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ABSTRACT
Changes in society have rapidly reduced the stabilities of family and today about every other
marriage ends in divorce. After divorce, illness and premature death are more common among
men than among women. Divorced men are especially overrepresented when it comes to
alcoholrelated conditions, suicidal actions and accidents.
The overall purpose of this project was to describe and analyse psycho-social and medical
conditions among divorced middle-aged men in a medium-sized Swedish industrial town with
a special focus on primary health care.
In a retrospective case-study of premature male deaths (35-57 years) an over-representation
of divorcees (31% as to 12%) could be shown (N=91). Among those dying of psycho-social
causes (alcoholism, suicide, accident) every other man was divorced. The number of those
bom in Finland was three times as great as in a reference population and the proportion of
unskilled workers double the number. According to their death certificates, 21% had died of
alcoholism (as a principal or contributing cause of death). Inclusion of data from threee other
sources (primary health care records, social welfare records, alcohol clinic register) showed
alcohol problems in 40% of the men. In this group, half were divorcees.
All the middle-aged men (30-44 years) who were divorced during a six-month period (N=32)
were medically examined and completed a postal questionnaire within six months of the
divorce. Sickness absence for eight years, from two years before divorce until five years after,
was analysed, as were causes and frequency of contact when consulting the primary health
care services.
As regards occupational status, the study group showed no deviation from a reference
population. Dwelling standards and financial position had deteriorated after the divorce while
the work situation was seen as being positive.
Long illnesses were reported by 45% and fatigue and mental symptoms respectively by 52%.
There were few visits to the general practitioner during the divorce year, those that occurred
being of causalty nature brought about by somatic symptoms alone. There was a low level of
sickness absence during the two years preceeding the divorce and also during the last two
years of the study. The divorce year and the three following years showed sickness rates
between 16 and 58% higher than in a reference population.
The health examination (N=21) focused on risk indicators of alcoholism and of
cardio-vascular diseases. The proportion of smokers and high consumers of alcohol was
increased, while overweight and hypertension were not overrepresented. Of those dropping out
(N=8), half had chronic diseases.6
In a follow-up postal questionnaire five years later, the situation had been normalised as
regards dwelling standards and finances. Work situations were still stated to be positive. Half
of the men had remarried or were cohabiting. Both long illnesses and mental symtoms were
less common while smoking and alcohol habits were still abnormally high, especially in the
group of workers with more than one divorce. Men living without a new female partner and
without the actual custody of children were more inclined to have psycho-social and/or
medical problems.
Key words: Divorce; Premature deaths; Alcoholism; Primary health care; Social support;
Sickness absence.
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marriage ends in divorce. After divorce, illness and premature death are more common among
men than among women. Divorced men are especially overrepresented when it comes to
alcoholrelated conditions, suicidal actions and accidents.
The overall purpose of this project was to describe and analyse psycho-social and medical
conditions among divorced middle-aged men in a medium-sized Swedish industrial town with
a special focus on primary health care.
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sources (primary health care records, social welfare records, alcohol clinic register) showed
alcohol problems in 40% of the men. In this group, half were divorcees.
All the middle-aged men (30-44 years) who were divorced during a six-month period (N=32)
were medically examined and completed a postal questionnaire within six months of the
divorce. Sickness absence for eight years, from two years before divorce until five years after,
was analysed, as were causes and frequency of contact when consulting the primary health
care services.
As regards occupational status, the study group showed no deviation from a reference
population. Dwelling standards and financial position had deteriorated after the divorce while
the work situation was seen as being positive.
Long illnesses were reported by 45% and fatigue and mental symptoms respectively by 52%.
There were few visits to the general practitioner during the divorce year, those that occurred
being of causalty nature brought about by somatic symptoms alone. There was a low level of
sickness absence during the two years preceeding the divorce and also during the last two
years of the study. The divorce year and the three following years showed sickness rates
between 16 and 58% higher than in a reference population.
The health examination (N=21) focused on risk indicators of alcoholism and of
cardio-vascular diseases. Die proportion of smokers and high consumers of alcohol was
increased, while overweight and hypertension were not overrepresented. Of those dropping out
(N=8), half had chronic diseases.6
In a follow-up postal questionnaire five years later, the situation had been normalised as
regards dwelling standards and finances. Work situations were still stated to be positive. Half
of the men had remarried or were cohabiting. Both long illnesses and mental symtoms were
less common while smoking and alcohol habits were still abnormally high, especially in the
group of workers with more than one divorce. Men living without a new female partner and
without the actual custody of children were more inclined to have psycho-social and/or
medical problems.
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INLEDNING
Genom historien har familjen ansetts vara den primära enheten för
reproduktion, socialisation och produktion. De sista decennierna har
emellertid stora samhälleliga förändringar fått återverkningar på
familjens roll och stabilitet. Under den industriella epoken har produk
tionen förlagts borta från hemmen. Migration till storstadsområden har
brutit flergenerationsperspektivet. Den ökade efterfrågan på kvinnlig
arbetskraft har delvis fört över ansvaret för barnens socialisation på
samhället. Moderna och lättillgängliga preventivmedel har ändrat
förutsättningarna för reproduktion och därmed de traditionella könsrol
lerna.
Familjebanden hålls numera övervägande samman p g a känslomässiga
behov. Att dessa band är sköra demonstreras emellertid av det starkt
ökade antalet familjesplittringar. De nya samlevnadsformer som
parallellt utvecklats har ej tillnärmelsevis samma stabilitet som det
preindustriella äktenskapet.
Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv tycks dessa snabba förändringar
framför allt påverka männen negativt. Såväl nationellt som interna
tionellt och beträffande både sjuklighet och dödlighet intar frånskilda
män en särställning med kraftigt ökade risker. Överrepresentationen ses
över hela sjukdoms- och dödsorsakspanoramat och kan ej tillfreds
ställande förstås utifrån en monokausal medicinsk förklaringsmodell.
Trots den starka kopplingen mellan civilståndsvariabeln och mäns
hälsotillstånd har få vetenskapliga studier detta samband i focus.
Systematiserad kunskap om nyligen frånskilda mäns komplexa
problematik saknas så gott som helt.
Denna avhandling vill med kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder beskriva och analysera psykosociala och medicinska
aspekter på mäns skilsmässa och förankra dessa i olika teoretiska
nyckelbegrepp. Sammanläggningsdelen vidgar perspektivet och belyser
mäns skilsmässoproblematik från delvis andra utgångspunkter än
avhandlingens fem vetenskapliga artiklar. Av den anledningen ingår
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också en kort skilsmässohistorik samt en beskrivning av hur samhälls
förändringar och nya familjemönster utvecklats. Vidare presenteras
vissa "mjuka" data som också ingår i projektet och som tidigare
redovisats i andra publikationer.
Den praktiska utgångspunkten för projektet är primärvårdens organisa
tion som här har goda möjligheter till ett framgångsrikt förebyggande
arbete. Detta förutsätter en perspektivförskjutning från det idag
dominerande naturvetenskapliga intresset för mätbara medicinska
riskfaktorer till ett humanvetenskapligt synsätt med existensiella frågor
i centrum. Läkarens mognad och personliga utveckling får i en sådan
kontext en avgörande betydelse för att möjliggöra ett genuint möte
med den hjälpsökande människan - patienten utifrån dennes unika
situation och behov.
"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett
bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och
börja just där" (Kirkegaard)
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BAKGRUND
Skilsmässohistorik
Under tidig medeltid var äktenskapet uteslutande en angelägenhet för
de inblandade släkterna. Kvinnan var omyndig och kunde därför ej
föra egen talan. Denna rätt tillkom "giftomannen", i regel kvinnans far.
Före kristendomens införande krävdes ej brudens samtycke till
giftermålet. Äktenskapsbrott kunde enbart begås av kvinnan medan det
var socialt accepterat att mannen var otrogen. Även månggifte
förekom. Skilsmässa på mannens initiativ var enkel.
Med kristendomen tog den katolska kyrkan över kontrollen av
äktenskapsbildningen. Kvinnans samtycke till giftermålet krävdes.
Trohetsplikten innefattade även mannen och månggifte samt skils
mässor förbjöds (boskillnad kunde dock sökas om andra parten gjort
sig skyldig till otrohet).
Efter reformationen på 1500-talet blev statens och kyrkans intressen
gemensamma. Äktenskapet sågs som samhällets grund och familjen
som basen för barnafödande, arbete, ekonomi, uppfostran, social
omvårdnad och personlig trygghet. Barnafödande tolererades endast
inom äktenskap som var befästade med kyrklig vigsel. Utomäktenskapliga förbindelser blev strängt straffbelagda och t o m dödsstraff
förekom. Skilsmässa accepterades endast i undantagsfall - vid
"horsbrott" och s k "egenvilligt övergivande" av äktenskapspartnern.
Det var kyrkan som i regel beviljade skilsmässorna men Kungl Maj:t
gav redan på 1600-talet dispenser av andra skäl.
1734 övergick beslut om skilsmässa från domkapitel till vanliga
domstolar. Äktenskapet blev med detta en statlig angelägenhet och
kyrkans roll minskade vilket efterhand medförde att fler gifta bevilja
des äktenskapsskillnad. Möjligheten att tillgripa skilsmässa som
lösningen på privata problem löpte parallellt med den fortlöpande
sekulariseringen.
1860 accepterades osämja i princip som skilsmässoorsak. Ända fram

10

till slutet av 1800-talet sökte dock kyrka och stat gemensamt att så
långt som möjligt förhindra skilsmässor. Skilsmässoprocedurema var
omständliga och långvariga och även kvinnans underordnade samhälls
position och begränsade försöijningsmöjligheter utgjorde i sig hinder.
Fram till mitten av 1800-talet levde parallellt med de kyrkligt
sanktionerade äktenskapen även den medeltida sedvänjan med
"trolovning" kvar, framförallt bland småbönder och egendomslösa.
Dessa trolovningsäktenskap hade lagligt skydd och barnen tilldelades
arvsrätt. Mot slutet av 1800-talet slutade man tillämpa lagen enligt
denna praxis. Kvinnorna blev vid skilsmässan ej längre förklarade som
tidigare äkta hustrur och barnen miste i regel sin arvsrätt. Den kyrkliga
vigseln blev härigenom än mer dominerande tills dess att civil
äktenskap blev möjliga.
Efter väl ingånget äktenskap var det under den förindustriella epoken
svårt att få skilsmässa. Inte heller äktenskapsbildningen var emellertid
helt fri utan under föräldrars kontroll. Om brudgummen in spe bodde
kvar hos fadern kunde denne i vissa fall förhindra äktenskap. Adelns
kvinnor stod under "giftoman" ända fram till 1882 (allmogens kvinnor
till 1872) och kunde således fram till denna tidpunkt ej välja äkten
skapspartner utan föräldrarnas medgivande. Parbildning skedde
framförallt inom det egna sociala skiktet.
1800-talets äktenskap upplöstes - liksom dagens - i regel på kvinnans
initiativ, detta trots hennes då mycket svagare sociala och ekonomiska
situation. Mannen beskrevs ofta som den vållande parten och som
skilsmässoanledningar uppgavs otrohet, alkoholmissbruk eller våld.
Efter skilsmässan gifte männen om sig i större utsträckning än
kvinnorna. Barnen tillföll nästan alltid kvinnorna och processer om
vårdnad var sällsynta. Många kvinnor fortsatte att leva tillsammans
med sina barn och/eller syskon. De frånskilda kvinnorna kunde förlora
i status men blev sällan socialt helt utslagna. Eventuell otrohet
drabbade dock kvinnan betydligt hårdare än mannen, speciellt om
denne var välbärgad och med hög social position.
(Denna resumé bygger på forskning av Umeå-historikem Maija Taussi
Sjöberg som också välvilligt granskat och kommenterat samman
ställningen) (1).
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Samhällsförändringar och nya familjemönster
Det svenska samhället genomgick under slutet av 1800-talet och
böijan av 1900-talet stora sociala och ekonomiska förändringar. Bland
annat förändrades sysselsättningsmönstret i hög utsträckning. Från
1870 till 1930 sjönk andelen förvärvsarbetande inom jordbruk kraftigt
(från 71 till 35%) medan industriarbetargruppen ökade (från 13 till
33%) liksom andelen sysselsatta inom handel, samfärdsel och
offentliga tjänster ("stadsnäringar") (från 10 till 24%) (2).
Den nya arbetsmarknadssituationen ledde till omfattande flyttningsrörelser under denna period - från landsbygd till stad, från Sverige till
Amerika. I det agrara samhället levde makar, barn och tjänstefolk i
produktionsgemenskap. Modem och döttrama ansvarade i regel för
hushållsarbete och djurskötsel. Fadem och sönema arbetade inom
åker- och skogsbruk. Barnen hade ett ekonomiskt värde som arbets
kraft och skolades i hemmet in i sina blivande yrkesroller för att sedan
som tonåringar praktisera hos andra bönder på trakten (3).
Under industrialismen växte en ny familjetyp fram baserad på mannen
som ensamförsöijare. Ogifta kvinnor kunde dock få anställning inom
husligt arbete, viss typ av industri (f f a textilindustri) samt inom den
offentliga sektom. Bondesamhällets produktionsgemenskap mellan alla
kategorier av familjemedlemmar försvann gradvis, i första hand hos
borgarskapet i städerna. Den nya hustrurollen blev att vara maka och
mor. I denna "borgerliga familjeideologi" (3) låg tyngdpunkten på de
emotionella bandens betydelse för familjegemenskapen. "Resonemangsäktenskapen" försvann och kärleken sågs som grund för den
äktenskapliga föreningen.
Förväntningarna på mannen som ensamförsöijare innebar att många
män som ej lyckades skaffa sig en stabil socio-ekonomisk ställning ej
heller kunde bilda familj. En stor andel arbetare förblev ogifta. De
borgerliga familjeidealen kunde således ofta ej förverkligas inom
arbetarklassen. Levnadsförhållandena i arbetarhemmen under indu
strialismens första epok var svåra med låg bostadsstandard och dålig
ekonomi. Barnen böljade tidigt förvärvsarbeta och också kvinnorna
bidrog med fysiskt krävande säsongsbetonade arbetsinsatser till att
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Efter hand medförde industrialismens framväxt att männen blev
ensamförsöijare även i arbetarklassfamiljema. Detta innebar också att
deras ställning i familjesystemet försvagades. Rollerna som make och
som far minskade i betydelse och "manligheten" värderades istället
framför allt efter försörjningsförmågan (4-5). Vardagen splittrades
mellan arbetsplatsen och bostadsområdet. Släktgemenskap och lokal
bytillhörighet minskade eller försvann i samband med flyttning från
födelsebygd till industriort.
Arbetslivets specialisering ledde också till att banden mellan far och
son förlorade sin tidigare instrumentella betydelse (4) samtidigt som
fadems auktoritet på den produktiva arenan försvagades (6). I och med
industrialismen förändrades arbetsprocessen. Hantverkarens yrkes
kunskaper togs ej längre i anspråk vilket innebar att yrkesstoltheten
minskade.
Från och med 1800-talet och till och med 1900-talets första två
decennier ökade andelen förvärvsarbetande kvinnor. Under depres
sionstiden och den höga arbetslösheten under 30-talet minskade
däremot den kvinnliga förvärvsintensiteten. Mannen sågs under denna
period som huvudförsöijaren och den som i första hand borde ha
förvärvsarbete. En gift kvinna hade rätt att bli försörjd av sin make.
Efter makarna Myrdals bok (7) kom den gifta kvinnans situation att
debatteras livligt under 30-talet. Rätten till såväl förvärvsarbete som
familjeplanering betonades. Någon förändrad fadersroll ansågs däremot
ej nödvändig. Mannen förväntades ej att ta ökat ansvar för vare sig
barnomsorg eller hushållsarbete (8). Därmed hade den historiskt sett
korta "hemmafruparantesen" i övergången från bondesamhälle till
industri/tjänstesamhälle tagit slut och efterträtts av en ny epok med
dubbelarbetande kvinnor.
Samhällsomvandlingen under 1900-talet kom också att inverka på
benägenheten att bilda familj. Vid sekelskiftet hade över- och
medelklassen i Sverige det lägsta giftermålstalet i Europa (9). Den
genomsnittliga giftermålsåldem var hög. Bland bönderna var däremot
giftermålsfrekvensen högre och giftermålsåldem lägre p g a att denna
familjetyp fortfarande utgjorde en produktionsenhet. Hustru och barn
var nödvändiga för den materiella överlevnaden.
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I och med industrialismens framväxt slogs detta produktions- och
familjemönster sönder. Inom arbetarklassen kunde äktenskap och barn
utgöra en ekonomisk börda i stället för en resurs. Allt fler arbetare
avstod från att gifta sig och många ogifta kvinnor blev därigenom för
sin försöijning beroende av förvärvsarbete.
Mellan första och andra världskriget steg giftermålsfrekvensen något.
Arbetarklassens förbättrade levnadsstandard innebar ökade möjligheter
till familjebildning. Giftermålstalet steg kraftigt ända fram till mitten
av 60-talet (10) och andelen ogifta kvinnor disponibla på arbets
marknaden minskade. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ledde till att
tvåförsöijarfamiljen efterträdde det tidigare mönstret med antingen för
värvsarbetande ogifta kvinnor eller oavlönade hemarbetande gifta
kvinnor (11). De gifta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden
underlättades också av att hushållsarbetet genom olika tekniska
innovationer (elektrisk spis, kylskåp, frysbox, tvättmaskin) förenklades
och blev mindre tungt.
Till en böijan var det framför allt gifta kvinnor utan barn eller med
barn i tonåren som gav sig ut på arbetsmarknaden. Parallellt med
utbyggnaden av den offentliga barnomsorgen under de två senaste
decennierna har emellertid i växande utsträckning även småbamsmammor böljat yrkesarbeta. I dag förvärvsarbetar cirka 90 procent av
de yngre och medelålders kvinnorna vilket i internationellt perspektiv
innebär en exceptionellt hög förvärvsintensitet (12). I närmare hälften
av barnfamiljerna rör det sig om kombinationen heltidsarbetande man
och deltidsarbetande kvinna. I en fjärdedel är båda föräldrarna
heltidsarbetande medan ungefär var åttonde barnfamilj har konstella
tionen heltidsarbetande far och hemarbetande mor (12). För kvinnor
med flera barn är andelen med deltidsarbete större än för de med
endast ett bam. Män arbetar däremot heltid oavsett om de har ett eller
flera bam (12-13).
"Hemmafruparantesen" under den tidiga industriella epoken tycks ha
avsatt stabila manliga värderingar beträffande synen på arbetsfördel
ningen i hemmet även i modem tid. Den kraftigt ökade förvärvsintensiteten hos småbamsmodem ledde ej till någon påtaglig minsk
ning av hennes ansvar för barntillsyn och hushållsarbete. Mannens
bristande delaktighet i hemarbetet innebar att kvinnan ofta fick en
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dubbel arbetsbörda med såväl avlönat yrkesarbete som oavlönat
hemarbete (14).
Fadersrollen har på olika sätt försvagats under industrialismens
framväxt. Under de sista två decennierna har lagstiftning och reformer
försökt öka männens möjligheter till att bygga upp och bibehålla en
god kontakt med sina barn. Föräldraförsäkringsreformen, som
successivt byggts ut sedan den infördes 1974, avser att minska de
ekonomiska hindren för männens medverkan i barnens vård och
skötsel. Reformen legitimerades bl a med forskning som visade att
även fädrar var väl lämpade att sköta spädbarn (15).
Knappt var fjärde man (22%) tog 1985 ut föräldraledighet under
barnets första levnadsår (12). Under senare delen av 80-talet har dock
denna andel ökat markant för att 1989 uppgå till 45%. Pappaledighet
har haft svårast att få gehör på små och traditionellt mansdominerade
arbetsplatser medan däremot tjänstemän inom den offentliga sektorn
använt sig av reformens möjligheter i betydligt större utsträckning.
1 början av 80-talet genomfördes en enkätundersökning av män i
produktiv ålder (14,16). Begreppet "i-princip-mannen" introducerades:
en man som uppger sig i princip vara positiv till jämställdhet mellan
könen i familj- och arbetsliv och intresserad av en aktiv papparoll
men som hävdar att han själv av olika anledningar ej har möjlighet att
praktiskt leva upp till sina ideal.
För att skapa bättre förutsättningar för jämställdhet tillsatte regeringen
1983 en arbetsgrupp - idégruppen för mansrollsfrågor. Ett program
antogs (17) som syftade till ett långsiktigt förändringsarbete. Bl a
föreslogs utbyggd och könskvoterad föräldraförsäkring, arbetstidsför
kortning, föräldrautbildning samt stöd till olika angelägna forsknings
områden.

