagrammen visar att en 
något större andel kvinnor än män var tillfredsställda med sin hem- och familjesituation 
i Västerbotten, men att ca 90 % av båda könen uppgett detta som tillfredsställande under 
hela perioden. I Storuman visar sig större skillnader, både mellan könen och under 
perioden. En lägre andel män uppgav att de var tillfredsställda med hem- och 
familjesituationen, och trenden för män pekade också nedåt år 2000. För kvinnorna 
visar i stället resultatet att en högre andel kvinnor var tillfredsställda med sin hem- och 
familjesituation år 2000 jämfört med år 1996. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3 & 4. Andel kvinnor och män som värderat sin tillfredställelse med hem- och familjesituationen 
till 5, 6 eller 7 (på en skala där 1= mycket dålig och 7= alldeles utmärkt) 
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Bostadssituation 
När det gäller andelen personer som uppgett hög tillfredställelse med sin bostads-
situation finns också en större variation i Storuman jämfört med Västerbotten i stort 
under perioden 1996-2000, se diagram 5 och 6. Drygt 90 % av både männen och 
kvinnorna i hela Västerbotten uppgav att de var tillfredsställda med sin bostadssituation 
under perioden. I Storuman var andelen som uppgav bostadssituationen som 
tillfredsställande inte lika stabil under perioden. Närmare 95 % av kvinnorna uppgav att 
de var tillfredsställda med sin bostadssituation åren 1998 och 2000, medan samma 
svarsalternativ fick en lägre andel av kvinnornas svar de övriga åren. Männen uppgav i 
något lägre utsträckning att de var tillfredsställda med sin bostadssituation under 
perioden, med undantag av år 1996 och 1999 då en något högre andel män än kvinnor 
uppgett sig vara tillfredsställda med sin bostadssituation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 5 & 6. Andel kvinnor och män som värderat sin tillfredsställelse med bostadssituationen till 5, 6 
eller 7 (på en skala där 1= mycket dåligt och 7 = alldeles utmärkt) 
 

 

Arbetssituation 
Nedanstående diagram åskådliggör andelen personer i Västerbotten och Storuman som 
uppgett hög tillfredsställelse med sin arbetssituation. Knappt 70 % av både männen och 
kvinnorna i Västerbotten uppgav att de var tillfredsställda med sin arbetssituation under 
1990-talet, förutom år 1996 då en högre andel kvinnor och en lägre andel män uppgav 
det svarsalternativet. En betydligt större variation under perioden 1996-2000 och mellan 
könen visar sig dock i Storuman. Kvinnor uppgav i högre grad än männen att de var 
tillfredsställda med sin arbetssituation, förutom år 1999 då en stor andel av männen 
uppgav att de var tillfredsställda med sin arbetssituation. I Storuman syns en 
uppåtgående trend bland kvinnorna, medan man kan se en tydlig nedgång i 
arbetstillfredsställelsen bland männen efter 1999. 
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Diagram 7 & 8. Andel kvinnor och män som värderat sin tillfredsställelse med arbetssituationen till 5, 6 
eller 7 (på en skala där 1 = mycket dåligt och 7 = alldeles utmärkt) 
 
 

Fritid 
Nedanstående diagram visar andelen män och kvinnor i Storuman respektive 
Västerbotten som uppgett hög tillfredsställelse med sin fritid. Ca 80 % av männen och 
kvinnorna i Västerbotten uppgav att de var tillfredsställda med sin fritid under perioden 
1996-2000. I Storuman var närmare 90 % av kvinnorna tillfredsställda med sin fritid 
1997, en siffra som dock sjunker till länsgenomsnittet 80 % år 2000. För männen i 
Storuman rådde det omvända förhållandet – knappt 80 % av männen uppgav att de var 
tillfredsställda med sin fritid 1997, medan knappt 90 % uppgav samma svarsalternativ 
år 2000. Det tycks finnas en tendens att både män och kvinnor i Storuman värderar sin 
fritid som mer tillfredsställande än i länet i stort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 9 & 10. Andel kvinnor och män som värderat sin tillfredsställelse med fritiden till 5, 6, eller 7 
(på en skala där 1 = mycket dåligt och 7 = alldeles utmärkt). 
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SOCIALA NÄTVERK, SOCIALT STÖD 
OCH FÖRENINGSAKTIVITET 

