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SAMMANFATTNING  

Nyckelord: Enkätundersökning, riskfaktorer, självskattad dålig hälsa, sysselsättningsgrupp 

 

I Sverige genomförs kontinuerliga befolkningsundersökningar i syfte att ge information om 

indikatorer på ohälsa samt risk- och skyddsfaktorer. Resultaten av dessa presenteras i olika 

nationella redogörelser samt landstingsrapporter. Det finns idag ingen aktuell 

sammanställning av ohälsans utveckling med värden för enbart Uppsala län, denna uppsats 

avsåg därför att bidra med detta. Resultaten visade på en minskning i den självskattade dåliga 

hälsan över tid, då materialet delades upp på kön och ålder. En relativ ökning av skillnaderna i 

ohälsa mellan förvärvsarbetande, arbetslösa och förtidspensionerade kunde också observeras. 

Den relativa ökningen syntes tydligast mellan förvärvsarbetande och förtidspensionerade. 

Riskfaktorer som visade sig särskilt effektfulla till att skatta sin hälsa som dålig eller mycket 

dålig var mycket dålig trivsel med sina arbetsuppgifter, svåra besvär med trötthet och svåra 

besvär med ängslan oro eller ångest. Vidare upplevde sig arbetslösa i högre utsträckning vara 

utsatta för riskfaktorn nedlåtande behandling, vilket är i linje med tidigare presenterade 

resultat. Resultaten i uppsatsen kan vara till hjälp vid planering för folkhälsoarbete mot 

skillnader i hälsa och för en god och jämlik hälsa i Uppsala län. Ifall insatserna på området 

behöver prioriteras kan denna uppsats vara till hjälp då den lyfter fram de 

förtidspensionerades utsatta situation. Eftersom den självskattade dåliga hälsan bland övriga 

sysselsättningsgrupper inte har förbättras under de senaste åren, kan det vara en fingervisning 

om att pågående insatser bör ses över. Då denna studie bekräftade tidigare resultat avseende 

arbetslösas upplevelse av nedlåtande behandling och dess effekt på hälsan, tyder det på att 

folkhälsoarbetet i länet kan lägga visst fokus på detta problem. 
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ABSTRACT 

Key word: Survey, risk factor, self-rated bad health, occupational group 

 

In Sweden continuous population surveys operates to provide information on indicators of 

poor health and risk and protective factors.  There is currently no current compilation of ill 

health development of values for only Uppsala County; this paper therefore intended to 

contribute to this. When the material was divided by gender and age, the results showed a 

decrease in self-rated bad health. Also the results showed a relative increase of differences in 

health between occupational groups. The relative increase was shown most distinct between 

the employed and the early retired. Risk factors that proved particularly effective at estimating 

their health as poor or very poor were very poor satisfaction with your work, severe problems 

with fatigue, and severe problems with anxiet, worry or anxiety. Furthermore unemployed 

perceived themselves being exposed to the risk factor condescending treatment, which is in 

line with previously announced results. Therefore this paper can be helpful in planning for 

public health efforts to combat health disparities and for a good and equitable health in the 

county. If the efforts in this area need to be prioritized, then this essay can be helpful when it 

highlights the early-retired vulnerable situation. Since the self-rated poor healths among other 

employment groups haven’t improved in recent years, it may be a hint that the ongoing efforts 

should be reviewed. As this study confirmed previous findings regarding the unemployed 

experience of condescending treatment and its effect on health, it indicates that public health 

efforts may put some focus on this problem.     
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BAKGRUND 

Sociala skillnader i hälsa 

En av decenniets mest omtalade rapporter om sociala skillnader i hälsa är Closing the gap in a 

generation, vilken skrevs på uppdrag av World Health Organisation (WHO, 2008). Rapporten 

exemplifierar de skillnader i hälsa som idag finns mellan olika sociala grupper. Skillnaderna 

belyses bland annat genom att lyfta fram medellivslängden i olika länder (Ibid.). Ett barn som 

växer upp i Sverige eller Japan kan förvänta sig att leva över 80 års ålder (ibid.), och för ett 

barn som växer upp i Kongo, Nigeria, eller Zimbabwe sträcker sig medellivslängden inte ens 

över 50 år (UNDP, 2013). Rapporten understryker att dagens skillnader i hälsa egentligen är 

ett resultat av social orättvisa (WHO, 2008). Hälsoskillnaderna förekommer dock inte enbart 

mellan länder, de existerar även inom länder bland annat i Sverige (Malmö stad, 2013). I 

Malmö finns skillnader i medellivslängd mellan olika stadsdelar, som högst dryga fem år för 

männen respektive fyra år för kvinnorna (Ibid.). I Sverige finns även skillnader i hälsa med 

avseende på förvärvsarbete, där de som har ett arbete har bättre hälsa än de som är arbetslösa 

eller förtidspensionerade. Detta har påvisats i den svenska befolkningsundersökningen Liv 

och hälsa vuxen (Molarius m. fl., 2011). 

 

Av olika anledningar är det relevant att utjämna skillnader i hälsa. Inte minst för att det skulle 

vara oetiskt att inte göra något åt dem (WHO, 2008) utan även för att det övergripande målet 

med folkhälsoarbetet i Sverige är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsoinstitutet, 2010). På grund av att befolkningens 

hälsa påverkas av allt från individuella val till strukturella faktorer, utgörs de svenska 

folkhälsopolitiska målen av fem livsstilsmål, fem strukturmål och ett sjukvårdsmål 

(Folkhälsoinstitutet, 2010).  

 

Även människans sociala position har visat sig vara avgörande för dennes hälsa. Detta 

fenomen beskriver Michael Marmot (2006) i sin bok Statussyndromet. Marmot lägger fram 

bevis som visar att oavsett indelningskategori, exempelvis utbildning, inkomst eller 

yrkesklass, så är hälsan i dessa grupper snarare fördelad efter en social gradient än efter en 

särskild tröskelnivå. Vad som kan tyckas paradoxalt är att hälsostatusen inte är knutet till den 

absoluta inkomstnivån, utan det är var man befinner sig i förhållande till andra som har 

betydelse. Positionen i den sociala hierarkin påverkar möjligheten till socialt deltagande i 

samhället, vilket i sin tur bidrar till känslan av kontroll över sitt liv. Att kunna delta fullt ut i 
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samhället innebär att kunna dra nytta av och ha tillgång till de resurser som står till buds. Så 

om en individ är begränsad i att delta i samhället kan det leda till frustrationer som i sin tur 

påverkar hälsan negativt.  

 

Wilkinson och Pickett (2010) har även funnit att ojämlikheten i sig är avgörande för 

befolkningens hälsa. Dessa författare föreslår att ojämlikhet inte enbart är dåligt för de som 

befinner sig längst ned på den sociala hierarkin, hela befolkningen drabbas och det gäller 

både hälso- och sociala problem. Detta förklaras av en urholkning av de sociala relationerna, 

det vill säga den sociala sammanhållningen, förtroendet för varandra, engagemang i 

aktiviteter och nivåer av våld. Dessa faktorer formar samhällets dynamik och samhällets 

möjligheter att erbjuda sina invånare en god hälsa. Med hjälp av diagram demonstrerar 

författarna denna företeelse. De jämlikare länderna som inkluderats i analyserna uppvisade 

genomgående lägre frekvens av hälsoproblem och sociala problem i alla 

klassificeringsgrupper jämfört med de ojämlikare länderna. Wilkinson och Pickett utvecklar 

Marmots teori med att storleken på inkomstskillnader fungerar som ett mått på, kanske till 

och med en prediktor för graden av hierarki. Där inkomstskillnaderna är större, är också de 

sociala avstånden större och den sociala stratifieringen viktigare för individen. Detta beror av 

att där en brantare hierarki råder tycks det finnas en större oro för social värdering, där jämför 

vi oss med varandra i högre utsträckning varvid den sociala statusen ges större vikt. Som en 

konsekvens av den sociala statusens betydelse blir det också viktigt att uttrycka sin status, 

exempelvis med hjälp av materiella ägodelar. Tesen i Wilkinson och Picketts 

inkomstojämlikhetsteori är alltså att graden av hierarki i ett land är intimt kopplat till landets 

spridning på lönerna, samt att ju mer ojämlikt ett samhälle är desto mer frekvent 

förekommande är olika hälsorelaterade och sociala problem (Wilkinson & Pickett, 2010). 

 

För att ta reda på hälsotillståndet hos en befolkning används olika hälsomått. Några av dessa 

är förväntad livslängd, förekomst av sjukdomar (prevalens och incidens), funktionsjusterade 

förlorade levnadsår (DALY), kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), och självskattad hälsa 

(Bremberg, 2003). Vid analys av eventuella skillnader i hälsa används vanligen relativa risker 

samt oddskvoter (Beaglehole, Bonita & Kjellström, 2010). Uppdaterade register är också av 

stor betydelse vid undersökning av hälsotillståndet hos en befolkning (Socialstyrelsen, 2013). 

Exempelvis används dödsorsaksregistret, folkbokföringsregistret och en mängd andra register 

vid den epidemiologiska bevakningen av befolkningen i Sverige (Stockholms läns landsting, 

1999). Förutom register finns i Sverige även kontinuerliga befolkningsundersökningar som 
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ger information om indikatorer på ohälsa samt risk- och skyddsfaktorer. Två av dessa är den 

regionala undersökningen Liv och hälsa vuxen (Molarius m.fl., 2011) samt den nationella 

undersökningen Hälsa på lika villkor (Folkhälsoinstitutet, 2013). Vid 

befolkningsundersökningarna används vanligen självskattad hälsa som mått på hälsan (se 

exempelvis Molarius m.fl., 2011). Måttet är betydelsefullt då det talar om hur individen anser 

sig må, något som de övriga måtten inte kan ge svar på (Berg, Nilsson & Waldenström, 

2012). Dock har detta även lyfts fram som kritik gentemot måttet, då en mycket sjuk individ 

kan uppge att denne har ett väldigt gott allmänt hälsotillstånd och vise versa (Groot, 2003). 

Bland betydande fördelar har självskattad hälsa visat sig ha en god överensstämmande 

prediktion av efterföljande mortalitet och morbiditet (Appels m. fl., 1996; Heistaro m. fl., 

2001). Självskattad dålig hälsa har bland annat visat sig hänga samman med ökad risk för att 

utveckla kardiovaskulär sjukdom (Van der Linde m. fl., 2013), ökad risk för dödlighet bland 

individer med diabetes (Wennberg m. fl., 2012) och ökad risk för förtidspensionering 

(Pietiläinen m. fl., 2011). Måttet anses därmed vara ett användbart verktyg då det kan ge en 

indikation om individens behov av vård (Van der Linde m. fl., 2013; Pietiläinen m. fl., 2011).  

 

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa vuxen har de senaste åren visat på en generellt god 

hälsoutveckling, men inte för alla. Ökade skillnader har observerats mellan förvärvsarbetande 

och arbetslösa samt mellan förvärvsarbetande och förtidspensionärer. Arbetslösa och 

förtidspensionärer hade vid det senaste mättillfället i genomsnitt sämre livsvillkor och 

levnadsvanor än förvärvsarbetande. Dessa grupper angav inte heller i lika stor utsträckning ett 

bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, jämfört med de förvärvsarbetande (Molarius m. fl., 

2011).  

 

Studien i denna uppsats grundar sig på de nämnda undersökningarna Liv och hälsa vuxen 

samt Hälsa på lika villkor. Analyserna har efterfrågats av Regionförbundet i Uppsala, varvid 

enbart urvalet för Uppsala län använts. Studien avser belysa skillnader i självskattad dålig 

hälsa bland befolkningen i Uppsala län.  

Problemformulering 

Resultat från ovan nämnda befolkningsundersökningar presenteras kontinuerligt i olika 

nationella redogörelser samt gemensamma landstingsrapporter. Det finns däremot ingen 

aktuell sammanställning av ohälsans utveckling med värden enbart för Uppsala län. 

Analyserna i denna uppsats är därför betydelsefulla, då de ger en detaljerad jämförelse av 
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ohälsans utveckling i Uppsala län. Uppsatsens kan hjälpa Regionförbundet med 

planeringsunderlag för folkhälsoarbete mot skillnader i hälsa och för en god och jämlik hälsa. 

Uppsatsen kan också fungera som utgångspunkt för ett fortsatt och utvecklat arbete enligt 

resultat från tidigare forskning.  

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att studera förekomst och utveckling av självskattad dålig hälsa i Uppsala 

län med avseende på förvärvsarbete, arbetslöshet och förtidspensionering. Med självskattad 

dålig hälsa menas att ha angett sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt vid 

undersökningstillfällena. Uppsatsen avser även studera riskfaktorer som uppvisar ett 

statistiskt säkerställt samband till självskattad dålig hälsa. 

