
 

Abstrakt 

Inledning: Försäljningen av receptfria läkemedel (RFVT) har ökat. I Sverige har tillgänglighet och 

tillåten mängd vid köp av RFVT varit begränsad, trots detta är Paracetamol-dödligheten relativt hög. 
Detta kan förklaras av att Paracetamol användningsomfattning för dödlig självförgiftning i olika länder 

är relaterat till faktorer utöver tillgänglighet. Syftet med denna studie var att kartlägga konsumtionen 

av receptfria värktabletter bland vuxna (16-65 år) och se om det fanns samband mellan konsumtion av 
värktabletter och faktorerna kön, ålder och förekomsten av värk, samt att analysera hur värk är 

relaterat till konsumtion av RFVT bland individer som besväras av ekonomiska bekymmer, ÄÅO och 

stress. Metod: Tvärsnittstudie. Datamaterialet Hälsa på lika villkor, enkätundersökning om 

befolkningen i Västernorrlands län hälsa år 2006. Resultat: Kvinnor konsumerade mer RFVT jämfört 
med männen, konsumtion var vanligast i åldersgruppen 16-44 år. Stress indikerade en ökad 

konsumtion av RFVT. Kvinnorna konsumerade mer om de hade värk. Bland männen var det fler som 

konsumerade som inte hade värk. Slutsats: Det fanns ett samband mellan konsumtionen av RFVT och 
värk bland kvinnor. Stress indikerade en ökad konsumtion av RFVT. 

 

Nyckelord: NSAID.  Paracetamol. Receptfria värktabletter. Ekonomiska bekymmer. ÄÅO. Stress. 
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Inledning 

I juli 2009 omreglerades apoteksmarknaden och det möjliggör för andra än Apoteket AB att 

bedriva detaljhandel med läkemedel. Före omregleringen av apoteksmarknaden fanns ungefär 

2 000 försäljningsställen för receptfria läkemedel i Sverige. År 2010 finns sammanlagt 

omkring 9 000 försäljningsställen såsom dagligvaruhandel och bensinstationer och således har 

tillgängligheten ökat markant. Statistik visar att försäljningen av receptfria läkemedel har ökat 

både på och utanför apotek. Handeln med receptfria läkemedel utanför apotek stod andra 

kvartalet 2010 för ca 12 % av den totala handeln med receptfria läkemedel i Sverige. Det är 

smärtstillande läkemedel, nikotinläkemedel och näsdroppar som säljer bäst och apotekens 

försäljning har inte minskat i motsvarande grad som den har ökat utanför (Läkemedelsverket, 

2010). Det finns ett 40-tal receptfria värktabletter med olika verksamma substanser. De aktiva 

ämnena är: Paracetamol, Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) som är ett 

samlingsnamn på läkemedel som innehåller de verksamma ämnena Acetylsalicylsyra ASA, 

Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak och Nabumeton. De receptfria värktabletterna med de 

verksamma ämnena Diklofenak, Nabumeton, Triptaner och Fenazon får endast sälja via 

apotek (Läkemedelsverket, 2011). Hädanefter kommer de verksamma ämnena Paracetamol 

och NSAID, innehållande Ibuprofen med flera, vara i åtanke när begreppet receptfria 

värktabletter (RFVT) används om inte annat har redogjorts.  

Giftinformationscentralen (GIC) följer utvecklingen av antalet överdoseringsfall med RFVT. 

En oro finns från deras sida gällande att en ökad tillgänglighet, i och med den nya försäljning 

av vissa RFVT i dagligvaruhandeln som infördes första november 2009, ska leda till en 

kraftig ökning av antalet överdoseringsfall. GIC kan dock inte finna att antalet förfrågningar 

gällande överdosering av Paracetamol eller Ibuprofen har ökat. Paracetamol och Ibuprofen är 

de receptfria läkemedel GIC får flest förfrågningar om (Giftinformationscentralen, 2011).  