Deltagarna i Västerbottens hälsoundersökningar har även fått svara på frågor om sociala 
nätverk, socialt stöd och föreningsengagemang. Ur ett folkhälsoperspektiv har dessa 
variabler blivit alltmer intressanta som möjliga förklaringsfaktorer till skillnader i hälsa. 
Kan skillnader i hälsa förklaras med hjälp av olikheter i tillgången till sociala nätverk, 
socialt stöd och graden av engagemang i föreningsaktiviteter? Det finns ett flertal teorier 
och studier som försökt påvisa ett samband mellan dessa faktorer och hälsoutfall. När 
det gäller socialt stöd finns studier som visar att individens hälsa påverkas av i vilken 
utsträckning hon har tillgång till stödjande relationer. Forskning har bl.a. visat att socialt 
stöd kan stärka hälsofrämjande beteenden och fungera som skydd mot stress. Studier 
har också visat att människor som är socialt isolerade löper större risk till för tidig död 
(Campbell, Wood & Kelly 1999). Beträffande sociala nätverk och förenings-
engagemang finns hypoteser som menar att aktiv involvering i sociala nätverk och 
föreningar leder till ökad känsla av kontroll och självtillit hos individen, vilket har 
hälsofrämjande effekter (ibid.). 

Sociala nätverk  

Angående frågan om sociala nätverk har deltagarna fått svara hur många människor de 
träffar under en vecka, och om de anser att det är ett lagom stort antal. Diagram 11 och 
12 visar andelen personer som uppgett att de träffar för få människor under en vecka. 
Diagrammet 11 visar att det är en något ökande andel människor i Västerbotten som 
under perioden 1991-2000 uppgett att de träffar för få människor under en vecka. I 
början av 1990-talet uppgav ca 12 % av både männen och kvinnorna att de träffade för 
få människor under en vecka, medan samma svarsalternativ år 2000 uppgavs av ca 14 % 
av männen och kvinnorna. I Storuman uppgav ca 13 % av både männen och kvinnorna 
att de träffar för få människor under en vecka. Dessa siffror var oförändrade för kvinnor 
men sjönk för männen fram till perioden 1994-1997. Därefter syns en tydlig ökning av 
andelen både män och kvinnor som uppgett att de träffar för få människor under en 
vecka. I slutet på 1990-talet uppgav ca 17 % av männen samt drygt 15 % av kvinnorna 
att de träffar för få människor under en vecka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagram 11 & 12. Andel kvinnor och män som uppgett att de träffar för få människor under en vecka. 
 



 8 

Socialt stöd  

När det gäller socialt stöd har västerbottningarna bl.a. fått svara på huruvida de har 
någon särskild person som de känner att de verkligen kan få stöd av eller ej. Endast ca 2 
% av kvinnorna samt ca 4 % av männen i Västerbotten uppgav att man inte har någon 
särskild person att få stöd av. Diagrammet visar en marginell ökning av detta svar under 
perioden 1991-2000, i synnerhet för männen. Storuman följer i stort sett samma mönster 
som Västerbotten i stort. Dock kan noteras att en högre andel kvinnor i Storuman, 4 %, 
uppgav att de inte har någon särskild person att få stöd av jämfört med kvinnor i 
allmänhet i Västerbotten. Däremot råder ingen större skillnad i tillgängligheten till 
socialt stöd mellan männen i Storuman och män i Västerbotten i stort.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 13 & 14. Andel kvinnor och män som svarat nej på frågan om de har någon person som de 
verkligen kan få stöd av. 

 

Föreningsaktivitet 

Västerbotten har ett starkt föreningsliv. Diagrammen visar hur stor andel av 
befolkningen i Västerbotten respektive Storuman som uppgett att de någon gång under 
det senaste året deltagit i föreningsverksamhet. Ungefär 65 % av både männen och 
kvinnorna i Västerbotten har deltagit i någon föreningsverksamhet det senaste året, 
under perioden 1991-2000, med en något högre andel män. Föreningsdeltagandet i 
Storuman under samma period följer samma mönster som i hela Västerbotten, med ett 
deltagande i föreningsaktivitet för ca 65 % av både männen och kvinnorna under större 
delen av perioden. 
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Diagram 15 & 16. Andel kvinnor och män som svarat ja på frågan om de under det senaste året deltagit i 
någon föreningsaktivitet tillsammans med andra. 
 