 

Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar, 

 Hur har utvecklingen av den självskattade dåliga hälsan i Uppsala län varit mellan 

åren 2000 till 2012? 

 Vilka av variablerna, identifierade från folkhälsolitteraturen, uppvisar ett statistiskt 

säkerställt samband till självskattad dålig hälsa? 

 Hur ser förekomsten av riskfaktorerna ut i Uppsala län? 

 Vilka riskfaktorer förklarar skillnader i självskattad dålig hälsa mellan 

förvärvsarbetande, arbetslösa och förtidspensionerade?  

De riskfaktorer som studeras är sådana som funnits ha betydelse i tidigare studier.  

Definition av riskfaktorer respektive skyddsfaktorer 

En riskfaktor är som namnet antyder en faktor vilken ökar risken för ohälsa och problem hos 

individer. Analogt är en skyddsfaktor en faktor vilken skyddar individer från ohälsa och 

problem (Bremberg, 2009). Vidare så formas dessa faktorer huvudsakligen av omständigheter 

i livet (Luthar, 2000). Risk- och skyddsfaktorer existerar på olika nivåer såsom individ-, 

familje- och samhällsnivå. Ett exempel på en riskfaktor på samhällsnivå skulle kunna vara 

exponering för våld i bostadsområdet (Ibid.). Eller daglig rökning, ett exempel på individnivå 

vilken identifierats som en riskfaktor för flertalet hälsoproblem, bland annat självskattat dåligt 

hälsotillstånd (Molarius m. fl., 2011). På samma sätt är sociala relationer ett exempel på en 

skyddsfaktor, vilken skulle kunna förekomma både på familje- och samhällsnivå (Luthar, 

2000). Riskfaktorer brukar utgöra störst påverkan bland socialt utsatta grupper (Ibid).  
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Effekterna av arbetslöshet och förtidspensionering 

Arbetslöshetens konsekvenser på hälsan är många även om orsaksriktningen somliga gånger 

visat sig oklar (Backhans, Lundin & Hemmingsson, 2011). Bland annat har arbetslöshet visat 

sig ha ett samband till senare psykisk ohälsa, detta oberoende av bland annat tidigare 

hälsostatus (Ibid.).  

 

Andra studier har funnit samband mellan arbetslöshet och den totala dödligheten, det vill säga 

allt från naturliga förklaringar till dödlighet till externa orsaker såsom självmord (Lundin, 

Lundberg, Hallsten, Ottoson & Hemmingsson, 2009). Svenska resultat för detta samband har 

visat att individer vilka upplevde en arbetslöshetsperiod på 90 dagar eller mer, mellan år 

1992-1994, hade en riskökning för mortalitet på hela 90 procent. Referensgruppen var 

individer som under samma period inte var exponerade för arbetslöshet. Vid justering av 

riskfaktorer kvarstod sambandet som signifikant men riskökningen sjönk till 30 procent. 

Författarna förklarade resultaten som att sambandet mellan arbetslöshet och den totala 

dödligheten till stor del förklarades av individuella riskfaktorer (Ibid.).  

 

Förtidspensionering, vad som idag kallas att uppbära sjuk- eller aktivitetsersättning, innebär 

att en individ erhåller en ersättning från socialförsäkringen på grund av att denne bedömts 

oför att jobba heltid. Anledningen till denna oförmåga kan bero av skada eller sjukdom 

(Försäkringskassan, 2013). Denna grupp ligger vanligtvis sämre till avseende sitt 

hälsotillstånd jämfört med övriga i befolkningen, vilket i och för sig inte är så konstigt med 

tanke på att sjukdom eller skada är gemensamt för dem (se exempelvis Molarius m. fl., 2011 

eller Burström B, Engström, Burström K, Corman & Sun, 2011).  

 

Sveriges kommuner och landsting skriver på sin hemsida att de vanligaste orsakerna till 

sjukskrivningar i Sverige är smärttillstånd av ospecifik karaktär i nacke, rygg, armar och 

axlar. Samt psykiska besvär såsom lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och 

stress (SKL, 2013). Även om förtidspensionering är en nödvändighet för denna grupp innebär 

det negativa konsekvenser för hälsan att stå utanför arbetsmarknaden, främst i form av ett 

minskat socialt nätverk och en sämre ekonomi (Ibid.). I en studie som undersökte 

sjukskrivningens effekt på individen, uppgav de flesta en positiv inställning i början av 

sjukskrivningen. Individerna såg då på sjukskrivningen som en möjlighet att fysiskt vila upp 

sig. Men med tiden kom dock sjukskrivningen att få en negativ utveckling. Att individerna 

var sysslolösa innebar att de fick mer tid till att reflektera över hur de faktiskt mådde och 
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deras upplevelse av smärta intensifierades (Qin m. fl., 2000). Även lusten till att utöva fritids-, 

sociala och familjeaktiviteter minskade (Floderus m. fl., 2003). 

 

Självskattad hälsa, ett mått på befolkningens hälsotillstånd 

Självskattat hälsotillstånd är ett subjektivt mått på hur individen anser sig må (Berg, Nilsson 

& Waldenström, 2012). Det finns både nackdelar och fördelar tillskrivna självskattat 

hälsotillstånd som mått. Sanna förändringar i en individs hälsa kommer nödvändigtvis inte till 

uttryck med hjälp av det självskattade hälsotillståndet. Exempelvis, en individ som upplever 

att sin hälsa blivit bättre från ett mätningstillfälle till ett annat kanske ändå uppger samma 

svarsalternativ vid båda mättillfällena. Således fungerar måttet mindre bra vid longitudinella 

datamaterial än vid tvärsnittsdata (Gunasekara, Carter & Blakely, 2012). Ett annat problem 

med måttet är att individer inte har en explicit jämförelsegrupp när de bedömer sitt allmänna 

hälsotillstånd. De kanske gör sin bedömning utifrån vad de anser normalt för sin ålder, sin 

situation eller beroende på vart de är i livet, därför kan en bias i det angivna svarsalternativet 

uppstå (Groot, 2003). Trots detta är det vanligt förekommande att både forskare och 

undersökningsansvariga använder måttet, troligtvis på grund av fördelarna med det. Till 

skillnad från många andra hälsomått tar självskattad hälsa hänsyn till både fysisk och psykisk 

hälsa, samt socialt välbefinnande, vilket är betydelsefullt då måttet överensstämmer med den 

mer subjektiva definition av hälsa som WHO utvecklade år 1949. “Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” (Stockholms läs landsting, 1999). Framförallt är måttet känt för sin 

överensstämmande prediktion av den efterföljande mortaliteten (se exempelvis Wennberg m. 

fl, 2012; Van der Linde m. fl, 2013). Måttet anses därmed vara ett användbart verktyg då det 

kan ge en fingervisning om individens behov av vård (Van der Linde m. fl, 2013; Pietiläinen 

m. fl, 2011). En del studier har föreslagit att sambandet mellan den självskattade hälsan och 

mortaliteten förklaras genom övriga faktorer, exempelvis socioekonomiska (Dowd & 

Zajacova, 2007). Andra studier har inte kunnat hitta en sådan effekt (Burström & Fredlund, 

2001). Inte minst är måttet ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att samla in information 

på, vilket är avgörande för dess popularitet (Stockholm läns landsting, 1999).  

Riskfaktorer för ohälsa 

I rapporten Har hälsan blivit mer jämlik? vilken var en sammanställning av Liv och hälsa 

vuxen undersökningarna från år 2000 till 2008, uppvisades skillnader i riskfaktorers samband 

till den självskattade dåliga hälsan beroende på sysselsättning och kön. Detta innebar att 
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riskfaktorernas styrka på den självskattade hälsan varierade beroende på ifall en individ var 

förvärvsarbetande, arbetslös eller förtidspensionerad samt ifall individen var man eller kvinna. 

Exempelvis visade sig nedlåtande behandling och dåligt socialt stöd vara starkare 

riskfaktorer för att ange självskattad dålig hälsa bland arbetslösa än bland förtidspensionärer 

och förvärvsarbetande. Motsvarande riskfaktor för förtidspensionärer var betungande 

hemarbete och för förvärvsarbetande, dålig trivsel på jobbet. Både nedlåtande behandling 

och betungande hemarbete tillhörde tillsammans med fysisk inaktivitet de starkaste 

riskfaktorerna för att ange ett självskattat dåligt hälsotillstånd oavsett kön, ålder, födelseland 

och sysselsättning. Även fetma, undervikt, dålig yttre miljö, att röka dagligen, att berusa sig 

minst två gånger per månad samt att sakna kontantmarginal visade sig betydande (Molarius 

m. fl., 2011).  

 

I en befolkningsundersökning som gjordes i Skåne undersöktes sambandet mellan 

socioekonomisk status, arbetsanknytning och självskattad mental hälsa (Lindström, Ali & 

Rosvall, 2012). Författarnas hypotes var att de grupper som stod utanför arbetsmarknaden 

skulle uppvisa en högre prevalens av självskattad dålig mental hälsa, och att detta samband i 

sin tur skulle vara påverkat av variablerna ekonomisk stress samt socialt kapital (Lindström, 

Ali & Rosvall, 2012). Socialt kapital mättes i denna undersökning som interpersonell tillit, 

även kallad horisontell tillit (Ibid.), alltså huruvida man anser att man generellt kan lita på 

människor eller inte (Folkhälsoinstitutet, 2011). Resultaten visade att både arbetslösa och 

förtidspensionerade hade en förhöjd risk för att uppge ett dåligt mentalt hälsotillstånd, jämfört 

med referensgruppen som utgjordes av högre tjänstemän. När författarna sedan kontrollerade 

för variablerna ekonomisk stress och interpersonell tillit sjönk denna risk, vilket tolkades som 

att både ekonomisk stress och interpersonell tillit är faktorer vilka påverkar sambandet mellan 

arbetslösas och förtidspensionärers sämre självskattade mentala hälsa (Lindström, Ali & 

Rosvall, 2011). Självskattad mental hälsa är förvisso inte den indikator för ohälsa som studien 

i denna uppsats använder sig av, men forskning har visat att både självskattad mental hälsa 

och självskattat allmänt hälsotillstånd uppvisar liknande mönster (Malmö stad, 2013). 

Således kan både ekonomisk kris och interpersonell tillit ha betydelse för att skatta sitt 

allmänna hälsotillstånd som dåligt. 

 

En annan faktor som dyker upp i samband med forskning om sociala bestämningsfaktorer för 

hälsan är socialt kapital (se exempelvis Macinko & Starfield, 2001; Hawe & Shiell, 2000). En 

mängd definitioner av och teorier om socialt kapital har föreslagits. Eftersom att termen 
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applicerats inom flertalet områden såsom statskunskap, ekonomi och nu även folkhälsa 

kritiseras dock socialt kapital för att varken ha en konsekvent definition eller ett konsekvent 

mått (Macinko & Starfield, 2001). Trots kritik gentemot begreppet finns överensstämmande 

resultat avseende socialt kapital mätt som horisontell tillit och dess betydelse för hälsan (se 

exempelvis Engström, Mattson, Järleborg & Hallqvist, 2008; Giordano, Ohlsson & 

Lindström, 2011; Giordano & Lindström, 2012 ).  

 

En studie från 2008 fann att tillit till människorna i sitt bostadsområde, samt mått på socialt 

deltagande i olika aktiviteter såsom sportsammanhang, religiösa organisationer etc., var av 

mer betydelse för den självskattade hälsan än mått på huruvida man ansåg sig lita till olika 

politiker och politiska institutioner i Sverige, samt huruvida man deltog vid det senaste 

riksdagsvalet. Något som brukar kallas för horisontell respektive vertikal tillit (Engström, 

Mattson, Järleborg & Hallqvist, 2008).  

 

Liknande fann Giordano (2012) att hushåll som hade medlemmar, vilka angett en bristande 

tillit till andra människor, hade en ökad risk på 30 procent för att ange ett dåligt självskattat 

hälsotillstånd (Giordano & Lindström, 2012). Vidare fann Giordano att individer som 1999 

angett låga värden för tillit sex år senare löpte 74 procent större risk att skatta sitt 

hälsotillstånd som dåligt, jämfört med individer som angett en god tillit (Giordano & 

Lindström, 2012). Giordano konstaterade även ett orsakssamband där bristande tillit till andra 

människor föregick ett dåligt självskattat hälsotillstånd. Ett viktigt resultat på grund av de 

kontroverser som existerat avseende huruvida socialt kapital föregår den självskattade hälsan 

(Giordano & Lindström, 2012).  

