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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Flertalet studier har påvisat förekomsten av skillnader i hälsa mellan olika 

sociala grupper i samhället. De tidigare studierna visar att det finns olika förhållanden mellan 

utbildningsnivå, ålder, socioekonomisk status, socialt stöd respektive kön och den 

självskattade hälsan. Syfte: Syftet är att undersöka den självskattade hälsan hos kvinnor 

med olika utbildningsnivåer i Västmanlands län, beskriva åldersskillnader samt om det finns 

några samband mellan självskattad hälsa och socialt stöd, ekonomisk situation och 

sysselsättning. Metod: Metoden utgår från en kvantitativ ansats där befintlig data från 

befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor 2012 i Västmanland har använts till analys. 

Resultat: Resultatet visar att det förekommer signifikanta skillnader i självskattad hälsa hos 

kvinnor i Västmanland med olika utbildningsnivåer, åldrar, socialt stöd, ekonomisk situation 

och sysselsättning. Det finns samband mellan dålig självskattad hälsa och förgymnasial- och 

gymnasial utbildningsnivå, ålder (50-64 år), bristande socialt stöd, ekonomiska svårigheter 

respektive sjukskrivning/ förtidspension samt arbetslöshet. Slutsats: Samband har 

identifierats mellan självskattad hälsa och utbildningsnivå samt mellan självskattad hälsa och 

faktorerna ålder, socialt stöd, ekonomisk situation och sysselsättning. Däremot visar studien 

att skillnaderna i självskattad hälsa mellan utbildningsnivåerna bland kvinnor i Västmanland 

med större sannolikhet beror på åldersskillnader, skillnader i socialt stöd, ekonomiska 

svårigheter och sysselsättning än enbart på grund av utbildningsnivån.  

Nyckelord: ojämlik hälsa, självskattad hälsa, social gradient, socioekonomiska faktorer



 

ABSTRACT 

Background: Several studies have demonstrated the existence of differences in health 

between social groups. The previous studies show that there are different relationships 

between educational level, age, socioeconomic status, social support, sex, and self-rated 

health. Aims: The aim of this study is to examine differences in self-assessed health among 

women with different educational levels in Västmanland, describe age differences and study 

whether there is any associations between self-assessed health and social support, economic 

situation and employment. Method: This method is based on a quantitative approach where 

existing data from the population health survey ”Health on equal terms 2012” in 

Västmanland is used for analysis. Results: The results show that there are significant 

differences in self-rated health among women in Västmanland with different levels of 

education, age, social support, financial situation and employment. There is also associations 

between poor self-rated health and lower educational levels, age (50-64 years), lack of social 

support, financial hardship and sickness/ disability and unemployment. Conclusion: 

Correlations have been identified between self-rated health and level of education as well as 

between self-rated health and age, social support, financial situation and employment. 

However, the study shows that the differences in self-rated health between educational levels 

among women in Västmanland more likely due to age differences, differences in social 

support, financial difficulties and employment than simply because of the level of education. 

Keywords: health inequalities, self-rated health, social gradient, socioeconomic factors
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INTRODUKTION 

Hälsa är betydelsefull för individers välfärd och är en viktig resurs genom hela livet. Även om 

individers biologiska förutsättningar är olika så bör inte möjligheterna att uppnå en god hälsa 

påverkas av faktorer som utbildningsnivå, inkomst, social klass eller socialt stöd. 

Under min kandidatutbildning i folkhälsovetenskap har jag fått ökad förståelse för att hälsan 

inte är jämlik fördelad i något samhälle eller land oavsett utvecklingsgrad eller ekonomisk 

situation. Förekomsten av ojämlikhet i hälsa ökar dessutom idag i höginkomstländer med 

omfattande välfärdssystem såsom Sverige. Det är därför viktigt att studera förekomsten av 

ojämlikheter i folkhälsan för att förstå orsakerna till den och för att kunna motverka ohälsan. 

I regeringens proposition (Prop 2007/08:110) om en förnyad folkhälsopolitik framgår det att 

det övergripande målet med folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa för alla och därmed motverka den idag ojämlikt fördelade hälsan.  

Denna C-uppsats genomfördes utifrån ett uppsatsförslag från Kompetenscenter för hälsa i 

Region Västmanland. Utifrån befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor 2012 i 

Västmanland erbjöds en möjlighet att studera faktorer som påverkar eller som har ett 

samband med den självskattade hälsan hos kvinnor med olika utbildningsnivåer i länet. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Begreppsförklaring 

Självskattad hälsa: Självskattad hälsa är ett mått som används inom forskning då 

begreppet ger en omfattande och övergripande information om hälsa och välbefinnande hos 

individer (Undén & Elofsson, 2006). Enligt Idler och Benyamini (1997) utgör självskattad 

hälsa en källa till värdefull information om individers hälsotillstånd. 

Socialt stöd: Socialt stöd definieras som det känslomässiga stödet som andra individer 

erbjuder och kan exempelvis innebära möjligheten att ha någon att prata med och få stöd av 

vid personliga bekymmer (Rostila, 2012). 

Utbildningsnivå: En individs utbildningsnivå klassificeras av dennes högsta genomförda 

utbildning och kan delas upp i förgymnasial utbildning (grundskola, folkskola eller 

motsvarande), gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (högskoleutbildning, 

kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning) (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Ekonomisk situation: Den ekonomiska situationen utgörs av individers eller hushålls 

löpande inkomster och utgifter och är av betydelse för att kontrollera och medvetet kunna 

styra sina livsvillkor (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Sysselsättning: Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) är sysselsättning och arbete centrala 

faktorer för hälsan. Sysselsatta, arbetslösa och sjukskrivna/ förtidspensionärer/ övriga är 

exempel på indelningar av sysselsättning (Toivanen & Vinberg, 2012). 

1.2 Ojämlikhet i hälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) har Sverige ett förhållandevis jämlikt samhälle 

däremot har skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället ökat. Några faktorer som 

har påvisats ha betydelse för individers hälsa och som också påverkar till en mer ojämlik 

hälsa i befolkningen är socioekonomisk status, livsvillkor och levnadsvanor. Enligt Rostila 

och Toivanen (2012) följer hälsan en social gradient där de med högre social position i 

samhället också har bättre hälsa och ett längre liv som följd av tillgång till fler resurser. 

Resurser kan exempelvis vara i form av ekonomi, inflytande, bra boende och högre 

yrkesmässig status. Utbildningsnivå, social klass och inkomst är vanliga indikatorer på social 

position och dessa är vanligen relaterade till varandra då oftast en högre utbildning krävs för 

att få ett yrke med hög status och därigenom även en högre inkomst. Den sociala gradienten i 
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hälsa varierar över livets gång, mellan könen, olika åldersgrupper och mellan geografiska 

områden och den orättvisa fördelningen av hälsa mellan olika sociala grupper i samhället blir 

allt tydligare. Folkhälsomyndigheten (2016b) visar att 80 procent av de i åldrarna 16-44 år 

har bra självskattad hälsa därefter minskar andelen med bra självskattad hälsa till 70 procent 

i åldersgruppen 45-64år och 60 procent i åldersgruppen 65-84 år.  

1.2.1 Socialt stöd och hälsa 

Enligt Rostila (2012) utgår socialt stöd från individers sociala relationer och kan bidra till att 

individer upplever att de är älskade, uppskattade och behövda samt kan även minska psykisk 

nedstämdhet. Studier visar att ensamhet i form av social isolering påverkar hälsan negativt 

samt att hälsan ökar med antalet sociala relationer. Att individer känner ett stöd i sina 

relationer kan även påverka till att vissa situationer inte upplevs lika problemfyllda och att de 

känslomässiga, fysiologiska och beteendemässiga reaktionerna till följd av påfrestande 

händelser mildras. Att ha tillgång till socialt stöd kan både främja hälsan direkt exempelvis 

genom att individen kan få hjälp med att lösa olika problem samt indirekt genom att 

vetskapen om ett bakomliggande stöd kan minska stressen som individen annars skulle 

uppleva i besvärliga situationer. Fördelningen av socialt stöd är däremot inte jämlik i 

samhället, utan baseras på faktorer som kön, social klass, utbildningsnivå och inkomst, vilket 

också kan bidra till hälsans ojämlika fördelning (Rostila, 2012). Granström, Molarius, 

Garvin, Elo, Feldman och Kristenson (2015) visar att bristande socialt stöd är vanligast i 

grupper med låg utbildningsnivå och enligt Molarius, Berglund, Eriksson, Lambe, 

Nordström, Eriksson och Feldman (2006) är det även vanligare att grupper med bristande 

socialt stöd även skattar sin hälsa som dålig. 

1.3 Socioekonomiska skillnader i hälsa 

Socioekonomisk status innefattar enligt Bihagen och Nermo (2012) utbildningsnivå, inkomst 

och social klass och det finns tydliga samband mellan dessa variabler. I Sverige finns det 

dessutom tydliga samband mellan socioekonomisk status och hälsoutfall, sjuklighet och 

dödlighet (Fritzell, 2012). Enligt Read, Grundy och Foverskov (2016) finns det tydliga 

samband mellan låg självskattad hälsa, sämre välmående och lägre socioekonomisk status.  

1.3.1 Utbildningsnivå och hälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) har utbildningsnivå betydelse för hälsan och det är 

utifrån utbildningsnivå som flera samband för ojämlikhet i hälsa studeras. Det finns starka 

samband mellan låg utbildningsnivå, låg social position i samhället och ökad risk för ohälsa 

samt sämre livsvillkor. Högutbildade har generellt en bättre hälsa och bättre förutsättningar 

för att bibehålla en god hälsa jämfört med lågutbildade. År 2015 skattade cirka 80 procent av 

befolkningen med eftergymnasial utbildning sin hälsa som bra medan endast cirka 60 

procent av männen och 55 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning skattade sin 
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hälsa lika positivt (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Enligt Fritzell (2012) kan utbildning 

påverka hälsan positivt direkt genom att individen får ökad möjlighet att samla, sortera och 

värdera hälsoinformation samt indirekt genom att utbildning leder till ökade möjligheter i 

arbetslivet och i förlängningen ofta till en bättre inkomst. Generellt har den ekonomiska 

standarden haft en sämre utveckling hos lågutbildade och då särskilt hos kvinnorna med låg 

utbildning jämfört med hos dem med högre utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

Enligt Granström et al. (2015) har skillnaderna i självskattad hälsa ökat mellan 

utbildningsnivåerna under senare år och det är dessutom vanligare att de med förgymnasial 

utbildning har ekonomiska svårigheter, saknad av arbete på grund av arbetslöshet eller 

förtidspension och lågt socialt stöd. 

1.3.2 Ekonomi och hälsa 

Ekonomiska resurser ökar individers möjligheter att påverka sina livsvillkor och 

levnadsvanor samt ger även en större känsla av kontroll i livet vilket påverkar hälsan positivt 

(Fritzell, 2012). Låg inkomst påverkar enligt Roos och Prättälä (2012) hur individer bor samt 

kan hindra individer från att göra hälsosamma val i livet. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016b) har bristande ekonomiska förhållanden som leder till ekonomisk stress och låg 

kontroll i livet negativa effekter på hälsan oavsett individens utbildningsnivå och yrke. 