 

I en studie angående personer som konsumerar NSAID, visar det sig att deltagarna kunde ta 

dubbla preparat inom gruppen NSAID för att minska sin smärta. Detta görs både medvetet 

och omedvetet trots riskerna med hög konsumtion av NSAID. Det är 26 % av dem som 

konsumerar NSAID som är dubbla användare. Dubbla användningsområden med NSAID 

indikerar en sämre rapporterad livskvalitet (Kovac, Saag, Curtis & Alliso, 2008). Många som 

självmedicinerar med RFVT är omedvetna om de risker som kan uppstå tillföljd av 

läkemedelsinteraktioner (Fendrick, Pan & Johnson, 2008).  
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Generellt är medicinkonsumtion mindre utbrett bland ungdomar i Sverige än i andra 

åldersgrupper, med undantag för RFVT. Unga kvinnor konsumerar i större utsträckning 

RFVT än unga män. Män i åldern 16-19 år konsumerar mindre RFVT jämfört med män i 

åldern 20-24 år. Unga män som studerar konsumerar RFVT i större utsträckning än arbetslösa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009a). Samtidigt beskrivs att användningen av läkemedel ökar 

med stigande ålder med undantag för användning av RFVT som främst används av kvinnor 

och män i åldrarna 16-44 år (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Bland universitetsstudenter 

använder kvinnorna läkemedel oftare än männen, även efter att läkemedel i samband med 

reproduktiv hälsa har exkluderats.  Det är liknande resultat för anti-inflammatoriska 

smärtstillande läkemedel, nästan dubbelt så många kvinnor jämfört med män konsumerar 

dessa.  När materialet analyseras individuellt är Paracetamol, och Ibuprofen de enskilt mest 

konsumerade läkemedlen, 42,8 % respektive 8,4 % (Lucas, Lunet, Carvalho, Langa, 

Muanantatha, Nkunda & Barros,
 
2007).  I en studie genomförd i Nordirland uppger 76,4 % av 

respondenterna att de alltid vill inneha RFVT lagrade i hemmen.  

 

Apoteken står för 82,1% av försäljningen av RFVT. De som betalar för sina receptbelagda 

mediciner köper RFVT på en mer regelbunden basis jämfört med dem som är undantagna från 

betalning av receptbelagda mediciner (Wazaifya, Shieldsb, Hughesb & McElnayb, 2005). I en 

studie genomförd i Kanada uppger 3,2 miljoner personer, motsvarade 16,5% av den 

kanadensiska befolkningen, att de har migrän. Av dessa är det nio av tio som konsumerar 

RFVT.  Hälften av dem som söker vård får ingen rekommendation rörande läkemedel, 25 % 

får rådet att använda RFVT, främst de verksamma substanserna Acetylsalicylsyra eller 

Paracetamol (Robinson, 1993).  

 

De biverkningar som kan uppstå vid bruk av RFVT är olika beroende på det aktiva 

verksamma ämnet. Paracetamol kan vid för hög dos ge leverskada och skall inte användas 

tillsammans med alkohol. Vanliga biverkningar av Paracetamol är trötthet, illamående och 

kräkningar (Paracetamol apofri, 2010). För Ibuprofen är trötthet, hudutslag, huvudvärk och 

biverkningar rörande mag-tarmkanalen vanliga (Ibuprofen Apofri, 2010). 

Paracetamol är det enskilda läkemedel som överdoseras mest. Varje överdos av Paracetamol 

innebär en risk för akut leverskada och omhändertagande som är resurskrävande. Allvarliga 

http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Mayyada+Wazaify&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Mayyada+Wazaify&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Eileen+Shields&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Eileen+Shields&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Carmel+M+Hughes&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=Carmel+M+Hughes&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=James+C+McElnay&sortspec=date&submit=Submit
http://fampra.oxfordjournals.org.proxybib.miun.se/search?author1=James+C+McElnay&sortspec=date&submit=Submit
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Paracetamolförgiftningar förekommer i alla åldersgrupper. Överdosering av RFVT, framför 

allt Paracetamol, är ett ökande problem främst bland unga flickor (Irestedt, Persson & 

Sjöberg, 2005). Det finns stöd för att tillgång till RFVT är en riskfaktor för förgiftningsskador 

och suicid. I Sverige är tillgänglighet och mängden RFVT som får köpas begränsad, trots 

detta är Paracetamol-dödligheten relativt hög. Detta kan förklaras av att Paracetamol 

användningsomfattning för dödlig självförgiftning i olika länder är relaterat till faktorer utöver 

tillgänglighet, såsom skillnader i popularitet av RFVT mellan olika geografiska regioner eller 

förekomsten av andra metoder för suicid (Gunnell, Murray & Hawton, 2000). 