Ohälsosymptom som riskfaktorer till självskattad dålig hälsa 

Forskning har visat att när individer skattar sitt hälsotillstånd tar de hänsyn till alla 

omständigheter i deras situation, exempelvis om man diagnostiserats med sjukdom eller något 

annat hälsoproblem (Baron-Epel m. fl., 2005). Olika ohälsosymptom har uppvisat negativa 

samband till självskattat hälsotillstånd. Bland annat att värk i muskler eller skelett (McDaid, 

Hanly, Richardson, Kee, Kenny & Sava, 2013). Vos med fler (2010) undersökte olika 

kombinationer av kroniska åkommor bland kvinnor, och fann ryggsmärtor och huvudvärk 

som den vanligaste förekommande kombinationen. Författarnas resultat var i linje med 

tidigare resultat som konstaterat ett negativt samband mellan ryggsmärtor och självskattad 

hälsa (Sirola, Tuppurainen, Rikkonen, Honkanen, Koivumaa- Honkanen & Kröger, 2010). 
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Resultaten var också i linje med de studier som konstaterat att huvudvärk har en negativ effekt 

på livskvalitén (Wiendels m. fl., 2006). I en annan studie där målgruppen utgjordes av 

mammor till nyfödda barn, fann författarna att sömnsvårigheter och trötthet hade en negativ 

effekt på den självskattade hälsan. Även värk i nacke, skuldror och axlar uppvisade ett 

negativt samband till självskattad dålig hälsa. Detta då symptomen påverkade kvinnornas 

funktion i vardagen (Schytt & Waldenström, 2007). Vidare har smärta i armar och händer 

uppvisat ett starkt samband till depression (Miranda, Kaila-Kangas & Ahola, 2011). 

 

Eftersom att denna uppsats är inriktad mot bland annat förtidspensionärer, samt då analyserna 

använder självskattad dålig hälsa som beroende variabel, bedöms det relevant att inkludera 

olika mått på ohälsosymptom som oberoende variabler i analyserna. Enkäterna som denna 

uppsats använder sig av, innehåller tolv olika mått på ohälsosymptom.  Samtliga kommer 

testas för om de har ett signifikant samband till hur deltagarna skattat sitt hälsotillstånd.  

Sammanfattning, oberoende variabler att inkludera i analyserna 

Efter en genomgång av litteraturen på folkhälsoområdet, har följande riskfaktorer bedömts 

relevanta att inkludera i analyserna: nedlåtande behandling, fysisk aktivitet, trivsel 

arbetsuppgifter, oro förlora jobbet, BMI, dåligt socialt stöd, saknar kontantmarginal, röker 

dagligen, alkohol berusning, ekonomisk kris, tillit till andra, att inte vara socialt deltagande, 

värk i skuldror, nacke eller axlar, värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän, 

huvudvärk eller migrän, ryggsmärtor höftsmärtor eller ischias, ängslan, oro eller ångest, 

trötthet, sömnsvårigheter, eksem eller hudutslag, öronsus (tinnitus), inkontinens 

(urinläckage), återkommande mag-/tarmbesvär. 

 

METOD   

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie baserad på sekundärdata från år 2000, 2004, 2008 och 2012. 

 

 

Material 

Datamaterialen som denna uppsats använde sig av kom från två olika 

befolkningsundersökningar. Totalt användes fyra olika dataset, insamlade vid fyra olika 

mättillfällen. Den ena befolkningsundersökningen hette Liv och hälsa vuxen och genomfördes 
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år 2000, 2004 och 2008. Den andra befolkningsundersökningen hette Hälsa på lika villkor 

och genomfördes år 2012. Eftersom uppsatsens första frågeställning avsåg den självskattade 

dåliga hälsan över tid, användes alla fyra dataseten. Vid de tre övriga frågeställningarna 

användes enbart datasetet från år 2012. En mer detaljerad beskrivning av urvalen återges i 

tabell 1 (sid. 16). Datamaterialen ägs av landstinget i Uppsala. För att få tillgång till dataseten 

gjordes en ansökan med den tidigare skrivna projektplanen.  

 

Mätinstrumenten, det vill säga enkäterna, hade en bred ansats och mätte bland annat 

självskattat hälsotillstånd, fysisk aktivitet, sociala relationer och levnadsvanor (Molarius m. 

fl., 2011; Folkhälsoinstitutet, 2011). En del enkätfrågor kom från internationella 

mätinstrument (Molarius m. fl., 2011).  

 

Frågorna i Liv och hälsa vuxen enkäterna ansågs vedertagna eller validerade, varvid en 

kvalitetsgranskning av dem inte genomfördes (Lindén-Boström, Eriksson, Hagberg, Persson 

& Ydreborg, 2004). Liv och hälsa vuxen enkäterna förändrades under årens lopp. Vid det 

första mättillfället år 2000, var enkäten fyra sidor kortare och med 62 frågor mindre än år 

2004 och 2008 (Molarius m. fl., 2011). 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) hade med olika metoder kvalitetsgranskat frågorna i enkäten 

Hälsa på lika villkor som användes vid mättillfället år 2012. Först ordnade de en teoretisk 

genomgång med syftet att reda ut vad frågorna skulle mäta. Därefter genomförde de analyser 

för att se ifall frågorna genererade förväntade eller meningsfulla samband till några 

bakgrundsvariabler. Dessutom fick testpersoner beskriva hur de uppfattat frågorna och hur de 

tänkt när de besvarat respektive fråga (Folkhälsoinstitutet, 2011).  

Urval 

Urvalen till undersökningarna baserades på SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) 

(Molarius, m. fl., 2011). Inklusionskriterierna vid Liv och hälsa vuxen undersökningen år 

2000 var, folkbokförda i länet i åldrarna 18-79 år. Antalet besvarade enkäter uppgick till ca:  

9 200. Vid de efterföljande Liv och hälsa vuxen undersökningarna, 2004 och 2008 utvidgades 

denna åldersgrupp till 18-84 år. Dessa år uppgick svarsfrekvensen till ca: 9 400 respektive  

9 500 (SCB, 2011). 
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Urvalet från 2012, skedde i samband med den nationella undersökningen Hälsa på lika 

villkor. Urvalet var ett så kallat tilläggsurval, vilket innebär att Uppsala län lämnade en extra 

beställning utöver det nationella urvalet som drogs. Inklusionskriterierna var personer 

folkbokförda i Uppsala län mellan 16 och 84 år. Antalet besvarade enkäter uppgick till ca:  

9 600 stycken (SCB, 2012). 

 

Vid alla tillfällen användes stratifierat obundet slumpmässigt urval (ST-OSU) som 

urvalsdesign (SCB, 2011; SCB, 2012). Strata definierades avseende kön, ålder och kommun 

(SCB, 2011; SCB, 2012). Stratifierade urval görs bl.a. i syfte att uppnå högre precision i 

skattningar av populationsparametrar.  Detta beror på att inom stratifierat urval erhålls 

homogena grupper med avseende på undersökningsvariabeln, men som sinsemellan skiljer sig 

åt (Dahmström, 2005). Urvalen är högst lämpliga med tanke på att sannolikhetsurval som 

OSU gör det möjligt att beräkna väntevärdesriktiga skattningar av parametrar i populationen. 

(Dahmström, 2005). 

 

På nästa sida finns en tabell som presenterar urvalet närmare med avseende på ålder, kön och 

sysselsättning.  

 

Datainsamling 

Liv och hälsa vuxen undersökningarna bestod av en postenkät som år 2000 skickades ut under 

mars-maj. Bortfallet beräknades detta år till 35 procent (Molarius m. fl., 2011). År 2004 

skickades enkäten ut mellan september-november och denna gång beräknades bortfallet 

uppgå till 36 procent. Vid det tredje tillfället år 2008 skickades enkäten återigen mellan mars-

maj och bortfallet uppgick då till 41 procent (Ibid.). 

 

År 2012 använde landstinget istället enkäten Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades vid 

denna omgång ut mellan april till juni (SCB, 2012). Bortfallet beräknades till 52 procent 

(Ibid.).  

 
 



 
 

 

 

Tabell 1. Beskrivning av urvalen från Liv och hälsa vuxen samt Hälsa på lika villkor. 

 
 

 

Not. Urvalen inkluderade ytterligare åldersgrupper upp till 85 år, samt en till sysselsättningsgrupp, övriga. Dessa grupper inkluderades dock inte i 

analyserna. Se vidare under avsnittet metod.

 Ålder  Kön  Sysselsättning 

År 18-19 20-34 35-49 50-64  Män Kvinnor  Förvärv. Arbetsl. Förtidsp. 

2000 155 1758 2204 2467  4316 4850  5359 300 366 

(%) 1,7 19,2 24 26,9  47,1 52,9  58,5 3,3 4,0 

2004 180 1646 1945 2303  4367 5032  4946 328 427 

(%) 1,9 17,5 20,7 24,5  46,5 53,5  52,6 3,5 4,5 

2008 97 1599 2037 2533  4331 5187  5266 175 449 

(%) 1 16,8 21,4 26,6  45,5 54,5  55,3 1,8 4,7 

2012 192 1184 1771 2300  4471 5128  4827 227 309 

(%) 2 12,3 18,4 24  46,6 53,4  50,3 2,4 3,2 



 
 

Beroende variabel 

Den beroende variabeln som användes var självskattad dålig hälsa. Självskattad dålig hälsa 

utgjordes av de två sista svarsalternativen ”dåligt” och ”mycket dåligt” på frågan ”Hur 

bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd”? De övriga svarsalternativen på frågan var ”mycket 

bra”, ”bra” samt ”varken bra eller dåligt” i Liv och hälsa vuxen undersökningarna respektive 

”mycket bra”, ”bra” samt ”någorlunda” i undersökningen Hälsa på lika villkor (Molarius 

m.fl., 2011; SCB, 2012).  

Oberoende variabler 

Utöver bakgrundsvariablerna kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, civilstånd, 

disponibel inkomst, födelseland och boendekommun, inkluderades i modellen även 

riskfaktorer identifierade utifrån folkhälsolitteraturen. Dessa riskfaktorer var i form av 

livsvillkor, levnadsvanor och ohälsosymptom. Variablerna utgjordes av nedlåtande 

behandling, tillit till andra, socialt deltagande, dåligt socialt stöd, fysisk aktivitet, sakna 

kontantmarginal, ekonomisk kris, BMI, daglig rökning, alkohol berusning, oro att förlora 

jobbet, trivsel med arbetsuppgifterna, värk i skuldror, nacke eller axlar, ryggsmärtor, 

ryggvärk, höftsmärtor eller ischias, värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän, 

huvudvärk eller migrän, ängslan, oro eller ångest, trötthet, sömnsvårigheter, eksem eller 

hudutslag, öronsus (tinnitus), inkontinens, samt återkommande mag-/tarm besvär. 

Variablerna mättes på ordinal- och nominalnivå, med undantag för disponibel inkomst vilken 

mättes på kvotskala.  

 

Konstanthållande av variabler 

Eftersom att de undersökta sambanden kunde påverkas av övriga variabler, kontrollerade 

analyserna också för bakgrundsvariabler. På så vis kan resultaten tolkas mer meningsfullt 

(Ribe, 2012). Bakgrundsvariablerna utgjordes av kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, 

civilstånd, disponibel inkomst, födelseland och boendekommun. Kontrollen skedde genom att 

bakgrundsvariablerna fördes in i modellen när regressionsanalyserna genomfördes. Modellen 

innehöll därmed nämnda bakgrundsvariabler, de oberoende variablerna samt självskattad 

dålig hälsa som beroende variabel. Resultaten tolkades därmed som, risken att skatta sitt 

hälsotillstånd som dåligt ifall man exponerats för en riskfaktor, givet att de övriga variablerna 

hålls konstanta.  
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Bearbetning och analys 

Bearbetning och analyser gjordes med datorprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 21.0. Inledningsvis granskades datasetet till undersökningen Hälsa 

på lika villkor. Då korrigerades bland annat det interna bortfallet. För saknade värden på 

kategorivariabler har typvärden imputerats. Saknade värden för disponibel inkomst 

imputerades med medianen då disponibel inkomst mättes på kvotskala. En anledning till 

korrigering av internt bortfall är att en del frågor var följdfrågor till ett specifikt svar på en 

föregående fråga. Exempelvis ”Vilken är din nuvarande sysselsättning?” med den 

efterföljande frågan ”Hur trivs du med dina arbetsuppgifter”? För denna typ av frågor har 

referenskategorins värden imputerats. Imputering har använts för att kunna använda 

materialet på ett så effektivt sätt som möjligt. Ifall alla observationer med minst ett saknat 

värde hade exkluderats skulle analyserna gått miste om många observationer. Internt bortfall 

för den beroende variabeln korrigerades dock inte.  