Molarius et al. (2006) visar att dålig självskattad hälsa är vanligare bland de med ekonomiska 

svårigheter och att arbetslösa och förtidspensionärer är de grupper där den självskattade 

hälsan påverkas mest negativt av ekonomiska svårigheter. De med sämst ekonomisk 

situation i Sverige är kvinnor med förgymnasial utbildning och kvinnor tjänar generellt sett 

mindre men har i genomsnitt högre utbildningsnivå än män (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

1.3.3 Sysselsättning och hälsa 

Social klass är en stratifiering som visar vilken yrkesmässig status individer har. Enligt den 

svenska socioekonomiska indelningen delas individer in i klasserna: högre, mellan och lägre 

tjänstemän, arbetare med kvalificerade och okvalificerade yrken samt företagare och 

jordbrukare (Bihagen & Nermo, 2012). Det förekommer tydliga klasskillnader vid 

fördelningen av hälsa i befolkningen exempelvis har arbetare med okvalificerade yrken sämst 

hälsa av alla klasser och sedan stiger hälsan med varje klass till de högre tjänstemännen som 

har bäst hälsa (Fritzell, 2012).   

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) finns det även skillnader i hälsa mellan de som har ett 

arbete och de som är arbetslösa, där de arbetslösa har sämre hälsa. Arbetslöshet ökar risken 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och ohälsa till följd av 

alkoholmissbruk. Men även risken för ohälsosamma levnadsvanor ökar vid brist på arbete 

samt risken att dö i förtid av exempelvis självmord eller följderna av alkoholmissbruk. Högst 

förekomst av arbetslöshet finns bland lågutbildade då en högre utbildningsnivå kan ses som 

en skyddsfaktor mot arbetslöshet (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Enligt Molarius et al. 

(2006) så finns det starka samband mellan sysselsättning och självskattad hälsa där 
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arbetslösa och förtidspensionärer har störst sannolikhet att ha en dålig självskattad hälsa 

jämfört med de som har ett arbete. Andra studier visar också att arbetslöshet påverkar den 

självskattade hälsan negativt men även att hälsoeffekterna beror på individuella faktorer som 

kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst. Den självskattade hälsan påverkas mer negativt av 

arbetslöshet hos grupper med lägre socioekonomisk status (Norström, Virtanen, 

Hammarström, Gustafsson & Janlert, 2014). 

1.4 Könsskillnader i hälsa 

Enligt Gisselmann, Hemström och Toivanen (2012) finns det könsskillnader i hälsa som 

antingen kan vara resultatet av biologiska skillnader eller sociala förhållanden som påverkar 

könen olika. Även i relativt jämställda samhällen finns könsskillnader i förväntad 

medellivsängd där män har en något kortare förväntad livslängd än kvinnor. Kvinnor skattar 

däremot sin hälsa sämre i jämförelse med vad män generellt gör och rapporterar mer fysiska 

besvär exempelvis värk i rörelseorganen. Upp till pensionsåldern har kvinnor dessutom 

större nedsatt arbetsförmåga till följd av långvarig sjukdom. Kvinnor i alla åldersgrupper 

rapporterar även större förekomst av psykiska besvär som oro, ångest, ängslan, trötthet och 

sömnbesvär jämfört med män (Gisselmann et al., 2012). Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016b) skattade närmare 80 procent av männen i befolkningen att de hade ett bra 

hälsotillstånd år 2015 medan cirka 70 procent av kvinnorna skattade sin hälsa lika positivt. 

Studien av McFadden, Luben, Bingham, Wareham, Kinmonth och Khaw (2008) visade också 

att en större andel av kvinnorna hade lägre självskattad hälsa i de allra flesta sociala klasser 

jämfört med männen.  

1.5 Teoretisk bakgrund 

Inom den vetenskapliga litteraturen diskuteras sociala skillnader i hälsa och anledningen till 

att dessa hälsoskillnader uppstår. Några modeller som försöker förklara den ojämlika hälsan 

är den materialistisk-strukturella förklaringsmodellen, beteende-livsstils 

förklaringsmodellen och psykosociala förklaringsmodellen. Det som är gemensamt för dessa 

förklaringsmodeller är att de bygger på teorin att sociala faktorer orsakar skillnader i hälsa 

(Molarius et al., 2006). Moor, Spallek och Richter (2016) visar att materiella, psykosociala 

och beteendemässiga faktorer enskilt bidrar till socioekonomiska skillnader i den 

självskattade hälsan. Faktorerna bidrar även gemensamt till socioekonomiska skillnader i 

hälsa däremot var det de materiella faktorerna som visades bidra mest till skillnaderna i 

självskattad hälsa då de både påverkar hälsan direkt men även indirekt genom att påverka 

villkoren för de psykosociala resurserna och de hälsorelaterade beteendena.  
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1.5.1 Materialistisk-strukturella förklaringsmodellen 

Den materialistisk-strukturella förklaringsmodellen (Bilaga B) har sina rötter i marxismen 

och har inspirerats av 1800-talets och det tidiga 1900-talets sociala förhållanden med 

materiell fattigdom och för tidig död bland barn och unga människor (Elstad, 2000). 

Förklaringsmodellen anser att skillnader i hälsa mellan sociala grupper i samhället orsakas 

av skillnader i materiella och strukturella resurser exempelvis levnadsförhållanden, inkomst, 

yrkesmässig status och arbetsmiljö. Ekonomiska resurser är en materiell faktor som kan 

påverka andra levnadsförhållanden som exempelvis bostadsförhållanden och kostvanor som 

i sin tur påverkar hälsan hos individen (Granström et al., 2015). Oort, Lenthe och 

Mackenbach (2005) visade att genom att stärka lågutbildades materiella resurser så kan 

skillnaderna mellan olika utbildningsnivåers dödlighet minska avsevärt. De stärkta 

materiella tillgångarna visade sig även ha en positiv påverkan på de psykosociala och 

beteendemässiga faktorerna vilket också bidrog till minskad ojämlik dödlighet mellan 

utbildningsnivåerna.  

1.5.2 Beteende-livsstils förklaringsmodellen 

Beteende-livsstils modellen härstammar från efterkrigstiden där förekomsten av hjärt-

kärlsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar ökade och där konsumtionsmönster och 

levnadsvanorna i det ökade välståndet fick större fokus som bestämningsfaktorer för hälsan 

(Elstad, 2000). Enligt förklaringsmodellen (Bilaga B) så uppstår skillnader i levnadsvanor 

och hälsobeteenden som ett resultat av individers sociala klass. Modellen menar att sociala 

klasser har olika levnadsvanor och hälsobeteenden eftersom individer ofta utvecklar 

levnadsvanor utifrån sin sociala klasstillhörighet, då de dels stärker identiteten och dels 

anpassar sina beteenden utifrån sin kunskap om vad som påverkar hälsan. Detta kan vara en 

förklaring till ojämlik hälsa mellan olika sociala grupper. Levnadsvanor som skiljer sig mellan 

olika grupper är exempelvis fysisk aktivitet, kostvanor och rökning (Molarius et al., 2006).  

1.5.3 Psykosociala förklaringsmodellen 

Den psykosociala förklaringsmodellen uppkom under 1990-talet och anser att hälsans 

bestämningsfaktorer varierar på grund av historiska förändringar, och att de tidigare 

förklaringsmodellerna inte är lika relevanta i nutidens samhälle (Elstad, 2000). Enligt 

förklaringsmodellen (Bilaga B) så uppstår skillnaderna i hälsa mellan olika sociala grupper av 

att fördelningen av olika resurser skapar frustration och stress hos de minst fördelaktiga 

grupperna i samhället vilket resulterar i att de utvecklar destruktiva och ohälsosamma 

levnadsvanor och beteenden som på sikt leder till ohälsa. Modellen bygger på att 

psykosociala faktorer som socialt kapital, socialt stöd och egenmakt fungerar som verktyg för 

att hantera stressen och förbättrar hälsan (Molarius et al., 2006). Modellen menar även att 

det är förekomsten av stress hos individer i de lägre sociala klasserna och lågt socialt kapital 

som skapar ojämlik hälsa (Elstad, 2000). Uphoff, Pickett, Cabieses, Small och Wright (2013) 

visar på betydelsen av de psykosociala faktorerna för en god hälsa. I deras systematiska 
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genomgång bekräftade 56 studier att det fanns ett samband mellan socialt kapital och 

socioekonomiska skillnader i hälsa. För individer med låg socioekonomisk status kan socialt 

kapital både ha starka positiva hälsoeffekter samt kan även motverka andra negativa 

hälsoeffekter. 

1.6 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att många studier har studerat ojämlik hälsa utifrån faktorer 

som socioekonomiska skillnader, skillnader i socialt stöd, utbildningsnivå, åldersgrupper och 

kön samt sökt efter olika samband mellan dessa faktorer och hälsa. Enligt 

litteraturgenomgången är det de med lägre socioekonomisk status, de som saknar socialt 

stöd, de som har låg utbildningsnivå, de som är i medelåldern och uppåt samt kvinnor som 

har sämst hälsa i samhället. Teorierna om varför skillnader i hälsa mellan sociala grupper 

uppkommer kan vara nycklar till att komma åt och arbeta för att motverka dessa sociala 

skillnader. Att skillnaderna i fördelning av hälsa mellan sociala grupper i samhället blir allt 

tydligare är oroväckande därför behövs fler studier som undersöker ojämlik hälsa och vad 

som skapar de sociala skillnaderna i hälsan. Därför fokuserar denna studie på att undersöka 

den självskattade hälsan hos kvinnor med olika utbildningsnivåer, åldersgrupper, socialt 

stöd, ekonomiska situationer och sysselsättning samt studera eventuella samband med 

självskattad hälsa. 

2 SYFTE  

Syftet är att undersöka den självskattade hälsan hos kvinnor med olika utbildningsnivåer i 

Västmanlands län, beskriva åldersskillnader samt om det finns några samband mellan 

självskattad hälsa och socialt stöd, ekonomisk situation och sysselsättning. 

2.1 Frågeställningar 

 Vilken är den självskattade hälsan hos kvinnor med olika utbildningsnivåer? 

 Finns det några åldersskillnader vid den självskattade hälsan hos kvinnorna med 

olika utbildningsnivåer? 

 Finns det något samband mellan självskattad hälsa hos kvinnor med olika 

utbildningsnivåer, ålder och socialt stöd? 
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 Finns det något samband mellan självskattad hälsa hos kvinnor med olika 

utbildningsnivåer, ålder och ekonomisk situation? 

 Finns det något samband mellan självskattad hälsa hos kvinnor med olika 

utbildningsnivåer, ålder och sysselsättning? 