 

I en studie (Payne, Neutel, Cho & DesMeules, 2004) av medicinkonsumtion, både 

receptbelagda och RFVT, presenteras faktorer som påverkar konsumtionen bland både 

kvinnor och män. Arbetslöshet ökar läkemedelskonsumtion hos män med låg utbildningsnivå, 

konsumtionen ökar även med ekonomiska bekymmer. I gruppen högutbildade män är 

sannolikheten för läkemedelskonsumtion mindre med en avsaknad av ekonomiska bekymmer. 

Bland högutbildade kvinnor är en låg inkomst förknippat med en större sannolikhet för att 

konsumera RFVT samtidigt som avsaknad av ekonomiska bekymmer inte är kopplat till risk 

för konsumtion av dessa. Bland kvinnor med låg utbildningsnivå minskar sannolikheten för 

läkemedelsanvändning om dem saknar ekonomiska bekymmer. Upplevd god hälsa är 

förknippad med minskad risk för att rapportera läkemedelsanvändning i alla dem grupper som 

studeras i studien (Payne, Neutel, Cho & DesMeules, 2004). 

Det finns olika anledningar till konsumtion av RFVT. Värk är den enskilt största orsaken till 

konsumtion, specifikt huvudvärk. Konsumtionen är antingen inriktad att behandla lättare 

former av värk exempelvis huvudvärk men används även för att hantera depression, ängslan, 

ångest och oro. (ÄÅO) eller stress.  ( Abbott & Fraser, 1998:20).   

I Sverige är värk och psykisk ohälsa de vanligaste orsakerna till nedsatt arbetsförmåga bland 

förvärvsarbetare (Socialstyrelsen, 2009). Aspekter av psykisk ohälsa är ängslan, ångest eller 

oro (ÄÅO). I en kartläggning från Statistiska centralbyrån framkommer det att 23 % av 

kvinnorna och 13 % av männen i Sverige besväras av ÄÅÖ. Av kvinnorna har 5 % svåra 

besvär och bland män är andelen 2 %. Att besväras av ÄÅO är vanligast bland unga kvinnor, 

30 % av kvinnorna i åldrarna 16–24 år uppger att de har besvär. Arbetare har i större 

utsträckning än tjänstemän besvär av ÄÅO. Bland kvinnor finns även skillnader i fråga om 
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besvär av ÄÅO mellan lågutbildade och högutbildade, bland män är dessa skillnader inte lika 

framträdande (Statistiska centralbyrån, 2006a: 52-53, 64, 89, 94). 

 

Sedan slutet av 1990-talet är det vanligare att arbetsrelaterade besvär orsakade av stress eller 

andra psykiska påfrestningar bidrar till sjukskrivning (Socialstyrelsen, 2009). Stress beskrivs 

inom psykologi och fysiologi som anpassningsreaktioner som framkallas i människans 

organsystem utav fysiska och mentala påfrestningar så kallade stressorer som individen har 

begränsad möjlighet att påverka. Stress kan framkallas av krav som överstiger individens 

förmåga/resurser eller av olika sorters begränsningar. Bristande förmåga att påverka den egna 

situationen skapar ovisshet, hjälplöshet och utmattning. En hög stressnivå under lång tid kan 

medföra slitage av bland annat hjärta och blodkärl och öka risken för sjukdomar så som högt 

blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning (Nationalencyklopedin, 2011). Tre betydelser ingår i 

begreppet stress, en vardaglig, en psykologisk och en medicinsk. Den vardagliga diskussionen 

beskriver stress som ett begrepp med omfattande innebörd. Detta innefattar allt ifrån att känna 

sig ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att vara frustrerad, att vara orolig och att 

ha svårt att somna. Kroppsliga symtom som ingår i den vardagliga framställningen av 

begreppet stress, och uppfattas vara resultat av påfrestningar, är t.ex. huvudvärk och magvärk 

(Statens offentliga utredningar, 2006: 33-35). Stress kan ses som yttre händelser som 

individen inte har någon erfarenhet av och med anledning av detta behövs stora åtgärder för 

att bemästra dessa yttre händelser. Huruvida en individ upplever en händelse stressfull eller 

inte samt den upplevda styrkan på påfrestningen är beroende på vilka bemästringsmöjligheter 

som finns till hand samt individens kognitiva bedömning av situationen (Bunkholdt, 2004: 