 
När det gäller hur stor andel av befolkningen som deltar i en föreningsaktivitet 1-2 
ggr/månad eller mer, utmärker sig dock Storuman från Västerbotten i stort. Diagrammet 
nedan visar att kvinnor i betydligt större utsträckning än män deltar i 
föreningsaktiviteter mer än 1-2 ggr i månaden i Västerbotten, då knappt 50 % av 
kvinnorna uppgett detta svarsalternativ i jämförelse med drygt 30 % av männen. 
Föreningsdeltagande på mer än 1-2 ggr/mån i Storuman under samma period visar att 
skillnaden mellan mäns och kvinnors deltagande inte är av någon betydande grad. Ca 40 
% av både männen och kvinnorna har uppgett att de deltagit i föreningsaktiviteter mer 
än 1-2 ggr/mån under perioden 1991-2000. Det verkar alltså vara så att män i Storuman 
är mer aktiva i föreningsaktiviteter än män i allmänhet i Västerbotten. Män i Storuman 
är aktiva i föreningslivet i nästan samma utsträckning som kvinnor i Storuman.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 17 & 18. Andel kvinnor och män som uppgett att de ägnar sig åt föreningsaktivitet 1-2 ggr/mån 
eller mer. 
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Studiecirkelsdeltagandet är också högt i Västerbotten. I genomsnitt deltog 511 av 1000 
invånare i någon studiecirkel år 2001. Detta kan jämföras med genomsnittet för riket 
som är 300 per 1000 invånare. När det gäller skillnader inom Västerbotten ligger 
Storuman högst i länet med ett studiecirkelsdeltagande på 826-897 per 1000 invånare 
(Västerbottens läns landsting 2003). 
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DISKUSSION 

Hälsa och livskvalitet i Storuman 

Hur kan man sammanfatta hälsoläget och livskvaliteten i Storuman, i en jämförelse med 
Västerbotten?  

Med hjälp av de data vi har kan vi konstatera att kvinnor i Storuman i genomsnitt lever 
längre än kvinnor i länet i stort, medan män i Storuman i genomsnitt har en kortare 
medellivslängd än män generellt i länet. Däremot har män en högre självskattad hälsa än 
män i allmänhet i Västerbotten. Män skattar sin hälsa högre än kvinnor både i Storuman 
och i länet i stort, och kvinnor har ett högre ohälsotal än män i hela länet. Att 
ohälsotalen är högre för kvinnor är något som också gäller för hela riket. Förhållandet 
att kvinnor lever längre men är sjukare är något som ofta påpekas i epidemiologiska 
studier; - lång livslängd är alltså ingen garant för god hälsa! 

Ohälsotalen i Västerbotten är höga och Storumans kommun ligger till och med något 
över länsgenomsnitten för både män och kvinnor. Riksförsäkringsverket har i en rapport 
(2003:17) analyserat regionala skillnader i ohälsa, och visar att de allra högsta 
ohälsotalen finns i nordliga glesbygdskommuner. De konstaterar att höga ohälsotal i 
nordlig glesbygd i och för sig inte är något nytt, då andelen förtidspensionerade länge 
varit högre i dessa kommuner. Det som är nytt numera är att även sjukskrivningarna 
ökat i dessa kommuner. Riksförsäkringsverket har funnit att de 30 kommuner som 
utmärker sig med betydligt högre sjukfallsfrekvens än övriga, även skiljer sig på flera 
andra områden från landet i övrigt. Invånarna i dessa kommuner med högre 
sjukfallsfrekvens har en lägre genomsnittlig inkomst och förmögenhet, relativt sett 
kortare utbildning och förhållandevis hög arbetslöshet. Riksförsäkringsverkets rapport 
styrker alltså att det finns ett samband mellan socioekonomiskt tillstånd och (o)hälsa, 
något som ofta påvisats i epidemiologisk forskning (se t.ex. Wilkinson 1996 och 
Kawachi m.fl 1997). (Dock råder det oenighet om hur detta samband skall förklaras och 
förstås). Enligt riksförsäkringsverkets rapport (2003:17) är alltså rika kommuner också 
friskare medan fattiga kommuner är sjukare! I denna studie har vi inte, - förutom 
arbetslöshetssiffror (som är höga) -, några uppgifter om socioekonomiska förhållanden i 
Storuman. Det är dock inte orimligt att anta att flera av Västerbottens inlandskommuner 
hör till de 30 kommuner som utmärker sig med högst sjukfallsfrekvens. Att sambandet 
mellan socioekonomi och hälsa är komplext framkommer dock i de data vi har som t.ex. 
visar att arbetslösheten och ohälsotalen är betydligt högre för män i Storuman än för 
män i länet i övrigt, samtidigt som den självskattade hälsan är högre för män i Storuman 
än för män i länet i stort.  