3 METOD 

Enligt Bryman (2011) är kvantitativ och kvalitativ ansats de vanligaste metoderna vid 

folkhälsovetenskapliga studier. Med den kvantitativa ansatsen är fokus på kvantifiering och 

verkligheten studeras utifrån objektiva, mätbara och logiska observationer som går att 

jämföra med tidigare erfarenheter. Till skillnad från den kvantitativa ansatsen så fokuserar 

den kvalitativa ansatsen på ord, upplevelser och erfarenheter för att påvisa hur verkligheten 

kan se ut. Enligt Merrill (2013) kan även en epidemiologisk metod användas med fokus att 

undersöka gruppers sjukdomsbördor och hälsotillstånd. En kvantitativ ansats användes 

eftersom den metoden lämpar sig för att undersöka fördelning, skillnader och samband 

(Bryman, 2011) vilket även var studiens syfte. Data från den befolkningsundersökningen 

Hälsa på lika villkor 2012 i Västmanland användes till den här studien. 

3.1 Datainsamling 

Hälsa på lika villkor 2012 är en befolkningsundersökning som genomfördes år 2012 av 

Statistiska centralbyrån (SCB) i samverkan med Folkhälsomyndigheten och landstingen i 

Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län i syfte att undersöka befolkningens 

livsvillkor, levnadsvanor, hälsotillstånd och vårdkontakter (Hälsa på lika villkor, 2012). 

Befolkningsundersökningar som Hälsa på lika villkor genomförs vart fjärde år för att ge 

kunskap om gruppers hälsoutveckling och hur hälsoutvecklingen påverkas av bland annat 

livsvillkor och levnadsvanor samt ger ett underlag för planering av folkhälsoarbeten 

(Landstinget Västmanland, 2012).  

Studien Hälsa på lika villkor 2012 genomfördes genom att en enkät skickades till ett antal 

slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16 till 84 år. Enkäten innehöll 103 frågor om bland 

annat hälsotillstånd, levnadsvanor, livsvillkor, ekonomiska förhållanden samt trygghet och 

sociala relationer. För studiens syfte kompletterades svaren med uppgifter om exempelvis 

utbildning, civilstånd, inkomst och boendeområde från SCB (Hälsa på lika villkor, 2012). De 

som valde att medverka i studien kunde välja mellan att antingen besvara frågorna i 

enkätformuläret som skickades ut eller besvara frågorna via internet med ett givet 

användarnamn och lösenord (Landstinget Västmanland, 2012).  
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Materialet till den här studien är hämtat från enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2012 

i Västmanland vilket innebär att sekundärdata används och analyseras vilket enligt Bryman 

(2011) betyder att data ursprungligen har samlats in av andra forskare och för andra syften.  

3.2 Studiedesign 

Den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 var en observerande tvärsnittsstudie då 

data samlades in med enkäter vid ett tillfälle (Hälsa på lika villkor, 2012). Enligt Ejlertsson 

(2012) ger tvärsnittstudier en ögonblicksbild av det som avses studeras och syftar att 

upptäcka mönster vid skillnader och samband mellan olika variabler. Studiedesignen kan 

användas för att undersöka relationer mellan variabler men kan inte påvisa vad som är orsak 

och verkan om ett samband påträffas (Bryman, 2011). Fall-kontrollstudie och kohortstudie är 

andra studiedesigner som undersöker samband. Fall-kontrollstudier utgår från att undersöka 

fall som redan har en sjukdom och jämför deras exponeringar bakåt i tiden med en 

kontrollgrupp som inte har sjukdomen och kohortstudier utgår från att följa en grupp över 

tid där en del exponeras och en del inte exponeras av en viss riskfaktor för att studera i vilken 

omfattning olika sjukdomar utvecklas hos de olika grupperna (Ejlertsson, 2012). Eftersom 

denna studiens tidsram är begränsad och syftar till att undersöka förekomst av olika 

hälsotillstånd och eventuella samband mellan olika variabler hos en stor befolkning så passar 

en tvärsnittstudie eftersom den möjliggör att undersöka en stor population och vid en 

tidpunkt för att undersöka sambandsmönster (Bryman, 2011). 

3.3 Urval och avgränsning 

I undersökningen Hälsa på lika villkor 2012 användes ett slumpmässigt urval stratifierat på 

ålder, kön och kommun för att selektera totalt 63 800 personerna i åldrarna 16-84 år. Urvalet 

ämnade representera befolkningen i sammanlagt 39 kommuner med cirka 900 000 invånare 

i åldersgruppen. I Västmanlands län selekterades 12 715 personer som enkäten skickades till 

(Hälsa på lika villkor, 2012). Urvalsmetoden innebär att populationen delas in i grupper 

varifrån ett slumpmässigt urval genomförs. Metoden är användbar då syftet är att studera 

många grupper i befolkningen, även de med låg svarsfrekvens. Genom att använda 

stratifierat urval ökar precisionen av mätningarna samt att precisionen av mätningarna inom 

varje grupp ökar vilket ökar möjligheten att uttala sig om specifika grupper (Bryman, 2011). 

En annan vanlig urvalsmetod som kan användas för att dra ett stickprov vid större 

befolkningsundersökningar är ett så kallat obundet slumpmässigt urval. Vid ett obundet 

slumpmässigt urval så har alla invånare i befolkningen lika stor sannolikhet att bli utvalda 

däremot kan det innebära att mindre grupper inte blir tillräckligt synliga i resultatet då 

kanske få personer från dessa grupper blir utvalda (Ejlertsson, 2012). 

Till denna studie har endast data från kvinnor i Västmanlands län och i åldrarna 25-64 år 

används samt ålderspensionärer har exkluderats som sysselsättning. Utifrån befintliga frågor 
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i Hälsa på lika villkor 2012 valdes fyra frågor ut vilka antogs möjliggöra att besvara 

frågeställningarna och studiens syfte, registerdata om utbildningsnivå och ålder hade redan 

anslutits till de individuella enkätsvaren av SCB. Den första frågan besvarade självskattat 

hälsotillstånd, den andra frågan behandlade tillgång till socialt stöd, den tredje frågan 

behandlade ekonomiska svårigheter och den fjärde frågan behandlade sysselsättningen hos 

deltagarna (Bilaga A). 

3.4 Bortfall  

Enligt Ejlertsson (2012) finns det två typer av bortfall, det ena non-response innebär ett 

bortfall på grund av att någon i studien väljer att inte delta och det andra missing data 

innebär att en eller flera frågor lämnas obesvarade vilket också resulterar i ett bortfall. Om 

det är tydligt att en av deltagarna inte besvarar frågorna uppriktigt exempelvis genom att 

fylla i flera svarsalternativ när endast ett efterfrågas eller genom att lämna anteckningar vid 

sidan av rutorna så blir personens data oanvändbar och exkluderas vilket leder till ett bortfall 

i studien. Det är viktigt att studera bortfallet då det enligt Bryman (2011) annars kan generera 

ett samplingsfel som kan ge ett missvisande resultat. 

Den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 hade en svarsfrekvens på cirka hälften 

vilket innebär att bortfallet kan ha påverkat resultatet men eftersom urvalet var 

förhållandevis stort så ökar ändå sannolikheten att precisionen i urvalet blir större (Bryman, 

2011). Medverkan i studien var frivillig och totalt besvarade 32 548 personer enkäten vilket 

gav studien en svarsfrekvens på 51 procent (Hälsa på lika villkor, 2012). I Västmanlands län 

svarade 6 248 personer på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 49 procent (Landstinget 

Västmanland, 2012). 

I denna studie används endast data från kvinnorna i Västmanlands län i åldersgruppen 25-64 

år vilket utgör 1 781 personer. Bortfall till följd av missing data för varje enkätfråga (Bilaga A) 

och registerdata från SCB presenteras i tabell 1.  

Tabell 1 Bortfall till följd av missing data för varje enkätfråga och registerdata 

Enkätfråga Bortfall Bortfall (%) Antal svarande 

1 56 3 1725 

2 12 0,7 1769 

3 14 0,8 1767 

4 75 4,3 1706 

Registerdata (SCB) Bortfall Bortfall (%) Antal svarande 

Utbildningsnivå 7 0,4 1774 

Ålder 0 0 1781 
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3.5 Variabler 

Det finns flera typer av variabler och de brukar delas upp i kvantitativa och kvalitativa 

variabler. En kvantitativ variabel är numerisk och antingen kontinuerlig eller diskret, där 

kontinuerlig innebär att variabeln kan anta alla intervallets värden och diskret innebär att 

variabeln är begränsad till vissa värden exempelvis heltalsvärden. Svaralternativen till 

kvantitativa variabler är antingen av intervallskala eller också kvotskala (Jakobsson, 2011). 

Intervallskala är enligt Ejlertsson (2012) en numerisk skala där intervallen mellan varje 

skalsteg är lika stora vilket gör en rangordning mellan två mätvärden möjlig. Kvotskala har 

däremot även en absolut nollpunkt, kan rangordnas och skillnaderna mellan värdena är lika 

stora. En kvalitativ variabel är inte numerisk utan kategorisk och anges som ord exempelvis 

kön eller som en bedömning av ett hälsotillstånd. Kvalitativa variabler är antingen av 

nominal- och ordinalskala. Nominalskala innebär att data klassificeras utan att rangordnas 

sinsemellan och ordinalskala innebär att värdena går att kategorisera och rangordna däremot 

utan att avståndet mellan kategoriernas värden kan fastställas (Ejlertsson, 2012). 

För att underlätta att göra jämförelser mellan den beroende och de oberoende variablerna för 

att studera eventuella samband i denna studie så dikotomiserades de svarsalternativ som var 

lämpliga för det. Dikotomisering innebär att göra om flera svarsalternativ till två kategorier 

exempelvis ”Ja” och ”Nej” (Jakobsson, 2011). 

3.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i denna studien är självskattad hälsa och för att mäta den 

självskattade hälsan användes frågan ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, de 

tidigare svarsalternativen var ”Mycket bra”, ”Bra”, ”Någorlunda”, ”Dåligt” och ”Mycket 

dåligt”. Svarsalternativen var ursprungligen kategorivariabler på en ordinalskala. Till denna 

studie dikotomiserades svarsalternativen till ”Bra” (Mycket bra och Bra) samt ”Dåligt” 

(Någorlunda, Dåligt och Mycket dåligt) för att underlätta att besvara frågeställningarna.  

3.5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i studien är ålder, utbildningsnivå, socialt stöd, ekonomisk 

situation, sysselsättning. Variablerna ålder och utbildningsnivå hade redan tagits från SCB:s 

register. Ålder är en kontinuerlig variabel på en kvotskala. För att underlätta jämförelser för 

att studera eventuella åldersskillnader i denna studie dikotomiserades åldrarna till 

åldersgrupperna 25-49 år och 50-64 år. Utbildningsnivå var en kategorivariabel på en 

ordinalskala och med kategorierna ”Förgymnasial utbildning”, ”Gymnasieutbildning” och 

”Eftergymnasial utbildning”, de fick förbli oförändrade. 