265-266). Enligt McEwen, 2006 upplever många människor att de måste upprätthålla en 

stressig livsstil och vill behandla sina problem med en tablett. Det finns många receptbelagda 

alternativ såsom sömntabletter, ångestdämpande, antidepressiva och betablockerare som alla 

är läkemedel som används för att motverka några av de problem som är förknippade med att 

vara stressad. Likaså läkemedel som minskar bland annat kronisk smärta, dessa kan hantera 

den metaboliska och neurologiska konsekvenserna av att vara stressad (McEwen, 2006).  
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Syftet med denna studie var att kartlägga konsumtionen av receptfria värktabletter bland 

vuxna (16-65år) och se om det fanns samband mellan konsumtion av värktabletter och 

faktorerna kön, ålder och förekomsten av värk, samt att analysera hur värk är relaterat till 

konsumtion av RFVT bland individer som besväras av ekonomiska bekymmer, ÄÅO och 

stress  

Frågeställningar:  

Hur ser fördelningen i bruket av RFVT ut bland vuxna, med hänseende av kön, ålder och 

förekomst av värk? 

 

Hur är värk relaterat till konsumtion av receptfria värktabletter bland dem som besväras av 

ekonomiska bekymmer, ÄÅO och stress bland kvinnor och män? 
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Metod 

Denna studie var en sekundäranalys av material från Västernorrlans läns landsting (lvn). Detta 

var ett redan insamlat datamaterial från enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”, en 

enkätundersökning om hälsa, i detta fall befolkningen i Västernorrlands läns hälsa år 2006. 

Det var 8 108 personer som besvarade enkäten från statistiska centralbyrån (SCB), vilket var 

62,9 % från urvalet. Utifrån SCB’s tekniska rapport framkom att bortfallet bestod av dels 

objektsbortfall, det vill säga att enkäten inte var besvarad alls. Bortfallet bestod även av 

partiellt bortfall, som innebar att vissa frågor i enkäten inte var besvarade. För att reducera 

bortfallsskevheten hade vikter beräknats med hjälp av viktkalibrering (Statistiska 

centralbyrån, 2006b.) Viktkalibrering var även något som använts i denna sekundäranalys av 

materialet främst för att motsvara befolkningen i Västernorrlands län och korrelera bort 

internbortfall. I denna studie har 16-65 år varit åldern som studerats, urvalet var 5906 

individer. När viktkalibrering utfördes blev det 151425 personer. Både män och kvinnor har 

ingått samt de variabler som rör syfte och frågeställningar för denna studie. Variablerna 

presenteras i kodningsschemat (Tabell 1) där även ett index och dikotomiserade variabler har 

redogjorts ingår .  

Analys har skett i statistikprogrammet SPSS version 18. De oberoende variablerna ålder, 

ekonomiska bekymmer, ÄÅO, stress och värk jämfördes mot den beroende variabeln RFVT.  

Chi
2
-test med signifikansnivån 0,050 har används genomgående i analysarbetet. Det har 

genomförts separata analyser av de utvalda variablerna i specifika grupper, se tabell 2, samt 

nedslag i vissa stratifierade grupper.  

De stratifierade grupper som det gjorts nedslag var ekonomiska bekymmer, ÄÅO och stress. 

Bland dessa har förekomsten av värk i relation till konsumtion av RFVT varit centralt. Dessa 

analyser har varit könsseparata. 

Då denna studie genomförts som en sekundäranalys har etik rörande datainsamling och 

respondenter inte haft något särskilt fokus. För läsning kring etik från materialet som har 

används till sekundäranalys, hänvisas till den tekniska rapporten från Statistiska centralbyrån, 

(2006b). Då det tidigare har studerats lite på detta område kunde det vara av etisk betydelse 

att titta närmare på konsumtionen av RFVT bland vuxna. 

 

 



9 
 

Tabell 1 Kodningsschema 

Variabler Tidigare kodning Index Kodning 

Värk 

Har du värk i skuldror 

nacke eller axlar? 

Har du ryggsmärtor, 

ryggvärk, höftsmärtor 

eller ischias?. 

Har du värk eller 

smärtor i händer, 

armbågar, ben eller 

knän? 

Har du huvudvärk 

eller migrän? 