Förändrad familjerättslagstiftning
Sedan 70-talet har lagstiftningen i samband med skilsmässa genomgått
stora förändringar som här i korthet belyses.
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Fram till 1977 var domstolarna alltid tvingade att tilldöma vårdnaden
av barnet till den ene av föräldrarna (eller till särskilt förordnad
förmyndare). Detta innebar att den andre föräldern efter skilsmässan
ej längre kunde hävda sina föräldraintressen. Genom lagändring detta
år gavs möjlighet till gemensam vårdnad om båda föräldrarna så
önskade. P g a oklarheter avseende hur underhållsbidrag, bidrags
förskott och bostadsbidrag skulle fördelas fick emellertid denna
lagändring initiait liten praktisk betydelse. 1979 löstes dessa ekono
miska frågor och det blev möjligt att utdöma underhåll även vid
gemensam vårdnad under förutsättning att föräldrarna var överens om
hos vem barnet i huvudsak skulle bo ( d v s vem som skulle ha den
faktiska vården).
Under 80-talet har barnets behov av att ha fortsatt tillgång till båda
föräldrarna varit vägledande för ytterligare reformering av lagstift
ningen. 1983 antogs en lag om obligatorisk gemensam vårdnad vilket
innebär ett gemensamt juridiskt föräldraansvar om ingen av föräldrarna
motsätter sig detta. Om så sker måste liksom tidigare en av föräldrarna
tilldömas vårdnaden.
Den gemensamma vårdnaden kan i praktiken innebära s k delad vård
(barnet bor ungefär lika lång tid hos vardera föräldern) eller ensamvård
(bamet bor hos och sköts av den ene av föräldrarna). Trots att denna
vårdform i stor utsträckning upplevts som positiv av såväl föräldrar
som barn (18) är den idag mindre vanlig än när den först introducera
des. Bidragande till detta förhållande är att delad vård tycks betraktas
som mindre önskvärd av såväl lagstiftare, advokater som av viss social
och psykologisk expertis (18).
Med hänsyn till att ett fungerande umgänge med båda föräldrarna
anses centralt för barnets behov och psykiska hälsa har familjerättsansvariga på senare år (19) fäst ökad vikt vid umgängessabotage,
d v s när vårdnadshavaren försöker hindra kontakt mellan bamet och
den andre föräldern. I ett lagförslag föreslås att umgängessabotage
skall kunna leda till att vårdnadsfrågan omprövas.
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Skilsmässoutveckling
Under 40-talet och i mitten av 60-talet ingicks många äktenskap i
Sverige. En markant och successiv nedgång av giftermålstalen sågs
från slutet av 60-talet till och med böljan av 70-talet. Skilsmässofrekvensen ökade däremot från böijan av 40-talet gradvis till slutet av
60-talet då uppgången blev mycket kraftig. Sedan mitten-slutet av
70-talet har skilsmässotalen stabiliserats kring närmare 20 000 årligen.
Den kraftiga samtidiga ökningen av såväl äktenskap som skilsmässor
kring mitten av 70-talet beror sannolikt framförallt på en lagändring
1974 varigenom det formellt blev enklare såväl att gifta sig som att
skilja sig. (Figur 1).
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F ig u r 1. Giftermål och skilsmässor 1940’1988

Källa: Välfardsbulletinen nr 3/1989, Statistiska Centralbyrån

17

Genom dessa förändringar minskade andelen gifta personer under 70talet från 48 till 44 % (20). Andelen familjebildningar minskade
emellertid ej i samma utsträckning. En ny samlevnadsform, samboför
hållandet, blev allt vanligare, särskilt i de lägre vuxna åldrarna (under
30 år). Idag har hälften av alla nyfödda barn föräldrar som ej är gifta
(21). Sambo-förhållandet är mindre stabilt än äktenskapet och
upplöses fyra gånger så ofta (22). Det genomsnittliga barnantalet är
också (i alla åldersgrupper) lägre (21).
Med nuvarande skilsmässofrekvens upplöses närmare hälften av alla
äktenskap (22). Bland vuxna män är ungefär 8 % frånskilda. Vid
närmare två tredjedelar av skilsmässorna finns minderåriga barn (12).
Årligen berörs cirka 40 000 vuxna personer och 25 000 minderåriga
barn av familjesplittring. Av barn som lever med en ensam förälder
har 28 % helt tappat kontakten med den andra föräldern (23). I de fall
vårdnadshavaren lever i ett nytt stabilt förhållande förlorar en ännu
högre andel barn kontakten med den andra föräldern. Arbetarklassens
barn drabbas oftare än bam i övriga sociala skikt (12).
De upplösta äktenskapen har i genomsnitt varat 12 år. Mannens
medianålder vid skilsmässan uppgår till 40 år. Ungefär 70 % av
skilsmässorna initieras av kvinnan (24).

Frånskilda mäns dödlighet
Under 70-talet minskade dödstalen för kvinnor i alla åldersgrupper.
Männens dödstal minskade däremot endast i den lägsta åldersgruppen
(0 - 14 år) medan de ökade för medelålders män (40 - 59 år) och var
oförändrade i övriga åldersgrupper (25-26). Fördelat efter civilstånd
hade de gifta medelålders männen en signifikant nedgång av dödstalen
under detta decennium medan samtliga ensamstående grupper (från
skilda, änkemän, ogifta) ökade sina dödstal. Kvinnorna i alla
civilståndsgrupper hade däremot minskade dödstal. Frånskilda
medelålders män hade totalt tre gånger högre dödsrisk än jämnåriga
gifta män. Beräknat efter återstående livslängd vid 50 års ålder sågs
också stora skillnader. En gift man kunde statistiskt förväntas leva till
77 års ålder men den frånskilde endast till 72 år (27). Eftersom antalet

18

frånskilda män under 1970-talet mer än fördubblades (från 105 000
till 220 000) innebar detta även i absoluta tal en kraftig ökning av den
förtidiga manliga dödligheten.
Analyseras de totala dödstalen under detta decennium fördelat på olika
dödsorsaker visar sig frånskilda män ha högre dödstal för samtliga
undergrupper (25). Speciellt stora skillnader ses för tillstånd med nära
koppling till hälsobeteenden (framförallt alkohol - och tobaksvanor).
Levercirrhos (skrumplever) var tolv gånger vanligare, olyckshändelser
(trafikolyckor undantagna) tio gånger vanligare och självmord fem
gånger vanligare. Risken att dö i hjärtinfarkt eller lungcancer var
fördubblad.
Under 80-talet har de frånskilda männens överdödlighet minskat
kraftigt även om nivåerna fortfarande ligger betydligt högre än hos de
gifta männen. Hur dödstalen utvecklats för frånskilda män jämfört med
alla män (25-44 år) framgår nedan (figur 2). Statistik över olika
dödsorsaker fördelat på kön, ålder och civilstånd har under denna
period ej funnits tillgänglig.
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Figur 2. Dödlighet bland män 25-44 åryfrånskilda och totalty 1970-90. Döda per
100 000 invånare. Äldersstandardiserat.

Källa: Befolkningsförändringar, Statistiska Centralbyrån.
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Alkoholens roll för den för tidiga döden har belysts i många
undersökningar (28-33) och därvid visat sig vara betydligt större än
vad som framkommer enligt dödsattesterna (29-32). Speciellt gäller
detta om alkoholism som enbart underliggande dödsorsak registrerats.
I olika studier (34-37) anges den för tidiga manliga dödligheten som
alkoholrelaterad i 20-30%. Alkoholismens mörkertal är speciellt stort
för dödsorsaker klassificerade som olyckshändelser, förgiftningar och
självmord.