För att mäta förekomsten av socialt stöd användes frågan ”Har du någon du kan dela dina 

innersta känslor med och anförtro dig åt?”, svarsalternativen på frågan var redan dikotoma 

variabler på en ordinalskala i form av ”Ja” och ”Nej” så dessa dikotomiserades inte. 
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För att mäta den ekonomiska situationen användes frågan ”Har det under de senaste 12 

månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, 

räkningar m.m.?”, de tidigare svarsalternativen var ”Nej”, ”Ja, vid ett tillfälle” och ”Ja, vid 

flera tillfällen”. Svarsalternativen var ursprungligen kategorivariabler på en ordinalskala och 

dikotomiserades till ”Nej” och ”Ja” (Ja, vid ett tillfälle och Ja, vid flera tillfällen) för att 

underlätta att avgöra deltagarnas ekonomiska situation. 

”Vilken är din nuvarande sysselsättning?” är frågan som användes för att mäta 

sysselsättningen hos deltagarna. Variabeln var kategorisk i en nominalskala. 

Svarsalternativen var tidigare ”Arbetar som anställd”, ”Egen företagare”, ”Tjänstledig eller 

föräldraledig”, ”Studerar, praktiserar”, ”Arbetsmarknadsåtgärd”, ”Arbetslös”, 

”Ålderspensionär”, ”Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-, sjukpensionerad)”, 

”Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)” och ”Sköter eget hushåll” men omformaterades 

till tre kategorier ”Sysselsatta” (Arbetar som anställd, Egen företagare, Studerar, praktiserar 

och Tjänstledig eller föräldraledig), ”Arbetslösa” (Arbetslös och Arbetsmarknadsåtgärd) och 

”Sjukskrivna/ förtidspensionärer” (Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-, sjukpensionerad) och 

Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)). Ålderspensionärer räknades som bortfall. 

3.6 Dataanalys 

Analysen genomfördes tillsammans med en forskare på Kompetenscenter för hälsa i 

Västerås. Dataprogrammet IBM Statistical Package for the Social Sciences 22 [SPSS] 

användes för att genomföra de statistiska analyserna. Statistiken över hur många som svarat 

på respektive fråga framställdes, för att också få en överblick över bortfallet till följd av 

missing data. En deskriptiv analys genomfördes vilket enligt Ejlertsson (2012) är en 

beskrivande analys. Frekvenstabeller framställdes för varje variabel och presenterades i antal 

och procent, därefter framställdes korstabeller med den beroende variabeln i ena axeln och 

en eller två oberoende variabler i den andra axeln för att studera eventuella samvariationer 

av betydelse för studien. Korstabeller används som tabellform för att illustrera skillnader 

mellan grupper och kan även användas för att analys av samband (Ejlertsson, 2012). Enligt 

Bryman (2011) kan korstabeller tillämpas på alla sorters variabler vilket gör den till en 

flexibel analysmetod som gör det enkelt att hitta sambandsmönster. Den statistiska 

signifikansen vid skillnader mellan olika grupper undersöktes med Chi2-tester eftersom alla 

variabler var kategoriska. Enligt Jakobsson (2011) är Chi2-test en form av hypotesprövning 

som används vid analys av frekvens- och korstabeller för att undersöka om det föreligger ett 

samband mellan olika variabler och för att möjliggöra att avfärda slumpens inverkan på 

resultatet. Chi2-test jämför de observerade frekvenserna med nollhypotesens förväntade 

frekvenser för att undersöka samband eller om det föreligger signifikanta skillnader mellan 

variablerna.  

Den första och andra frågeställningen om den självskattade hälsan hos kvinnor med olika 

utbildningsnivåer och åldersgrupper besvarades med hjälp av frekvenstabeller som 

presenterar de procentuella andelarna som upplever sig ha bra eller dålig hälsa. Fördelningen 
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av den självskattade hälsan mellan utbildningsnivåerna och åldersskillnaderna analyserades 

med Chi2-test. Den tredje, fjärde och femte frågeställningen om samband mellan självskattad 

hälsa hos kvinnor med olika utbildningsnivåer, åldrar och socialt stöd, ekonomisk situation 

respektive sysselsättning besvarades med hjälp av korstabeller där andelarna med bra och 

dålig självskattad hälsa angavs utifrån de oberoende variablerna. Chi2-tester genomfördes 

för varje utbildningsnivå för att analysera fördelningen av den självskattade hälsan och för att 

testa om skillnaderna var signifikanta mellan variablerna. Binär logistisk regressionsanalys 

användes för att besvara om det fanns enskilda samband mellan självskattad hälsa och 

utbildningsnivå, ålder, socialt stöd, ekonomisk situation respektive sysselsättning (ojusterade 

OR). Multipel logistisk regressionsanalys användes för att även ta hänsyn till de andra 

oberoende variablernas påverkan på sambanden (justerade OR).  

Logistisk regressionsanalys är en statistisk analysmetod som används då den beroende 

variabeln är dikotom och med två kategoriska värden, enligt ordinal- eller nominalskala samt 

för att analysera samband mellan variabler (Ejlertsson, 2012). Logistiska regressionsanalyser 

genererar oddskvoter (OR) som anger om det är ökad eller minskad risk för utfallet i den 

beroende variabeln om den oberoende variabeln förändras en enhet. Är värdet på oddskvoten 

över 1,0 så finns det en ökad risk och <1,0 visar på en minskad risk. Om oddskvoten 

överensstämmer med den övriga populationen eller om det är ett resultat av slumpen 

utvärderas med konfidensintervall (Cl). Den vanligaste typen är 95 procentig 

konfidensintervall, som visar att resultatet med 95 procents säkerhet inte har uppkommit av 

slumpen (Jakobsson, 2011). Då den beroende variabeln i denna studien är dikotom i form av 

bra eller dålig självskattad så valdes logistisk regressionsanalys som analysmetod. 

3.7 Kvalitetskriterier 

Inom forskning finns det flera faktorer som används vid kvalitetsbedömning av kvantitativa 

studier. Några av dessa är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Enligt 

Jakobsson (2011) handlar validitet generellt om resultatets eller mätmetodens giltighet och 

precision exempelvis genom att frågorna i enkäten mäter studiens ändamål. Det finns även 

flera begrepp som specificerar vad som ingår i validitet, några av dessa är ytvaliditet, 

samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Ytvaliditet 

bedömer mätinstrumentet genom en granskning av frågorna, dess formulering och 

instrumentets layout för att avgöra om det mäter det den avser. Kriterievaliditet kan delas 

upp i samtidig- och prediktiv validitet, samtidig validitet jämför om resultatet från ett mått 

överensstämmer med resultatet från andra undersökningar som är gjorda med samma eller 

andra instrument. Prediktiv validitet innebär att måttet jämförs med ett framtida mått på 

samma begrepp för att undersöka om instrumentet förutser det den ska. Begreppsvaliditet 

undersöker hur väl forskaren har skapat variabler utifrån begrepp och teorier till ett 

instrument som sedan mäter studiens ändamål. Konvergent validitet undersöker om ett mått 

mäter rätt genom att jämföra måttet med ett liknande mått (Bryman, 2011). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016c) så är det svårt att utföra empiriska validitetstest på frågor 
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inom det psykosociala området, för att få ett exakt resultat. Eftersom många av frågorna i 

Hälsa på lika villkor är inom det området så utgörs valideringen av enkätfrågorna 

huvudsakligen av begreppsvaliditet, frågans förmåga att skapa variation i svaren, tidigare 

användningen av frågan samt bortfallet vid tidigare undersökningar i form av missing data. 

För att i den ursprungliga studien ta reda på om måtten mätte ändamålet så gjordes en 

teoretisk genomgång av funktionen av varje fråga och därefter analyserades om frågan 

genererade förväntade svar eller signifikanta samband med hälsotillstånd, ålder, kön och/ 

eller socioekonomiska grupper. Frågornas begreppsvaliditet har även prövats på SCB:s 

mättekniska laboratorium. 

Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet i mätningar och kan delas in i stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet undersöker hur stabila mätningarna är 

över tid vilket kan testas genom att göra om samma mätning i samma urval vid ett annat 

tillfälle och jämföra om resultaten överensstämmer. Intern reliabilitet undersöker om det 

finns flera frågor som avser samverka för att mäta ett fenomen och är så fallet bör dessa 

korrelera. Interbedömarreliabilitet innebär att flera observatörer bör göra en liknande 

bedömning av ett fenomen, utan att påverkas av varandra (Jakobsson, 2011). Flera av 

frågorna i Hälsa på lika villkor 2012 är ursprungligen tagna från tidigare genomförda 

landstingsenkäter och flertalet av frågorna har inkluderats vid tidigare 

befolkningsundersökningar (Folkhälsomyndigheten, 2016c) därför bör graden av reliabilitet 

gällande mätningarnas säkerhet och frånvaro av mätfel vara relativt god.  

Generaliserbarhet innebär att ett resultat som är framställt från ett urval ska gå att 

generalisera till den större befolkningen ur vilket urvalet är gjort (Jakobsson, 2011). För att 

det ska vara möjligt att generalisera ett resultat krävs ett representativt urval som är 

framtaget slumpmässigt så att befolkningen ska ha lika stor sannolikhet att bli 

representerade i urvalet. Genom slumpmässiga urval minimeras risken för systematiska fel 

(Bryman, 2011). I den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 användes ett 

slumpmässigt urval stratifierat på kön, ålder och kommun (Hälsa på lika villkor, 2012) vilket 

enligt Bryman (2011) är en fördel då befolkningen representeras på ett korrekt sätt vilket 

ökar mätningens precision och eliminerar risken att små grupper i samhället inte blir 

representerade om deras svarsfrekvens är låg. För att en studies resultat ska ha hög 

precision, utan samplingsfel och gå att generalisera så krävs även ett större urval. I den 

ursprungliga studien i Västmanland selekterades cirka 12 700 personer och till denna studie 

uppgick urvalet till cirka 1 700 personer. Precisionsökningen är märkbar upp till cirka 1 000 

personer därefter planar den ut och precisionen av mätningarna blir mindre tydliga samt 

även samplingsfelen minskar långsammare därefter (Bryman, 2011).  

3.8 Forskningsetiska överväganden 

Det finns enligt Bryman (2011) några grundläggande etiska överväganden vid forskning i 

Sverige. Dessa överväganden brukar betecknas som olika former av krav för att forskningen 

sker på ett etiskt korrekt sätt. Informationskravet är en etisk princip som innebär att 
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deltagarna ska bli informerade om studiens syfte, moment, att deltagandet är frivilligt och att 

de får avbryta när de vill. Deltagarnas frivilliga medverkan kallas även för samtyckeskravet, 

där ingår även att föräldrar eller vårdnadshavare godkänner till minderårigas medverkan. I 

forskning är det av vikt att personuppgifter och uppgifter om deltagarna förvaras så att 

obehöriga inte kan komma åt dem vilket brukar kallas konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet är ytterligare en etisk princip, den innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas till studiens ändamål. Det finns även andra viktiga 

principer inom samhällsforskningen exempelvis att deltagarna inte får komma till skada 

under studiens gång, deltagare utan samtycke får inte inkluderas i studien och studien får 

inte inkräkta på deltagarnas privatliv samt att det inte får förekomma några falska 

förspeglingar i form av undanhållande av viktig information (WMA, 2013). 