 

Därefter behandlades de respondenter som angett att de tillhörde flera olika 

sysselsättningsgrupper. Författarna till tidigare rapporter som grundat sig på 

befolkningsundersökningarna hanterade detta problem genom att låta gruppen 

förvärvsarbetande ”gå före” vilket också gjordes i denna analys. Det vill säga, om en 

svarande angett sig som förvärvsarbetande och minst en ytterligare sysselsättningsgrupp så 

kategoriserades de ändå till gruppen förvärvsarbetande.  

 

Förvärvsarbetande utgjordes av de svarande som angett alternativet arbeta som anställd, egen 

företagare, tjänstledig eller föräldraledig som huvudsaklig sysselsättning. Gruppen arbetslösa 

utgjordes av de svarande som angett alternativet arbetsmarknadsåtgärd eller arbetslös som 

huvudsaklig sysselsättning. Förtidspensionerade utgjordes av de svarande som angett sjuk- 

eller aktivitetsersättning eller långtidssjukskriven (mer än tre månader) som huvudsaklig 

sysselsättning. 

 

Vid bearbetning och analys användes en fjärde sysselsättningsgrupp som kallades övrigt. Till 

denna grupp kategoriserades de svarande som angett sig som studerande, praktikanter, 

ålderspensionärer, sköter eget hushåll eller annat som huvudsaklig sysselsättning. Denna 

grupp redovisas dock inte i uppsatsen. Delvis på grund av att gruppen bedömdes vara väldigt 

heterogen och därmed svår att dra slutsatser kring. 
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För variabeln BMI plottades längd och vikt gentemot varandra. Plotten visade ett antal 

avvikande observationer. Därför uteslöts de observationer vilka hade angett en vikt över 400 

kilo samt en längd under 50 centimeter.  

  

Efter bearbetning av data genomfördes analyser med logistisk regression. En logistisk 

regressionsmodell togs fram genom test av riskfaktorer, likelihoodkvottest. Ett test som är 

analogt med F test av linjära regressionsmodeller (Bjerling & Ohlsson, 2010; Kleinbaum, 

1994). Till att börja med skapades en grundmodell där alla bakgrundsvariabler inkluderades. 

Denna modell kallas för modell A i tabell 1 som återges på sida 26. Därefter jämfördes log-

likelihood värdet från denna grundmodell mot de log-likelihood värden som beräknades när 

olika oberoende variabler (riskfaktorerna) inkluderades en i taget. Differensen mellan 

grundmodellens Log-likelihood värde samt de andra framräknade Log-likelihood värdena 

bildade sedan teststatistikan för test av riskfaktorns betydelse (Field, 2009). Allteftersom 

modellen förbättrades ökade Log-likelihood värdet, i absoluta tal. SPSS presenterar ett 

negativt värde i sin utskrift. De oberoende variablerna som uppvisade signifikans och 

inkluderades i modellen, utgör modell B i tabell 1, på sida 26. De variabler som inte visade 

sig signifikanta inkluderades på nytt i modellen, dock alla samtidigt. På så vis undersöktes 

ifall det existerade en interaktionseffekt mellan dessa, vilket det inte gjorde. Som en kontroll 

av variablernas signifikans plockades de ut ur modellen, en i taget.  När den slutgiltiga 

modellen skattats (se tabell 1) beräknades oddskvoter med tillhörande konfidensintervall för 

vardera bakgrundsvariabel respektive riskfaktor (se tabell 2).  

 

Vid beräkningen av riskfaktorernas prevalens beräknades procentandelarna för vardera 

kategorin. 

 

Vid analys av den fjärde frågeställningen konstanthölls enbart bakgrundsvariablerna kön och 

ålder. Anledningen till detta var att de övriga variablerna, både bakgrundsvariablerna och 

riskfaktorerna kanske naturligt spelar med bakom och bygger upp det intressanta sambandet 

som frågeställningen avser att studera. En konstanthållning för alla de övriga variablerna 

skulle därmed innebära att de faktiska sakförhållandena i sysselsättningsgrupperna 

eliminerades (Ribe, 2012). Frågeställningen grundar sig på antaganden om kausalitet mellan 

sysselsättningsgrupp och hälsotillstånd. Effekten av sysselsättningsgrupp antas gå igenom 

eller medieras av andra variabler. Detta kallas inom epidemiologin för medierande variabler 

(Backhans, Lundin & Hemmingsson, 2011). Frågeställningen undersöktes genom att beräkna 
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hur stor andel av riskökningen som förklarades av vardera riskfaktorn. En skiss av det 

undersökta sambandet finns i bilaga 4.  

 

Därefter granskades dataseten till undersökningen Liv och hälsa vuxen. Även i dessa dataset 

behandlades de respondenter som angett att de tillhörde flera olika sysselsättningsgrupper. 

Efter denna korrigering beräknades andelarna av den självskattade dåliga hälsan för 

respektive år. Eftersom att urvalsstorleken skiljde sig åt mellan åren användes viktade värden 

vid denna analys. De viktade värdena fanns med i datamaterialen. 

Forskningsetiska överväganden 

Det kan tänkas att en del av enkätens frågor ansågs känsliga att svara på, vilket i sin tur 

påverkade deltagarnas ärlighet. Dock användes anonymitetsskyddande metoder, i och med att 

deltagarna lovades anonymitet vilket kan ha ökat sanningshalten i svaren (Dahmström, 2005). 

Anonymiteten uppfylldes genom att SCB avidentifierade enkäterna, detta gick till genom att 

alla identitetsuppgifter avlägsnades efter avslutad bearbetning (SCB, 2011). I de medföljande 

introduktionsbreven lämnades information om denna anonymitetsskyddande metod (Molarius 

m. fl., 2011; SCB, 2011). Där kunde deltagarna också läsa om syftet med undersökningarna, 

att deltagande var frivilligt och att inlämnade svar skyddas av Sekretesslagen (SFS 1980:100, 

9 kap. 4 § i ref. Molarius m. fl., 2011) och Personuppgiftslagen (1998:204 i ref. Molarius m. 

fl., 2011). Vidare stod det att resultaten av undersökningen skulle rapporteras till allmänheten 

och beslutsfattare (Molarius m. fl., 2011; SCB, 2011).  

 

Vid forskning med människor krävs så kallat informerat samtycke (Codex, 2012).  Det finns 

olika slag av samtycke och det som tillämpades i dessa undersökningar kallas konkludent 

handlande. Definitionen av konkludent handlande är att deltagande lämnar efterfrågade 

uppgifter efter att denne har tagit del av information avseende syftet med undersökningen, att 

deltagande är frivilligt samt att delgivandet av de efterfrågade uppgifterna fungerar som ett 

samtycke (Datainspektionen, 2012). De tidigare undersökningarna där enkäterna använts har 

inte riktat sig direkt till individer, syftet har istället varit att belysa strukturer i befolkningen, 

vilket också var syftet med denna uppsats (Molarius m. fl., 2011; SCB, 2011). Resultaten i 

denna undersökning presenterades också på samma sätt som de tidigare undersökningarna, det 

vill säga, i tabeller och diagram som inte gjorde det möjligt att härleda dem till någon person. 
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RESULTAT 

Resultaten är uppdelade i avsnitt för vardera frågeställningen. Den första frågeställningen 

presenteras i tre olika diagram, ett linjediagram och två stapeldiagram. Den andra 

frågeställningen presenteras först i en tabell som redogör likelihoodkvottesten av de 

oberoende variablernas betydelse. Därefter redogörs de skattade oddskvoterna för vardera 

riskfaktor samt bakgrundsvariabel. Den tredje frågeställningen presenteras sedan i en stor 

tabell som visar förekomsten av varje riskfaktor för vardera åldersgrupp, kön och 

sysselsättningskategori. Slutligen presenteras resultatet till den fjärde frågeställningen. Även 

detta resultat presenteras i en tabell som visar hur stor andel av riskökningen till att skatta sin 

hälsa som dålig som vardera riskfaktor förklarar. Således undersöker frågeställningen hur 

sambandet mellan sysselsättning och självskattad dålig hälsa medieras, eller går igenom olika 

riskfaktorer. 

 

Den självskattade dåliga hälsan i Uppsala län mellan år 2000-2012 

Den första frågeställningen avsåg att undersöka hur den självskattade dåliga hälsan sett ut 

över tid. Därför beräknades andelarna självskattad dålig hälsa för kön, ålder och 

sysselsättning för vartdera året.  

 

Utifrån diagram 1 syns en nedåtgående trend i den självskattade dåliga hälsan för både män 

och kvinnor. Generellt angav kvinnorna i större utsträckning än männen ett självskattat dåligt 

hälsotillstånd. De relativa skillnaderna, alltså skillnaderna mellan män och kvinnor tycks 

också ha minskat. Detta syns tydligast vid jämförelse av staplarna för år 2000 mot år 2012. 

 

En åldersskillnad i självskattad dålig hälsa kan observeras, där de äldsta i störst utsträckning 

angett ett självskattat dåligt hälsotillstånd, följt av de näst äldsta, näst yngsta och sedan de 

yngsta. Den yngsta åldersgruppen uppvisar en större variation avseende självskattad dålig 

hälsa. Detta syns genom att linjen för 18-19 åringarna förändras mest från år till år. Utifrån 

detta diagram tycks också en nedåtgående trend i den självskattade dåliga hälsan kunna 

urskiljas. Detta syns dock inte lika tydligt för 20-34 åringarna, samt 35-49 åringarna som för 

övriga åldersgrupper. 
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Diagram 1. Andelen kvinnor och män i åldern 18-64 i Uppsala län med 

självskattad dålig hälsa, uppdelat på kön. 

 

  

Diagram 2. Andelen kvinnor och män i åldern 18-64 i Uppsala län med 

självskattad dålig hälsa, uppdelat på ålder. 
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Diagram 3. Andelen arbetslösa, förtidspensionerade och förvärvsarbetande i åldern 18-64, i 

Uppsala län, med självskattad dålig hälsa. Uppdelat på sysselsättning. 

 

Den självskattade dåliga hälsan uppdelat på sysselsättning visar tydliga skillnader avseende 

hur man anser sig må. Förtidspensionerade skattade i långt större utsträckning sitt 

hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga sysselsättningsgrupper. I motsats till de övriga 

sysselsättningsgrupperna syns en tydlig ökning i den självskattade dåliga hälsan bland 

förtidspensionerade.  

En tydlig minskning i den självskattade dåliga hälsan för arbetslösa kan observeras. 

Minskningen syns tydligast mellan åren 2004 och 2008. De senaste åren tycks minskningen i 

den självskattade dåliga hälsan bland arbetslösa, ha planats ut. Också för gruppen 

förvärvsarbetande kan en minskning i den självskattade dåliga hälsan observeras. Denna 

minskning tycks dock ha planats ut under de senaste åren.  
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Variabler som uppvisade ett statistiskt säkerställt samband till självskattad dålig hälsa 

Den andra frågeställningen avsåg att undersöka ifall riskfaktorer, identifierade från folkhälso- 

litteraturen hade ett signifikant samband till variabeln självskattad dålig hälsa. 

Frågeställningen undersöktes med hjälp av Likelihoodkvottest. En närmare beskrivning av 

denna procedur finns under avsnittet Analyser. Riskfaktorerna delades upp i tre olika typer, 

livsvillkor, levnadsvanor och ohälsosymptom.  

Resultaten av Likelihoodkvottesten redovisas i nedanstående tabell. De riskfaktorer som inte 

visade sig signifikanta var röker dagligen samt ekonomisk kris. Vid kontrollen, det vill säga 

när de riskfaktorer som visade sig signifikanta sedan plockades ut en efter en, föll ytterligare 

riskfaktorer ut som insignifikanta. Dessa var dåligt socialt stöd, BMI, saknar 

kontantmarginal, alkohol berusning, tillit till andra, oro att förlora jobbet, besvär med 

huvudvärk eller migrän, besvär med sömnsvårigheter, besvär med eksem samt besvär med 

öronsus (tinnitus) (se tabell 2, sid. 24). 

I Tabell 2 presenterar resultatet av likelihoodkvottesten. Den slutgiltiga modellen inkluderade 

de oberoende variabler som uppvisade ett signifikant bidrag till att skatta sin hälsa som dålig. 

 

Därefter undersöktes effekten av de signifikanta riskfaktorerna på den beroende variabeln, 

oberoende av andra riskfaktorer och bakgrundsvariabler. Även denna procedur beskrivs under 

avsnittet Analyser. Resultatet av regressionsanalysen redovisades i oddskvoter (se tabell 3). 