Frånskilda mäns sjuklighet
Även avseende sjuklighet tycks frånskilda män utgöra en riskgrupp. Ett
stort antal såväl svenska som internationella studier har påvisat
civilståndsskillnader för psykiatriska tillstånd, såväl bland polikliniska
som sjukhusvårdade patienter (38-45).
Samma mönster framkommer även för den somatiska sjukligheten. I
en svensk undersökning var frånskilda män överrepresenterade inom
så gott som samtliga diagnosgrupper avseende sluten somatisk
sjukhusvård (46). För kvinnor noterades endast små civil
ståndsskillnader för enstaka diagnosgrupper. En liknande fördelning ses
i en annan svensk studie (47). Frånskilda är också överrepresenterade
i öppen somatisk sjukvård (48-50).
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TEORETISK RAM
Den monokausala etiologiska sjukdomsmodellen ansågs vetenskapligt
kunna förklara mekanismen bakom infektionssjukdomarna i och med
att de olika mikroberna hade identifierats som bakomliggande agens.
Hjärtinfarkten tillskrevs multipla samverkande medicinska förklaringar.
Dessa olika medicinska riskfaktorer tillsammans (rökning, förhöjda
blodfetter, övervikt, blodtryckssjukdom) har dock endast kunnat
förklara hälften av variationerna i sjuklighet och dödlighet mellan olika
infarktpopulationer (51). Den medicinska sjukdomsmodellen har råkat
in i en paradigmkris (52-54) som lett sökandet efter en djupare
förståelse av sjukdomars uppkomst och utveckling in på nya vägar.
Ett av de fenomen som det gamla paradigmet inte tillfredsställande
kunnat förklara är frånskilda mäns översjuklighet och överdödlighet i
samtliga sjukdomstillstånd och dödsorsaker. Vilka samband och länkar
finns mellan skilsmässan och den ökade sjukligheten och dödligheten?
Varför drabbas män mer än kvinnor?
För mer än ett halvt sekel sedan introducerades stress-begreppet för
att beskriva en stereotyp fysiologisk reaktion hos däggdjur utsatta för
fara (55). Genom aktivering av det sympatiska autonoma nervsystemet
möjliggjordes en adaptiv kamp-flykt-reaktion (fight and flight) i den
hotfulla situationen. Kvarstod hotet under lång tid kunde emellertid
den fysiologiska balansen i stället rubbas och leda till djurets kollaps
och död.
Ett decennium senare introducerades termen allmänt anpassningssyndrom (General Adaptation Syndrome) där individens möjligheter att
flexibelt reagera på olika förändringar i den yttre miljön betonades
(56). Stress sågs i denna modell som ett ospecifikt biologiskt svar på
fysiska, psykologiska och/eller sociala miljöfaktorer. De psykologiska
processerna betraktades som länkar mellan den yttre "stressom" och
den fysiologiska reaktionen.
Ytterligare två decennier senare (1967) påvisades hur en anhopning av
olika stressframkallande händelser (life-events) innebar ökad risk för
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sjukdom eller död i olika tillstånd. Efter äktenskapspartners död
rankades skilsmässa som den "tyngsta" förändringen (57). Life-eventteoriema kom efterhand att uppfattas som alltför statiska och
förenklade. Trots stor anhopning av stressfulla livshändelser fanns
individer/grupper utan ökad sjuklighet eller dödlighet och omvänt
förekom ökad risk trots låg förekomst av "life-events".
I anslutning till denna kritik kom betydelsen av begreppet socialt stöd
(social support) som en modifierande variabel att öka. Det innebar en
nyansering och fördjupning av begreppet socialt nätverk (social
network) som introducerades inom socialantropologin redan på 50talet (58) för att grafiskt beskriva en individs olika sociala kontakter
och de inbördes relationerna mellan individerna. Begreppet socialt stöd
rör övervägande nätverkets kvalitativa aspekter (59) - den betydelse
som en individ tillskriver sitt sociala nätverk. Det viktigaste sociala
stödsystemet är familjen inom vilken såväl instrumentella som expres
siva behov tillfredställs (60). De förra rör utförandet av olika praktiska
uppgifter medan de senare avser känslomässiga aspekter,
upprätthållande av samhörighet och gruppkänsla.
Cassel utvecklade 1976 sin banbrytande sårbarhetsteori som några år
senare ytterligare fördjupades (61-62). Olika psyko-sociala processer
(stressorer) kan minska motståndskraften hos den mänskliga
organismen och öka mottagligheten för traditionellt sjukdomsframkallande agens vilket kan leda till manifest sjukdom. Dessa yttre stres
sorer inkluderar även faktorer som yrke, nationalitet och kulturell
tillhörighet.
Sårbarhetsteorin har under de gångna femton åren kommit att empi
riskt dokumenteras i ett stort antal undersökningar där kopplingar
mellan sociala och biologiska system påvisats. Framförallt har
sambandet mellan socialt stöd och sjuklighet/dödlighet studerats. I den
prospektiva Alameda County-studien, publicerad 1979, (63) visade sig
välutvecklat socialt nätverk hos såväl män som kvinnor korrelerat med
låg dödsrisk under en nioårig uppföljningstid.
Flera svenska och utländska studier har därefter kunnat reproducera
dessa undersökningsfynd (64-69). Framförallt har cardio-vaskulär
sjuklighet och dödlighet studerats. Gott socialt stöd har dock visat sig
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ha generella skyddseffekter för praktiskt tagit alla sjukdomstillstånd
och dödsorsaker (70) vilket ytterligare styrkt sårbarhetsteorin och
dokumenterat dess räckvidd.
Samtliga studier har kunnat påvisa samband mellan socialt stöd och
hälsa för män. I några studier har däremot sambanden för kvinnor varit
svaga eller obefintliga (68,71). En förklaring till denna diskrepans kan
sökas inom forskningsområdets heterogena metodologiska utveckling.
Sambanden studeras i olika populationer där också olika begreppsliga
definitioner och mätinstrument används (71-72) vilket medför problem
när studierna jämförs. En annan svårighet utgör den teoretiska
pluralismen. Sårbarhetsteorin gav impulser till forskning inom flera
discipliner med olika utgångspunkter och traditioner.
Ett fruktbart försök till teoretisk integration utgör den forskning som
tagit sin utgångspunkt i begreppet coping (problemhantering). Detta
forskningsområde utvecklades redan i mitten av 60-talet (73) och
expanderade kraftigt under 70-talet (74-77).
Begreppet coping relaterar till en individs motståndsresurser och
beskriver hur spänningar och påfrestningar som framkallats av yttre
stressorer hanteras. Coping är ej synomymt med en passiv anpassning
till yttre svårigheter utan innebär ett aktivt förhållningssätt. Tidigare ej
använda personlighetsresurser mobiliseras i en kamp mellan yttre krav
och inre motståndsresurser. 1 denna dynamiska kraftmätning påverkas
utfallet också av vilka möjligheter till aktiv inlärning som står till
buds. Graden av handlingsutrymme (decision latitude), d v s vilka
möjligheter individen har att påverka förloppet i den aktuella situa
tionen, har stor betydelse för hur inlärningsprocessen gestaltar sig. Den
teoretiska fördjupningen med utgångspunkt från stress- och copingbegreppen har till stor del ägt mm inom psyko-social arbets
miljöforskning och där också prövats empiriskt. Framför allt har
samband mellan arbetsbelastning, personlighetsresurser samt cardiovaskulär sjukdom/död studerats (78-80).
Vid stort handlingsutrymme och aktiva inlärningsmöjligheter kan även
en kravfylld situation bemästras och upplevelse av negativ belastning
minska. Denna typ av problemhantering (coping) innebär i sig att
individens resurser ytterligare ökar. Den motsatta, patogena,
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utvecklingen kännetecknas av höga krav i kombination med litet
handlingsutrymme och begränsade personlighetsmässiga resurser.
Möjligheterna till inlärning och konstruktiv hantering av belastningen
(stressen) minskas därmed. Denna "inlärda hjälplöshet" (81-82)
innebär ökad risk för sjukdom och död i förtid.
Antonovsky är en ledande företrädare för forskningstraditionen kring
coping (76). Han bygger bl a på psykoanalytikern Erik Homburger
Erikssons teorier om identitetsutveckling (83). Förutom en stabil och
välintegrerad personlighet krävs också tillgång till socialt stöd för att
coping-strategiema skall bli konstruktiva när yttre faktorer är
ogynnsamma. Vissa personer lyckas bevara god hälsa trots att de
utsätts för många svårigheter. Antonovsky fokuserar på denna process
som han kallar för salutogenes - studiet av hälsans ursprung. I sin
vidareutveckling av coping-begreppet (84) beskriver han känslan av
sammanhang (sense of coherence) som den centrala motståndsresursen
mot sjukdom. Tre dimensioner särskiljs: begriplighet (stimuli från den
yttre och inre världen är strukturerade, förutsägbara och begripliga),
hanterbarhet (resurser som fordras för att möta de krav som dessa
stimuli ställer på individen finns tillgängliga) samt meningsfullhet
(kraven upplevs som utmaningar vilka är värda investering och
engagemang).
Relationen mellan en individs förmåga att bemästra problem samt
tillgången till signifikant socialt stöd är dynamisk. Tyngdpunkten kan
kontinuerligt förskjutas mellan den hälsofrämjande och den
sjukdomsgenererande polen. Vid en svår livshändelse som skilsmässa
förändras tillgången till socialt stöd per definition. Männen förlorar i
regel vardagskontakten med barnen vilket ofta leder till psykiska
problem (45,85-87). Åldern vid skilsmässan är en annan variabel av
betydelse för bemästringsmöjlighetema. Vid högre ålder är
personligheten mindre flexibel och resurserna för att genomdriva
konstruktiva förändringar i livssitationen därmed ofta mindre (88).
Fenomenet skilsmässa kan också tolkas från kristeoretiska utgångs
punkter. Begreppet kris (från grekiska krisis: avgörande vändning,
plötslig förändring, ödesdiger rubbning) introducerades som psykia
triskt begrepp redan på 40-talet (89) men blev mera känt först två
decennier senare genom Caplan (90) som beskrev dess
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tillämpningsmöjligheter i kliniskt arbete. Krishändelsen ses som ett hot
mot individens möjligheter att tillfredsställa vissa grundläggande
behov. Även Caplan anknyter till Erik Homburger Eriksons teorier om
identitetsutveckling (83).
I Sverige är det framför allt psykiatern Johan Cullberg som sedan
mitten av 70-talet har förankrat och fördjupat detta perspektiv (91-92)
och bidragit till att krisinterventionens principer blivit kända också
utanför den psykiatriska disciplinen.
Utvecklingskrisen (den mognadsbetingade krisen) initieras av föränd
ringar som tillhör livets normala gång, (t ex pubertet eller pensio
nering) medan däremot den traumatiska krisen utlöses av en
omvälvande yttre händelse. Krisens förlopp påverkas av händelsens
inre representation hos den drabbade. Den traumatiska krisen kan
utlösas av förlust eller hot om förlust av närstående person eller genom
kränkning av självkänslan, ibland i kombination med upplevelse av
social skam. Skilsmässa kan särskilt i de fall den andra parten tagit
initiativet ha starka inslag av såväl förlust som kränkning.
Den okomplicerade traumatiska krisen anses schematiskt omfatta fyra
faser. Vid ett akut yttre krisskeeende kan ibland förekomma en
chockfas karakteriserad av ett totalt inre kaos. Efter kort tid (timmardagar) inträder en reaktionsfas. Den psykiska smärtan blir nu uppenbar
och kan ageras ut i form av kroppsliga symptom, psykiska besvär eller
missbruksbeteende. Efter någon tid (veckor - månader) tar
bearbetningsfasen vid med konstruktiv och reorganiserande inriktning.
I den optimala krisprocessen inträder slutligen en nyorienteringsfas
präglad av en realistisk hållning och en mera stabil anpassning till den
nya livssituationen.
Komplicerade krisförlopp är vanliga, inte minst i separationssammanhang. Krisen kan ha haft en djupgående och tidigt grundlagd inre
representation. Krishändelsen får då en symbolisk betydelse genom att
gamla olösta konflikter aktiveras varvid kristillståndet kan anta en
regressiv karaktär (93). Avsaknad av socialt stöd under de tidiga
krisfasema innebär också svårigheter.
Den dåliga krislösningen kan vara maskerad bakom en oklanderlig
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social fasad eller endast visa sig i form av olika psykosomatiska
besvär. För män blir ej sällan alkoholen ett medel för att försöka skyla
över och fly ifrån förluster medan kvinnor oftare reagerar med de
pression. Ett annat företrädesvis manligt sätt att agera ut emotionella
problem i samband med separation är genom intensivt arbetsengagemang eller hektiska sociala aktiviteter. (94-96). Separationens
känslomässiga innebörd bortträngs eller förnekas för att ej upplevas
som "svaghet" och därigenom hota den maskulina identiteten (94,9798).
Krisförlopp vid förluster kan också skildras utifrån delvis andra
teoretiska utgångspunkter. En krismodell bygger på psykoanalytikern
Bowlbys objektrelationsteori (99-100). I denna krisprocess urskiljs tre
faser - önskan att återfå det förlorade objektet (gestaltad i för
hoppningar och fantasier), desorganisering (besvikelse, depression,
minskat hopp om återförening) samt reorganisering av livssituationen.
Efter skilsmässa uppnås denna tredje "läkningsfas" i regel först efter
fyra till sex år (95,101-103). Faktorer som påverkar processen är bl a
äktenskapets varaktighet och makarnas ålder vid skilsmässan,
eventuella minderåriga barn samt initiativtagarstatus (104-105).
Skilsmässa efter ett långt äktenskap med minderåriga barn där den
andra parten tagit initiativ till separationen medför ofta ett komplicerat
och förlängt krisförlopp.
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SYFTE
Allmänt syfte
Det övergripande syftet med studien var att beskriva och analysera
olika psykosociala och medicinska förhållanden bland frånskilda
medelålders män med särskild utgångspunkt från primärvårdens
organisation.

Speciella syften
- Att beskriva och analysera orsaker till mäns död i förtid i relation
till civilstånd, dödsorsak samt primärvårdsutnyttjande med tyngdpunkt
på frånskilda samt på psyko-sociala dödsorsaker (alkoholism,
självmord, olyckshändelser)
(Artikel I)
- Att beskriva och analysera vissa sociala karakteristika (yrkestillhörighet,kontakter med Arbetsförmedling och socialtjänst, etnisk
tillhörighet) hos män som dött i förtid med tyngdpunkt på frånskilda
samt på alkoholproblematik
(Artikel H)
- Att beskriva och analysera vissa sociala karakteristika (yrkestillhörighet, arbetsförhållanden, boendesituation, ekonomi) samt
aktuella symptom, hälsorelaterade beteenden och primärvårdsutnytt
jande hos nyligen frånskilda medelålders män
(Artikel III)
- Att beskriva och analysera utvecklingen av sjukfrånvaro från två år
före till och med fem år efter äktenskapsskillnad samt hälsotillståndet
hos nyligen frånskilda medelålders män avseende riskfaktorer för
hjärt- kärlsjukdom och alkoholism
(Artikel IV)
- Att beskriva och analysera vissa sociala karakteristika (yrkestillhörighet, arbetsförhållanden, boendesituation, ekonomi) samt
aktuella symptom och hälsorelaterade beteenden fem år efter äkten
skapsskillnad och jämföra dessa data med situationen kort tid efter
äktenskapsskillnad
(Artikel V)
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Ovan berörda specifika syften har belysts i de fem vetenskapliga
artiklar som ingår i avhandlingen. Ytterligare två syften ingick i
projektets ursprungliga uppläggning och finns närmare beskrivna i
projektplanen och grundrapporten (106-107) samt i två översiktsartiklar (108-109).
Ett syfte var att försöka bearbeta männens problem efter skilsmässan
genom en samtalsgrupp under min ledning. Utgångspunkten för detta
interventionsförsök var att lösningen av en skilsmässokris kan
försvåras om det sociala stödet är svagt och att en samtalsgrupp därvid
kan vara till hjälp (96,110-114).
Ett annat syfte var att med kvalitativ metodik (halvstrukturerad
intervju) belysa livssituationen hos några av de frånskilda män som
ingick i undersökningsgruppen.
Som en följd av positiva erfarenheter av samtalsgruppen togs initiativ
till samverkan mellan primärvård och Familjerådgivningsbyrå. Syftet
var att genom erbjudande om kostnadsfri hälsoundersökning på
vårdcentral rekrytera nyligen frånskilda män till medverkan i
samtalsgrupp ledd av (manlig) familjerådgivare (115).
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STUDIEOMRÅDE
Samtliga undersökningar har genomförts i Borlänge kommun, en ort
i Dalarna med ett invånarantal omkring 47 000. Kommunprofilen
(jämfört med övriga kommuner i Dalarna) karakteriseras bl a av stor
andel inflyttade personer födda i annat land (främst Finland), hög
andel sysselsatta inom industriarbete, hög andel socialbidragsberoende
samt hög brottslighet (116). Andelen frånskilda män (18-64 år) är
något högre än riksgenomsnittets - 9% jämfört med 8%. Ungefär
1500 män i Borlänge är frånskilda.
Borlänges dominerande industrier är stålverket SSAB (Domnarvets
Jemverk) samt Kvarnsvedens Pappersbruk. Liksom i andra
dalakommuner med industriellt profilerad försöijningsstruktur (Avesta,
Ludvika, Smedjebacken och Hedemora) utgör alkoholism, lungcancer
samt ischemiska hjärtsjukdomar överrepresenterade dödsorsaker i den
manliga befolkningen (116).
I slutet av 1970 och bötjan av 1980-talet - den tid som artikel I och
II avser - var primärvården i Borlänge kraftigt underdimensionerad
och omfattande endast en vårdcentral med fem distriktsläkartjänster
och med akutmottagning öppen hela dygnet. (Patienter med livs
hotande sjukdomstillstånd transporterades dock i regel direkt till
länslasarettet i Falun, 20 km från Borlänge).
Primärvården i kommunen byggdes under 1980-talet successivt ut.
1984 - det år då männen erhöll äktenskapsskillnad (artikel III och
IV )- fanns två vårdcentraler med sammanlagt tolv
distriktsläkartjänster. 1990 - året för femårsuppföljningen (artikel V) fanns tre vårdcentraler i bruk med totalt sjutton bemannade
distriktsläkartj änster.
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MATERIAL
Projektet har i de olika delstudierna fokuserat på tre skilda
populationer:

1. För tidigt döda män.
Samtliga män födda 1923 - 1946 vilka avlidit 1979 - 1981 och som
vid sin död var mantalsskrivna i Borlänge (totalt 91 män i åldrarna 35
till 57 år)
(Artikel I och II)

2. Nyligen frånskilda män I (1984).
Samtliga män födda 1940 - 1954 vilka juli 1984 - december 1984
erhållit äktenskapsskillnad och vid denna tidpunkt varit mantalsskrivna
i Borlänge (totalt 32 män i åldrarna 30 till 44 år)
(Artikel HI, IV och V)

2A. Samtalsgrupp.
Sju av männen deltog i samtalsgrupp

2B. Intervjugrupp.
Sex av männen intervjuades med bandspelare i sina hem (tre av dem
ingick även i samtalsgruppen).