3.8.1 Etik i Hälsa på lika villkor 2012 

Vid den nationella enkätstudien Hälsa på lika villkor 2012 skickades ett medföljande 

missivbrev med enkäten. Med missivbrevet informerades deltagarna om studiens syfte, 

genomförande, moment, konfidentialitet och det frivilliga deltagandet vilket uppfyller 

informationskravet. Genom att de själva fick välja att delta genom att antingen fylla i och 

skicka in enkäten eller svara via internet så uppfylldes samtyckeskravet. Minderåriga 

individer från 16 år ingick i studien Hälsa på lika villkor 2012 men enligt Lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460) får barn som fyllt 15 år och som är välinformerade samtycka till 

att delta i studier vilket var fallet vid den ursprungliga studien. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet uppfylldes då uppgifterna skyddades enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) samt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och genom att svaren 

avidentifierades efter bearbetningen hos SCB och endast redovisades på gruppnivå och inte 

som enskilda individer. Hälsa på lika villkor 2012 i de fyra länen har fått godkännande av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Hälsa på lika villkor, 2012). 

3.8.2 Etik i denna studie 

Då denna studie använder sekundärdata så innebar det vissa svårigheter vid 

hänsynstagandet till de etiska principerna om informationskravet och samtyckeskravet. 

Däremot har den ursprungliga befolkningsstudien Hälsa på lika villkor 2012 redan tagit 

hänsyn till dessa som beskrivet ovan. Eftersom denna studie endast har använt data från 

individer i åldrarna 25 år och uppåt så behövs inget samtycke från föräldrar då alla individer 

är myndiga. Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet även i denna studie eftersom data 

som använts till analys redan var avidentifierad och resultatet endast redovisas på gruppnivå, 

för att inte heller enskilda svar ska gå att identifiera. Det framgår av den ursprungliga 

studiens missivbrev att ett av studiens syften är att undersöka hälsoskillnader mellan olika 

grupper, något som även denna studie syftar till att undersöka med samma registerdata 

därför bör användningen av data anses uppfylla nyttjandekravets kriterier. Enligt Lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460) krävs inte etiskt tillstånd för högskoleutbildningar på 

grundnivå, vilket även innefattar denna studie.  
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4 RESULTAT 

4.1 Självskattad hälsa hos kvinnor i olika åldrar och med olika 

utbildningsnivåer 

Totalt besvarade 1 725 kvinnor frågan om självskattat hälsotillstånd där 72 procent skattade 

sitt hälsotillstånd som bra medan 28 procent skattade sitt hälsotillstånd som dåligt. Av de 1 

725 deltagarna tillhörde 948 personer åldersgruppen 25-49 år och resterande 777 personer 

tillhörde åldersgruppen 50-64 år. I den yngre åldersgruppen angav 24 procent att de hade en 

dålig självskattad hälsa medan i den äldre åldersgruppen angav 34 procent att de hade en 

dålig självskattad hälsa. Större andel av den äldre åldersgruppen skattade sin hälsa som dålig 

jämfört med i den yngre.  

Den självskattade hälsan hos kvinnorna i Västmanland presenteras i figur 1, fördelat på 

utbildningsnivå. Resultatet visar att nästan dubbelt så stor andel av de med förgymnasial 

utbildning uppskattar sin hälsa som dålig jämfört med de med eftergymnasial utbildning 

(Chi2 = 41.447 , df = 2, p < .001). 

 

Figur 1 Andelen med bra och dålig självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå (n=1718). 

Den självskattade hälsan hos deltagarna visas utifrån åldersgrupp och utbildningsnivå i tabell 

2. I båda åldersgrupperna skattar en större andel av de med förgymnasial utbildning hälsan 

som dålig, andelen som har angett att de har ett dåligt hälsotillstånd minskar med de högre 

utbildningsnivåerna. I båda åldersgrupperna skattar störst andel med eftergymnasial 

utbildning sin hälsa som bra.  
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Tabell 2 Andel (%) med bra respektive dålig självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå och 

åldersgrupp. 

Ålder Utbildningsnivå Antal (n) 

Bra 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Chi2-

värde df 

p-

värde 

25-49 år 

Förgymnasial utbildning n=68 67.6% 32.4% 

19.420 2 < .000 Gymnasieutbildning n=413 70.9% 29.1% 

Eftergymnasial utbildning n=464 82.5% 17.5% 

50-64 år 

Förgymnasial utbildning n=88 55.7% 44.3% 

14.885 2 < .001 Gymnasieutbildning n=418 62.7% 37.3% 

Eftergymnasial utbildning n=267 74.5% 25.5% 

Totalt  
25-49 år n=945 76.4% 23.6% 

41.447 2 < .000 
50-64 år n=773 65.8% 34.2% 

4.2 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och 

socialt stöd 

Tabell 3 visar på att det finns signifikanta skillnader mellan kvinnors självskattade hälsa 

beroende på utbildningsnivå och tillgång till socialt stöd hos grupperna med gymnasial- och 

eftergymnasial utbildning. Andelen som inte har tillgång till socialt stöd och som skattar sin 

hälsa som dålig är nästan dubbelt så stor som andelen som har tillgång till socialt stöd. 

Resultatet indikerar att det finns ett samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå och 

socialt stöd.  

Tabell 3 Andel (%) med bra respektive dålig självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå och tillgång 

till socialt stöd. 

Utbildningsnivå 

Antal 

(n) 

Har socialt 

stöd 

Bra 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Chi2-

värde df 

p-

värde 

Förgymnasial utbildning 

(n=153) 

n=135 Ja 61.5% 38.5% 
0.873 1 < .350 

n=18 Nej 50.0% 50.0% 

Gymnasieutbildning 

(n=825) 

n=733 Ja 69.6% 30.4% 
21.132 1 < .000 

n=92 Nej 45.7% 54.3% 

Eftergymnasial 

utbildning (n=728) 

n=676 Ja 81.2% 18.8% 
11.598 1 < .001 

n=52 Nej 61.5% 38.5% 

Totalt (n=1706) 
n=1 544 Ja 74% 26% 

37.413 1 < .000 
n=162 Nej 51.2% 48.8% 
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Tabell 4 visar resultatet från en binär logistisk regressionsanalys som undersöker enskilda 

samband mellan självskattad hälsa och utbildningsnivå, ålder respektive socialt stöd samt 

resultatet från en multipel logistisk regressionsanalys som justerar för betydelsen av de andra 

oberoende variablerna. Analyserna visar att det finns signifikanta samband mellan dålig 

självskattad hälsa och de lägre utbildningsnivåerna, högre ålder och bristande socialt stöd. 

Efter justeringen minskar däremot sambanden mellan utbildningsnivåerna respektive åldern 

och den självskattade hälsan medan sambandet mellan bristande socialt stöd och dålig 

självskattad hälsa blir starkare, signifikansen kvarstår däremot för alla variabler. Störst 

samband finns mellan bristande socialt stöd och dålig självskattad hälsa, då de som saknar 

socialt stöd har närmare tre gånger högre sannolikhet att skatta sin hälsa som dålig (OR = 

2.75, Cl = 1.95 – 3.87) jämfört med de som har socialt stöd. 

Tabell 4 Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med dålig självskattad hälsa som 

beroende variabel och utbildningsnivå, ålder och socialt stöd som oberoende variabler. 

 Ojusterad Justerad 

Oberonde variabel OR 95 % Cl OR 95 % Cl 

Förgymnasial utbildning 2.51 1.74–3.63 2.21 1.49–3.28 

Gymnasieutbildning 1.94 1.54–2.45 1.79  1.40–2.27 

Eftergymnasial utbildning 1  1  

25-49 år 1  1  

50-64 år 1.68 1.36–2.08 1.56  1.25–1.96 

Socialt stöd 1  1  

Bristande socialt stöd 2.68 1.93–3.73 2.75 1.95–3.87 

Justerad för utbildningsnivå, ålder och socialt stöd 

4.3 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och 

ekonomisk situation 

Vid alla utbildningsnivåer skattar en större andel av kvinnorna med ekonomiska svårigheter 

sin hälsa som dålig jämfört med de utan ekonomiska svårigheter. Förekomsten av 

ekonomiska svårigheter skiljer sig mellan utbildningsnivåerna där störst andel återfinns i 

gruppen med förgymnasial utbildning, därefter minskar andelen i de högre 

utbildningsnivåerna. En fjärdedel av de kvinnor som inte har ekonomiska svårigheter skattar 

sin hälsa som dålig medan närmare hälften av de som har ekonomiska svårigheter skattar sitt 

hälsotillstånd som dåligt. Resultatet visar på signifikanta skillnader mellan utbildningsnivå, 

ekonomisk situation och självskattad hälsa förutom i gruppen med förgymnasial utbildning 

som inte är signifikant (tabell 5).  
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Tabell 5 Andel (%) med bra respektive dålig självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå och 

ekonomiska situation. 

Utbildningsnivå 

Antal 

(n) 

Ekonomiska 

svårigheter 

Bra 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Chi2-

värde df 

p-

värde 

Förgymnasial 

utbildning (n=155) 

n=117 Nej 65 % 35 % 
3.718 1 < .054 

n=38 Ja 47.4 % 52.6 % 

Gymnasieutbildning 

(n=825) 

n=660 Nej 71.2 % 28.8 % 
32.282 1 < .000 

n=165 Ja 47.9 % 52.1 % 

Eftergymnasial 

utbildning (n=727) 

n=616 Nej 82.0 % 18.0 % 
15.176 1 < .000 

n=111 Ja 65.8 % 34.2 % 

Totalt (n=1707) 
n=1 393 Nej 75.4% 24.6% 

57.131 1 < .000 
n=314 Ja 54.1% 45.9% 

 

Tabell 6 visar resultatet från en binär logistisk regressionsanalys som undersöker enskilda 

samband mellan självskattad hälsa och utbildningsnivå, ålder respektive ekonomisk situation 

samt resultatet från en multipel logistisk regressionsanalys som justerar för betydelsen av de 

andra oberoende variablerna. Analyserna visar att samtliga av de oberoende variablerna är 

signifikant relaterade till dålig självskattad hälsa. Efter justeringen minskar däremot 

sambanden mellan utbildningsnivåerna och den självskattade hälsan något medan 

sambanden mellan ålder respektive ekonomiska svårigheter och dålig självskattad hälsa blir 

starkare. Störst samband finns mellan ekonomiska svårigheter och dålig självskattad hälsa, 

då de med ekonomiska svårigheter har cirka tre gånger högre sannolikhet att ha en dålig 

självskattad hälsa (OR = 3.02, Cl = 2.30 – 3.95) jämfört med de utan ekonomiska 

svårigheter.  

Tabell 6 Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med dålig självskattad hälsa som 

beroende variabel och utbildningsnivå, ålder och ekonomisk situation som oberoende variabler. 