När det gäller utfallet av livskvalitetsvariablerna familje-, bostads- och arbetssituation 
kan konstateras att svarsutfallet är mindre stabilt över tid i Storuman än i länet i stort. 
Andelen som uppgett hög tillfredsställelse med sin familje- bostad – och arbetssituation 
varierar betydligt mer över tid än den gör i länet i stort. Ett rimligt antagande kan vara 
att skattning av livskvalitet som den mäts i VHU är känslig för förändringar i en 
glesbygds- och utflyttningsort som Storuman. Under 2002 minskade Storumans 
befolkning med totalt 49 personer (25 kvinnor och 24 män). Under perioden 1977-2002 
har Storumans befolkning minskat med 21,8 % män och 18,7 % kvinnor, vilket torde 
kunna påverka hur man skattar sin livskvalitet. Att ungdomar försvinner från bygden, 
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och att hus står tomma p.g.a. att de inte går att sälja var också något som vår 
nyckelperson berättade om som en svårighet för bygden; 

 ...sen finns det ju mycket hus till salu här, egnahem… och det är ju tråkigt. 

Arbetslösheten i en kommun kan säkerligen också bidra till hur tillfredsställelsen med 
arbetssituationen skattas. Siffror från 2002 visar att så mycket som 12,3 % av männen i 
åldrarna 18-64 år i Storuman var arbetslösa. Motsvarande siffra för kvinnorna var 6,1 
%. Dessa arbetslöshetssiffror kan jämföras med länets där andelen arbetslösa män i 
genomsnitt uppgick till 7,6 % och andelen arbetslösa kvinnor uppgick till 4,5 %. 
(Västerbottens läns landsting 2003). Vår nyckelperson i Storuman nämnde också bristen 
på jobb i bygden som ett stort problem och som den största anledningen till 
utflyttningen från kommunen; 

Ja, det var ju många som flyttade, och så är det ju fortfarande, dom söker sig mot kusten 
där jobben finns. 

Och det är så när man pratar med ungdomar idag... Ja, fanns det nåt jobb skulle de 
komma tillbaks… 

Om livskvalitet mätt i arbets- och bostadssituation kan beskrivas som något lägre i 
Storuman än i länet i övrigt, gäller det omvända för livskvalitet variabeln ”fritid”. Det 
tycks som att både män och kvinnor i högre grad är tillfredsställda med sin fritid i 
Storuman än i länet i övrigt. Tillgången till vacker natur, jakt och fiske m.m., i 
kommunen har troligen en avgörande betydelse här. Möjligheten till en rik fritid var 
också något som vår nyckelperson nämnde som en rikedom för Storumans kommun. 
Arbetet har möjliggjort för honom att stanna kvar i bygden, men fritidsintressena har 
också vägt tungt; 

Och sen hade jag ju mina fritidsintressen, det var ju jakten och fisket och skog och 
natur… 

Vilken betydelse har socialt stöd, sociala nätverk och 
föreningsengagemang för utfallet av hälsa och livskvalitet? 