Utsedda referensgrupper har valts med antagandet om att de är det mest gynnande för 

individen. Exempelvis att aldrig blivit nedlåtande behandlad anses som det mest gynnande 

alternativet jämfört med att ha blivit nedlåtande behandlad någon gång eller flertalet gånger. 

Vid de tillfällen det inte var tydligt vilket det mest gynnande alternativet var, valdes 

referensgrupp efter det vanligaste förekommande alternativet. Exempelvis på frågan om fysisk 

aktivitet visade det sig mest vanligt att vara fysiskt aktiv en till tre timmar i veckan varvid 

detta alternativ sattes som referensgrupp.  
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Tabell 2. Likelihoodkvottest av riskfaktorers betydelse för förklaring av självskattad dålig 

hälsa. 

Modell Log L Df Differens Sig. 5% 

(A) Bakgrundsvariabler 3807,280 26   

+ Nedlåtande behandling 3678,096 28 129,184 Sig. 

+ Fysisk aktivitet 3662,006 30 145,274 Sig. 

+ Trivsel arbetsuppgifter 3770,384 30 36,896 Sig. 

+  dåligt socialt stöd 3781,462 27 25,818 Sig. 

+ BMI 3776,107 29 31,173 Sig. 

+ Saknar kontantmarginal 3782,52 27 24,76 Sig. 

+ Röker dagligen 3805,934 27 1,346 Ej sig. 

+ Alkohol berusning 3780,222 30 27,058 Sig. 

+Oro förlora jobbet 3797,679 27 9,601 Sig. 

+Ekonomisk kris 3804,256 27 3,024 Ej sig. 

+ värk i skuldror, nacke eller axlar 3526,96 28 280,32 Sig. 

+ ryggsmärtor 3493,198 28 314,602 Sig. 

+ värk eller smärtor i händer, 

armbågar, ben eller knän 

3528,925 28 278,355 Sig. 

+ huvudvärk eller migrän 3693,785 28 113,495 Sig. 

+ ängslan, oro eller ångest 3393,748 28 413,532 Sig. 

+ sömnsvårigheter 3543,927 28 263,353 Sig. 

+ eksem eller hudutslag 3735,8 28 71,48 Sig. 

+öronsus (tinnitus) 3772,989 28 34,291 Sig. 

+inkontinens (urinläckage) 3711,377 28 95,903 Sig. 

+återkommande mag-/tarmbesvär 3594,658 28 212,622 Sig. 

+Tillit till andra 3750,917 27 56,363 Sig. 

+ (*) Socialt deltagande (alla 

aktiviteter) 

3715,804 40 91,476 Sig. 

+Socialt deltagande (kurs på 

fritiden, teater/bio, 

sporttillställning, skrivit insändare, 

offentlig tillställning) 

3723,120 31 7,316 Ej Sig jmf 

(*) 

+ alla signifikanta risk- och 

skyddsfaktorer (inte socialt 

deltagande) 

2712,224 65 1095,056 Sig. 

+ Röker dagligen 

+ Ekonomisk kris 

2712,063 67 0,161 Ej sig. 
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(Tabell 2, forts.) 

Modell Log L df Differens Sig. 5% 

(B) Bakgrundsvariabler + alla 

signifikanta risk- och 

skyddsfaktorer 

2674,585 74 37,639 Sig. 

+ Ekonomisk kris 

+ Röker dagligen 

2673,621 73  Ej sig. 

- Nedlåtande behandling 2685,789 71 11,004 Sig. 

- Fysisk aktivitet 2712,259 70 37,674 Sig. 

- Trivsel arbetsuppgifter 2684,264 70 9,679 Sig. 

- dåligt socialt stöd 2675,089 73 0,504 Ej sig. 

- BMI 2679,169 71 4,584 Ej sig. 

- Saknar kontantmarginal 2674,595 73 0,01 Ej sig 

- Alkohol berusning 2675,475 70 0,89 Ej sig. 

- Socialt deltagande 2701,429 69 26,844 Sig. 

- Ingen tillit till andra 2675,313 73 0,728 Ej sig 

- Oro förlora jobbet 2674,637 73 0,052 Ej sig. 

-återkommande mag/tarm besvär 2697,119 72 22,534 Sig. 

- värk i skuldror, nacke 2691,042 72 16,457 Sig. 

- ryggsmärtor 2715,651 72 41,066 Sig. 

-värk i händer 2689,528 72 14,943 Sig. 

- huvudvärk eller migrän 2674,785 72 0,2 Ej sig. 

-ängslan eller ångest 2730,993 72 56,408 Sig. 

-trötthet 2803,8 72 129,215 Sig 

-sömnsvårigheter 2676,472 72 1,887 Ej sig. 

- eksem 2678,777 72 4,192 Ej sig. 

- öronsus eller tinnitus 2677,899 72 3,314 Ej sig. 

-inkontinens urinläckage 2683,615 72 9,03 Sig. 

- Alla insignifikanta samtidigt 2690,393 56 15,808 Ej Sig. 

Not. Differens avser förändring i logL jämfört med modell (A) respektive modell (B). df avser 

antal parametrar i skattad modell. 
 

Inga signifikanta skillnader hittades för bakgrundsvariablerna ålder, boendekommun, 

civilstånd och utbildning. Bland övriga bakgrundsvariabler hittades signifikanta skillnader, 

dock inte mellan alla steg. Flertalet av riskfaktorerna visade inte heller några signifikanta 

skillnader. För samtliga, det vill säga oberoende av kön, ålder, sysselsättning, civilstånd, 

födelseland, boendekommun, disponibel inkomst och utbildningsnivå var svåra besvär med 

trötthet, mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter och svåra besvär med ängslan och oro, de 

starkaste riskfaktorerna till att skatta sitt hälsotillstånd som dåligt.  
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Tabell 3. Skattade oddskvoter för bakgrundsfaktorer och signifikanta och riskfaktorer. 

Bakgrundsvariabler Oddskvot Undre KI Övre KI 

Kvinna (man är ref.) 0,7 0,6 0,9 

    

16-17 år (20-34 år är referensgrupp) 0,4 0,1 3 

18-19 0,3 0,1 1,2 

35-49 1,2 0,7 2 

50-64 0,9 0,5 1,5 

    

Håbo kommun (Uppsala kommun är ref.) 0,8 0,5 1,2 

Älvkarleby kommun 1,1 0,7 1,6 

Knivsta kommun 1 0,7 1,5 

Heby kommun 1 0,7 1,6 

Tierp kommun 1 0,6 1,4 

Enköping kommun 0,8 0,5 1,2 

Östhammar kommun 1,1 0,8 1,7 

    

Arbetslösa (förvärvsarbetande är ref.) 1,6 0,9 2,9 

Förtidspensionerade 5,8 3,9 8,6 

    

Ogift 1 0,7 1,3 

Singel 1,2 0,9 1,7 

Änka/Änkling 1 0,7 1,4 

    

Övriga världen (Sverige är ref.) 0,9 0,6 1,6 

Övriga Europa 1,4 0,8 2,3 

Övriga Norden 1,7 1,1 2,6 

    

Förgymnasial 1,3 1 1,8 

Gymnasial 1,1 0,9 1,5 
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(Tabell 3, forts.) 

 

Riskfaktorer Oddskvot Undre KI Övre KI 

Nedlåtande behandling, någon gång (aldrig är 

ref.) 

1,6 1,2 2,1 

Nedlåtande behandling, flera gånger 1,8 1,2 3 

    

Fysiskt aktiv 5 timmar per vecka eller mer 

(mellan 1 till 3 timmar per vecka är ref.) 

0,7 0,5 1 

Fysiskt aktiv mer än 3 timmar, men mindre än 5 

timmar per vecka 

0,7 0,5 1 

Fysiskt aktiv högst en timme per vecka 1,4 1 2 

Fysiskt inaktiv 1,9 1,4 2,6 

    

Ganska bra trivsel med arbetsuppgifter (mycket 

bra trivsel är ref.) 

0,9 0,6 1,3 

Varken bra eller dålig trivsel med arbetsuppgifter 0,9 0,6 1,6 

Ganska dålig trivsel med arbetsuppgifter 1,5 0,8 3 

Mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter 4,8 1,6 14,2 

    

Inte deltagit i teater/bio 0,9 0,7 1,2 

Inte deltagit i studiekurs på fritid 1,4 1 2 

Inte deltagit i sporttillställning 1,8 1,3 2,5 

Inte deltagit i offentlig tillställning 1,4 1 2 

Inte skrivit en insändare till tidning 1,5 0,9 2,6 

Lätta besvär med återkommande mag-/tarm 

besvär (inga besvär är ref.) 

1,3 1 1,6 

Svåra besvär med återkommande mag-/tarm 

besvär 

2,3 1,6 3,3 

Lätta besvär med återkommande värk i skuldror, 

nacke eller axlar 

1,1 0,8 1,4 

Svåra besvär med återkommande värk i skuldror, 

nacke eller axlar 

1,9 1,4 2,7 

Lätta besvär med ryggsmärtor, ryggvärk, 

höftsmärtor eller ischias 

0,9 0,7 1,2 

Svåra besvär med ryggsmärtor, ryggvärk, 

höftsmärtor eller ischias 

2,4 1,8 3,3 

Lätta besvär med värk eller smärtor i händer, 

armbågar, ben eller knän 

1 0,7 1,2 

Svåra besvär med värk eller smärtor i händer, 

armbågar, ben eller knän 

1,7 1,3 2,4 

Lätta besvär med ängslan oro eller ångest 1,7 1,4 2,2 

Svåra besvär med ängslan oro eller ångest 4,4 3,1 6,4 

Lätta besvär med trötthet 2,4 1,8 3,3 

Svåra besvär med trötthet 9,3 6,4 13,5 

Svåra besvär med inkontinens 1,6 1 2,4 

Not. Oddskvoter avrundade till en decimal, punktskattning samt tillhörande 95% KI. 
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Tabell 3 visar de beräknade oddskvoterna för vardera bakgrundsvariabel samt de riskfaktorer 

som uppvisade ett signifikant bidrag i likelihoodkvottesten. De konfidensintervall som löper 

genom ett uppvisar ett insignifikant resultat. 

 

De riskfaktorer som uppvisade en betydande effekt på hälsotillståndet var, att ha utsatts för 

nedlåtande behandling någon gång, att ha utsatts för nedlåtande behandling flertalet gånger, 

att vara fysisk inaktiv, att uppleva mycket dålig trivsel med sina arbetsuppgifter, att inte ha 

deltagit i någon sporttillställning, att ha svåra återkommande mag-/tarm besvär, att ha svåra 

besvär med återkommande värk i skuldror, nacke eller axlar, att ha svåra besvär med 

ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias, att ha svåra besvär med värk eller smärtor i 

händer, armbågar, ben eller knän, att ha lätta besvär med ängslan oro eller ångest, att ha 

svåra besvär med ängslan oro eller ångest, att ha lätta besvär med trötthet samt att ha svåra 

besvär med trötthet.  

 

Förekomsten av riskfaktorer i Uppsala län 

Den tredje frågeställningen avsåg att klargöra prevalensen av de riskfaktorer som uppvisade 

ett signifikant samband till självskattad dålig hälsa. Resultatet av dessa beräkningar återges i 

följande tabell, uttryckt i procent. Då det kom till riskfaktorn nedlåtande behandling var den, 

mätt över sysselsättning, som mest vanlig bland arbetslösa. Att någon gång blivit utsatt för 

nedlåtande behandling uppgick till 26 procent för arbetslösa jämfört med 16, 5 procent för 

förtidspensionerade och 15 procent för förvärvsarbetande (se tabell 4, sid. 32). Mätt över kön 

så var prevalensen för samma variabel dubbelt så vanlig bland kvinnorna jämfört med 

männen, nämligen 15 procent respektive 7 procent (se tabell 4, sid. 32). Avseende 

prevalensen av riskfaktorerna som utgjordes av ohälsosymptom, hade förtidspensionerade 

genomgående högre andelar av dessa. Exempelvis låg förekomsten av svåra besvär med 

ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias på 35,9 procent bland förtidspensionerade, 

jämfört med 9,7 respektive 4,7 för arbetslösa respektive förvärvsarbetande (se tabell 4, sid. 

32). De största skillnaderna mellan åldersgrupperna hittades för prevalensen av att inte ha 

deltagit i sporttillställning, där 64,2 procent i den äldsta åldersgruppen inte hade deltagit i 

någon sporttillställning, jämfört med 40,7 procent i den lägsta åldersgruppen (se tabell 4, sid. 