3. Nyligen frånskilda män II (1986)
Samtliga män vilka 1986 erhållit äktenskapsskillnad och vid denna
tidpunkt varit mantalsskrivna i Borlänge (totalt 85 män i åldrarna 24
till 72 år)
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TI L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T
METODER

OCH

1. För tidigt döda män
(Artikel I och II)
Dessa två artiklar bygger på analys av registerdata och joumalhandlingar.
Från Statistiska Centralbyråns dödsorsaksregister erhölls uppgifter om
samtliga män födda 1923 - 46 vilka avlidit i Borlänge 1979-81.
Följande variabler var tillgängliga: personnummer, civilstånd,
dödsdatum, grund för dödsorsaksattesten, underliggande dödsorsak
(kod enligt ICDs detaljlista på 3-siffemivå) (117), skadans natur (kod
enligt ovan), antal bidragande dödsorsaker samt typ av bidragande
dödsorsaker (kod enligt ovan).
Utifrån de angivna koderna indelades dödsorsakerna i två huvud
grupper: "somatisk död" (SD) inkluderande cardio-vaskulär död,
cancer och annan dödsorsak av övervägande somatisk etiologi (n=55)
respektive "psyko-social död och olyckshändelser" (PSDO) inklu
derande självmord, alkoholism (dödsorsakerna "alkoholism", "toxisk
effekt av alkohol" samt "levercirrhos" hänfördes till denna grupp) och
olyckshändelser (n=36). I alkoholistundergruppen ingick samtliga fall
där någon av de tre alkoholdiagnosema angivits antingen som
underliggande eller som bidragande dödsorsak.
Samtliga journalhandlingar inom primärvården i Borlänge gicks
igenom och männens läkarbesök under de två sista levnadsåren
registrerades. Datum samt kontaktorsak vid det sista besöket och
tidsavståndet från detta besökstillfälle till dödsfallet noterades. För
personer som vid sin död var frånskilda angavs tidsavståndet mellan
(sista) skilsmässa och död fördelat på olika dödsorsaker (undergrupper
och huvudgrupper).
(Artikel I)
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Alkoholens roll för den för tidiga döden skattades förutom genom
dödsattesterna också med hjälp av tre andra källor. De fall
registrerades där det i primärvårdens journalhandlingar fanns
noteringar om alkoholpåverkan/ alkoholmissbruk i samband med att
patienten sökt distriktsläkare. Vidare noterades män som vid något
tillfälle haft kontakt med kommunens alkoholpoliklinik. Slutligen
registrerades de män som enligt socialaktema varit kända vid
socialförvaltningen i Borlänge p g a alkoholmissbruk.
Socialaktema gicks också igenom för att se i vad mån andra typer av
problem varit aktuella vid det sista besökstillfället på socialbyrån:
svårigheter avseende arbete, ekonomi eller bostad, ohälsa, skilsmässa
eller kriminalitet. Tidpunkten för det sista besöket på socialbyrån
noterades.
Från Försäkringskassan (lokalkontoret i Borlänge respektive huvud
kontoret i Falun) erhölls uppgifter om senast kända yrke alternativt
eventuellt sjukbidrag eller förtidspension med diagnoser från läkarutlå
tande om hälsotillstånd. Utifrån yrkesuppgiftema indelades männen i
sex grupper i enlighet med Statistiska Centralbyråns aggregerade form
av socio-ekonomisk indelning (118).
Från Arbetsförmedlingens aktmaterial inhämtades uppgifter om de män
som vid minst ett tillfälle varit aktuella där. Män med minst sex
månaders sammanhängande arbetslöshet under sina sista tre levnadsår
noterades liksom under denna period eventuellt vidtagna arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Datum för första respektive sista kontakt med
AF registrerades.
Pastorsämbetet lämnade uppgifter om födelseland för personer ej
födda i Sverige, årtal för (senaste) inflyttning i Borlänge (för födda i
annat land respektive på annan ort i Sverige) samt eventuella
civilståndsförändringar och tidpunkt för dessa. Även upplysningar om
antal barn födda i.ä. och deras födelseår samt vem av makarna som
vid skilsmässa tilldömts vårdnaden om bamen inhämtades.
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Genom att komplettera medicinska data indikerande alkoholmissbruk
(artikel I) med motsvarande uppgifter från olika sociala register
värderades alkoholismens roll för den för tidiga döden. Graden av
överensstämmelse mellan olika källor till denna information jämfördes
och analyserades. Sambanden mellan socio-ekonomisk position, civil
stånd och nationalitet i förhållande till förtida död inom PSDOgruppen penetrerades.
(Artikel II)

2. Nyligen frånskilda män I (1984)
(Artikel III, IV och V)
Dessa tre artiklar bygger på resultaten från hälsoundersökning, analys
av registerdata och joumalhandlingar samt postenkäter (såväl 1985 som
1990).
Samtliga 32 män fick inbjudningsbrev till kostnadsfri hälsoundersök
ning vid den vårdcentral i Borlänge där jag arbetade som
distriktsläkare. Brevet skickades ut mellan två och sju månader efter
äktenskapsskillnadsdomen. Persondata erhölls från Pastorsämbetet.
Påminnelsebrev skickades efter två veckor. De som ej besvarade
inbjudan telefonkontaktades. Hos dem som ej gick att få kontakt med
på annat sätt gjordes hembesök. Bortfallet utgjordes av tre personer en man vägrade och två män gick ej att få kontakt med (en av dem var
en finsk man som hade flyttat tillbaks till sitt hemland).
Av de 29 män som kom att ingå i undersökningspopulationen var 21
positiva till att genomgå hälsoundersökning på vårdcentralen. Tid för
läkarbesök avtalades per telefon och i anslutning till detta samtal
skickades ett frågeformulär ut vilket skulle besvaras före
hälsoundersökningen. I de fall frågeformuläret var ofullständigt eller
oklart ifyllt kompletterades uppgifterna i samband med hälso
undersökningen. I anslutning till denna erhöll männen ett annat
frågeformulär att besvara och skicka tillbaks. De åtta män som avböjde
hälsoundersökning tillsändes båda postenkäterna tillsammans med ett
förklarande brev.
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Den första enkäten utgjorde huvudsakligen bearbetningar av det
frågeformulär som använts vid Statistiska Centralbyråns indirekta
intervjuer vid Undersökning av Levnadsförhållanden 1981 (ULF 81:1—
2). Det innehöll framför allt frågor om utbildning och yrkestillhörighet,bostads- och arbetsförhållanden, ekonomi, fritidsaktiviteter,
hälsobeteenden samt subjektiva besvär. Dessutom ingick frågor
beträffande alkoholvanor samt upplevelseaspekter av arbetssituationen.
Det andra frågeformuläret avsåg att belysa det sociala nätverket före
och efter skilsmässan inklusive männens nuvarande relation till f d
hustrun och (eventuella) barn.
Resultaten av postenkäterna redovisas och analyseras i artikel III.
1990 - fem år efter denna postenkätstudie - tillsändes samma 29 män
ett nytt frågeformulär vilket innehöll flertalet av de tidigare frågorna.
Även några nya frågor vilka belyste förhållandena under femårs
perioden efter skilsmässan ingick. Påminnelsebrev skickades efter två
veckor. Bortfallet utgjordes av två personer vilka båda hade
missbruksproblem 1985. Denna postenkätstudie beskrivs i artikel V.
Hälsoundersökningen genomfördes på min ordinarie arbetsplats vårdcentralen Jakobsgårdama i Borlänge. Totalt undersöktes 21 av
männen. I fokus var medicinska riskindikatorer för hjärt-kärlsjukdom
och alkoholism. Längd (på en cm när, uppmätt utan skor) samt vikt
(på 0,5 kg när, uppmätt med kläder men utan skor) registrerades och
BMI-index beräknades. Övervikt definierades därvid som BMI 25,1 30,0 och fetma som BMI mer än 30 (119). Vårdcentralens laboratoriepersonal undersökte sänka och Hb samt tog venprov som skickades
till kliniskt kemiska laboratoriet vid Falu lasarett för analys av serumgamma-glutamintransferas (GGT), elektrolytstatus (S-natrium, S kalium, S-klorider, S-kreatinin, S-albumin och S-kalcium) samt s urat. Vidare togs elektrocardiogram med standardmetodik
(avledningama I—III, avR, avL, avF samt sex bröstavledningar) på
samtliga män.
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Den somatiska undersökningen inkluderade blodtrycksmätning (i lig
gande efter minst tio minuters vila, med 12 cm bred manche« vid
normal armvidd och 15 cm manche« vid extra grov armvidd, trycket
uppmätt med väggfast kvicksilvermanometer), auskultation av hjärta
och lungor samt bukpalpation.
I de fall där enkätsvaren eller anamnesen i övrigt så aktualiserade
kompletterades den somatiska undersökningen. Anamnesen inriktades
framför allt på att belysa hälsobeteenden (kost-, motions-, tobaksoch alkoholvanor) men även eventuella psyko-somatiska och psykiska
besvär penetrerades närmare.
Efter det a« provsvaren blivit klara skickades meddelanden om dessa
hem till samtliga män. Avvikande fynd följdes upp genom fortsatta
laboratorieundersökningar och/eller distriktsläkarbesök.
Resultaten av hälsoundersökningen redovisas och analyseras i artikel
IV.
Från Pastorsämbetet inhämtades uppgifter om äktenskapens varaktighet
(såväl vid äktenskapsskillnaden 1984 som vid eventuell tidigare
skilsmässa). Männens ålder då de gifte sig noterades samt även
eventuella bams ålder vid skilsmässan.
(Artikel III)
I samband med femårsuppföljningen (artikel V) lämnade
Pastorsämbetet uppgifter om efter 1984 ingångna äktenskap samt
eventuell flyttning till annan ort och tidpunkt för denna.
Från Försäkringskassan (lokalkontoret i Borlänge och huvudkontoret
i Falun) inhämtades uppgifter om männens samtliga sjukskrivningar
1982-1989. För varje man erhölls sammanställningar med tidpunkt för
varje sjukperiod samt symptom/diagnos (enligt läkarintyg vid sjuk
perioder om minst åtta dagar respektive enligt männens egen uppfattning vid korttidsfrånvaro högst sju dagar). För de män som 1990 var
bosatta på annan ort än Borlänge erhölls motsvarande data från
respektive Försäkringskassekontor.
(Artikel IV)
Försäkringskassan

lämnade

även
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information

om

männens

yrkestillhörighet 1985 respektive 1990. Dessa data i kombination med
männens egna uppgifter i postenkäterna utgjorde underlag till en grov
socio-ekonomisk klassificering i tre grupper (118).
(Artikel III och IV)
Samtliga primärvårdsjoumaler från de två vårdcentralerna i Borlänge
gicks igenom för de män som hade besökt distriktsläkare under 1984 det år då äktenskapen juridiskt upplöstes. Journalerna analyserades
med hänsyn till antalet besök, huruvida dessa varit akuta eller
tidsbeställda samt efter kontaktorsaker. Från psyk klin vid Falu
lasarett, den öppna psyk mott vid Borlänge sjukhus samt alkoholpoli
kliniken, Borlänge kommun, erhölls uppgifter om de av männen som
under 1984 varit aktuella vid någon av dessa tre instanser.
(Artikel III)
Fyra av de åtta män som ej medverkade i hälsoundersökningen 1985
uppgav som orsak till detta att de på grund av långvarig sjukdom
redan hade etablerade läkarkontakter vid andra vårdinrättningar.
Genomgång av joumalhandlingar kunde bekräfta männens uppgifter.
(Artikel IV)

2A. Samtalsgrupp
Samtalsgruppen beskrivs utförligt i grundrapporten (107) och dessutom
översiktligt i annan publikation (109).
Samtliga 29 män i undersökningspopulationen tillfrågades om intresse
för att delta i en samtalsgrupp med mig som ledare. De sju män som
slutligen kom att delta tillhörde alla den hälsoundersökta gruppen. Som
lokal användes Familjerådgivningsbyrån i Borlänge. Mötena ägde rum
en kväll i veckan under två månader (åtta möten). Gruppen var sluten.
Min handledare var en erfaren psykolog vid Falu lasarett. Som under
lag för handledningssamtalen dokumenterades vaije gruppmöte genom
diktat. Processreferaten skrevs därefter ut och fanns tillgängliga inför
varje handledningstillfalle.
Samtalsgruppen pågick under maj och juni 1985 - mellan sex och tolv
månader efter den formella skilsmässan. Hur grupprocessen upplevts
belystes delvis för tre av männen inom ramen för bandinspelade
intervjuer (se nedan). Mars 1986 ägde en uppföljande sammankomst
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rum varvid också grupprocessen utvärderades.

2B. Intervjugrupp
Urvalet av intervjupersoner påverkades av tids- och resursmässiga
faktorer samt av männens varierande motivation för att delta i pro
jektets olika moment. Nio av de 21 män som hälsoundersöktes blev
tillfrågade och sex av dem accepterade att låta sig intervjuas med
bandspelare medan två medgav intervju utan bandspelare. En man
vägrade helt.
Inför urvalet av intervjupersoner fanns som underlag redan vissa
tidigare inhämtade data från telefonsamtal, register, postenkäter och
hälsoundersökning. Förutom de praktiska begränsningarna var följande
överväganden vägledande för det slutliga urvalet av intervjupersoner:
- Det vanligaste är att kvinnan vid skilsmässa får det praktiska
vårdnadsansvaret för gemensamma barn ("faktisk vård"). För att belysa
förändringsaspekter i den traditionella mansrollen intervjuades två
"brytare” - män som ensamma hade faktisk vård om minderårigt barn.
- Ett problem som kan uppstå efter skilsmässa är att vårdnadshavaren
hindrar den andra föräldern från att träffa och hålla kontakt med de
gemensamma barnen. En man med sådana svårigheter intervjuades.
Hans äktenskap illustrerade också en bakgrundsfaktor som innebär
ökad skilsmässorisk: olika etniskt ursprung hos makarna (120).
- Alkoholproblem är vanligare bland frånskilda än bland gifta män.
Kausalitetsriktningen är emellertid ofullständigt kartlagd. Är
skilsmässan en följd av (utlöst av) mannens alkoholmissbruk eller
initieras (förvärras) detta av skilsmässotraumat? För att belysa denna
process intervjuades två män med aktuella alkoholproblem.
- Tillgång till gott socialt stöd har stor betydelse för att möjliggöra en
positiv krislösning vid skilsmässa. Av postenkäten framgick att endast
ett fåtal män (n=6) kunnat diskutera om svårigheter i samband med
skilsmässan med såväl föräldrar och/eller syskon som vänner och/eller
arbetskamrater. En man från denna grupp intervjuades.
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De sex mânnen intervjuades i sina hem och bandinspelningarna skrevs
därefter ut in extenso. Intervjuerna varade 1 - \Vi timme. P g a
tekniska problem med ljudåtergivningen försvårades utskriften av några
av intervjuerna. Intervjuerna gjordes i maj och juni 1985, mellan sex
till tolv månader efter äktenskapsskillnadsdomen.
Undersökningens design avseende de ovan beskrivna momenten
framgår av figur 3.
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figur 3. Unde r s ö k n i n g s d e s i g n soit bortfall
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3. Nyligen frånskilda män II (1986)
Samtliga 85 män som under 1986 erhållit äktenskapsskillnad i
Borlänge inbjöds genom brev till kostnadsfri hälsoundersökning vid
vårdcentralen Jakobsgårdama mellan sex till tolv månader efter
skilsmässan. Skriftlig påminnelse skickades efter två veckor. Person
data erhölls från Pastorsämbetet.
I inbjudningsbrevet omtalades möjligheten för intresserade män att
delta i en samtalsgrupp ledd av manlig familjerådgivare. I samband
med hälsoundersökningen - som var av rutinkaraktär och omfattade
ett fåtal enkla laboratorieprover (längd, vikt, Hb, GGT) - lämnades
också närmare information om denna verksamhet.
Liksom vid undersökningen 1985 ingick två frågeformulär i
undersökningen. Den ena enkäten skickades ut i samband med att tid
avtalades för hälsoundersökning och den andra lämnades vid besöket
på vårdcentralen. Frågeformulären belyste samma problemområden
som 1985 men antalet frågor var mindre.
Från Pastorsämbetet inhämtades uppgifter om antal äktenskap och
deras varaktighet samt om antal barn och deras födelseår.
Primärvårdsjournaler från de tre vårdcentralerna i kommunen gicks
igenom och antal läkarbesök, fördelning på akuta respektive
tidsbeställda besök samt på kontaktorsaker under skilsmässoåret (1986)
registrerades.
Hur detta samverkansförsök planerades och genomfördes samt de
viktigaste resultaten finns närmare beskrivet i översiktsartikel (115).
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RESULTAT
Artikel I.
Premature deaths among men in a Swedish municipality - civil status
and primary health care utilization prior to death.
Den för tidiga manliga dödligheten analyserades för 91 män som
avlidit 35 - 57 år gamla (genomsnittsåldern var 49,5 år). 55 av
dödsfallen kategoriserades som "somatisk död" (SD) (hjärt-kärlsjukdom, cancer eller annan dödsorsak med övervägande somatisk
bakgrund) medan resterande 36 bedömdes ha avlidit p g a "psykosocial död eller olyckshändelse" (PSDO) (självmord, alkoholism eller
olyckshändelser).
Alkoholism var underliggande dödsorsak hos fem män men bidragande
dödsorsak hos ytterligare 14 (nio av dem hade olyckshändelse och två
självmord som underliggande dödsorsak). Totalt hade således 19 män
(21%) enligt dödsbevisen avlidit p g a alkoholism.
Frånskilda män var kraftigt överrepresenterade i materialet och
uppgick till 28 personer - 31 % mot 12 % i en referenspopulation. I
den frånskilda gruppen hade 21 män haft minderåriga barn vid skils
mässan men ingen av dem hade fått vårdnaden om något barn.
Bland de män som avlidit i "psyko-social död eller olyckshändelse"
var hälften vid sin död frånskilda medan civilståndsfördelningen i
gruppen "somatisk död" mera överensstämde med referenspopulationen
(tabell I).
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Tabell I. Civilståndsfördelning i huvudgrupper av dödsorsaker
(referensgrupp: åldersmatchad manlig population i Borlänge)