I den här pilotundersökningen ställer vi oss frågan om de data vi har i VHU beträffande 
sociala nätverk, socialt stöd och föreningsaktivitet kan bidra till att förklara skillnader i 
hälsoutfall. Vi har kunnat konstatera att män i Storuman har en högre självskattad hälsa, 
men i högre grad är arbetslösa och sjukskrivna än män i länet i övrigt. Livskvaliteten 
(mätt som familje- bostads- och arbetssituation) skattas lägre av män i Storuman än i 
länet i stort, medan tillfredsställelsen med fritiden verkar vara högre för män i Storuman 
än för män överlag i länet. Kan vi förstå och förklara detta utfall med hjälp av 
variablerna ”sociala nätverk, socialt stöd och föreningsengagemang”?  

I de data vi har ser vi att män i Storuman i högre grad än män i länet i stort är aktiva i 
föreningslivet. Här skulle man alltså kunna tänka sig att mäns deltagande i 
föreningslivet också har betydelse för hur de själva värderar den egna hälsan, eftersom 
en större andel män i Storuman värderar den egna hälsan som god eller mycket god, 
jämfört med män i allmänhet i Västerbotten. Utifrån dessa uppgifter stärks hypotesen att 
aktivt deltagande i föreningslivet kan ha hälsofrämjande effekter (åtminstone för män). 
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När det gäller sociala nätverk är det dock en högre andel män i Storuman som uppgett 
att de träffar för få människor under en vecka, jämfört med män i länet i stort. 
Beträffande socialt stöd, visar sig inga större skillnader mellan män i Storuman och män 
i allmänhet i Västerbotten.  

Det går inte att utläsa några lika tydliga skillnader mellan utfallet av hälsa och 
livskvalitet för kvinnor i Storuman respektive kvinnor i länet i stort. Kvinnor i Storuman 
har en något sämre självskattad hälsa, är i något högre grad arbetslösa men ohälsotalen 
är endast marginellt högre för kvinnor i Storuman jämfört med länet i övrigt. Kvinnor i 
Storuman verkar vara något mer tillfredsställda med sin bostads- och arbetssituation än 
männen i kommunen, men skattar ändå livskvaliteten aningen lägre än kvinnor i 
allmänhet i länet gör (Det är dock svårt att urskilja någon klar och tydlig skillnad, 
eftersom siffrorna varierar betydligt i Storuman år från år). 

När det gäller variablerna sociala nätverk, socialt stöd och föreningsaktivitet uppvisar 
också detta marginella skillnader mellan kvinnor i Storuman och kvinnor i länet i stort. 
Kvinnor i Storuman är aktiva i föreningslivet i nästan lika hög grad som kvinnor i länet 
i stort, och beträffande sociala nätverk är andelen som uppgett att de träffar för få 
människor under en vecka likvärdig för kvinnor i Storuman och i Västerbotten i 
allmänhet. Det en aning högre andel kvinnor i Storuman som uppgett att de inte har 
någon person de verkligen kan få stöd av. Att de marginella skillnaderna i utfallet av 
hälsa och livskvalitet variablerna, också åtföljs av marginella skillnader i dessa 
potentiella ”förklaringsvariabler” styrker hypotesen att dessa variabler (sociala nätverk, 
socialt stöd och föreningsaktivitet) har ett värde som förklaringsvariabler. Om 
skillnaderna i utfallet av hälsa och livskvalitet hade varit stora för kvinnor i Storuman 
och Västerbotten, men däremot skillnaderna i utfallet av sociala nätverk, socialt stöd 
och föreningsaktivitet varit marginella, skulle värdet av dessa som variabler som 
möjliga förklaringar till utfallet av hälsa och livskvalitet tydligare behövt ifrågasättas.  

Socialt kapital som en förklaringsmodell för skillnader i 
hälsoutfall? 

I anslutning till diskussioner om betydelsen av socialt stöd, sociala nätverk och 
föreningsaktivitet för hälsan, blir termen ”socialt kapital” intressant. Begreppet har 
blivit mycket uppmärksammat inom folkhälsoforskningen under de senaste åren som ett 
sätt att ”fånga” lokalsamhälleliga och sociala bestämningsfaktorerna för hälsan. Det 
råder fortfarande oklarheter kring hur begreppet skall definieras och mätas, och behovet 
av såväl teoretisk som empirisk utveckling framhålls från flera håll för att begreppet 
skall bli användbart. Vid en översikt av hur socialt kapital brukar mätas i olika studier 
blir det dock tydligt att frågor om sociala nätverk, socialt stöd och 
föreningsengagemang är vanligt förekommande. Blaxter och Poland (2002) har gjort en 
sammanställning av de frågor som ofta förekommer i undersökningar om socialt kapital 
och hälsa, och gör följande sammanställning;  

- Frågor om Socialt nätverk och socialt stöd (hur många och vilka man träffar, 
vem/vilka man får stöd av osv.) 