32).  Generellt låg andelarna för vardera riskfaktorn något högre bland kvinnorna jämfört med 

männen. Den största procentuella skillnaden mellan könen hittades för riskfaktorn, att inte ha 

deltagit i sporttillställning, som var 61, 8 procent för männen respektive 72 procent för 

kvinnorna (se tabell 4, sid. 32).  
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Tabell 4 redogör de beräknade andelarna avseende den självskattade dåliga hälsan, beräknat 

över ålder, kön och sysselsättning. Tabellen redovisar även förekomsten av riskfaktorerna, 

beräknade i procent. Således ger tabellen en uppfattning om hur vanligt förekommande 

vardera riskfaktorn är beroende på vilken ålder, vilket kön eller vilken sysselsättning de 

svarande har. 

 

Riskfaktorer som förklarar skillnader i självskattad dålig hälsa 

Den fjärde frågeställningen avsåg ta reda på vilka av de signifikanta riskfaktorerna som 

förklarade skillnaderna i självskattad dålig hälsa mellan förvärvsarbetande, arbetslösa och 

förtidspensionerade. Således undersökte denna frågeställning hur sambandet mellan olika 

sysselsättningsgrupper och självskattad dålig hälsa medieras av olika riskfaktorer, vilket i sin 

tur beror av förekomsten på riskfaktorerna. Bland arbetslösa förklarades självskattad dålig 

hälsa till störst del av lätt eller svår ängslan, oro eller ångest. Detta betyder att sambandet 

mellan arbetslöshet och självskattad dålig hälsa till störst del medieras av variabeln lätt, eller 

svår ängslan oro eller ångest. Självskattad dålig hälsa bland förtidspensionärer förklarades 

till störst del av lätta och svåra problem med trötthet. Riskfaktorn svåra ryggsmärtor, 

ryggvärk, höftsmärtor eller ischias uppvisade den största skillnaden i den förklarade andelen 

av riskökningen för vardera sysselsättningsgruppen. Svåra ryggsmärtor förklarade 9 procent 

av den självskattade dåliga hälsan bland arbetslösa, jämfört med 43 procent bland 

förtidspensionerade. Nedlåtande behandling uppvisade den näst största skillnaden i den 

förklarade andelen av riskökningen för vardera sysselsättningsgruppen. Nedlåtande 

behandling förklarade 32 procent av den självskattade dåliga hälsan bland arbetslösa, jämfört 

med 4,7 procent bland förtidspensionerade. Resultaten till denna frågeställning finns 

presenterade i tabell 5.  
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Tabell 4. Beskrivning av den dåligt självskattade hälsan samt riskfaktorernas prevalens, uttryckt i procent uppdelat på ålder, kön och 

sysselsättning (avrundat till en decimal). 

 

 Ålder  Kön  Sysselsättning 

 16-17 18-19 20-34 35-49 50-64  Män Kvinnor  Förvärv. Arbetsl. Förtidsp. 

Självskattad dålig hälsa 1,2 1 3 5,2 6, 3  6, 3 6, 5  2,9 12,1 40, 2 

Riskfaktorer             

Nedlåtande behandling någon gång 19,8 18,8 21,5 17 13,5  9 15  15, 1 26 16,5 

Nedlåtande behandling flera gånger 4,7 3,7 4,5 4,5 2,6  2,2 2,7  2,7 10,6 9,1 

Fysiskt inaktiv 1,2 2,6 3 4 4,4  8 7,9  3,7 10,6 12,6 

Mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter 1,2 0,5 0,5 0,9 0,6  0,3 0,5  0,4 2,2 1,3 

Inte deltagit i sporttillställning 40,7 48,4 51,3 49,8 64,2  61,8 72  55,9 73,6 83,5 

Svåra besvär med återkommande mag-/tarm 

problem 

3,5 3,1 3 3 3,9  2,5 4,3  2,3 6,2 30,3 

Svåra besvär med återkommande värk i skuldror, 

nacke eller axlar 

3,5 2,1 3,6 6,1 9,5  5,7 8,4  5,1 11,9 35,9 

Svåra besvär med ryggsmärtor, ryggvärk, 

höftsmärtor eller ischias 

2,3 3,1 2,9 6,2 8,3  7,5 9,3  4,7 9,7 35,9 

Svåra besvär med värk eller smärtor i händer, 

armbågar, ben eller knän 

3,5 3,1 1,4 4 8,5  5,9 8,7  4,1 8,8 28,2 

Lätta besvär med ängslan oro eller ångest 26,7 24 31,2 26,4 24,5  21,2 30  24,1 33 36,9 

Svåra besvär med ängslan oro eller ångest 8,1 9,4 7,3 5,3 4,3  3,2 5  3,2 15,9 22,3 

Lätta besvär med trötthet 41,9 46,4 40,3 41,2 39,3  39,1 45,2  24,1 40 47,6 

Svåra besvär med trötthet 5,8 6,8 5,2 7,2 6,3  5 7,2  4,4 14,5 28,8 
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Tabell 5. Oddskvoter för självskattad dålig hälsa med tillhörande konfidensintervall för olika 

sysselsättningskategorier (förvärvsarbetande är referensgrupp). Ojusterat (ålder + kön) samt 

justerat för olika riskfaktorer. 

 Arbetslösa  Förtidspensionärer 

 Oddskvot 95% KI Förklarad 

andel (%) 

 Oddskvot 95% KI Förklarad 

andel (%) 

Ålder + kön 5,4 3,5- 8,4   22,2 16,5- 29,9  

Justerat för riskfaktorer        

Nedlåtande behandling 4,0 2,5- 6,4 32  21,2 15,6- 28,8 4,7 

        

Socialt deltagande, att inte 

deltagit i sport- evenemang 

4,5 2,9- 7,1 20,5  19,0 14,1-25,6 15,1 

        

Fysisk inaktivitet 4,5 2,9-7,1 20,5  20,3 15-27,4 9 

        

Svåra återkommande mag- 

eller tarm besvär 

4,5 2,9-7,2 20,5  16,6 12,2-22,7 26,4 

        

Svår värk i skuldror, nacke 

eller axlar 

4,4 2,7-6,9 22,7  13,7 10-18,9 40,1 

        

Svåra ryggsmärtor, ryggvärk, 

höftsmärtor eller ischias 

5 2,8-7,4 9  13,1 9,5-18 42,9 

        

Svår värk i knän, armbågar, 

händer eller ben 

4,3 2,7-6,9 25  15,3 11,2-21 32,5 

        

Lätta eller svåra besvär med 

ängslan, oro eller ångest 

3,1 1,9-5,1 52,3  13,3 9,6- 18,4 42 

        

Lätta eller svåra problem med 

trötthet 

3,6 2,2-5,9 40,9  12,1 8,6- 16,9 47,9 

        

 

 

Ovanstående tabell, Tabell 5, redogör den förklarade andelen av riskökningen som vardera 

riskfaktor bidrog med. Således redogör tabellen hur sambandet mellan sysselsättning och 

självskattad dålig hälsa medieras av vardera riskfaktor. 
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DISKUSSION  

Tidigare år har en positiv hälsoutveckling observerats (Molarius m. fl., 2011). Paradoxalt 

tycks skillnader i hälsa mellan olika sociala grupper ha ökat under de senaste åren (WHO, 

2008; Molarius m. fl., 2011; SKL, 2013). Denna studie bekräftade båda dessa resultat då en 

minskande trend i den självskattade dåliga hälsan kunde observeras när materialet delades upp 

på kön, samtidigt som skillnaderna i ohälsa mätt över sysselsättning verkade ha ökat. 

Ökningen var tydligast mellan förvärvsarbetande och förtidspensionärer.  

 

Resultatdiskussion 

Den självskattade dåliga hälsan i Uppsala län mellan år 2000-2012  

Denna studie avsåg bland annat att undersöka den självskattade dåliga hälsan mellan år 2000-

2012 i Uppsala län. Molarius med fler kunde konstatera att det självskattade goda 

hälsotillståndet hade ökat under de senaste åren bland förvärvsarbetande (Molarius m. fl., 

2011). När materialet delades upp på kön och på ålder kunde en nedåtgående trend i att skatta 

sin hälsa som dålig observeras. Generellt skattade kvinnorna i större utsträckning sitt 

hälsotillstånd som sämre jämfört med männen. Detta är också i linje med tidigare 

presenterade resultat (Molarius, m. fl., 2011). Utifrån diagrammet som redogjorde den 

självskattade dåliga hälsan uppdelat på kön (se diagram 1, sid. 21), tycktes de relativa 

skillnaderna, alltså skillnaderna mellan män och kvinnor, ha minskat över åren. Detta resultat 

blev tydligast vid jämförelse av år 2000 och 2012.  

 

När materialet delades upp på ålder (se diagram 2, sid. 21), tycktes omfattningen av den 

självskattade dåliga hälsan öka med stigande ålder. En nedåtgående trend i självskattad dålig 

hälsa observeras för den äldsta och den yngsta åldersgruppen. En orsak till den tydliga 

variationen i självskattad dålig hälsa för 18-19 åringarna kan vara att denna grupp utgjordes 

av ganska få observationer. Det var endast 192 stycken 18-19 åringar i urvalet för år 2012 (se 

tabell 1, sid. 15). 

 

När det gäller arbetslösa ses en minskning av den självskattade dåliga hälsan över tid (se 

diagram 3, sid. 22). Mellan åren 2004 och 2008 sjönk andelen självskattad dålig hälsa kraftigt 

bland arbetslösa. Möjligen kan detta bero på den ökande sysselsättningsgraden i den 

arbetsföra befolkningen i åldern 15-74, som nådde sin topp år 2008 (ekonomifakta, 2012). 
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Dock tycktes denna minskning ha planats ut under de senaste åren. Vilket på samma sätt kan 

hänga ihop med efterföljande minskningen i sysselsättningsgraden efter 2008 (ibid.).   

 

Mer förvånande var att den självskattade dåliga hälsan bland förtidspensionerade till och med 

uppvisade en försämring under de senaste åren. År 2000 uppgav 39,8 procent av de 

förtidspensionerade i Uppsala län ett dåligt eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd. År 2012 

var det 43,8 procent som uppgav ett dåligt eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd. 

Motsvarande siffra för förvärvsarbetande i länet var 5,3 procent år 2000 och 3,1 procent år 

2012. 

 

För förvärvsarbetande verkar utvecklingen av det självskattade dåliga hälsotillståndet ha 

planats ut under de senaste åren. Andelen med självskattad dålig hälsa ligger på ungefär 

samma värden de senaste tre mättillfällena. Denna linje skapar några funderingar, bland annat 

om det är möjligt att inom en grupp uppnå noll procent med dålig hälsa. Bland de arbetslösa 

bidrar avsaknaden av jobb i sig till den dåliga hälsan. Denna riskfaktor saknas bland 

förvärvsarbetande, men ändå observeras en andel med dålig hälsa. I linje med Marmots teori 

om en social gradient i hälsa kommer det alltid finnas en grupp som befinner sig längst ned på 

hierarkin, även bland förvärvsarbetande. Därmed kommer det alltid finnas en andel i 

befolkningen som anser sig ha en dålig hälsa. Intressant här är den låga andelen med dålig 

hälsa omkring 3 procent. Det kan tänkas att denna andel beror på faktisk ohälsa som alla kan 

drabbas av, oavsett ekonomisk och social grupptillhörighet, vilket ger en observation som 

avviker från Marmots teori. 

Variabler som uppvisade ett statistiskt säkerställt samband till självskattad dålig hälsa 

Ett viktigt resultat som studien i denna uppsats bidrar med är betydelsen av olika 

ohälsosymptom och deras samband till självskattad dålig hälsa. Med hjälp av 

Likelihoodkvottest uppvisar tio riskfaktorer ett signifikant samband till självskattad dålig 

hälsa (räknat med de variabler som var signifikant på mer än en nivå uppvisade totalt 13 

riskfaktorer ett signifikant samband). Dessa riskfaktorer var nedlåtande behandling (en gång 

samt flertalet gånger), fysisk inaktivitet, mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter, att inte ha 

deltagit i sporttillställning, svåra besvär med återkommande mag-/tarm besvär, svåra besvär 

med återkommande värk i skuldror, nacke eller axlar, besvär med ryggsmärtor, ryggvärk, 

höftsmärtor eller ischias, värk eller smärtor i händer, armbågar, ben eller knän, besvär med 

ängslan, oro eller ångest (lätta samt svåra) och besvär med trötthet (lätta samt svåra). 
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Således var riskfaktorerna i form av ohälsosymptom, livsvillkor och levnadsvanor. En trolig 

förklaring till att en del riskfaktorer uppvisar ett insignifikant samband till självskattad dålig 

hälsa, är att effekten av dessa variabler går via övriga variabler, därför försvinner sambanden 

vid konstanthållande av dessa. 