Dödsorsaker
Civilstånd

Somatisk död
(SD-grupp)

Psyko-social
död eller
olyckshändelse
(PSDO-grupp)

Referens
grupp
n=7223

Antal %

Antal %

%

Gifta

35

64

9

25

73

Ogifta

9

16

8

22

14

Frånskilda

10

18

18

50

12

Änklingar

1

2

1

3

1

55

100

36

100

100

Totalt

Tiden mellan (sista) skilsmässa och död för de frånskilda män som
avlidit p g a "psyko-social död eller olyckshändelse"(n=18) varierade
i undergrupperna. För självmordsgruppen var genomsnittet endast 1,4
år, för avlidna i olyckshändelser 5,5 år och för alkoholistgruppen 9,5
år.
Primärvårdskontaktema under tvåårsperioden före dödsfallet analyse
rades. Ungefär hälften av männen i såväl PSDO-gruppen som SDgruppen (58 % respektive 49 %) hade besökt vårdcentralen under
denna tid. I genomsnitt hade närmare tre (2,9) besök gjorts. Lägst var
besöksfrekvensen i gruppen med självmord som dödsorsak - 1,6.
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För PSDO-gruppen analyserades speciellt vilka män som besökt
primärvården under sina sex sista månader i livet, tidsavståndet mellan
detta besök och dödsfallet samt kontaktorsaken. 36 % av männen i
denna grupp (n=13) hade gjort (minst) ett sådant besök. Sju av dem
var frånskilda (54 %) och endast en gift (8 %). Det problem som
framkom vid detta sista besök förebådade i de flesta fall dödsorsaken
kort tid senare. (Tabell II).
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Tabell O. Män med psyko-social dödsorsak (PSDO-gruppen) vilka besökt distriktsläkare inom sex
månader före sin död (n=13).
Nr Kontaktorsak
vid sista
läkarbesöket

Tid
mellan
sista
besök
och död
(dagar)

Dödsorsak

Civil
stånd

Ålder

1.

alkoholproblem
(önskat avgiftning)

5

självmord
(skjutit sig)

frånskild

52

2.

alkohol- och
tablettförgift
ning

8

fallolycka
(skallfraktur)

frånskild

53

3.

sirskada och
buksmärtor

12

alkoholism +
epilepsi

ogift

47

4.

böld i armhålan

24

självmord?
(förgiftning)

frånskild

41

5.

infekterad bränn
skada

36

alkohol
förgiftning

frånskild

36

6.

medvetslös (p g a
för lågt blodsocker)

48

självmord?
(drunkning) +
sockersjuka

ogift

45

7.

kört av vägen i
förvirrat tillstånd

68

självmord
(skjutit sig)

änkling

55

8.

bk>dkräkningar

71

alkoholism
med skrumplever

ogift

53

9.

oro och sömn
besvär

99

självmord?
(förgift
ning)

frånskild

42

10. sårskador p g a
självmordsförsök

107

självmord
(hängt sig)

gift

48

11. brännskada

125

alkoholför
giftning

Ogift

36

12. T-spritförgiftning

127

kronisk
hjärtsjukdom +
alkoholism

frånskild

49

13. värk i bröstet
efter trauma

171

alkoholför
giftning +
alkoholism

frånskild

47
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Artikel II
Premature deaths among men in a Swedish municipality - social
characteristics prior to death.
Artikeln bygger på samma material av för tidigt döda män som artikel
I.
Analys av männens socio-ekonomiska position påvisade en kraftig
överrepresentation av ej facklärda arbetare jämfört med en referenspopulation - 54 % mot 28 %. Andelen finskfödda personer var också
förhöjd - 20 % jämfört med 7 %. Samtliga femton vid sin död
förvärvsarbetande finska män (tre hade förtidspension) tillhörde
gruppen ej facklärda arbetare. I genomsnitt hade de bott i Borlänge 14
år innan de avled. 39 % av dem var frånskilda mot 26 % frånskilda
av männen födda i Sverige. Cardio-vaskulär död var vanlig (56 %
jämfört med 36 %) medan alkoholism enligt dödsbevisen ej var
vanligare som dödsorsak än bland de svenska männen.
Fyrtioen män (45 %) fanns registrerade vid socialbyrån, mestadels p
g a ekonomiska problem (n=21) och i mindre utsträckning p g a
alkoholmissbruk (n=10). Tiden mellan sista socialbyråkontakt och död
var i genomsnitt nära nio år (med spridning från tre dagar till trettio
år) vilket skall jämföras med närmare två år (med spridning från en
dag till nio år) avseende tiden mellan sista distriktsläkarbesök och död.
Endast ett fåtal män (n=5) hade haft kontakt med socialbyrån under
sina sista sex månader i livet medan 27 män besökt vårdcentralen
under motsvarande period.
Enligt dödsbevisen hade 19 män (21 %) avlidit p g a alkoholism (som
underliggande eller bidragande dödsorsak). Alkoholens roll för
dödligheten värderades även utifrån uppgifter i primärvårdsjoumalema
tydande på alkoholmissbruk, kända alkoholproblem enligt socialaktema
samt eventuell registrering vid den öppna alkoholpolikliniken. Utifrån
minst ett av dessa fyra register kunde totalt 36 män (40 %) med
alkoholproblem - vid den tid då de avled eller under någon tidigare
period i livet - identifieras. Varannan man i gruppen var vid sin död
frånskild. Bland män födda i Finland fanns enligt denna analys 50 %
med alkoholproblem mot 37 % bland de svenska männen. Den mest
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fullständiga informationen gav primärvårdens joumalhandlingar där 89
% av alkoholproblematikema återfanns medan endast 28 % av dem
hade uppfattats ha missbruksproblem enligt socialaktema. Fördelningen
på de olika registren framgår av tabell III.
Tabell III. Alkoholmissbruk bland män som avlidit i förtid enligt
uppgifter från fyra olika källor (n=36).

Alkoholmissbruk

Antal män

2
4
2
3
8
3
10
3
1

enligt

PJ

DB

AP

SA

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

PJ = Primärvårdsjoumaler
DB = Dödsbevis
AP = Alkoholpoliklinik
SA = Socialakt
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Artikel III
Life after divorce: A study of newly divorced middle-aged men in
Sweden.
Denna artikel bygger i första hand på en postenkät besvarad av 29 av
de män i åldern 30 - 44 år som erhållit äktenskapsskillnad två till sju
månader tidigare. Bortfallet utgjordes av tre personer. Ofullständiga
eller oklara svar kunde kompletteras och förtydligas i samband med
personlig kontakt vid en efterföljande hälsoundersökning för 21 av
männen.
Männens socio-ekonomiska klasstillhörighet avvek ej från situationen
i andra svenska städer. Ungefär hälften av männen (52 %) tillhörde
socialgrupp III. Äktenskapen hade i genomsnitt varat 8,4 år (spridning
1-23 år). Medianvärdet var sju år. För åtta män var den aktuella
skilsmässan den andra och för två män den tredje. Bland män med
flera äktenskap bakom sig var det senaste av kort varaktighet - 3,8 år
i genomsnitt (för hälften av dessa män upplöstes äktenskapet redan
inom ett år). (Figur 4)
5

i

a

1

3 4 5 7 8 9 1 6 1 2 13 15 18 23
Senaste äktenskapets varaktighet <år)

I G ifta en gâng
O G ifta tr e gångar

H G ifta två gånger

Figur 4.Senaste äktenskapets varaktighet fördelat på antalföregående äktenskap hos
32 frånskilda män.

Jämfört med referensgruppen (köns- och åldersmatchade ULF-data)
var bostadsstandarden (typ av bostad,antal rum) lägre bland de nyligen
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frånskilda och grannkontakten upplevdes som sämre. Över hälften av
männen ansåg att deras ekonomiska standard hade försämrats genom
skilsmässan.
Arbetssituationen uppfattade de flesta av männen som positiv.
Ansvaret i arbetet ansågs som optimalt och arbetet upplevdes också i
mindre utsträckning än i referensgruppen som fysiskt och psykiskt
stressande. Fritidskontakter med arbetskamrater var vanliga.
En större andel män än i referensgruppen upplevde sitt allmänna
hälsotillstånd som mindre gott och 45 % rapporterade någon form av
långvarigt sjukdomstillstånd. Mest avvikande var den höga frekvensen
av trötthet och sömnsvårigheter (hos 52 % respektive 28 %) samt av
psykiska symptom (ängslan, oro eller nedstämdhet) som uppgavs av
52 % av männen (mot 9 % i referensgruppen).
Endast nio av männen (28 %) hade besökt distriktsläkare under
skilsmässoåret (1984). Totalt hade 19 läkarbesök gjorts varav 17 var
akutbesök. I inget av dessa besök framkom enligt joumalhandlingama
några psykiska besvär och ej heller hade alkoholproblem uppmärksam
mats. Tre av männen hade haft psykiaterkontakt under året medan två
hade varit aktuella på alkoholpolikliniken.

Artikel IV
Separation and distress - sickness absence and health screening in
newly divorced middle-aged Swedish men.
Artikel bygger på samma undersökningspopulation av 32 nyligen från
skilda medelålders män som den föregående. Syftet med studien var
dels att beskriva sjuktalsutvecklingen från två år före till och med fem
år efter skilsmässan (1982 - 1989) och dels att genom hälsoscreening
(inom sex månader efter äktenskapsskillnaden) analysera
riskfaktormönstret avseende alkoholism och hjärt/kärl-sjukdom.
Sjuktalet var lägre bland de frånskilda än i jämförelsegruppen under
de två år som föregick skilsmässoåret. Under detta och de tre följande
åren var sjuktalet emellertid 16 - 58% högre för att de två sista
studerade åren åter ligga lägre (figur 5).
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30

I

Frånskilda nån

^ Jämförelse grupp

Figur 5. Sjuktal (dagar per år) under 1982-1989 ß r 30 under 1984 frånskilda män
jämfört med sjuktalsutvecklingen under samma period för alla svenska sjukförsäkrade
mån i åldern 30-39 år.

Sju av männen hade under hela perioden extremt låga sjuktal (fyra av
dem saknade sjukdagar helt). Alla tillhörde tjänstemannagruppen. Fyra
män hade däremot genomgående mycket höga sjuktal (i genomsnitt 67
dagar/år). Socio-ekonomiskt tillhörde dessa män gruppen ej facklärda
arbetare (två var anställda vid "AB Samhällsföretag" ).
Tjugoen av männen deltog i hälsoundersökningen. Av de åtta som ej
hälsoundersöktes avböjde fyra då de ansåg sig helt friska och ej i
behov av hälsoundersökning (alla ingick i gruppen med låga sjuktal).
De fyra övriga uppgav att de sedan länge hade en etablerad läkarkon
takt p g a kroniska sjukdomstillstånd. Deras uppgifter verifierades
genom joumalhandlingar (hypertoni, hypertoni och alkoholism, juvenil
diabetes respektive resttillstånd efter vaskulär insult).
En stor andel av männen var dagligrökare (58%) medan 19%
bedömdes som alkoholhögkonsumenter. Övervikt och hypertoni var
däremot ej överrepresenterat. Tre män hade multipla riskfaktorer för
såväl alkoholism som hjärt/ kärl-sjukdom och också genomgående
höga sjuktal.
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Artikel V
Life after divorce: A five-year follow-up study of divorced middleaged men in Sweden.
Fem år efter postenkäten och hälsoundersökningen 1985 erhöll samma
män (n = 29) ett frågeformulär där flertalet av frågorna var identiska
med de ursprungligen använda. För närmare hälften av frågorna kunde
jämförelser göras med en köns- och åldersmatchad referenspopulation
(ULF-studien 1989). Bortfallet utgjordes av två män vilka både hade
missbruksproblem 1985. Den socio-ekonomiska fördelningen i
gruppen var oförändrad och avvek ej från referensgruppen (samtliga
jämnåriga män boende i Borlänge).
Jämfört med situationen fem år tidigare hade såväl boendestandard
som ekonomi förbättrats och avvek nu ej från ULF-populationens
data. Arbetssituationen uppgavs oförändrat positiv medan umgänge
med arbetskamrater på fritiden ej längre var lika vanligt
förekommande.
Andelen som upplevde sin hälsa som god liksom andelen som ej hade
någon långvarig sjukdom låg nu på samma höga nivå som i referens
gruppen. Beträffande specificerade subjektiva symptom rapporterades
emellertid trötthet och sömnbesvär i oförändrat hög utsträckning
medan däremot psykiska symptom (ängslan, oro eller nedstämdhet) var
betydligt mindre vanliga (tabell IV).
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Jämförclscresultat saknas - frägan ej ingitt i ULF-studien

Tabell IV. Subjektiva bilso- och symptoraskattningar bland de frinskilda minnen 1985 resp 1990 samt i en köns- och Udersmatchad referensgrupp
(ULF 1984 resp 1989)

Q. Q

Rökvanorna hade ej ändrats nämnvärt. Andelen dagligrökare var
dubbelt så hög som i referensgruppen. Den självrapporterade
alkoholkonsumtionen hade ej heller förändrats jämfört med 1985. Hög
alkoholkonsumtion och dagligrökande var speciellt vanligt bland ej
facklärda arbetare med mer än ett äktenskap bakom sig.
Fem av männen var omgifta och nio var sammanboende. Vid
skilsmässan 1984 hade 22 av de 27 män som 1990 besvarade
postenkäten minderåriga barn. Sju av dem hade nu ensamma faktisk
vård om ett eller flera bam. I denna grupp levde fyra utan kvinnlig
partner. Bland de 15 män som ej hade faktisk vård om något barn var
nio sammanboende eller omgifta (tabell V). Män som levde ensamma
- utan faktisk vård av barn och ej sammanboende eller omgifta (n=9)
- hade i större utsträckning sociala och/eller medicinska problem än
övriga män.
Tabell V. Familjemönster i förhållande till barn och faktisk vård hos
27 frånskilda män 1990.
Barn vid skilsmässa
Familjemönster Inga barn