- Frågor om mellanmänsklig tillit (om man i allmänhet kan lita på människor t.ex.). 
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- Frågor om sammanhållning (mellan människor i bygden, om man kommer överens, 
kan låna saker av varandra etc.) 

- Frågor om upplevd kontroll (över eget liv, kommunala angelägenheter, inflytande 
och makt etc.) 

- Frågor om civilt engagemang (förenings/grupp tillhörighet, nivå av aktivitet etc.) 

- Frågor om institutionaliserad tillit (förtroende för politisk styrning och myndigheter 
etc.) 

- Frågor om uppfattningen om bygden (upplevda problem, önskan att flytta, ”rykte” 
etc.) 

Inom folkhälsoforskningen har framförallt den amerikanske statsvetaren Robert 
Putnams definition och teorier använts. Putnam menar att socialt kapital består av;  

”… band mellan individer – sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och 
pålitlighet som uppstår ur dem”.  (Putnam 2000, s. 18) 

Putnam (1993, 2000) menar att ett socialt kapital uppstår genom människors aktiva 
deltagande i sociala nätverk, både formella och informella. Inom dessa sociala nätverk 
uppstår sociala normer som fungerar som ett sammanhållande kitt. Den viktigaste 
normen som skapas inom sociala nätverk är normen för ömsesidighet, d.v.s. jag gör 
något för dig nu och förväntar mig att få tillbaka något på längre sikt. Denna norm för 
ömsesidighet leder förtroende mellan medlemmarna i nätverken, man litar på att alla 
kommer att samarbeta i enlighet med de gemensamma normerna. Det kapital som 
skapas genom människors aktiva involvering i sociala nätverk blir ett socialt kapital, en 
allmän nyttighet inom ett givet kollektiv, och alltså inte en privat tillgång som endast 
kommer någon till del. Putnam har genom studier i Italien (Putnam 1993) samt i USA 
(Putnam 2000) visat att de provinser respektive delstater som har ett stort mått av socialt 
kapital, bl.a. också har en bättre fungerande demokrati, är rikare och har en bättre 
folkhälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle detta alltså innebära att folkhälsan kan 
förbättras om människor aktivt involveras i sociala nätverk. Putnams teorier har inte fått 
stå oemotsagda, men hypotesen (att folkhälsan kan förbättras om det sociala kapitalet 
stärks) är attraktiv och därför föremål för omfattande forskning såväl internationellt som 
nationellt. 

Health Development Agency (HDA) i Storbritannien har under flera år bedrivit en rad 
såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsprojekt om socialt kapital och hälsa. I en 
rapport (Swann & Morgan 2002) sammanfattar de några viktiga insikter om sambandet 
mellan socialt kapital utifrån resultaten av de kvalitativa forskningsprojekten. Bl.a. 
pekar de på att socialt kapital är bundet till sitt lokala sammanhang, vilket alltså betyder 
att det sociala kapitalet kan se olika ut på olika orter. Därför betonar de vikten av att 
större enkätstudier föregås av kvalitativa undersökningar som beskriver det lokala 
sociala kapitalet. Att maktaspekter är viktiga att ha med i studier av socialt kapital och 
hälsa betonas också. Socialt kapital är inte en resurs som är jämlikt fördelad i samhället 
utan det finns stora skillnader kopplade till kön, ålder och etnicitet. HDA:s studier har 
också indikerat att vissa dimensioner av socialt kapital, - tillit och upplevd 
medborgarmakt- kan vara mer hälsofrämjande än andra dimensioner av socialt kapital 
(Campbell, Wood & Kelly 1999). 
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AVSLUTNING 