 

De riskfaktorer som uppvisade den starkaste effekten för att skatta sitt hälsotillstånd som 

dåligt, kontrollerat för bakgrundsvariabler (kön, ålder, sysselsättning, civilstånd, 

boendekommun, disponibel inkomst utbildning och födelseland) och övriga riskfaktorer, var 

svåra besvär med trötthet, mycket dålig trivsel med sina arbetsuppgifter och svåra besvär 

med ängslan oro eller ångest (se tabell 3, sid. 27). Resultaten visar att en individ som 

exponeras för riskfaktorn svåra besvär med trötthet har en nio gånger så stor risk för att skatta 

sin hälsa som dålig jämfört med en individ som inte är utsatt för riskfaktorn. En individ som 

exponeras för riskfaktorn svåra besvär med ängslan, oro eller ångest löper fyra gånger så stor 

risk till att skatta sin hälsa som dålig jämfört med en individ som inte har svåra besvär med 

ängslan oro eller ångest. Riskfaktorn mycket dålig trivsel med sina arbetsuppgifter uppvisade 

en oddskvot på 4.8, vilket innebär att en individ som trivs mycket dåligt med sina 

arbetsuppgifter löper nästan en fem gånger så stor risk till att skatta sin hälsa som dålig, 

jämfört med en individ som inte är utsatt för riskfaktorn. Detta resultat är inte i linje med dem 

som presenteras i Molarius med fler (2011). De fann att nedlåtande behandling, betungande 

hemarbete och fysisk aktivitet bidrog med den starkaste effekten på det självskattade 

hälsotillståndet. Betungande hemarbete kunde inte analyseras i denna studie då enkäten från 

2012 inte innehöll denna fråga. En möjlig orsak till skillnad i utfallet på de mest 

betydelsefulla riskfaktorerna, kan vara kontrollen av bakgrundsvariabler, vilken skiljde sig åt 

mellan undersökningarna. Molarius med fler (2011) kontrollerade sina analyser enbart för 

kön, ålder och födelseland. Analyserna i denna uppsats kontrollerade för ytterligare fem 

variabler, nämligen disponibel inkomst, civilstånd, boendekommun, utbildningsnivå och 

sysselsättning. Disponibel inkomst inkluderades som bakgrundsvariabel till följd av Marmots 

välkända hälsogradient, som utöver utbildning och yrkeskategori bevisat ett samband mellan 

hälsa och inkomst (Marmot, 2006). Eftersom det fanns tillgång till information om civilstånd 

inkluderades även denna som bakgrundsvariabel, då det kan antas att det finns en skillnad i 

socialt stöd beroende på om man har en partner, är singel eller änka/änkling, vilket i sin tur 

kan ha betydelse för hur man skattar sitt hälsotillstånd. Anledningen till att boendekommun 

användes som bakgrundsvariabel beror av att denna studie inledningsvis avsåg undersöka 

signifikanta skillnader i hälsa beroende på i vilken kommun de svarande bodde. Denna 
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frågeställning ansågs relevant att undersöka då geografiska skillnader i hälsa har beskrivits 

vid den senaste analysen av befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor (Ekholm, m. fl., 

2012). När boendekommun föll ut som insignifikant uteslöts dock denna frågeställning. Detta 

visar på att resultatet som redovisas av Ekholm med flera (2012) kan förklaras av ojämn 

spridning av riskfaktorerna över boendekommun. På samma sätt inkluderades sysselsättning 

som bakgrundsvariabel då uppsatsen bland annat ämnade undersöka om det fanns signifikanta 

skillnader beroende på vilken sysselsättningsgrupp individerna tillhörde.  

 

Ett oväntat resultat var den skattade oddskvoten för kvinnor. Resultaten av 

regressionsanalysen visade att oddskvoten för att skatta sin hälsa som dålig bland kvinnor låg 

under ett, vilket också det tillhörande konfidensintervallet gjorde (se tabell 3 sid. 26).  Detta 

betyder att kvinnorna löpte en så kallad underrisk för att skatta sin hälsa som dålig jämfört 

med männen. Detta resultat var oväntat eftersom tidigare studier angett kvinnor som mer 

sårbara till att uppge sig ha en dålig hälsa (Molarius m. fl., 2011). Vid djupare analys av detta 

resultat visade sig denna underrisk bero av konstanthållandet av variablerna i form av 

ohälsosymptom. Denna slutsats drogs vid jämförelse av en tidigare regressionsmodell (se 

bilaga 1) och den som sedan användes. Vid utfallet av den första regressionsmodellen fanns 

det inte några signifikanta skillnader mellan könen i att skatta sitt hälsotillstånd som dåligt, 

men denna modell inkluderade inte heller variablerna i form av ohälsosymptom. När analysen 

även kontrollerade för dessa variabler och kvinnorna uppvisade en underrisk till att skatta sin 

hälsa som dålig, drogs slutsatsen att den självskattade dåliga hälsan bland kvinnor till stor del 

beror av olika ohälsosymptom. Molarius med fler (2011) gav istället förklaringen att 

skillnaden i hälsa mellan könen beror av nedlåtande behandling och ekonomisk kris. 

 

Likaså uppvisade ålder och utbildning en signifikant skillnad i den modell där 

ohälsosymptom inte inkluderats. I den senare modellen där dessa ohälsosymptom var 

inkluderade uppvisades dock inga signifikanta skillnader. Således innebär det att den 

självskattade dåliga hälsan till stor del kan förklaras av olika ohälsosymptom. Även bland 

lågutbildade och äldre beror den självskattade dåliga hälsan till stor del av olika 

ohälsosymptom.  

 

Avseende födelseland uppvisades en signifikant skillnad, där de svarande som var födda i 

övriga norden uppvisade en ökad sårbarhet till att skatta sitt hälsotillstånd som dåligt, jämfört 
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med de svarande som var födda i Sverige (se tabell 2, sid 24). Detta resultat var i enlighet med 

de presenterade av Molarius med fler (2011). 

 

Förekomsten av riskfaktorer i Uppsala län 

För alla grupper, oavsett kön ålder och sysselsättning, var riskfaktorn att inte deltagit i 

sporttillställning vanligast förekommande bland alla. Därefter var lätta besvär med trötthet 

vanligt förekommande för alla grupper.  

 

Det var mest ovanligt bland förtidspensionärer att inte delta vid sporttillställningar (se tabell 

4, sid. 30). Kanske ger detta resultat en fingervisning om det generella sociala deltagande 

bland förtidspensionerade.  

 

Inte helt oväntat var förekomsten av riskfaktorer i form av ohälsosymptom mest frekvent 

förekommande bland förtidspensionärerna (se tabell 4, sid. 30).  

 

Avseende förekomsten av riskfaktorer som i stort skiljde sig åt var bland annat nedlåtande 

behandling. Denna riskfaktor var mer vanlig bland arbetslösa än vad den var bland 

förtidspensionerade eller förvärvsarbetande. Bland arbetslösa uppgav 26 procent att de varit 

utsatta för nedlåtande behandling någon gång. Ytterligare 11 procent uppgav att de blivit 

utsatta för nedlåtande behandling flertalet gånger. Näst efter att inte deltagit i 

sporttillställning samt lätta besvär med trötthet var mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter 

den vanligaste riskfaktorn bland förvärvsarbetande (se tabell 4, sid. 30). 

 

Riskfaktorer som förklarar skillnader i självskattad dålig hälsa mellan arbetslösa, 

förtidspensionerade och förvärvsarbetande 

För att undersöka vilka av de signifikanta riskfaktorerna som förklarade skillnader i 

självskattad dålig hälsa mellan sysselsättningsgrupperna, undersöktes hur sambandet mellan 

sysselsättningsgrupp och självskattad dålig hälsa medieras av olika riskfaktorer. Detta 

gjordes genom att i en första regression, där analysen endast kontrollerade för kön och ålder, 

ta fram oddskvoten för arbetslösa och förtidspensionerade. Därefter lades vardera riskfaktor in 

i regressionen, oddskvoten sjönk för vardera analys, och den förklarade andelen av 

riskökningen kunde beräknas.  
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Svåra ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias förklarade 42 procent av riskökningen 

till att skatta sin hälsa som dålig bland förtidspensionerade jämfört med 9 procent bland 

arbetslösa (se tabell 5 sid. 31). Nedlåtande behandling förklarade 32 procent av riskökningen 

bland arbetslösa jämfört med 4, 5 procent bland förtidspensionerade. Detta resultat visar på en 

stor skillnad i fördelningen av dessa riskfaktorer mätt över sysselsättningsgrupp.  

 

Sambandet mellan arbetslösa och självskattad dålig hälsa respektive förtidspensionerade och 

självskattad dålig hälsa medierades till stor del av riskfaktorn lätta eller svåra besvär med 

ängslan, oro eller ångest. Lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest förklarade 

52 procent av riskökningen till att skatta sin hälsa som dålig bland arbetslösa, respektive 42 

procent av riskökningen till att skatta sin hälsa som dålig bland förtidspensionerade. 

Sambandet mellan arbetslösa och självskattad dålig hälsa respektive förtidspensionerade och 

självskattad dålig hälsa gick även till stor del genom riskfaktorn lätta eller svåra problem 

med trötthet. 

 

Hur kan resultaten användas i arbetet mot skillnader i hälsa i Uppsala län? 

Resultaten understryker betydelsen av att sträva efter en god hälsa i arbetslivet. Detta 

klargjordes delvis genom att riskfaktorn mycket dålig trivsel med arbetsuppgifter uppvisade 

en mycket stark påverkan till att skatta sin hälsa negativt, men också på grund av situationen 

bland förtidspensionerade, som visade att i princip varannan förtidspensionerad mår dåligt 

eller mycket dåligt. Ett kritiskt resultat med tanke på tidigare fastställda samband mellan 

självskattad dålig hälsa och den efterföljande mortaliteten (Wennberg m. fl., 2012; Van der 

Linde m. fl., 2013). Den tredje frågeställningen som undersökte riskfaktorernas prevalens, 

visade även hur vanligt förekommande olika ohälsosymptom är bland förtidspensionerade. Då 

tidigare rön har fastställt sambandet mellan värk och smärta och depressioner (Miranda, 

Kaila-Kangas & Ahola, 2011), bör sjukvården vara uppmärksamma på depressioner inom 

denna grupp. 

 

Med fungerande strukturer på arbetsplatserna kan det tänkas att bland annat individer som 

ligger i riskzonen för längre sjukskrivning och förtidspensionering fångas upp. En nyligen 

producerad studie inom RESHAM- projektet (Rehabilitering och samordning) lyfte fram hur 

gemensam utbildning i kommunikation och problemlösning för anställda och chefer, 

minskade sjukskrivningstalen väsentligt (Försäkringskassan, 2013). Med andra ord är 
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arbetsplatserna en viktig kanal för preventiva åtgärder, och det gäller inte enbart mot ohälsan 

hos de individer som ligger i riskzonen att sjukskrivas eller bli förtidspensionerade.  

 

I studiet av riskfaktorernas förekomst, verkade förtidspensionerade vara minst socialt 

delaktiga. I varje fall om den beräknade prevalensen av riskfaktorn inte deltagit vid 

sporttillställning är i linje med hur denna grupp i övrigt är delaktiga i olika aktiviteter. 

Floderus med fler (2003) visade hur sjukskrivning ledde till en minskad lust att delta i fritids-, 

sociala och familjeaktiviteter. En annan studie från 2001 fann också hur sysslolösheten, till 

följd av att vara sjukskriven, ledde till att individerna hade mer tid över till att oroa sig. Detta 

i sin tur intensifierade upplevelsen av smärta och värk (Qin m. fl., 2001). 

 

Utifrån uppsatsens resultat anses att gruppen förtidspensionerade bör prioriteras i arbetet för 

minskade skillnader i hälsa. Förvisso är de en mycket mindre grupp till antalet än vad 

förvärvsarbetande är, vilket innebär att den lägre andelen med självskattad dålig hälsa bland 

förvärvsarbetande ändå är fler i absoluta tal än andelen bland förtidspensionerade. Men ifall 

åtgärderna ska utformas i enlighet med ”proportionell universalism”, ett tillvägagångssätt som 

presenterades i den efterföljande rapporten till Closing the gap in a generation, nämligen, The 

Marmot Review, så bör de prioriteras på grund av deras utsatthet. Tillvägagångssättet innebär 

att åtgärderna är universella men anpassade i både omfattning och utformning till de med 

störst behov. Denna skillnad i fördelning av åtgärder lyfts också fram i SKL:s rapport (2013) 

Gör jämlikt -gör skillnad!  