 Ojusterad Justerad 

Oberonde variabler OR 95 % Cl OR 95 % Cl 

Förgymnasial utbildning 2.51 1.74–3.63 2.08  1.43–3.05 

Gymnasieutbildning 1.94 1.54–2.45 1.75  1.38–2.21 

Eftergymnasial utbildning 1  1  

25-49 år 1  1  

50-64 år 1.68 1.36–2.08 1.91  1.52–2.40 

Inte ekonomiska svårigheter 1  1  

Ekonomiska svårigheter 2.58 2.0–3.32 3.02  2.30–3.95 

Justerad för utbildningsnivå, ålder och ekonomisk situation 
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4.4 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och 

sysselsättning 

Skillnaderna i självskattad hälsa mellan sysselsatta, arbetslösa och sjukskrivna samt mellan 

de med gymnasial- och eftergymnasial utbildning är signifikanta och indikerar att det finns 

ett samband mellan utbildningsnivå, sysselsättning och självskattad hälsa (tabell 7). 

Tabell 7 Andel (%) med bra respektive dålig självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå och 

sysselsättning. 

Utbildningsnivå 

Antal 

(n) Sysselsättning 

Bra 

hälsa 

Dålig 

hälsa 

Chi2-

värde df 

p-

värde 

Förgymnasial 

utbildning (n=139) 

n=90 Sysselsatta 66.7 %  33.3 %  

3.318 2 < .190 
n=15 Arbetslösa 53.3 %  46.7 %  

n=34 
Sjukskrivna/ 

förtidspensionär 
50 %  50 %  

Gymnasieutbildning 

(n=796) 

n=636 Sysselsatta 74.5 %  25.5 %  

93.228 2 < .000 
n=59 Arbetslösa 44.1 %  55.9 %  

n=101 
Sjukskrivna/ 

förtidspensionär 
29.7 % 70.3 %  

Eftergymnasial 

utbildning (n=714) 

n=658 Sysselsatta 81.8 %  18.2 %  

36.800 2 < .000 
n=19 Arbetslösa 73.7 %  26.3 % 

n=37 
Sjukskrivna/ 

förtidspensionär 
40.5 % 59.5 % 

Totalt (n=1649) 

n=1 384 Sysselsatta 77.5% 22.5% 

148.784 2 < .000 
n=93 Arbetslösa 51.6% 48.4% 

n=172 
Sjukskrivna/ 

förtidspensionär 
36% 64% 

 

Den binära logistiska regressionsanalysen (Tabell 8) visar att det finns enskilda samband 

mellan samtliga av de oberoende variablerna utbildningsnivå, ålder respektive sysselsättning 

och den beroende variabeln självskattad hälsa. Sambanden kvarstår även i den multipla 

logistiska regressionsanalysen när sambanden har justerats för betydelsen av de andra 

oberoende variabalerna. Sjukskrivna/ förtidspensionärer har fem gånger högre sannolikhet 

att skatta sin hälsa som dålig (OR = 5.14, Cl = 3.64 – 7.25) jämfört med de som har en 

sysselsättning. Arbetslösa har cirka tre gånger högre sannolikhet att skatta sin hälsa som 

dålig (OR = 2.99, Cl = 1.94 – 4.61) jämfört med de som har en sysselsättning. 
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Tabell 8 Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med dålig självskattad hälsa som 

beroende variabel och utbildningsnivå, ålder och sysselsättning som oberoende variabler. 

 Ojusterad Justerad 

Oberonde variabel OR 95 % Cl OR 95 % Cl 

Förgymnasial utbildning 2.51 1.74–3.63 1.54 1.01–2.35 

Gymnasieutbildning 1.94 1.54–2.45 1.57  1.23–2.01 

Eftergymnasialutbildning 1  1  

25-49 år 1  1  

50-64 år 1.68 1.36–2.08 1.38  1.09–1.73 

Sysselsatt 1  1  

Arbetslös 3.3 2.16–5.04 2.99  1.94–4.61 

Sjukskriven/ 

förtidspensionär 6.22  4.45–8.7 5.14  3.64–7.25 

Justerad för utbildningsnivå, ålder och sysselsättning 
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4.5 Samband mellan samtliga variabler 

Tabell 9 visar resultatet från de binära logistiska regressionsanalyserna och resultatet från en 

multipel logistisk regressionsanalys som justerar för betydelsen av samtliga oberoende 

variabler. Utbildningsnivåns betydelse för en dålig självskattad hälsa minskar då hänsyn tas 

till de andra oberoende variablerna. Alla de oberoende variablerna har visat sig relaterade till 

dålig självskattad hälsa, däremot visar konfidensintervallet på förgymnasial utbildning att 

den variabeln inte längre är signifikant. De variabler som har högst sannolikhet att påverka 

till en dålig självskattad hälsa är i storleksordning sjukskrivning/ förtidspension, 

arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, bristande socialt stöd, ålder (50-64 år) och 

utbildningsnivå.  

Tabell 9 Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med dålig självskattad hälsa som 

beroende variabel och utbildningsnivå, ålder, socialt stöd, ekonomisk situation och sysselsättning 

som oberoende variabler. 

 Ojusterad Justerad 

Oberonde variabel OR 95 % Cl OR 95 % Cl 

Förgymnasial utbildning 2.51 1.74–3.63 1.47 0.90-2.24 

Gymnasieutbildning 1.94 1.54–2.45 1.51 1.18–1.94 

Eftergymnasialutbildning 1  1  

25-49 år 1  1  

50-64 år 1.68 1.36–2.08 1.63  1.28–2.08 

Socialt stöd 1  1  

Bristande socialt stöd 2.68 1.93–3.73 2.19 1.52–3.16 

Inte ekonomiska svårigheter 1  1  

Ekonomiska svårigheter 2.58 2.0–3.32 2.19 1.63–2.95 

Sysselsatt 1  1  

Arbetslös 3.3 2.16–5.04 2.27  1.44–3.58 

Sjukskriven/ 

förtidspensionär 6.22  4.45–8.7 4.37  3.06–6.24 

Justerad för utbildningsnivå, ålder, socialt stöd, ekonomisk situation och sysselsättning 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metod och design 

Studien använder en kvantitativ ansats eftersom syftet är att undersöka fördelning av bra 

respektive dålig självskattad hälsa hos kvinnor samt hur den självskattade hälsan är relaterad 

till skillnader mellan olika grupper vilket motsvarar vanliga avsikter med den kvantitativa 

ansatsen.  Alternativt om studiens syfte hade varit att få ökad förståelse för vad individer 

själv upplever påverkar dennes hälsa så hade en kvalitativ ansats använts istället (Bryman, 

2011).  

En begränsning av att den ursprungliga studien Hälsa på lika villkor 2012 är en 

tvärsnittsstudie är då orsakssamband mellan självskattad hälsa och utbildningsnivå, ålder, 

socialt stöd, ekonomisk situation respektive sysselsättning inte går att fastställa. För att 

undersöka orsakssamband hade antingen en fall-kontrollstudie eller en kohortstudie behövts 

men för studien Hälsa på lika villkor 2012 hade det tagit för lång tid med en kohortstudie då 

många hälsoeffekter först visar sig efter många år och med en fall-kontrollstudie finns 

möjlighet att minnesfel visar på skeva orsakssamband. De positiva aspekterna av att studien 

är en tvärsnittsstudie är att mycket data har samlats in under en förhållandevis kort period 

vilket möjliggör för analyser av många variabler (Ejlertsson, 2012).  

5.1.1 Studiens urval och bortfall 

I den nationella studien Hälsa på lika villkor användes ett slumpmässigt urval som var 

stratifierat på ålder, kön och kommun för att få till ett representativt urval (Hälsa på lika 

villkor, 2012), vilket är väsentligt för att kunna förbise eventuella skevheter i ett resultat. 

Fördelen med denna urvalsmetod är att mätningarnas precision ökar då grupperna blir 

rättvist representerade i urvalet vilket även ger möjlighet att studera specifika grupper mer 

djupgående. Om studien inte hade som syfte att undersöka skillnader i hälsa mellan olika 

grupper så hade ett obunden slumpmässigt urval kunnat användas där alla i populationen 

har lika stor sannolikhet att bli vald.  

För att inte resultatet ska vara missvisande måste eventuella bortfall redogöras (Bryman, 

2011). I den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 valde 51 procent att besvara 

enkäten, i Västmanland besvarade cirka 49 procent enkäten. Bortfallet till följd av att enkäten 

inte besvarades (non-response) var relativt stort men också något som är normalt för större 

befolkningsundersökningar genomförda med enkäter (Bryman, 2011). Bortfallet till följd av 

missing data var relativt lågt med max 4,3 procent (n= 75) i förhållande till den totala 

svarsfrekvensen (n=1781) och det var vid frågan om sysselsättning där ålderspensionärer 

avsiktligt räknades bort. Representativbarheten bör inte påverkas i någon större utsträckning 

eftersom missing data var låg, möjliga orsaker till dessa bortfall kan vara att vissa kan tycka 
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det är jobbigt att fylla i enkäter och andra kan ha avstått vid vissa frågor för att de upplevs 

som något känsliga.  

5.1.2 Valet av sekundärdata 

Att använda befintlig sekundärdata från Hälsa på lika villkor 2012 i Västmanland gav 

möjlighet att samla in en större mängd data av god kvalitet på kort tid vilket gav mer tid till 

analysen. Eftersom att urvalet var relativt stort så kunde jämförelser mellan flera grupper 

analyseras vilket annars förmodligen inte hade varit möjligt. En begränsning med 

sekundärdata kan vara att forskaren inte är lika bekant med materialet och 

forskningsprocessen som vid en egen datainsamling, för att undvika att påverkas av denna 

begränsning har sammanställande rapporter från studien och missivbrevet studerats 

grundligt. Att studien har använt data som erhållits via enkäter med ett hundratal frågor kan 

ses som en begränsning då det finns en risk att bortfallet till följd av missing data ökar om 

respondenterna tröttnar och inte orkar svara ordentligt på alla frågor (Bryman, 2011), men 

vid Hälsa på lika villkor 2012 i Västmanland var förekomsten av missing data inget utbrett 

problem.  

Denna studie begränsade svaren till individer i åldrarna 25-64 år vilket eventuellt kan ha 

bidragit till fokuserade och mer sanningsenliga svar. Ytterligare en svaghet med 

sekundärdata kan vara att det kan saknas nyckelvariabler vid analysen, då ursprunglig data 

oftast har samlats in i annat syfte (Bryman, 2011). Syftet med den nationella studien Hälsa på 

lika villkor 2012 var att ge en bred överblick av befolkningens hälsa, livsvillkor och 

levnadsvanor samt att undersöka eventuella skillnader mellan grupper vilket innebär att 

varje variabel inte kan få så stort enkätutrymme utan endast mäts med ett par frågor vardera. 