Ej egen
faktisk
vird

Egen
faktisk
vård

Totalt

Ensamstående

3

6

4

13

Sammanboende 1

6

2

9

Omgift

1

3

1

5

Totalt

5

15

7

27
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Samtalsgrupp
Resultaten avseende samtalsgruppen finns utförligt beskrivna i
grundrapporten (107) samt översiktligt i annan publikation (109).
Samtalsgruppen omfattade sju män. Samtliga var arbetare. Tre män
hade alkoholproblem och två av dem hade i frågeformuläret och vid
hälsoundersökningen uppgivit dessa som en viktig orsak till hustruns
skilsmässoinitiativ. Psykiska symptom samt smärttillstånd från
rörelseapparaten var vanligt förekommande. Av de sju män i hela
undersökningspopulationen som ensamma hade faktisk vård om något
barn deltog fyra i samtalsgruppen. Tre av männen hade varit gifta två
gånger. Ingen av de sex män som utifrån enkätsvaren bedömdes ha
haft tillgång till socialt stöd i skilsmässosituationen ingick i samtals
gruppen.
Många av männen angav initiait ekonomin samt kontakten med barnen
som problemområden. Under de första gruppmötena var därför dessa
teman i fokus.
Flera av männen i gruppen berättade om negativa erfarenheter av
kontakter med myndigheter (försäkringskassa, socialbyrå, domstol) i
samband med skilsmässan. Även möten med personer i vården
(psykologer, läkare, familjerådgivare) framtonade i kritisk belysning.
En del av männen hade upplevt det speciellt svårt att i dessa
sammanhang få träffa kvinnor.
Påtagligt i inledningsskedet av gruppsamtalen var att svårigheterna i
stor utsträckning ansågs bero på yttre faktorer som ekonomin,
kontakten med f d hustrun, myndigheter. Under de senare mötena kom
däremot samtalen i större utsträckning att handla om den egna delak
tigheten i äktenskapsproblemen och skilsmässan. Oro över hur fram
tiden skulle gestalta sig och farhågor att aldrig mer kunna etablera en
nära relation till en kvinna kom också till uttryck.
En ambition var att gruppen skulle erbjuda deltagarna ett socialt stöd.
I motsats till i en ren terapigrupp uppmuntrades därför deltagarna till
kontakt med varandra även mellan sammankomsterna. Som
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gruppledare försökte jag att fungera stödjande och förmedla ett
"ställföreträdande hopp". Någon "objektiv" och enbart registrerande
undersökarroll eftersträvades ej.
Flera av männen gav i samtalen uttryck för att de upplevde gruppen
som trygg och tillitsfull. Tolerans och acceptans dominerade männens
förhållningssätt till varandra. Några män uppgav att de i gruppen vågat
beröra svårigheter som de tidigare aldrig hade talat om.
Rökning och alkoholöverkonsumtion var vanligt bland männen men
diskuterades endast marginellt utifrån de medicinska riskerna.
Beroendeproblematiken belystes i stället i en psykologisk och social
kontext som exempel på självdestruktiva krisstrategier.
Tio månader efter avslutad samtalsgrupp tog jag initiativ till en ny
kontakt med gruppen. Fem av de sju männen kom till denna
uppföljning vid vilken bl a ett försök till utvärdering av den tidigare
gruppkontakten gjordes.
Männen hade uppfattat det som angeläget att få tala fritt om sina
problem efter skilsmässan tillsammans med andra män i en liknande
situation. Den tidsmässiga omfattningen av gruppkontakten ansågs
optimal. Flera av männen uppgav att de ej skulle ha deltagit i en
samtalsgrupp med frånskilda män och kvinnor gemensamt. Ingen av
dem hade under någon fas av skilsmässokrisen haft tankar på att söka
hjälp hos distriktsläkare.

Intervjugrupp
De sex bandinspelade intervjuerna finns utförligt beskrivna i grund
rapporten (107). Här återges och kommenteras endast några centrala
intervjuavsnitt som belyser vissa av de teman som varit i fokus vid
urvalet av intervjupersoner (namn och vissa övriga persondata är
fingerade).
Sven, 42 år, ingick i samtalsgruppen. Han arbetade på Domnarvets
Jemverk som gjutledare. Sven gifte sig i unga år och fick med hustrun
fyra barn. Efter arton års äktenskap träffade hon en annan man och tog
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initiativ till skilsmässa. I intervjun återger Sven detta fåordigt som
någonting han ej förstod och som han fortfarande ej förstår:
"Varför ville hon skiljas tror Du ?"
"Ja Du, den frågan kan jag inte svara på, jag förstår inte
vad det beror på. De har då sina idéer en del. De kanske
skall prova något nytt. Det vet man ju inte. — Nej, jag
vet bara inte vad som hände, alltså, det är helt oförklar
ligt."
Sven beskriver skilsmässan utan några direkta affekter. Både vreden
och sorgen har trängts bort och förnekats. Han framställer sig själv
som en kraftfull handlingsmänniska och betonar sin optimism och sin
konstruktiva läggning. Svårigheterna efter skilsmässan jämförs med
praktiska problem som kan uppstå i hans yrke. På arbetsplatsen krävs
ansvarstagande och snabba beslut. I motsats till detta skildras
"myndigheternas" agerande som långsamt och oprofessionellt då Sven
försöker få egen vårdnad om de två äldsta bamen:
"Jag frågade dem rent ut om kompetensen där nere. För
jag menar på, skulle jag ha hållit på och dribblat så på
Domnarvet så hade jag fått sparken för länge sedan. År
det jag som är ansvarig då lär jag kunna ta ett konsekvent
beslut, inte bara säga att jag återkommer nästa vecka. Har
jag 100 ton stål i ugn och det börjar gå hål i ugn så är
det jag som får ta beslut vad fan jag skall göra. Inte fan
kan jag säga att jag återkommer nästa vecka och då
kanske bränt upp för två miljoner utan jag lär ju ta
beslutet med en gång vad fan jag skall göra.
- Jag frågade dem rent ut till sist om de inte har någon
som vågar ta beslut. Då var det som de höll på att,ja de
såg rött när de såg mig därnere. Jag anser att de är så
pass kompetenta där nere så de skulle kunna ta ett
beslut, annars skulle de inte ha jobbet. Och det var inte
bara jag som hade den åsikten. "
Sven ter sig identifierad med myten om den starke och handlingskraf-
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,

tige mannen. Den före detta hustrun har genom att träffa en annan man
och genomdriva skilsmässa emellertid detroniserat honom och han är
ej längre "herre över situationen". Vreden förskjuts från ex-hustrun till
"myndigheterna" som han ej anser har någon rätt att ingripa i hans
tillvaro. Genom sin aggressiva, protest mot myndighetsutövandet
försöker han återerövra kontrollen över sin livssituation. På ett djupare
plan tycks han ej ha accepterat separationen och den kränkning av
självkänslan som denna inneburit. Arbetsarenan blir i detta perspektiv
än mer viktig som kompensation för att återupprätta den maskulina
självbilden.
Anders är egen företagare som nu vid 40 års ålder skiljer sig för andra
gången. Den första skilsmässan som kom efter ett långt äktenskap var
odramatisk och kontakten med den f d hustrun samt de två barnen är
idag god. Den andra skilsmässan beskrivs däremot som traumatisk p
g a att ex-hustrun avskurit honom från kontakten med de två barnen
från detta äktenskap. Svårigheterna böljar efter första dotterns födelse:
"Då var det bara barnet som existerade, varken jag eller
släkt eller vänner, det var ointressant. De kontakter vi haft
tidigare med vänner och bekanta och familj, ja min familj,
det vill jag påstå, kallnade helt. — Ingenting annat än
flickan existerade, inte ens en utflykt en fin söndag var
möjligt t ex. Hon ville skydda det här barnet, det kanske
var för kallt ute. Hon var ju nybliven mamma, kan man
säga, och inte visste, men jag tyckte jag hade litet mer
erfarenhet av det. Nej, hon läste mest i böcker om hur det
skulle fungera. "
Den täta och intensiva mor-bam-kontakten leder till att Anders känner
sig isolerad. Också det tidigare gemensamma umgänget utanför
familjen upphör. Några år senare får makarna ytterligare en dotter.
Svårigheterna i äktenskapet tilltar emellertid och tre år senare är
skilsmässan ett faktum. Trots att umgängesrätt finns inskriven i
äktenskapsskillnadsdomen får Anders ej träffa barnen.
"Argumentet för mamman var att de vill inte - men de vill
ju så gärna, det sade de ju när de var här att de tyckte att
det var så roligt. — Ibland har hon inte varit hemma fast
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vi har bestämt ett klockslag när jag skulle komma, alltså
bara för att få träffa dem där ute på gården. Varit inne i
granngården och sett mig i ett fönster t ex och sådana där
dumheter, hållit sig undan, hållit barnen undan. "
Vid tidpunkten för intervjun har Anders just fått reda på att f d hustrun
sålt sitt hus och planerar att flytta med barnen till Helsingborg, 60 mil
från Borlänge. Han oroar sig mycket för att han därigenom definitivt
kommer att tappa kontakten med dem. Av enkätsvaren vid uppföljningsundersökningen framgår också att så skett. Under de fem åren har
han ej träffat döttrama vid något tillfälle.
Gunnar, 36 år, deltog i samtalsgruppen efter sin andra skilsmässa.
Han har en lång missbruksanamnes med både kroppsliga och sociala
skadeverkningar. Saknaden efter de fyra barnen från det första långa
äktenskapet är svår. Efter kortvariga separationer har f d hustrun sökt
kontakt med honom i samband med nya missbruksepisoder och
relationen har återupptagits. Först då Gunnar träffat sin nästkommande
hustru lyckas han fullfölja .skilsmässan. Äktenskapet sätts på svåra
prov p g a dålig ekonomi och bostadsproblem och efter några år
separerar Gunnar ånyo. Den formella skilsmässan innebär dock ej att
förhållandet tar slut. Makarna fortsätter att bo tillsammans i Gunnars
husvagn.
I intervjun framställer sig Gunnar som hjälplöst utlämnad i sin
ambivalens mellan att bo tillsammans med sin andra husfru eller med
sina fyra barn. Beroendet till den första hustrun är också påtagligt:
"Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att vi skilde
oss, men 1977 blev det i alla fall skilsmässa. Sedan har vi
inte gift om oss men vi har sammanbott från 1977 och
fram till 1982. — Ja,jag vet inte hur många lägenheter
jag har skaffat åt oss men det var väl fem i alla fall. —
Men en tio gånger har vi nog varit ifrån varandra fram
och tillbaka. Och det måste ju bero på att för det första
var vi ju 16 och 18 år när vi träffades och för det andra
så hade vi hållit ihop 5 -6 år i alla fall innan det här
hattandet började. Så det har väl blivit en vana. Jag skulle
mycket tro att det beror på att man växer ihop på något
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s ä tt.
Det år ju halva mitt liv som har suttit fast i
henne och sedan kom ungarna och så där. "
Gunnar har vuxit upp i ett adoptivhem. Hans föräldrar var svårt
alkoholiserade. Själv har han haft alkoholproblem sedan tonåren. I
intervjun beskriver Gunnar hur depressiva perioder föregår hans
drickande och hur missbruket sedan efterträds av perioder med hög
aktivitetsnivå då tillvaron åter känns meningsfull:
"Innan, precis innan jag super till har jag liksom tröttnat
ur med allting, jag har ingen lust med någonting,jag går
och sover, jag äter, jag bara fungerar. Sedan när jag supit
till har jag haft det bra, tycker jag då, tills jag har lagt av
och varit dålig ett par dagar. Men sedan har hela det här
kommit tillbaks, ambitionen, då börjar jag andra dagen
kanske när jag har brutit en sådan här period, jag går ut
och skruvar med bilen eller någonting. Svetten den lackar
och dåligt som fan mår man, men det skall göras. Sedan
rullar det där på, allting går skitbra, man jobbar och sliter
och grejar. Sedan håller det på som det har varit nu då
sista åren, så har det hållit på så en månad, en och en
halv. Sedan har tristessen infallit igen och det har trappats
ned litet och "vad fan skall jag göra", och jag går och
sover, du vet, hela det där. "
Gunnar tror ej att han kommer att lyckas ta sig ur sitt
alkoholberoende:
"Ja, förut har jag väl tänkt att jag skall försöka vara
nykter i alla fall ett halvår för att sedan ta det lugnt men
nu känner jag precis som att det går inte att lura den där
djäveln. Jag har försökt så många gånger på alla möjliga
sätt, försökt få upp konditionen, träna och lyfta skrot och
cykla och djävlas hur länge som helst. Men man är som
man är. Så det spelar ingen roll. "
Gunnar kom ej till uppföljningen efter avslutad samtalsgrupp. Det
framkom att han i berusat tillstånd hade misshandlat ex-hustrun och
en arbetsledare, dömts till fängelse och avskedats från sin anställning.
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Samverkansförsök
Inför försöket med samtalsgruppen 1985 hade jag informerat Familjerådgivningsbyrån i Borlänge om mitt projekt och också fått möjlighet
att använda deras lokaler för sammankomsterna. Eftersom mina
erfarenheter av samtalsgruppen övervägande var positiva ville jag
försöka utveckla en samverkansmodell mellan primärvård och
familjerådgivningsbyrå. Avsikten var att via en hälsoundersökning
rekrytera nyligen frånskilda män till samtalsgrupper ledda av personal
vid Familjerådsgivningsbyrån. Utvärderingen av samtalsgruppen hade
bl a visat att männen upplevt det positivt att gruppledaren var man.
Mot den bakgrunden var det naturligt att jag sökte kontakt med den
ende manlige familjerådgivaren i Borlänge (tillika i Dalarna). Hur detta
samarbete utvecklades finns närmare beskrivet i en översiktsartikel
(115). Här återges endast några av de viktigaste resultaten.
Genomsnittsåldern på de 85 frånskilda männen 1986 var 41 år (med
spridning från 24 till 72 år). Efter skriftlig inbjudan och en påminnelse
kom 44 män (52%) att hälsoundersökas.
Hälsoundersökningen kunde i ett flertal fall påvisa medicinska
riskfaktorer
(övervikt,
blodtrycksförhöjning,
alkoholbetingad
leverpåverkan) och därmed skapa förutsättningar för en individuell
hjärt- kärl- eller alkoholsjukdomsförebyggande verksamhet inom
ramen för en fortsatt primärvårdskontakt.
I projektet ingick också två frågeformulär varav det ena belyste socioekonomisk situation, subjektiva ohälsoindikatorer samt sjukvårdsutnyttjande och det andra olika aspekter av socialt stöd före och
efter skilsmässan. Liksom bland männen i undersökningen 1985 var
psykiska besvär vanliga - 52 % uppgav ofta förekommande trötthet,
46 % psykiska besvär av typ ängslan, oro, nedstämdhet och 38 %
hade sömnbesvär. Endast var fjärde man (24 %) hade själv tagit
initiativ till skilsmässan.
Av de 44 hälsoundersökta männen kom 13 (30 %) att delta i
samtalsgrupperna, sex av dem under våren 1987 ("vårgruppen") och
sju under hösten samma år ("höstgruppen"). Tillvägagångssättet i
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inledningen till de två samtalsgrupperna kom att skilja sig åt. Männen
i vårgruppen kontaktades av familjerådgivaren per telefon och inbjöds
till ett första gemensamt informationsmöte. Tre av de nio män som ur
sprungligen förklarat sig intresserade uteblev emellertid. Inför
höstgruppens start fick vaije man istället först träffa familjerådgivaren
enskilt. Detta möjliggjorde en närmare personlig kontakt samt att syftet
med samtalsgruppen kunde klargöras. Dessa samtal ledde till att en av
de sju män som visat intresse för höstgruppen avstod från att delta.
Av de tretton männen hade tolv minderåriga bam. Med ett undantag
hade männen gemensam juridisk vårdnad. Fyra av männen hade delad
faktisk vård (ett eller flera barn som bodde ungefär halva tiden hos
dem och halva tiden hos modem) men ingen hade ensam faktisk vård.
Männen böljade i samtalsgruppen omkring två år efter den faktiska
separationen (flyttning och bodelning) och ungefär ett år efter
äktenskapsskillnadsdomen.
Fokus för samtalen var de samma som i gruppen 1985: ekonomin,
kontakter med barnen, ensamhetsupplevelser, mäns utsatta situation vid
skilsmässa.
Vid det tionde och sista gruppmötet utvärderades gruppsamtalen.
Samtliga män tyckte att samtalen hade stärkt deras självförtroende och
att mötet med andra män i likartad situation hade varit positivt. Flera
män ansåg att behovet av samtalsstöd hade varit ännu större i en
tidigare skilsmässofas - under betänketiden före äktenskapsskillnad.
Männen i höstgruppen tyckte att det var viktigt att de hade fått träffa
familjerådgivaren enskilt innan samtalsgruppen böljade. Att
gruppledaren var man var betydelsefullt.
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DISKUSSION
Alkohol och skilsm ässa
Kopplingen mellan skilsmässa och alkohol är stark men kausalitetsriktningen är svår att klargöra. Sambanden är intrikata, vilket reser
stora metodologiska svårigheter.