1=Nej 

2=Ja, lätta besvär 

3=Ja, svåra besvär 

     4=1 

5-12=2 

 

1= Inte värk 

2= Värk 

 

1=Nej 

2=Ja, lätta besvär 

3=Ja, svåra besvär 

1=Nej 

2=Ja, lätta besvär 

3=Ja, svåra besvär 

1=Nej 

2=Ja, lätta besvär 

3=Ja, svåra besvär 

ÄÅO 

Känner du ängslan, 

oro eller ångest? 

1=Nej 

2 =Ja, lätta besvär 

3=Ja, svåra besvär 

    1=1 

2-3=2 

1= Inte besvär 

2=Besvär 

Stress 

Känner du dig för 

närvarande stressad? 

1=Nej 

2=Ja 

Konsumtionen av 

RFVT 

Har du under de 

senaste tre månaderna 

använt smärtstillande 

medicin utan recept? 

1=Nej 

2=Ja 

Ekonomiska 

bekymmer 

Har det under de 

senaste 12 månaderna 

hänt att du haft 

svårigheter att klara 

de löpande utgifterna 

för mat, hyra, 

räkningar m.m.?  

Om du plötsligt skulle 

hamna i en oförutsedd 

situation, där du på en 

vecka skulle skaffa 

fram 15.000kr, skulle 

du klara det? 

1=Nej 

2=Ja, vid ett tillfälle 

3=Ja, vid flera 

tillfällen 

    2=1 

3-5= 2 

 

1=Inga bekymmer 

2=Bekymmer 

1=Ja        

2=Nej      
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Resultat 

Tabell 2. Beskrivande statistik Översikt över studerade faktorer. 

 Totalt 

n (%) 

Konsumerar inte 

RFVT n (%) 

Konsumerar 

RFVT n (%) 

P-värde 

Samtliga 

N=151 425 

 

 76 524 (53,3) 66 985 (46,7)  

Kön     

Män.  73 444 (51,2) 44 824 (58,6) 28 620 (42,7) <0,001 

Kvinnor.  70 065 (48,8) 31 700 (41,4) 38 365 (57,3)  

Totalt  143 509 (100) 76 524 (100) 66 985 (100) 

 

 

Åldersgrupp     

16-44år 77 705 (54,1) 39 147 (51,2) 38 558 (57,6) <0,001 

45-65år 65 804 (45,9) 37 377 (48,8) 28 427 (42,4)  

Totalt   143 509 (100) 76 524 (100) 66 985 (100) 

 

 

Värk     

Inte värk.  90 560 (64,6) 55 288 (74,3) 35 272 (53,6) <0,001 

Värk.  49 645 (35,4) 19 160 (25,7) 30 485 (46,4)  

Totalt   

 

140 205 (100)  74 448 (100) 65 757 (100)  

ÄÅO     

Har inte ÄÅO.  97 284 (68,2) 54 808 (72,1) 42 476 (63,8) <0,001 

Har ÄÅO.  45 305 (31,8) 21 245 (27,9) 24 060 (36,2)  

Totalt  142 589 (100) 76 053 (100 )  66 536 (100) 

 

 

Stress     

Inte stressad 65 227 (45,5) 39 059 (51,1) 26 168 (39,2) <0,001 

Stressad.  77 986 (54,5) 37 330 (48,9) 40 656 (60,8)  

Totalt  143 213 (100) 76 389 (100 )  66 824 (100 ) 

 

 

Ekonomiska 

bekymmer 

    

Inte bekymmer 99 978 (69,7) 54 565 (71,3) 45 413 (67,8) <0,001 

Ekonomiska 

bekymmer 

43 531 (30,3) 21 959 (28,7) 21 572 (32,2)  

Totalt  143 509 (100) 76 524 (100) 66 985 (100) 

 

 

 

Lite färre än hälften konsumerade RFVT och det var fler kvinnor än män som konsumerade. 

Vanligast var det att konsumera i åldersgruppen 16-44 år. Det var 46,4 % bland dem som 

hade värk och 53,6% bland dem som inte hade värk som konsumerade RFVT (Tabell 2). 
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Ekonomiska bekymmer 

Andelen som hade ekonomiska bekymmer var 28,7%  (Tabell 2). Det var ett större antal av 

dem som inte hade ekonomiska bekymmer som konsumerade RFVT.  

Fler kvinnor än män hade bekymmer med ekonomin. En större andel kvinnor med bekymmer 

med ekonomin konsumerade RFVT jämfört med män med ekonomiska bekymmer. 