För varje variabel i denna studie användes en fråga från den ursprungliga enkäten som bäst 

representerade begreppet som skulle undersökas. Detta kan betraktas som en svaghet då det 

kan vara svårt att fånga hela begreppets innebörd med en fråga, men begreppens 

huvudsakliga innehåll ansågs finnas representerat i enkätfrågorna.   

5.1.3 Dataanalys 

För att besvara frågeställningarna i denna studie användes analysmetoderna Chi2-test, binär 

och multipel logistisk regressionsanalys. Studien visar genom Chi2-testerna att det finns 

skillnader mellan de med bra respektive dålig självskattad hälsa. Enligt Ejlertsson (2012) är 

villkoren för att genomföra ett Chi2-test att urvalet inte understiger 30 individer och att varje 

cell uppnår en frekvens på minst 5 individer vilket var fallet i denna studie. Studien visar 

genom binära och multipla logistiska regressionsanalyser att det finns samband mellan den 

dikotoma variabeln självskattad hälsa och de oberoende variablerna. Trots att sambanden 

justerades för samtliga av de oberoende variablerna så var de fortfarande signifikanta 

däremot stärktes vissa samband och andra blev svagare, men ingen av de oberoende 

variablerna kunde uteslutas efter genomförd studie. 
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Det kan finnas risker med att dikotomisera vissa variabler som kan ge ett missvisande 

resultat. Frågan om självskattat hälsotillstånd dikotomierades från de fem svarsalternativen: 

Mycket bra, Bra, Någorlunda, Dåligt och Mycket dåligt, till Bra och Dålig självskattad hälsa 

där Någorlunda inkluderades i dålig självskattad hälsa. Genom att välja Bra och Dålig istället 

för Mycket bra och Mycket dålig så vart dikotomiseringen relativt neutral vilket bör minska 

risken att resultatet blivit missvisande.  

5.1.4 Kvalitetskriterier 

En studies validitet avgörs av hur väl frågorna i en enkät mäter studiens ändamål (Jakobsson, 

2011). Validiteten hos den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 stärks genom att 

frågorna har använts vid flera liknande undersökningar och har utvärderats och justerats 

efter det samt efter att missing data från tidigare undersökningar har analyserats. För övrigt 

har även begreppsvaliditeten prövats på SCB:s mättekniska laboratorium, en teoretisk 

genomgång av funktionen av varje fråga samt en analys över om frågorna genererade 

förväntade svar har genomförts. Då begreppsvaliditeten tycks vara god i den ursprungliga 

undersökningen så bör de frågor som denna studie har använt sig av också ha en täckande 

begreppslig förankring av det fenomen som ska mätas.  

Reliabilitet i form av mätningarnas säkerhet och frånvaro av mätfel bör vara relativt god då 

flera av frågorna är tagna ur landstingsenkäter och har varit med vid tidigare 

befolkningsundersökningar.  

Generaliserbarheten till den övriga befolkningen i Västmanland och även till övriga Sverige 

kan vara möjlig eftersom denna studie behandlar en större mängd data vilket krävs för att en 

generalisering ska vara möjlig. Utifrån litteraturgenomgången av tidigare studier inom 

området så visar tendenser att denna typ av resultat skulle kunna gå att generaliseras, 

åtminstone till samhällen som liknar Sverige. Generaliserbarheten i denna studie stärks även 

av att urvalet ursprungligen är slumpmässigt och stratifierat (Hälsa på lika villkor, 2012) 

eftersom sannolikheten då blir större att urvalet är representativt för den övriga 

befolkningen. Det är positivt att urvalet i denna studie består av cirka 1 700 personer 

eftersom mätningarnas precisionsökning är märkbar upp till cirka 1 000 personer.  

5.1.5 Etik 

Den nationella studien Hälsa på lika villkor 2012 följde alla de forskningsetiska principerna 

genom att de med enkäten även skickade ett missivbrev med information om studiens syfte, 

genomförande och att det var frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfylldes också genom att samtliga uppgifter skyddades enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) och personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt 

avidentifierades och presenterades på gruppnivå.  

Eftersom den här studien använder data som en annan forskare har samlat in så är det svårt 

att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet på nytt. Däremot går det att anta utifrån 
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det välformulerade missivbrevet att deltagarna blev informerade och själva valde att delta 

och att informationskravet och samtyckeskravet på så sätt indirekt har uppfyllts även för 

denna studie. Konfidentialitetskravet har uppfyllts i denna studie genom att all data redan 

var avidentifierad och redovisas på gruppnivå. Den nationella studien Hälsa på lika villkor 

2012 syftade till att undersöka hälsoskillnader mellan grupper vilket även är i enlighet med 

vad denna studie syftar till. Därmed bör användandet av samma data anses uppfylla 

nyttjandekravet. En etisk fördel med att använda sekundärdata kan vara då det anses oetiskt 

att ta av individers tid för att de ska besvara frågor i onödan eller som de redan har besvarat 

tidigare. Istället kan redan befintlig data användas för att besvara studien syfte och 

frågeställningar. 

Inga etiska problem uppstod under framställning av resultatet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet är att undersöka den självskattade hälsan hos kvinnor med olika utbildningsnivåer i 

Västmanlands län, beskriva åldersskillnader samt om det finns några samband mellan 

självskattad hälsa och socialt stöd, ekonomisk situation och sysselsättning. 

5.2.1 Självskattad hälsa hos kvinnor i olika åldersgrupper och med olika 

utbildningsnivåer 

Studiens resultat visar att det finns tydliga förhållanden mellan utbildningsnivån och den 

självskattade hälsan där en större andel av de med förgymnasial utbildning skattar sin hälsa 

som dålig jämfört med de som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Störst 

skillnader i andel med dålig självskattad hälsa återfinns däremot mellan de med gymnasial 

och eftergymnasial utbildning. När även betydelsen av åldern tas med i analysen så visar den 

att förhållandet mellan självskattad hälsa och utbildningsnivå kvarstår men däremot skattar 

en större andel av den äldre åldersgruppen (50-64 år) sin hälsa som dålig i alla 

utbildningsnivåer jämfört med i den yngre åldersgruppen (25-49 år). Resultaten stämmer 

överens med Folkhälsomyndighetens rapport om folkhälsoläget i Sverige 2016 som visar att 

en större andel av de yngre skattar sitt hälsotillstånd som bra medan andelen som skattar sin 

hälsa som bra sjunker med en stigande ålder. Den självskattade hälsan har även här en stark 

koppling till utbildningsnivå då större andel av kvinnorna de med eftergymnasial utbildning 

skattar sin hälsa som bra men endast hälften av de med förgymnasial utbildning skattar sin 

hälsa lika positivt (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En förklaring till detta kan vara att det tar 

många år för flera sjukdomar att utvecklas utifrån ogynnsamma livsvillkor, 

levnadsförhållanden och ohälsosamma levnadsvanor och att den yngre åldersgruppen inte 

har hunnit påverkas tillräckligt av dessa så att hälsan har försämrats. Resultatet kan kopplas 

till den materialistiska förklaringsmodellen (bilaga B) som anser att ojämlik hälsa uppstår på 

grund av ojämlik fördelning av resurser som exempelvis inkomst. Att den självskattade 

hälsan har en koppling med utbildningsnivå kan även bero på att utbildningsnivån påverkar 
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möjligheterna till att få ett yrke med hög status vilket i sin tur påverkar möjligheterna till en 

högre inkomst, vilket enligt förklaringsmodellen påverkar individens livsvillkor och 

levnadsförhållanden som påverkar hälsan. Hälsan följer därmed en social gradient som 

innebär att de med högre social position i samhället och som har tillgång till fler resurser 

generellt har en bättre hälsa (Rostila & Toivanen, 2012). 

5.2.2 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och socialt stöd 

Resultatet visar att det finns ett förhållande mellan skillnader i kvinnors självskattade hälsa 

och tillgång till socialt stöd samt utbildningsnivå. Generellt skattar nästan dubbelt så stor 

andel av dem utan socialt stöd sin hälsa som dålig jämfört med dem som har socialt stöd och 

det gäller i alla utbildningsnivåer. Den grupp som däremot har störst andel bristande socialt 

stöd är de med förgymnasial- och gymnasial utbildning. Sannolikheten att skatta sin hälsa 

som dålig är enligt denna studie nästan tre gånger högre om individen saknar socialt stöd 

jämfört med om den har tillgång till socialt stöd. Andra studier visar också att socialt stöd har 

en betydelse för hälsan och att stödet kan agera både friskfaktor som genererar hälsa och 

skyddsfaktor som motverkar ohälsa, men även att socialt stöd inte är jämlik fördelat i 

befolkningen (Rostila, 2012). Som även detta resultat påvisade så är bristande socialt stöd 

vanligast i grupper med lägre utbildningsnivå (Granström et al., 2015) och det är vanligare 

att grupper som har ett bristande socialt stöd även har en dålig självskattad hälsa (Molarius 

et al., 2006). En möjlig förklaring till varför de som saknar socialt stöd generellt har sämre 

hälsa är den psykosociala förklaringsmodellen (bilaga B) för ojämlik hälsa. Enligt modellen 

så uppstår hälsoskillnader mellan olika sociala grupper för att den ojämlika fördelningen av 

olika resurser skapar stress hos de minst gynnsamma grupperna i samhället vilket gör att 

deras hälsa försämras om de inte har tillgång till olika psykosociala faktorer som exempelvis 

socialt stöd som hjälper hantera stressen vilket istället kan förbättra hälsan (Elstad, 2000). I 

enlighet med förklaringsmodellen så visade denna studie att de med lägre utbildningsnivå 

skattade sin hälsa sämre än de med högre utbildningsnivå och att större andel av de som 

dessutom saknade socialt stöd skattade sin hälsa som dålig jämfört med de som har socialt 

stöd. Ett bristande socialt stöd hade dessutom större samband med dålig självskattad hälsa 

än vad låg utbildningsnivå och ålder hade, vilket kan innebära att socialt stöd är en faktor 

som förklarar skillnaderna i den självskattade hälsan mellan kvinnor med olika 

utbildningsnivåer och åldrar. 