 

Det självskattade hälsotillståndet bland arbetslösa verkar hänga samman med 

sysselsättningsgraden bland befolkningen. Uppsatsens studie visade på hur denna grupp i 

större utsträckning än övriga upplever sig nedlåtande behandlande. Resultaten är i linje med 

de funna av Molarius med fler som visade att nedlåtande behandling är mer effektfull bland 

arbetslösa än bland förtidspensionerade och förvärvsarbetande. Tidigare studier har därför 

påpekat betydelsen av ett gott bemötande från myndigheters och organisationer sida i deras 

kontakt med arbetslösa (Molarius m. fl., 2011). Denna studie visade att Nedlåtande 

behandling förklarade hela 32 procent av riskökningen till att skatta sin hälsa som dålig bland 

arbetslösa. Frågan är hur det kommer sig att denna grupp upplever sig bli mer nedlåtande 

behandlad än övriga sysselsättningsgrupper. Kanske kan det bero av underliggande attityder, 

där arbetslöshet ligger långt nere på den sociala hierarkin, och att vara arbetslös således är 

förenat med skam. Det kanske är mer accepterat i dagens samhälle att vara förtidspensionerad 
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än arbetslös, då det kan tänkas att förtidspensionerade i större utsträckning anses ha fallit offer 

för sin situation och att deras tillstånd ligger bortom deras kontroll. För precis som Marmot 

(2006) skriver i sin bok så varierar innebörden av att stå högt eller lågt inom en hierarki, och i 

så fall förutsätter arbetet mot skillnader i hälsa fokus på en attitydförändring. Vidare visade 

det sig att sambandet mellan arbetslösa och självskattad dålig hälsa till stor del medieras av 

riskfaktorn svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Svåra besvär med ängslan, oro eller 

ångest förklarade 52 procent av riskökningen till att skatta sin hälsa som dålig bland 

arbetslösa. Denna riskfaktor uppvisade dessutom en oddskvot på 4.4 för självskattat dåligt 

hälsotillstånd. Detta betyder att arbetslösa individer i Uppsala län, och kanske i Sverige 

nationellt, mår dåligt på grund av att de oroar sig eller har ångest. Därför bör åtgärder som 

riktas till denna sysselsättningsgrupp även uppmärksamma oros- och ångestproblematiken.  

 

Redovisningen av den självskattade dåliga hälsan över tid tydde på att förvärvsarbetande stått 

stilla i sin ohälsoutveckling de senaste åren. Vidare avslöjade studien i denna uppsats hur 

dålig trivsel med arbetsuppgifter hade en betydande effekt till att skatta sin hälsa som dålig. 

Till saken hör dock att denna grupp är väldigt heterogen och framtida studier bör undersöka 

vilka bland de förvärvsarbetande som anger ett dåligt hälsotillstånd och kanske även över tid.  

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett stratifierat sannolikhetsurval. Detta innebär att de 

som ansvarade för datainsamlingen (vilka var SCB) vet hur stor sannolikhet vardera individ 

har för att komma med i urvalet. Detta betyder dock inte att vardera individ har lika stor 

sannolikhet för att inkluderas i urvalet (Särndal, Swensson & Wretman, 1997). I denna studie 

berodde sannolikhet att inkluderas i urvalet på i vilken kommun individen var bosatt i, hur 

gammal denne var, samt kön. På grund av att det gjordes ett sannolikhetsurval med stratifierat 

OSU kan undersökningen bedömas ha hög extern validitet. Den externa validiteten möjliggör 

generalisering av de funna resultaten till urvalets undersökningspopulation.  

 

Som i de flesta studier är bortfallet ett potentiellt problem. Denna studie hade ett totalt bortfall 

på 52 procent. En potentiell konsekvens av bortfallet är en snedvridning av resultaten. I denna 

studie avses analyser av samband mellan variabler och resultaten kan till viss del vara 

påverkade av så kallad selektionsbias. För analys och korrigering av selektionsbias krävs även 

tillgång till data om de som ingår i bortfallet, vilket inte varit tillgängligt.    

 



40 
 

Däremot noterades att majoriteten av de svarande tillhörde ålderskategorin 50-64 år 

(borträknat för 65-84 åringarna). Det var även i större omfattning kvinnor som hade svarat på 

enkäten. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att de äldsta har mer tid i förhållande 

till de yngre att fylla i enkäten. 

 

Avseende mätinstrumentens validitet fördes en diskussion om detta under avsnittet 

datainsamling.  

 

Avseende uppsatsens statistiska metoder så tillämpades likelihoodkvot test för att undersöka 

om riskfaktorerna uppvisade ett signifikant samband till självskattad dålig hälsa. 

Likelihoodkvot test är en etablerad metod inom området statistik (Kleinbaum, 1997), och den 

bedöms som lämplig eftersom den gav svar på uppsatsens frågeställningar. En alternativ 

metod hade varit att tillämpa t-test på separata oddskvoter. På grund av att en del av 

variablerna i denna studie innebär flera t-test av oddskvoter, så skulle en sådan metod 

inneburit en ökad risk för att begå typ-1 fel, det vill säga, förkastning av noll hypotesen trots 

att den är sann. Likelihoodkvottest test kan däremot samtidigt testa ifall flera oddskvoter är 

signifikanta under kontrollerad signifikansnivå. Utöver Likelihoodkvottest användes även 

binär logistisk regressionsanalys. Denna metod användes med hjälp av en funktion i SPSS 

som heter ”ordinal logistic regression”. Denna funktion användes på grund av praktiska skäl 

då den automatiskt tar hänsyn till oberoende variablerna som är kategorivariabler. Binär 

logistisk regression är vanligt förekommande i de sammanhang när man mäter variabler som 

kan anta ett av två utfall. Binär logistisk regression var även den metod som tillämpades i 

rapporten  Har hälsan blivit mer jämlik? (Molarius, et. al, 2011) 

 

En styrka med studien är att den vänder sig till en väldigt varierad målgrupp. Bland annat 

sträcker sig åldersintervallet så långt som från 16 till 84 år. Förvisso beslutades att de 

genomförda analyserna inte skulle inkludera åldersspannet 65-84 år med anledning av att den 

självskattade hälsan i dessa åldrar inte visat sig jämförbar gentemot de lägre åldersgrupperna 

(Vogel & Theorell, 2006). 

 

I övrigt finns det med självupplämnade uppgifter en risk för att de inte stämmer överens med 

verkligheten. Pålitligheten i dessa värden kan diskuteras. Dock exkluderades de extremvärden 

som beaktades avseende längd, vikt och ålder.  
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En aspekt på tolkningen av utvecklingen av ohälsan över tid är att undersökningarna för de 

olika åren genomfördes under olika tider på året (se avsnitt datainsamling). Mätningen av 

dåligt allmänt hälsotillstånd avser hur den svarande mår vid mättidpunkten (Berg, Nilsson & 

Waldenström, 2012). Det är därför möjligt att en viss del av skillnaderna mellan år kan 

förklaras av skillnader i mättidpunkter.  

 

SLUTSATS 

Resultaten i denna uppsats visade på en minskning i den självskattade dåliga hälsan över tid, 

samt på en relativ ökning av skillnaderna i ohälsa mellan förvärvsarbetande, arbetslösa och 

förtidspensionerade. Den relativa ökningen syntes tydligast mellan förvärvsarbetande och 

förtidspensionerade. Den självskattade dåliga hälsan bland förtidspensionerade hade till och 

med ökat under de senaste åren. Riskfaktorer som visade sig särskilt effektfulla till att skatta 

sin hälsa som dålig eller mycket dålig var mycket dålig trivsel med sina arbetsuppgifter, svåra 

besvär med och lätta besvär med trötthet samt svåra besvär med ängslan oro eller ångest. 

Avseende medierande variabler så uppvisade ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias 

samt nedlåtande behandling stora skillnader avseende förekomsten i respektive 

sysselsättningsgrupp. Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias förklarade 42 procent 

av riskökningen till att skatta sin hälsa som dålig bland förtidspensionerade jämfört med 9 

procent bland arbetslösa. Nedlåtande behandling förklarade 32 procent av riskökningen bland 

arbetslösa jämfört med 4, 5 procent bland förtidspensionerade.  

 

Resultaten i uppsatsen kan vara till hjälp vid planering för folkhälsoarbete mot skillnader i 

hälsa och för en god och jämlik hälsa i Uppsala län. Resultaten är värdefulla då de ger en 

annan bild än tidigare presenterade resultat som använt sig av det goda eller mycket goda 

hälsotillståndet. Ifall insatserna på området behöver prioriteras kan denna uppsats vara till 

hjälp då den lyfter fram de förtidspensionerades utsatta situation. Eftersom den självskattade 

dåliga hälsan bland övriga sysselsättningsgrupper inte har förbättras under de senaste åren, 

kan det vara en fingervisning om att pågående insatser bör ses över. Då denna studie 

bekräftade tidigare resultat avseende arbetslösas upplevelse av nedlåtande behandling och 

dess effekt på hälsan, tyder det på att folkhälsoarbetet i länet kan lägga visst fokus på detta 

problem. 
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           BILAGA 1 

 

      

Tabell. Skattade oddskvoter för bakgrundsvariabler och signifikanta riskfaktorer, med 

tillhörande konfidensintervall 

__________________________________________________________ 

 

 

Riskfaktorer 

 

KI, undre 

gräns 

 

KI, övre gräns 

Arbetslösa (förvärvsarbetande = 

ref.) 1,6 4,3 

Förtidspensionerade 9,9 19,8 

Övriga 1,2 2,3 

   Kvinnor (män = ref.) 0,8 1,2 

   16-17 (20-34 = ref.) 0,05 2,7 

18-19 0,06 1,2 

35-49 1,02 2,6 

50-64 0,8 2,2 

   Ogift (Gift = ref.) 0,7 1,3 

Singel 1 1,7 

Änka/Änkling 0,8 1,4 

   Övriga världen (Sverige = ref.) 0,85 2 

Övriga Europa 1,18 2,8 

Övriga norden 1,13 2,4 

   Förgymnasial 1,11 1,9 

Gymnasial 0,91 1,5 

   Håbo kommun (Uppsala = ref.) 0,57 1,2 

Älvkarleby kommun 0,71 1,4 

Knivsta kommun 0,61 1,4 

Heby kommun 0,75 1,5 

Tierp kommun 0,6 1,3 

Enköping kommun 0,6 1,2 

Östhammar kommun 0,75 1,5 
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(Tabell, forts.) 

___________________________________________________________________________ 

 

Nedlåtande behandling, någon 

gång (aldrig nedlåtande beh. = 

ref.) 2 3,3 

Nedlåtande behandling, flera 

gånger 3,3 7,5 

   Fysiskt aktiv 5 timmar per 

vecka eller mer (mellan 1 och 3 

timmar per vecka = ref.) 0,5 0,9 

Mer än 3 timmar, men mindre 

än 5 timmar per vecka. 0,5 0,9 

Högst en timme per vecka 1,4 2,4 

Inte alls 1,8 3,1 

   Trivsel arbetsuppgifter, ganska 

bra (mycket bra = ref.) 0,7 1,3 

Trivsel arbetsuppgifter, varken 

bra eller dåligt 0,8 1,9 

Trivsel arbetsuppgifter, dåligt 1,3 4,8 

Trivsel arbetsuppgifter, mycket 

dåligt 2,1 15,1 

   BMI, underviktig 0,6 2,6 

BMI, överviktig 0,8 1,3 

BMI, fetma 1,3 2,2 

   Tillit till andra, nej 1,3 2,1 

   Deltagit social aktivitet, teater/ 

bio (ej deltagit = ref.) 0,7 1,1 

   Deltagit social aktivitet
1
, 

studiekurs på fritid 0,5 0,96 

   Deltagit social aktivitet, 

sporttillställning 0,4 0,7 

   Deltagit social aktivitet, skrivit 

insändare till tidning 0,9 2,4 

   Deltagit social aktivitet, 

offentlig tillställning 0,5 1 

 

Not. Modellen skiljer sig från den som används i analyserna, då denna modell inte inkluderar 

riskfaktorerna i form av ohälsosymptom. 

                                                        
1
 Här är socialt deltagande beskrivna som skyddsfaktorer. 
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BILAGA 2  

 

Skiss över de undersökta sambanden 

 

(Vilka av variablerna, identifierade från folkhälsolitteraturen, uppvisar ett statistiskt 

säkerställt samband till självskattad dålig hälsa?) 

    

Riskfaktorer --------------------------------------------------- Självskattad dålig hälsa 

 

(Vilka riskfaktorer förklarar skillnader i självskattad dålig hälsa mellan förvärvsarbetande, 

arbetslösa och förtidspensionerade?) 

 

Sysselsättning -------------Riskfaktorer--------------------- Självskattad dålig hälsa 

 

 

 

 