Kvinnorna konsumerade mer om de hade värk, bland männen konsumerade fler som inte hade 

värk. (Tabell 3).  

 

Tabell 3.  Konsumtion av RFVT bland dem som hade ekonomiska bekymmer och förekomst 

av värk.  

 Totalt n(%) Inte RFVT RFVT P-värde 

Män. n= 19 332 

Inte Värk 

 

12 952 (66,9) 

 

8 557 (73,7) 

 

4 395 (56,9) 

 

<0,001 

Värk 6 380 (33,1) 3 048 (26,3) 3 332 (43,1)  

Totalt 19 332 (100) 11 605 (100) 7 727 (100) 

 

 

Kvinnor.n=23316     

Inte värk 11 485 (49,3) 5 902 (59,9) 5 583 (41,5) <0,001 

Värk 11 831 (50,7) 3 958 (40,1) 7 873 (58,5)  

Totalt 23 316 (100)  9 860 (100) 13 456 (100)  

 

Besvär av ÄÅO 

I hela studien var det totalt 29,9% som besvärades av ÄÅO. Av dem som konsumerade RFVT 

var det fler som inte hade besvär av ÄÅO (tabell 2). 

Fler kvinnor än män besvärades av ÄÅO. En större andel kvinnor jämfört med män hade 

besvär av ÄÅO och konsumerade RFVT. Av dem som hade besvär av ÄÅO var det ett större 

antal som hade värk och konsumerade RFVT. Det var vanligare att kvinnorna hade värk och 

konsumera RFVT. Bland männen var konsumtionen av RFVT relativt jämn mellan dem som 

inte hade värk och bland dem som hade värk, med något fler som hade värk (Tabell 4). 
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Tabell 4. Konsumtion av RFVT bland dem som hade besvär av ÄÅO och förekomst av värk.  

 Totalt n(%) Inte RFVT RFVT P-värde 

Män. n=17 943 

Inte värk 

 

10 295 (57,3) 

 

6 296 (64,6) 

 

3 999 (48,5) 

 

<0,001 

Värk 7 675 (42,7) 3 435 (35,4) 4 240 (51,5)  

Totalt 17 970 (100) 9 731 (100) 8 239 (100)  

 

Kvinnor.n=26453     

Inte värk 12 685 (48) 6 803 (61,9) 5 882 (38,1) <0,001 

Värk 13 768 (52) 4 193 (38,1)  9 575 (61,9)  

Totalt 26 453 (100) 10 996 (100)  15 457 (100)  

 

 

Stressade 

I tabell 2 framgår det att 60,8%  av dem som konsumerade RFVT var stressade, i hela urvalet 

var det totalt 51,5% som var stressade.  

 

Det var fler kvinnor jämfört med män som var stressade och det var fler stressade kvinnor 

som konsumerade RFVT jämfört med män. Bland dem som var stressade och konsumerade 

RFVT hade 67,3 % värk. Bland kvinnor var konsumtionen större bland dem med värk. Det 

var vanligare för männen att konsumera RFVT fast de inte hade värk (Tabell 5).   
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Tabell 5. Konsumtion av RFVT bland dem som hade besvär av stress och förekomst av värk.  

 

 Totalt n (%) Inte RFVT RFVT P-värde 

Män. n=34 748 

Inte värk 

 

22 508 (64,8) 

 

13 649 (71) 

 

8 859 (57) 

 

<0,001 

Värk 12 240 (35,2) 5 559 (28) 6 681 (43)  

Totalt 34 748 (100) 19 208 (100) 15 540 (100) 

 

 

Kvinnor.n=41457     

Inte värk 21 700 (52,3) 11 048 (65,1) 10 652 (43,5) <0,001 

Värk 19 757 (47,7) 5 915 (34,9) 13 842 (56,5)  

Totalt 41 457 (100)  16 963 (100) 24 494 (100)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick att något färre än hälften i studien konsumerade RFVT och att det var 

fler kvinnor än män som konsumerade. Folkhälsoinstitutet (2009a) uppger att det är vanligast 

att konsumera RFVT i åldersgruppen 16-44 år, detta var även något som denna studie 

påvisade.  

Det var 53,6% bland dem som saknade värk som konsumerade RFVT i denna studie. 

Robinson, (1993) beskriver att det var nio av tio som hade migrän och konsumerade RFVT, i 

denna studie var den totala andelen av dem som konsumerade RFVT och hade värk 46,4 %. 