5.2.3 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och ekonomisk 

situation 

Studiens resultat visar att förekomsten av ekonomiska svårigheter skiljer sig mellan 

utbildningsnivåerna där störst andel med ekonomiska svårigheter återfinns i gruppen med 

förgymnasial utbildning, vilket även Granström et al. (2015) bekräftar. Det kan bero på att 

utbildningsnivån ofta påverkar den yrkesmässiga statusen vilket påverkar inkomsten (Rostila 

& Toivanen, 2012). Denna studie visar att de med förgymnasial utbildning även har störst 

andel med dålig självskattad hälsa och att andelen med dålig självskattad hälsa är betydligt 
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större hos de med ekonomiska svårigheter jämfört med de utan ekonomiska svårigheter i alla 

utbildningsnivåer. Resultat stämmer överens med Folkhälsomyndigheten (2016b) som 

visade att ekonomisk stress påverkar hälsan negativt hos alla individer oavsett 

utbildningsnivå eller yrke. Det visar att ekonomin har större betydelse för den självskattade 

hälsan än vad utbildningsnivån i sig har, och att skillnader i den ekonomiska situationen kan 

vara en förklaring till skillnaderna i självskattad hälsa mellan utbildningsnivåerna. Molarius 

et al. (2006) visar också att dålig självskattad hälsa är vanligare bland de med ekonomiska 

svårigheter, kanske för att ekonomiska resurser ger en känsla av kontroll i livet vilket 

påverkar hälsan positivt (Fritzell, 2012). En möjlig förklaring till varför ekonomiska 

svårigheter påverkar hälsan negativt är den materialistiska förklaringsmodellen (Bilaga B) 

för ojämlik hälsa som menar att hälsoskillnader mellan sociala grupper orsakas av skillnader 

i materiella resurser. De som exempelvis har tillgång till ekonomiska resurser har större 

möjligheter att påverka sina livsvillkor och levnadsvanor och därigenom förbättra sin hälsa 

(Elstad, 2000). De som däremot har ekonomiska svårigheter har färre möjligheter att 

påverka sina livsvillkor och levnadsförhållanden, individen kan tvingas att fatta beslut mot 

dennes vilja för att ekonomin utgör en begränsning vilket påverkar hälsan negativt genom 

minskade möjligheter att göra hälsosamma val i livet (Roos & Prättälä, 2012) och genom 

minskad egenkontroll. 

5.2.4 Samband mellan självskattad hälsa, utbildningsnivå, ålder och sysselsättning 

Det finns skillnader i självskattad hälsa mellan sysselsatta, arbetslösa och sjukskrivna samt 

mellan utbildningsnivåerna. I alla utbildningsnivåer så skattar störst andel av de 

sjukskrivna/ förtidspensionärerna sin hälsa som dålig och därefter kommer de arbetslösa. 

Studien visar att det finns samband mellan de oberoende variablerna utbildningsnivå, ålder 

respektive sysselsättning och självskattad hälsa. Starkast samband finns mellan de 

sjukskrivna som har fem gånger högre sannolikhet att skatta sin hälsa som dålig och de 

arbetslösa som har cirka tre gånger högre sannolikhet att skatta sin hälsa som dålig jämfört 

med de som har en sysselsättning. Enligt Molarius et al., (2006) finns det starka samband 

mellan sysselsättning och självskattad hälsa, där arbetslösa och förtidspensionärer har störst 

sannolikhet att ha en dålig självskattad hälsa jämfört med de sysselsatta. Andra studier visar 

också att arbetslöshet påverkar den självskattade hälsan negativt och att den självskattade 

hälsan påverkas mer negativt av arbetslöshet hos de med lägre socioekonomisk status 

(Norström et al., 2014). En möjlig förklaring till skillnader i hälsa mellan olika 

sysselsättningar kan vara den materialistiska förklaringsmodellen (Bilaga B), där 

sysselsättning och yrkesmässig status är två viktiga faktorer som kan påverka hälsan 

(Granström et al., 2015). I enlighet med modellen så krävs oftast en sysselsättning för att få 

tillgång till goda ekonomiska resurser och oftast även en högre utbildning. Denna studie visar 

att störst förekomst av arbetslöshet och sjukskrivning/ förtidspension återfinns i de lägre 

utbildningsnivåerna och att de även har störst andel med dålig självskattad hälsa, vilket kan 

vara ett resultat av dålig tillgång till materiella resurser som i sin tur påverkar livsvillkoren, 

levnadsförhållandena och levnadsvanorna negativt vilket gör att individens möjligheter 

begränsas och att fler ohälsosamma beslut fattas. En annan förklaringsmodell som skulle 
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kunna förklara skillnaderna i hälsa mellan olika sysselsättningar skulle kunna vara den 

psykosociala förklaringsmodellen som menar att fördelningen av resurser varierar på grund 

av den sociala gradienten i samhället vilket skapar stress hos de minst fördelaktiga grupperna 

i samhället, i detta fall hos de arbetslösa och sjukskrivna som då gör ohälsosamma val 

exempelvis i form av ohälsosamma levnadsvanor som på sikt leder till ohälsa hos individen. 

Individer som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna/ förtidspensionärer kan dessutom gå 

miste om det sociala stödet som annars kan finnas på arbetsplatsen hos arbetskamrater och 

chefer och som kan vara avgörande för om individen upplever sig klara av sin situation eller 

om individen istället utvecklar ohälsa (Molarius et al., 2006). 

5.2.5 Samband mellan samtliga variabler 

Resultatet visar att utbildningsnivåns betydelse för den självskattade hälsan minskar då 

hänsyn tas till de andra oberoende variablerna. Enligt studiens resultat kan en stor del av 

skillnaderna i självskattad hälsa mellan utbildningsnivåerna förklaras av ålderskillnader, 

socialt stöd, ekonomiska svårigheter och sysselsättning. De variabler som har högst 

sannolikhet att påverka till en dålig självskattad hälsa är sjukskrivning/ förtidspension, 

arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och bristande socialt stöd. Studien av Granström et al., 

(2015) visar att skillnaderna i självskattad hälsa mellan olika utbildningsnivåer har ökat på 

senare år samt att det dessutom är vanligare att de med förgymnasial utbildning är 

förtidspensionärer, arbetslösa, har ekonomiska svårigheter samt ett bristande socialt stöd. De 

tre förklaringsmodellerna (Bilaga B) för ojämlik hälsa kan förklara denna studies resultat. 

Större andel av de med lägre utbildningsnivå har ekonomiska svårigheter till följd av 

antingen lägre yrkesmässig status, arbetslöshet eller på grund av långtidssjukskrivning. De 

bristande materiella resurserna försämrar möjligheterna att ha goda levnadsförhållanden och 

att uppehålla hälsosamma levnadsvanor, vilket på sikt resulterar i sämre hälsa. De som 

dessutom saknar socialt stöd har dessutom svårare att hantera stressen som den låga 

egenkontrollen och de bristande materiella resurserna genererar, vilket försämrar hälsan 

ytterligare. Moor et al. (2016) visar att kombinationen av materiella, psykosociala och 

beteendemässiga faktorer bidrar till skillnader i självskattad hälsa mellan olika sociala 

grupper.  

5.2.6 Praktisk tillämpning på samhällsnivå 

Studiens resultat bekräftar vad tidigare studier visar. Därmed stärker denna studie tidigare 

resultat från forskning inom området. Framtida folkhälsoarbeten bör fokusera på att arbeta 

för att minska ekonomisk utsatthet, ojämlik fördelning av socialt stöd och arbetslöshet samt 

långtidssjukskrivningar, speciellt i grupper med lägre utbildningsnivå då dessa faktorer 

påverkar hälsan hos individer och är mer förekommande i dessa grupper. Denna studie kan 

även komma att användas vid jämförelser av hälsoutvecklingen i grupper med olika 

utbildningsnivåer, socialt stöd, ekonomisk situation och/ eller sysselsättning. 
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6 SLUTSATSER 

 Studien bekräftar att det finns ett samband mellan självskattad hälsa och 

utbildningsnivå där de med lägre utbildning skattar sin hälsa sämre jämfört med 

de med högre utbildning.  

 En större andel av den äldre åldersgruppen (50-64 år) skattar sin hälsa som dålig 

jämfört med den yngre åldersgruppen (25-49 år). 

 Denna studie bekräftar att det finns samband mellan dålig självskattad hälsa och 

låg utbildningsnivå, högre ålder och bristande socialt stöd. 

 Studien visar även att det finns samband mellan dålig självskattad hälsa och låg 

utbildningsnivå, högre ålder och ekonomiska svårigheter. 

 Det finns även samband mellan dålig självskattad hälsa och låg utbildningsnivå, 

högre ålder respektive sjukskrivning/ förtidspension och arbetslöshet.  

6.1 Framtida forskning 

Förslag på framtida studier utgår från att göra bredare analyser med kontroll för fler faktorer 

exempelvis genom att även inkludera levnadsvanor och beteendemönster i studien då det 

även finns direkta kopplingar mellan levnadsvanor och hälsoutfall. Det betraktas av intresse 

att ytterligare studera skillnaderna och/ eller de eventuella kopplingarna mellan de olika 

förklaringsmodellerna för skillnader i hälsa mellan sociala grupper för att få ökad förståelse 

om vilken typ av interventioner som behövs för att motverka ojämlik hälsa i samhället. 

Genom att skilja på rollerna av de materiella, beteendemässiga och psykosociala faktorernas 

påverkan på hälsan så kan mer anpassade interventioner framställas och implementeras. 

Exempel på interventioner för att uppnå en jämlik hälsa i samhället är insatser som ökar 

individers utbildningsnivå, ökar tillgången till socialt stöd samt minskar de ekonomiska 

skillnaderna i samhället. Genom att utveckla individers kompetens och kunskaper så ges 

möjligheten till högre yrkesmässig status, högre lön samt att det bidrar till att stärka 

psykologiska och sociala resurser och ökar möjligheten att påverka livssituationen. Ökad 

utbildning bidrar även till minskad förekomst av arbetslöshet och ger individer möjlighet att 

välja ett annat yrke om de av hälsoskäl inte klarar av det arbetet som de tidigare haft. 

Interventioner för att öka det sociala stödet hos individer kan vara insatser som motverkar 

social isolering och utanförskap exempelvis genom att arbeta med att öka det sociala och 

kulturella deltagandet i samhället. För att minska den ojämlika hälsan till följd av 

ekonomiska skillnader så krävs insatser för att motverka den orättvisa fördelningen av makt, 

pengar och resurser lokalt och nationellt. 
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BILAGA A – ENKÄTFRÅGOR FRÅN HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 

2012  

1. (Fråga 1) Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svarsalternativ: Mycket bra, 

Bra, Någorlunda, Dåligt eller Mycket dåligt. 

2. (fråga 74) Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? 

Svarsalternativ: Ja eller Nej. 

3. (fråga 63) Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att 

klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.? Svarsalternativ: Nej, Ja, 

vid ett tillfälle eller Ja, vid flera tillfällen. 

4. (fråga 64) Vilken är din nuvarande sysselsättning? Svarsalternativ: Arbetar som 

anställd, Egen företagare, Tjänstledig/ föräldraledig, Studerar/ praktiserar, 

Arbetsmarknadsåtgärd, Arbetslös, Ålderspensionär, Sjuk-/aktivitetsersättning 

(förtids-, sjukpensionerad), Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) eller Sköter eget 

hushåll. 
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Figur 3 Visar beteende-livsstils förklaringsmodellen för ojämlik fördelad hälsa, ritad av Catarina Meriläinen. 

BILAGA B – FIGURER SOM ILLUSTRERAR 

FÖRKLARINGSMODELLERNA FÖR OJÄMLIK HÄLSA 

Figur 4 Visar den materialistisk-strukturella förklaringsmodellen för ojämlik hälsa, ritad av Catarina Meriläinen. 

Figur 2 Visar den psykosociala förklaringsmodellen för ojämlik fördelad hälsa, ritad av Catarina Meriläinen. 
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