Utifrån denna korta pilotundersökning är det svårt att dra några säkra slutsatser om 
betydelsen av sociala nätverk, socialt stöd och föreningsengagemang för utfallet av 
hälsa och livskvalitet i ett lokalsamhälle som Storuman. Dock kan konstateras att dessa 
variabler är intressanta som möjliga förklaringsfaktorer till utfallet av hälsa och 
livskvalitet, varför det finns stor andledning att gå vidare med att söka kunskap om hur 
detta samband ser ut. Att män i Storuman skattar sin hälsa bättre, samt i högre 
utsträckning är engagerade i föreningslivet än män i länet i stort, är ett intressant 
fenomen ur ett ”socialt kapital perspektiv”. Samtidigt indikerar denna pilotundersökning 
att det eventuella sambandet mellan föreningsengagemang och hälsa är komplext, då 
män i Storuman samtidigt har lägre medellivslängd, högre ohälsotal och högre 
arbetslöshetstal än männen i övriga länet. 

De data vi har visar på vissa skillnader i hälsa och livskvalitet mellan män i Storuman 
och män i Västerbotten i stort, vilket eventuellt kan förklaras av graden av 
föreningsengagemang, socialt stöd och sociala nätverk. Däremot har inte några 
påfallande skillnader i hälsa och livskvalitet mellan kvinnor i Storuman och kvinnor i 
länet i stort visat sig. Utfallet av förklaringsvariablerna (socialt stöd, socialt nätverk och 
föreningsengagemang) skiljer sig inte heller mycket åt mellan kvinnor i Storuman och i 
Västerbotten i stort. Hypotesen att aktivt deltagande i föreningslivet har en positiv 
inverkan på självskattad hälsa styrks av de data vi har om männen i länet, men 
försvagas av de data vi har om kvinnorna i länet. Kvinnor är i högre grad än männen 
aktiva i föreningslivet men värderar ändå den självskattade hälsan lägre än män. Detta 
sammantaget indikerar att det kan finnas intressanta skillnader mellan könen beträffande 
betydelsen av sociala nätverk, socialt stöd och föreningsengagemang för hälsoutfallet. I 
fortsatt forskning av det sociala kapitalets betydelse för hälsan är det därför viktigt att 
beakta inte bara eventuella regionala skillnader i socialt kapital, utan också skillnader i 
socialt kapital kopplade till genus.  

När det gäller frågan om ”förklaringsvariablernas” (socialt stöd, sociala nätverk och 
föreningsengagemang) användbarhet för att kunna säga något om sambandet mellan 
socialt kapital och hälsa är det rimligt att anta att dessa variabler är lämpliga ur ett 
socialt kapital perspektiv, men att de behöver kombineras med ytterligare variabler för 
att kunna ”fånga” begreppet socialt kapital. I den nyligen genomförda 
enkätundersökningen ”Liv och Hälsa” (Landstingen i norra sjukvårdsregionen 2004) har 
bl.a. frågan om mellanmänsklig tillit undersökts, vilket kan vara en viktig variabel att 
tillägga för att kunna få en bild av det sociala kapitalet. 4 483 västerbottningar har 
besvarat frågan; ”Tycker du allmänt sett att man kan lita på de flesta människor?”.  
Utfallet i Storuman visar att 13,3 % svarade att detta påstående stämmer mycket väl, 
62,6 % svarade att påståendet stämmer ganska väl, 18,2 % svarade att påstående inte 
stämmer särskilt väl och 5,9 % svarade att påståendet inte alls stämmer. Detta kan 
jämföras med utfallet för hela Västerbotten där 15 % svarade att påståendet stämmer 
mycket väl, 63,4 att påståendet stämmer ganska väl, 17,1 % att påståendet inte stämmer 
särskilt väl och 4,5 % att påståendet inte alls stämmer. Dessa data skulle alltså kunna 
indikera att den mellanmänskliga tilliten är något lägre i Storuman än i länet i stort. En 
kombination av ytterligare kvantitativa data, samt insamlandet av omfattande kvalitativa 
data behövs dock för att kunna säga något mer om sambandet mellan socialt kapital och 
hälsa i Storuman och Västerbotten.  
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har
till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveck-
ling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forsk-
ningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningspro-
jekten sker i interaktion med de många vetenskapliga discipliner
som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.
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