Förvisso var variabeln värk en sammanslagning mellan olika former av värk. Värk indikerade 

även i denna studie en ökad konsumtion av RFVT bland kvinnorna. Det var även alltid en 

större andel kvinnor med värk som konsumerade RFVT jämfört med männen i alla de tre 

stratifierade grupperna. Det var vanligast med avsaknad av värk bland männen som 

konsumerade RFVT, både bland dem som var stressade och bland dem som hade ekonomiska 

bekymmer. Nivån på värk hos männen bland dem som hade ÄÅO var relativt jämn. Är det 

möjligt att lägre konsumtion av RFVT hos de med värk beror på konsumtion av receptbelagda 

läkemedel? 

Payne, Neutel, Cho & DesMeules, (2004) utrycker i deras studie att tillräckliginkomst 

indikerade en minskad konsumtion, i denna studie visade det sig att det var fler som 

konsumerade RFVT och inte hade ekonomiska bekymmer. När enbart de med ekonomiska 

bekymmer studerades var det fler kvinnor med ekonomiska bekymmer som konsumerade 

RFVT jämfört med män.  

Resultatet i denna studie indikerade att kvinnor var lite mer stressade än män och det var fler 

kvinnor som hade värk och konsumerade RFVT. Detta resonemang kan möjligtvis tolkas via 

McEwen (2006) där denne redogör att det finns många tabletter att bruka för stressrelaterade 

problem samt att det finns en önskan av individer att lösa sin stress med hjälp av en tablett. 

Förvisso benämner McEwen tabletter som är receptbelagda och används för att lindra 

kroppsliga symtom av stress. Statens offentliga utredningar (2006)  beskriver att kroppsliga 

symtom som ingår i den vardagliga framställningen av begreppet stress är t.ex. huvudvärk och 

magvärk. Då kvinnorna i denna studie både var mer stressade och konsumerade mer RFVT än 

män skulle värk kunna vara en tänkbar orsak till den stora konsumtionen av RFVT bland 

kvinnorna. Kan stress och konsumtion av RFVT ha ett möjligt samband utöver förekomst av 

värk, då det i denna grupp var det största antalet män som konsumerade fast de inte hade 
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värk? Kvinnorna konsumerade som tidigare nämnt mest RFVT och konsumtionen av RFVT 

var totalt störst hos både kvinnor och män i gruppen stressade. 

Gunell, Murray & Hawtorn (2000) redogör i sin studie att det antagligen finns faktorer utöver 

tillgänglighet som bidrar till stora intag av Paracetamol, såsom skillnader i popularitet av 

RFVT mellan olika geografiska regioner eller förekomsten av andra metoder för suicid. 

Suicid var inte någon faktor som studerats i denna studie däremot förekomsten av besvär av 

ÄÅO, stress och ekonomiska bekymmer. Statistiska centralbyrån (2006a) utrycker att 23 % av 

kvinnorna och 13 % av männen i Sverige besväras av ÄÅO. I denna studie var det i likhet 

med SCB fler kvinnor än män som besvärades av ÄÅO. Det var även fler kvinnor med ÄÅO 

som konsumerade RFVT av dessa var det som tidigare redogjort fler som hade värk. Bland 

männen med ÄÅO var konsumtionen av RFVT relativt lika mellan dem som inte hade värk 

och hade värk.  

Bland de män som konsumerade RFVT och var stressade eller hade ekonomiska bekymmer 

var det fler utan värk men i likhet med Gunell. Murray & Hawtorn (2000) studie är det svårt 

att avgöra om det har att göra med tillgänglighet eller någon annan faktor . Värk var 

genomgående relevant för kvinnornas konsumtion av RFVT men bland männen fanns inte 

denna klara koppling till värk. I likhet med vad Abbott & Fraser (1998) utrycker, att utöver 

lättare former av värk användes RFVT även för att hantera ÄÅO eller stress, indikerade stress 

en ökad konsumtion bland de undersökta faktorerna i denna studie.  
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Metod diskussion  