Morbiditet
Alkoholproblem var överrepresenterade bland de nyligen frånskilda
männen i undersökningspopulationen. De använda metoderna
(postenkät, hälsoundersökning, intervjuer, samtalsgrupp, joumalgenomgång, registrering vid alkoholpoliklinik) var behäftade med olika
felkällor men sammantagna ger de en förhållandevis god bild av
alkoholproblematiken. Minst åtta av männen (25 %) var enligt denna
samlade värdering alkoholhögkonsumenter. I denna grupp var trötthet
och psykiska besvär vanliga symptom, både initiait efter skilsmässan
och vid uppföljningen. Några av männen angav sina alkoholproblem
som huvudorsak till skilsmässan. Alkoholproblem förekom speciellt
bland män med mer än en skilsmässa.
I gruppen med alkoholproblem var sjukfrånvaron hög redan före
skilsmässan. Under skilsmässoåret och de närmast följande åren ökade
sjuktalet ytterligare för att några år senare plana ut men fortfarande
ligga förhöjt. Det statistiska underlaget för att spekulera utifrån denna
sjuktalsutveckling är litet och osäkert. En möjlig tolkning är dock att
alkoholmissbruket föregick (orsakade?) skilsmässan, att denna
medförde en extra belastning, men att utvecklingen mot alkoholism
efter några år ej progredierat ytterligare. Vid femårsuppföjningen var
den självskattade alkoholkonsumtionen i gruppen av ungefär samma
storleksordning som kort tid efter skilsmässan. Att män i skilsmässokris ökar sin alkoholkonsumtion finns också belagt i andra studier
(98,103).
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Mortalitet
Den officiella dödsorsaksstatistiken underskattar starkt antalet
alkoholrelaterade dödsfall (30-32,121). Obduktionsfynd och journal
handlingar tydande på alkoholmissbruk anges ofta ej i dödsbevisen.
När alkoholbakgrunden framgår är det i regel enbart som bidragande
dödsorsak. I vår dödsfallsstudie hänfördes diagnoserna "alkoholism",
"levercirrhos" samt "toxisk effekt av alkohol" till de alkoholrelaterade
dödsorsakerna. Andelen avlidna p g a alkoholism fyrdubblades (från
5 till 21%) när även alkoholdiagnos som bidragande dödsorsak ingick.
Flertalet i denna grupp hade "olyckshändelse" som underliggande
dödsorsak och "toxisk effekt av alkohol" som bidragande dödsorsak.
När data från ytterligare tre registerkällor inkluderades kunde alkohol
problematik - i samband med dödsfallet och/eller tidigare under
livsloppet - konstateras hos sammanlagt 40 % av männen. I denna
vidgade alkoholgrupp var ungefär hälften frånskilda. För flertalet i
denna nya grupp framkom alkoholproblemen f f a från primärvårdens
joumalanteckningar. I vad mån dessa alkoholmarkörer - ofta angivna
många år före dödsfallet - har relevans för samband alkoholmissbruk
och död i förtid är svårt att avgöra. Tidsavstånden är långa och många
andra faktorer kan ha inverkat. För de frånskilda män som (enligt
dödsbevisen) dog en alkoholdöd hade i vår studie närmare tio år
förflutit sedan skilsmässan. Denna långa tidrymd talar ej för något
direkt samband mellan skilsmässa och alkoholdöd (i motsats till
relationen mellan skilsmässa och självmord där avståndet i tid var
betydligt kortare).

Selektionsmekanismer
Den mycket högre frekvensen av sjuklighet och dödlighet hos från
skilda män kan sannolikt delvis tillskrivas alkoholorsakade selektions
mekanismer: alkoholmissbruket leder till skilsmässa och progredierar
efter denna ytterligare mot kronisk alkoholism och död i förtid.
Mot att alkohol skulle vara den enda orsaken till frånskilda mäns
överdödlighet talar bl a att även änkemäns mortalitetsrisk är förhöjd
(25-27). Sorg efter objektsförlust tycks, oavsett om bakgrunden är
skilsmässa eller makas död, i sig påverka hälsotillståndet negativt
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(122-123).
Alkoholhögkonsumenter är i större utsträckning än andra grupper
också rökare. Vid analys av samband mellan livsstilsfaktorer och
ohälsa har denna koppling stor betydelse (65,124) då översjukligheten
/överdödligheten kan bero på en summationseffekt av båda riskvariablema. I vår dödsfallsstudie var rökvanorna okända. Bland de nyligen
frånskilda männen var andelen rökare nästan dubbelt så stor som i en
referenspopulation. Skillnaden kvarstod även vid femårsuppföljningen.
Av de åtta männen med alkoholproblem rökte sju.

Klasstillhörighet, skilsm ässa och ohälsa
Social klasstillhörighet har f f a i England (125-128) men även i
Sverige (129-130) och övriga nordiska länder (131-132) visats ha
samband med morbiditet och mortalitet. Såväl det kroppsliga som det
psykiska hälsotillståndet påverkas (127,132-133). I Sverige har dessa
klassrelaterade skillnader varit i stort sett oförändrade sedan slutet av
60-talet (130). Utbildningsnivån tycks ha större betydelse än den
ekonomiska nivån (131).

Mortalitet
I vår dödsfallsstudie var andelen ej facklärda arbetare dubbelt så hög
som i en referenspopulation. I både gruppen frånskilda och i gruppen
med psyko-social dödsorsak (PSDO) var den klassmässiga snedför
delningen än mer markerad. Även nationalitet föreföll ha betydelse.
Samtliga män födda i Finland tillhörde kategorin ej facklärda arbetare.
Endast enstaka finska män var vid sin död gifta.
Tolkningen av kausalitetsriktningen skilsmässa och låg socioekonomisk position försvåras av att endast yrkestillhörigheten vid tiden
för dödsfallet var känd. Huruvida skilsmässan föregått en sänkt
yrkesposition kan således ej avgöras. Under de tre åren före sin död
hade dock endast ett fåtal av männen haft kontakter med Arbets
förmedlingen p g a arbetslöshet, omskolning eller arbetsvårdande
åtgärder vilket talar mot social deklination under denna period.
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Alkoholens sociala kontext
I en svensk avhandling (65) visar sig civilstånd som frånskild klart
kopplat till låg yrkesposition och ökad risk för död i förtid. Sambanden
kvarstod även sedan korrektion gjorts för såväl rök- som alkoholvanor.
Äktenskap tycks således ha en skyddseffekt (vara en motståndsresurs)
mot de medicinska riskerna av rökning och hög alkoholkonsumtion.
Gifta alkoholmissbrukare blir ej lika ofta som ensamstående socialt
uppmärksammade p g a sina alkoholvanor (134). Risken att bli
identifierad som alkoholist varierar således mer med missbrukets
sociala kontext än med dess medicinska konsekvenser. Att bli
"stämplad" som alkoholist är också ett mått på civilstånd som frånskild
och på låg klasstillhörighet. Även det förhållandet att arbetare oftare
än tjänstemän får alkoholdiagnos vid sluten sjukhusvård (135,136) kan
vara ett uttryck för liknande stigmatisering (137). De medicinska
konsekvenserna (morbiditet/ mortalitet) av alkoholism bör analyseras
och tolkas mot bakgrund av det sociala och klassmässiga samman
hanget.
Med avseende på yrkesfördelning utgjorde de nyligen frånskilda
männen i vår studie ett genomsnitt av den jämnåriga manliga
befolkningen i Borlänge. Alkoholproblem framkom bland såväl
arbetare som tjänstemän medan rökning övervägande förekom hos de
förra. Fem år senare var mönstret väsentligen oförändrat såväl
avseende yrkesfördelningen som alkohol- och rökvanorna. Med dessa
grova mått mätt har således skilsmässan under denna period ej
påverkat arbetsmarknadsposition eller livsstilsfaktorer.
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Skilsmässokris och socialt stöd
Dödsfallsanalysen ger endast begränsade och indirekta möjligheter att
spekulera över det sociala stödets betydelse. Vi vet dock att ingen av
männen fick juridisk vårdnad om något barn (138), ett faktum som
innebär förlust av ett väsentligt socialt stöd.

Flyttning och socialt stöd
En annan viktig faktor som påverkar både socialt nätverk och socialt
stöd är den geografiska mobiliteten. Hög rörlighet innebär oftast
minskade möjligheter att forma stabila relationer med personer utanför
familjekretsen. I vår retrospektiva fallstudie hade mer än hälften av
männen flyttat till Borlänge från någon annan svensk ort. Var femte
man var född i Finland medan en lika stor andel av männen hade bott
kvar i Borlänge hela livet (138). De kvarboende hade i stor ut
sträckning avlidit p g a alkoholism (enligt dödsbesvis). Samtliga som
avlidit genom självmord var däremot inflyttade (från Finland eller från
annan svensk ort).
Sambandet mellan flyttning - skilsmässa - försämrat socialt stöd - för
tidig död är svårtolkat. En selektionseffekt är tänkbar, d v s att
benägenheten att flytta samvarierar med graden av psyko-social
problematik (139). En annan möjlighet är att flyttningen i sig medför
negativa hälsoeffekter, bl a genom att leda till minskat socialt nätverk.
Ingen av dessa teorier kan dock förklara anhopningen av alkoholdöd
hos de män som trots sin psyko-sociala problematik bodde kvar i
Borlänge hela livet och därmed ej heller utsattes för någon negativ
flyttningseffekt.

Nationalitet och socialt stöd
I en intressant artikel (140) relateras den till Sverige utflyttade finske
mannens alkoholvanor och ohälsa till familje- och kulturmönster. I
Sverige blir han ofta isolerad från den sociala omgivningen. Språk
svårigheter försvårar ytterligare möjligheterna till kontakt. Nätverket
är glest och väsentligen begränsat till kärnfamiljen som därigenom
utsätts för stora påfrestningar. Familjekulturen beskrivs som moders-
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centrerad och med försvagad manlig identitet. Marginalisering i
familjen, språklig isolering och små möjligheter till kompensation i
den sociala hierarkin medför stark frustration. En flyktmöjlighet finns
i alkoholen. Den finske mannens traditionella sätt att dricka utanför
hemmet innebär en ökad risk för att alkoholvanorna uppmärksammas
och fördöms socialt. Vid skilsmässa kan konsekvensen bli en total
social isolering med tilltagande alkoholberoende och ökad risk för död
i förtid. Denna analys tycks väl förenlig med de finska männens
situation så som den kan bedömas utifrån vår dödsfallsstudie.
Yrkespositionen var låg och andelen ogifta och frånskilda män hög.
Hälften av männen flyttade till Borlänge direkt från Finland (138).

Socialt stöd vid skilsm ässan
För de nyligen frånskilda männen i vår undersökningspopulation kan
klara kopplingar mellan socialt stöd och olika ohälsoindikatorer ses.
Gruppen var ej selekterad beträffande yrkesfördelning eller nationalitet.
Endast ett fåtal av männen hade haft tillgång till socialt stöd i samband
med skilsmässan. Bland dem var sjuktalen låga (såväl före, under, som
efter skilsmässan) samt psykiska symptom mindre vanligt före
kommande.
Ett liknande mönster ses i en annan liten grupp av män,nämligen de
som i postenkäten uppgivit sig själva som inititiativtagare till
skilsmässan. Att själv besluta och genomdriva en radikal förändring av
livssituationen ger större möjligheter till en konstruktiv planering och
reorganisering. Kontrollen över den egna tillvaron går ej förlorad.
Merparten av männen hade ej detta "övergivandets privilegium" utan
upplevde sig istället drabbade av en förändring som de ej önskat och
som de många gånger ej heller varit praktiskt eller emotionellt
förberedda på. I avsaknad av socialt stöd får separationskrisen i sådana
fall ibland ett destruktivt förlopp med ökad risk för ohälsa.

Substitutionsteorin
Med reservation för att våra enkätbaserade data är grunda tycks
flertalet av männen ha nått en positiv krislösning efter fem år. Speciellt
de män som antingen lever i ett nytt stabilt parförhållande eller som
har den faktiska vården om något barn tycks må bättre. Detta bekräftar
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också i sig sambandet mellan socialt stöd och hälsa.
Förutom familjen utgör arbetskamrater en viktig dimension av det
sociala nätverket. I vår undersökningsgrupp var tillfredsställelsen med
den psyko-sociala arbetsmiljön stor och fritidskontakter med arbets
kamrater vanligt förekommande. Detta reser en fråga om olika källor
till socialt stöd eventuellt är utbytbara (63,66). När familjearenan efter
skilsmässan ej längre är tillgänglig blir arbetskamraterna viktigare än
de tidigare varit. En alternativ tolkning av kausalitetsriktningen kan
vara att männen före skilsmässan prioriterat det sociala nätverket i
arbetet framför familjelivet och att detta bidragit till separationen. Vid
femårsuppföljningen har fritidskontakter med arbetskamraterna
minskat, speciellt bland de män som åter lever tillsammans med en
kvinna. Vi anser detta ge stöd för substitutionsteorin.

Primärvårdens roll
Dödsorsaksstatistik kan användas för att utvärdera effekter av sjukvård
och för att öka kunskapen och förståelsen för faktorer som leder till
ohälsa och död. Primärvården har det övergripande ansvaret för
befolkningens hälsotillstånd och för sjukdomsförebyggande åtgärder.
Primärvården i Borlänge var vid tiden för den retrospektiva dödsfallsstudien dåligt utbyggd med få distriktsläkartjänster, tung jourbe
lastning och övervägande akuta läkarbesök. Förutsättningarna för ett
förebyggande arbetssätt var därmed dåliga.
De män som dog en alkoholdöd sökte distriktsläkare f f a i samband
med akuta kroppsliga skador och sjukdomstillstånd förorsakade av
missbruket. Att den psyko-sociala livssituationen därvid ej närmare
penetrerades eller tidsbeställt uppföljande besök avtalades är mot
bakgrund av distriktsläkarnas pressade arbetssituation förståeligt. Män
som avled i självmord tog i regel endast kontakt med vårdcentralen vid
något enstaka tillfälle. Detta besök skedde ofta kort tid innan
självmordet begicks.
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Somatiska symptom - psykisk problematik
De nyligen frånskilda männen hade hög alkoholkonsumtion och var i
stor utsträckning rökare. Psykiska symptom var vanliga och sjukfrån
varon hög. Orsakerna till kontakt med distriktsläkare dominerades
emellertid helt av akuta somatiska symptom. Männen sökte ej för
psykiska besvär och deras skilsmässosituation och psyko-sociala
problematik uppmärksammades ej vid konsultationstillfället. Bak
grunden till denna diskrepans innefattar sannolikt såväl männens egen
attityd till psykiska besvär som primärvårdens svårigheter att identifie
ra och förhålla sig till patienters emotionella problem (141-143).

Naturvetenskap och humanvetenskap
Inom naturvetenskapen och sjukhusdiciplinema förhärskar den kliniska
modellen i synen på relationen mellan läkare och patient. Läkaren är
den aktive experten som genom sina kunskaper kan ställa diagnos på
sjukdomstillståndet eller organdysfunktionen och sedan ge adekvat
behandling och bota den sjuke. Patienten framställer sig och framstår
som ett objekt som passivt förväntas medverka i den diagnostiska
processen och därefter rätta sig efter läkarens föreskrifter och
terapeutiska åtgärder.
I den allmänmedicinska verkligheten är denna vetenskapssyn och
objektifierade patientroll ofta irrelevant och kan många gånger även få
skadliga konsekvenser för patienten. Merparten av patientbesöken inom
allmänpraxis orsakas antingen av självläkande tillstånd (typ virusbetingade luftvägsinfektioner) eller symptom som har samband med
känslomässiga eller sociala störningar ("psykosociala problem") (144146). I dessa sammanhang är relationen mellan läkaren och patienten
av största betydelse.
Mitt perspektiv har sin hemvist i den humanvetenskapliga traditionen.
Läkar-patient-mötet ses som en inter-subjektiv relation mellan två
subjekt. Läkarens egen personlighet har central betydelse för hur detta
möte kommer att gestalta sig. En "objektiv" läkarroll som inskränker
sitt förebyggande ansvar till att informera den frånskilde mannen/patienten enbart om medicinska risker med rökning och alkohol
konsumtion ter sig i detta sammanhang som inadekvat och meningslös.
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För att kunna välja bort den temporära tröst och stimulans som finns
i alkohol- eller nikotinberoendet krävs en grundläggande psykisk
balans som bl a män i skilsmässokris oftast saknar. "Det är endast den
människa som har aktning för sig själv som är motiverad att vårda sig
själv" (Johan Cullberg).
När männen sökte distriktsläkare berättade de ej spontant om sin
skilsmässosituation och relaterade den ej heller till de aktuella
besvären. Det är viktigt att läkaren är förtrogen med sambanden
skilsmässa - ohälsa och inkluderar aktuella familjeförhållanden i
anamnesen. Ett sådant samtal upplevs ej som kränkande om det förs
med respekt och engagemang. Utbildning i t ex Balint-orienterade
grupper (147-148) ger möjlighet till att den egna personlighetens roll
förstås och utvecklas i läkararbetet.