Studien var en tvärsnittstudie som endast har gett ögonblicksbilder av situationen. Designen 

valdes för den fångade studiens syfte på ett bra sätt. Där det har hittats samband mellan 

variabler gick det inte att se huruvida det var ett orsakssamband och det i sin tur bidrog till 

oklarheter i orsaksriktningen. Där detta var mest tydligt var i relationen mellan förekomsten 

av värk, konsumtionen av RFVT och stress. Detta medförde att designen påverkade studiens 

interna validitet negativt i och med att det fanns oklarheter kring orsaksriktning. Man kan 

däremot säga att det finns koppling mellan dem variabler som studerats men det går inte dra 

kausala slutsatser (Bryman, 2002:57). Vald design bidrog till att fånga en ögonblicksbild av 

vad studien ville undersöka, i detta fall år 2006 då enkäterna var genomförda, men gick inte 

att titta framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 2003:20). Syftet med studien var inte att hitta 

kausala samband mellan variablerna, fördelarna med den valda designen var större än bristen 

klarhet i orsaksriktningar och tidsaspekten.  

Studien var baserad på redan insamlat datamaterial och det genomfördes en så kallad 

sekundäranalys. Tillvägagångssätt var valt med anledning till att spara tid och pengar samt att 

datamaterialet besatt väldigt god kvalitet. Nackdelar med metoden var att datamaterialet var 

obekant i ett första skedet (Bryman, 2002: 207-211). 

Då denna studie var genomförd på detta sätt och ingen datainsamling skedde direkt från 

respondenter, samt att materialet var avkodat när det kom tillhanda, var frågor om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav inte relevant för 

denna studie.  Funderingar om de grundläggande etiska frågorna, beskrivna i Bryman, 

2002:440, och tillvägagångssätt för dessa hänvisas till den tekniska rapporten från Statistiska 

centralbyrån (2006b). 

De åldrar som studerats i denna studie var 16-65 år där dessa delades in i två åldersgrupper. 

Avgränsningen till dessa gjordes med anledning av Folkhälsoinstitutet (2009b) där de 

presenterar att bruket av RFVT var vanligast i åldern 16-65 år. Med avgränsningen till dessa 

åldersgrupper samt att materialet rör Västernorrlands befolkning bör man vara försiktig med 

att generalisera resultaten vidare. 

Variablerna värk och ekonomi blev resultatet av en sammanslagning av frågor rörande värk 

och ekonomi. Dessa frågor sammanfördes för att fånga alla dem som hade värk samt 

ekonomiska bekymmer. När det gällde frågan i grundmaterialet rörande smärtstillande 
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medicin utan recept har denna fråga under processen upplevts av författaren som otydlig. För 

det första är det ett tidspann på tre månader samt en tolkningsfrihet till frågan. Denna 

frågeställning som i startskedet av studien uppfattades som en indikator på RFVT skulle även 

möjligtvis kunna tolkas av respondenter som t.ex. konsumtion av receptbelagd medicin hos 

dem som saknar recept. Medvetenhet har funnits kring detta och frågan har i denna studie fått 

representera RFVT. Förutom denna ambivalens med nyckelvariabeln rörande RFVT har 

ursprungsmaterialet innehållit frågor som kunde svara emot forskarfrågorna och syfte för 

studien (Bryman, 2002: 208-209).  

 

Chi2 test har genomförts med anledning av möjligheten att titta till samband mellan 

variablerna. Då faktorerna som skulle undersökas i denna studie var fler passade Chi 2 test 

som tillvägagångssätt i analyserna (Ejlertsson, 2003: 207-208). Andra analysmetoder hade 

kunnat användas i denna studie för att studera samband t.ex. regressionsanalys för att 

undersöka hur stark sambandet var mellan de olika variablerna.  

Viktkalibrering har skett för att spegla Västernorrlands läns befolkning samt för att korrelera 

bort interntbortfall. Viktkalibrering bidrog till i stort sett bara signifikanta värden detta var till 

en nackdel.  
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Slutsats 

Kvinnor konsumerade mer RFVT än män. Vanligast var det att konsumera i åldersgruppen 

16-44 år. Det fanns ett samband mellan konsumtionen av RFVT och värk bland kvinnor, 

bland män var det fler som konsumerade som inte hade värk. Att vara stressad indikerade en 

ökad konsumtion denna koppling var inte lika tydlig för ekonomiska bekymmer och ÄÅO.  

  

Kopplingen mellan män som inte har värk och deras konsumtion av RFVT bör undersökas 

vidare, samt om det finns något orsakssamband mellan stress och konsumtionen av RFVT. 
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