Familjerådgivningsbyrån som samarbetspartner
Primärvården har behov av samarbete med även andra instanser än
sjukhusklinikerna. En möjlig samarbetspartner utgör Familjeråd
givningsbyrån. Kombinationen hälsoundersökning på vårdcentral och
samtalsgrupp ledd av familjerådgivare fungerade väl i vårt projekt och
kan ses som en lämplig modell för att förebygga ohälsa och psykosocial svikt hos män i separationskris. Familjerådgivningsbyråns
organisation och arbetssätt har flera fördelar - avsaknad av stigmatiserande psykiatrisk sjukdomsmodell samt av social kontrollfunktion,
sträng sekretess, ingen registrering och inga joumalhandlingar,
behandlingsinriktning utifrån psykodynamisk grund.

Skilsm ässa i ett utvecklingsperspektiv
Den kvantitativa forskningstraditionens intresse för mätbara variabler
medför svårigheter av mångahanda slag,inte minst då de vetenskapliga
resultaten skall översättas till kliniskt sjukvårdsarbete eller före
byggande insatser. Hälsa är något annat än blott frånvaro av sjuk
domstillstånd. Att alkoholism är en sjukdomsrisk innebär ej att
helnykteristen lever mest hälsosamt. Att höga kolesterolvärden
statistiskt kan samvariera med förhöjd risk för män att insjukna i
hjärtinfarkt innebär icke att det extremt låga kolesterolvärdet är det
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minst riskabla. Den naturvetenskapliga plattformen definierar hälsa ut
ifrån en biologisk statistisk normalitetsteori från vilken avvikande
laboratorievärden eller organfunktioner implicerar sjukdom. I ett
holistiskt perspektiv ses människan istället som en handlande varelse
som strävar efter sammanhang och mening med sin tillvaro (84). Hälsa
beskriver en rörelse mot optimala möjligheter till goda upplevelsekva
liteter, utveckling och personlig mognad. Hälsobegreppet kan i denna
kontext ej förstås isolerat från livsåskådningens betydelse (149).

Riskfaktortänkande som återvändsgränd
Dödsfallsanalysemas riskfaktortänkande utgör osäkra vägvisare vid
sökande efter det hälsosamma livets premisser. Detta gäller naturligtvis
även i denna studie. Selektionen av det extrema - död i förtid fokuserar avvikelsen som om den vore orsaken. Tänkandet fastnar i en
mekanisk och endimensionell uppfattning om orsak och verkan.
Överkonsumtion av alkohol under en kortare period i samband med
skilsmässokris behöver ej med nödvändighet vara destruktivt på sikt.
En övervägande majoritet av finska frånskilda män går ej en förtidig
död i hjärtinfarkt till mötes. Merparten av separerade män som efter
skilsmässan flyttar till annan ort etablerar efter hand nya sociala
nätverk och suiciderar ej.

Hot utifrån eller egen delaktighet
Ett fåtal av de nyligen frånskilda männen hade haft tillgång till
närstående personer att tala med i samband med separationen. Denna
grupp hade låga sjuktal och liten förekomst av psykiska symptom
vilket bekräftar det sociala stödets betydelse för en positiv krislösning.
Både i samband med intervjuerna och i samtalsgruppen kunde två
olika förhållningssätt urskiljas. Det ena karakteriserades av att
projektion användes som främsta försvarsmekanism. Orsaken till
problemen och svårigheterna förlädes utanför den egna kontrollen och
påverkansmöjlighetema. Hoten upplevdes i omvärlden, utanför det
egna jaget. Andra män uttryckte mera öppet känslor av vrede, sorg och
övergivenhet men såg också sin egen delaktighet i det inträffade. De
kunde tala om oro för hur kontakten med barnen skulle gestalta sig
och om rädsla för att våga etablera ett nytt parförhållande. Under den
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tid samtalsgruppen pågick kunde en förskjutning ses från initiait
dominerande projektiva försvar till erkännande av egen delaktighet och
strävan efter ett mera nyanserat perspektiv på skilsmässans bakgrund
och konsekvenser. Sorgen erkändes och förlusten kunde bearbetas
konstruktivt. Närvaron av andra män i likartad situation minskade
också känslan av individuellt misslyckande och social skam. Detta
förlopp överensstämmer väl med erfarenheter av liknande gruppinter
ventionsförsök vid skilsmässokriser (110-114).

En ny livssituation
Femårsuppföljningen tyder på att flertalet av männen nu mår bättre.
Sjuktalen finns ånyo på en låg nivå. Förekomst av psykiska symptom
har minskat påtagligt. Andelen rökare och alkoholhögkonsumenter är
oförändrad. Majoriteten av männen lever i ett nytt parförhållande
(omgifta eller samboende) eller har faktisk vård om minderårigt barn.
Den yrkesmässiga positionen har ej försämrats.
Sjuktalsutveckling och enkätsvar utgör ytliga och trubbiga mått på hur
männens liv gestaltar sig idag. Kvalitativa data (djupintervjuer) saknas.
Trots dessa metodologiska reservationer finns dock grund för en viss
optimism. Flera av männen tycks ha återtagit kontrollen över sin
livssituation.
Att en skilsmässokris kan innebära personlig utveckling och nyoriente
ring framgår av en dansk postenkätstudie av män och kvinnor fyra år
efter skilsmässa (103). Mer än hälften av personerna hade vid denna
tidpunkt etablerat ett nytt parförhållande (män oftare än kvinnor, yngre
oftare än äldre, högutbildade män oftare än lågutbildade, lågutbildade
kvinnor oftare än högutbildade). En övervägande majoritet såväl män
som kvinnor uppgav det aktuella förhållandet som mera positivt än det
upplösta. En ökad mognad och självinsikt kan utläsas. Att detta
inneburit förändringar i det faktiska beteendet framgår också. Enligt
både männens och kvinnornas svar har såväl arbetsfördelningen i
hemmet som disponerandet av de gemensamma ekonomiska resurserna
nu blivit mera jämlikt. En liknande positiv utveckling av det nya
parförhållandet rapporteras i en amerikansk studie (150).
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Föräldraansvar och hälsa
En tredjedel av de män som hade minderåriga barn vid skilsmässan
hade såväl direkt efter denna som vid femårsuppföljningen den
faktiska vården om minst ett av sina bam. I dödsfallsanalysen framgick
däremot att ingen av de frånskilda ensam fått vårdnad om något barn.
I den nya familjerättslagstiftningen är gemensam vårdnad och
gemensamt föräldraansvar sedan 1983 norm vid skilsmässa. På senare
år tycks män i större utsträckning försöka leva upp till sitt ansvar som
föräldrar också efter skilsmässa. Om detta har samband med att den
under 70-talet ytterst kraftiga överdödligheten hos frånskilda män
minskat markant under 80-talet kan ej utläsas av tillgängliga data men
utgör en utmanande hypotes för fortsatt forskning om relationer mellan
skilsmässa, socialt stöd och morbiditet/mortalitet.
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SAMMANFATTNING OCH
SLUTSATSER
Det övergripande syftet med studien var att beskriva och analysera
psykosociala och medicinska förhållanden bland frånskilda medelålders
män med särskild utgångspunkt från primärvårdens organisation.
I en retrospektiv dödsfallsstudie av män avlidna i förtid påvisades
bland dem som avlidit p g a psykosociala dödsorsaker (alkoholism,
självmord, olyckshändelser) en stark överrepresentation av frånskilda,
av män med låg socio-ekonomisk position samt av män födda i
Finland. Alkoholens roll för den för tidiga döden ökade när förutom
dödsbevis även andra medicinska och sociala data inkluderades i
analysen.
Nyligen frånskilda medelålders mäns situation studerades bl a med
hjälp av enkätmetodik samt hälsoundersökning. Ogynnsamma
hälsobeteenden som rökning (58 %) och hög alkoholkonsumtion (25
%) var överrepresenterade i motsats till andra medicinska riskfaktorer
som övervikt och hypertoni. Psykiska symptom var vanliga (52 %)
men vid distriktsläkarbesök presenterades och uppmärksammades
endast somatiska problem. Sjuktalsanalys påvisade förhöjd sjukfrån
varo under skilsmässoåret och de tre därpå följande åren. Män med låg
socio-ekonomisk position var ej överrepresenterade.
Fem år senare hade merparten av männen en stabiliserad livssituation.
Hälften av dem levde i ett parförhållande och en tredjedel hade faktisk
vård om minderårigt barn. Psykiska symptom var ej längre lika vanliga
och sjuktalen var lägre än i en referenspopulation. En mindre grupp av
männen var ensamboende, anställda som ej facklärda arbetare, rökte
och hade hög alkoholkonsumtion. Dessa män hade höga sjuktal och ett
flertal såväl psykiska som somatiska symptom.
Skilsmässa utgör för många män en traumatisk kris vilket återspeglas
i frånskilda mäns förhöjda morbiditet och mortalitet. En del av
riskökningen kan förklaras av hög alkoholkonsumtion. Även faktorer
som yrkestillhörighet och etniskt status har dock stort förklaringsvärde
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liksom tillgången till socialt stöd och bemästringsstrategier (coping).
Ur ett praktiskt primärvårdsperspektiv kan frånskilda mäns benägenhet
att somatisera medföra risker för medikalisering och inadekvata
insatser från sjukvårdens sida. Sambandet mellan separation och ohälsa
innebär att stor vikt i anamnesen bör läggas vid familjeförhållanden.
Utifrån ett humanvetenskapligt synsätt utgör mötet mellan läkare och
patient en relation mellan två subjekt. Läkarens egen personlighet får
i denna kontext stor betydelse för hans möjligheter att förstå en
frånskild man sårbara livssituation och därigenom också för att kunna
hjälpa honom.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
The overall purpose of this study was to describe and analyse the
psycho-social and medical circumstances of divorced middle-aged
men with a special focus on the organization of primary health care.
In a retrospective study of premature male deaths, there could be
shown amongst those dying of psycho-social causes (alcoholism,
suicide, accident) a powerful overrepresentation of divorcees, of men
with low socio-economic status and of men bom in Finland. The role
played by alcohol in premature death increased when other medical
and social data, apart from the death certificate, were included.
The situation of recently divorced middle-aged men was studied using
questionnaire methods and health screening. Detrimental health
behaviour such as smoking (58%) and high alcohol consumption
(25%) was overrepresented whereas other medical risk factors such as
overweight and hypertension were not. Psychological symptoms were
common (52%) but on visits to the general practitioner only somatic
symptoms were presented and given attention. Analysis of sickness
absence showed an increased level of sickness absence during the
divorce year and during the three following years. Men with low
socio-economic status were not overrepresented.
Five years later a majority of the men had a stabilized life situation.
Half of them were living with a partner and one third had the actual
custody of minors. Psychological symptoms were no longer as
common and sickness absence was lower than in a reference
population. A limited number of the men lived alone, were employed
as unskilled workers, smoked and had a high level of alcohol
consumption. These men had more sickness absence and a number of
them both mental and somatic symptoms.
For many men, divorce entails a traumatic crisis which is reflected in
the increased morbidity and mortality of male divorcees. Some part of
the increased risk may be explained by high consumption of alcohol.
Factors such as occupational and ethnic status are also, however, of
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considerable explanation value, as are social support and coping
strategies.
From the point of view of practical primary care, the tendency of
divorced men to somatize may entail the risk of médicalisation and of
inadequate help from the medical services. The connection between
separation and ill health means that considerable emphasis should be
given to family circumstances in the anamnesis. In a human science
perspective the meeting of doctor and patient entails a relationship
between two subjects. In this context, the doctor's own personality is
of great importance for his chances of understanding the vulnerable
life situation of the divorced man and thereby also of being able to
help him.
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MED TACK FÖR HJÄLPEN
Många har på olika sätt bidragit till att detta avhandlingsarbete har
kunnat genomföras. Några vill jag särskilt nämna.
Enhetschef Mats Granvik vid Kopparbergs läns landstings dåvarande
hälso- och sjukvårdsavdelning var under de första åren till stor hjälp,
både med praktiskt stöd vid enkätkonstruktion och rapportskrivande
och med stimulerande kritiska diskussioner. Assistent Britt-Marie
Sandberg, landstingets kansli, svarade under denna tid för genomgång
och sammanställning av enkätsvar och registerdata.
Vårdcentralchef Rune Björke samt övrig personal vid vårdcentralen
Jakobsgårdarna i Borlänge möjliggjorde att hälsoundersökningarna
kunde ske inom ramen för mitt ordinarie distriktsläkararbete. Expeditionsföreståndare Anette Kaara arbetade tålmodigt och noggrannt
med utskrift av det omfattande intervjumaterialet.
Som kompetent och engagerad handledare i samband med samtals
gruppen var psykolog Hans Hallqvist vid BUP, Falu lasarett, av stor
betydelse. Gunilla Lundgren, sekreterare vid BUP, möjliggjorde med
snabba utskrifter av processreferaten att handledningssamtalen fick en
väldokumenterad bakgrund.
Samarbetet med familjerådgivare Leif Jonsson berikade och gav nya
insikter om grupprocessens dynamik och inneboende kraft samt
illustrerade också att primärvården kan få viktigt stöd även utanför det
medicinska etablissemanget.
Under de sista tre åren av mitt avhandlingsarbete har assistent Ylva
Bolik vid Utvecklingsenheten i primärvård bistått mig med ett omfat
tande antal utskrifter, omarbetningar och slutligen renskrifter av alla
reviderade manuskript. Genom hennes alltid lika positiva och
högklassiga medverkan har avhandlingen till slut erhållit en definitiv
form - mina förslag till ständigt nya omarbetningar och korrigeringar
till trots.
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Bibliotekarie Ingrid Helander vid Falu lasarett har snabbt, kompetent
och vänligt tillmötesgått mina många önskemål om litteratursökningar
och referenser och på alla sätt givit en förstklassig service.
Min hustru, Kina, har hela tiden givit stöd och inspiration - från mina
första ostrukturerade projektplaner, genom den intensiva fältarbetsfasen
och fram till slutet av avhandlingsskrivandet. Som diskussionspartner
har hon genom sina breda kunskaper inom samhällsvetenskap,
psykodynamik och psykosomatik också bidragit till teoretisk för
djupning och kritisk reflektion.
Min labrabor, Laban, som var valp när projektet påbörjades, har
genom åren troget följt mig i mitt arbete. Hans positiva inställning till
omvärlden i allmänhet och till husse i synnerhet har ofta lättat upp
mitt humör under skrivandets vånda och visat att det sociala stödet inte
är begränsat till människor.
Bengt Mattsson, min handledare och vän, har som kunnig, inspirerande
och alltid pålitlig vägvisare haft en helt avgörande betydelse för att
avhandlingsarbetet har kunnat genomföras. Trots stort geografiskt
avstånd har han ständigt funnits tillgänglig med uppmuntran, hjälp och
stöd i mina stunder av tvivel och svårmod och alltid generöst delat
med sig av sina omfattande kunskaper inom det humanvetenskapliga
allmänmedicinska området.
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