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Sammanfattning 
En sund livsstil är en förutsättning för att uppnå en god folkhälsa bland alla befolkningar 

oavsett land. Befolkningens olika levnadsvanor som t.ex. rökning-, alkohol- och fysisk 

aktivitet skiljer sig åt mellan olika grupper beroende på inkomst, utbildning och 

sysselsättning. Därmed skiljer sig hälsan mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. 

Tidigare studier har visat att en ohälsosam livsstil tenderar att finnas hos de mest utsatta 

socioekonomiska grupperna. Syftet med studien var att ta reda på relationen mellan 

östgötarnas livsstil och deras socioekonomiska status. Metoden för datainsamlingen var att 

använda redan insamlat material från enkätundersökningen ”Östgötens hälsa 2006”. 

”Östgötens hälsa 2006” utfördes av Folkhälsovetenskapligt Centrum på Landstinget i 

Östergötland. Frågorna besvarades av 7 238 personer som valdes ut genom ett stratifierat 

slumpmässigt urval från en totalbefolkning på 315 185 personer, i åldrarna 18-84 år. 

Svarsfrekvensen mättes till 54,3 procent. Resultatet visade att de med högre socioekonomisk 

status upplevde sin hälsa bättre än de med lägre socioekonomisk status samt att individer med 

en bättre ekonomi och högre utbildningsnivå drack alkohol oftare än de med sämre ekonomi 

och lägre utbildningsnivå. Respondenterna med bättre ekonomi hade bättre trivsel med t.ex. 

sin sysselsättning och sin sociala gemenskap. Resultatet visade även att de med bättre 

ekonomi ofta kände sig glada, lyckliga samt mindre oroliga och nedstämda än de med sämre 

ekonomi. I Konklusionen beskrivs vikten av att bedriva ett folkhälsoarbete både ur ett 

salutogent och patogent perspektiv. Folkhälsoarbetet bör fokusera främst på att motivera, 

skapa verktyg och möjligheter för individerna att kunna göra en beteendeförändring. Det 

hälsofrämjande arbetet bör också fokusera resurser på att främja sundare levnadsvanor redan i 

tidig ålder och då är skolan en bra arena.  

 

Nyckelord: Beteendeförändring, Folkhälsa, Folkhälsoarbete, Livsstil, Socioekonomisk status 
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Abstract 
A healthy lifestyle is a prerequisite to a good public health among populations. Lifestyle 

habits such as smoking, alcohol use and physical activity are different among groups in 

populations depending on income, education and occupation. Thus, there are disparities in 

health between different socioeconomic groups in communities. Previous studies have shown 

that groups with lower socioeconomic status tend to live unhealthy lifestyles. The purpose of 

this study was to examine the relation between ostgotarnas lifestyle and socioeconomic status. 

The method of data collection was through already existing data from the survey “Ostgotens 

halsa 2006”. “Ostgotens halsa 2006” was designed by the National Public Health Centre in 

Ostergotland County Council. A total of 7 238 individuals answered the questionnaire. The 

participants was selected through a stratified random sample from the total population of 315 

185 people, aged 18-84 years. A total of 54, 3 percent responded. The results mainly showed 

that those with higher socioeconomic status were healthier than those with lower 

socioeconomic status, and that those with higher economy and higher education was drinking 

more often than those with lower economy and lower education. Respondents with higher 

economy experienced a higher degree of well-being in different contexts such as employment 

and social fellowship. The results also showed that those with higher economy more often 

were happy, less depressed and anxious than those with lower economy. The conclusion was 

to engage in health promotion from both a pathogenic and salutogenic perspective in order to 

achieve a healthy population. Resources should primarily focus on motivating and creating 

opportunities for individuals to make a behavioral change and also to promote healthy 

lifestyles in early ages.  

 

Keywords: Behavioural change, Health promotion, Lifestyle, Public health, Socioeconomic 

status 
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Förord 

Vårt intresse för livsstil har under utbildningens gång ökat. Det har även väckt intresset för 

hur människors socioekonomiska status påverkar välmåendet. Vi valde att inrikta oss på hela 

befolkningen i Östergötlands län. Tack vare Folkhälsovetenskapligt Centrum på Landstinget i 

Östergötland blev detta möjligt då de hjälpte oss med befintligt material som vi i vår tur 

kunde tolka, bearbeta och analysera.  

Vi har fördelat arbetet lika mellan oss. Vi delade upp vissa delar men sammanvävde det sedan 

till gemensamma stycken. Då vi inte befunnit oss i samma stad under hela perioden har vi 

kommunicerat mestadels via Skype (samtal genom datorn), telefon- och mailkontakt. Det har 

gett oss möjlighet att arbeta och prata samtidigt. Under hela processens gång har vi tagit 

gemensamma beslut samt varit delaktiga och engagerade i vårt examensarbete. 

Vi vill tacka Folkhälsovetenskapligt Centrum på Landstinget i Östergötland för att vi fått ta 

del av deras material. Vi vill även tacka vår handledare Alli Klapp och vår bihandledare 

Göran Ejlertsson för stöd och hjälp. Till slut vill vi tacka varandra för ett bra och lärorikt 

samarbete. 

 

 

Kristianstad, april 2013 

Malin Malm och Lisa Mikiver 
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Bakgrund 

Hälsa är av stor vikt för alla individer i samhället och påverkas av flera faktorer som kan vara 

sociala, miljömässiga eller handla om livsstil. Hälsa innebär en helhetssyn på människor och 

berör såväl medicinska som sociala faktorer. Livsstil är ett övergripande begrepp vilket kan 

förstås som människors levnadsvanor som individen själv har utvecklat genom sin uppväxt 

men påverkas även av samhället (Janlert, 2000). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2013) 

handlar en hälsosam livsstil om att skapa och upprätthålla hälsa där målet är att uppnå fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande - inte enbart avsaknad av sjukdom. I Lalondes (1974) 

rapport skriver han att människors hälsa påverkas av livsstil tillsammans med biologiska 

faktorer, miljö och även hur sjukvården är organiserad. Livsstil kan defineras som en 

människas sätt att leva och kan omfatta t.ex. familj och sysselsättning (Janlert, 2000) medan 

levnadsvanor handlar om de vanor som har betydelse för vår hälsa som t.ex. fysisk aktivitet, 

rök- och alkoholvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). För att uppnå en god hälsa kan trivsel 

vara en viktig faktor. Det kan dock vara svårt att definiera trivsel då det är ett flertydigt och 

brett begrepp (Granberg, 2004). I denna studie syftar begreppet till hur en individ trivs med 

sin sysselsättning, fritid, bostad, bostadsområde, familjesituation samt i sociala gemenskaper.  

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011) ökar chansen till en god hälsa om en individ har goda 

levnadsvanor tillsammans med en hög utbildning, en stabil och trygg ekonomisk situation 

samt en god social position på arbetsmarknaden. För att förstå samband mellan levnadsvanor 

och hälsa bland befolkningar är den socioekonomiska statusen en viktig komponent. 

Människor kan ha olika socioekonomisk status beroende på sysselsättning, utbildningsnivå 

och inkomst (Janlert, 2000). Finns det skillnader mellan människor och den socioekonomiska 

status de har och deras förmåga att ändra livsstil? Forskning inom området visar att personer 

med lägre socioekonomisk status är mindre benägna till förändring av livsstil och nyttjar i 

mindre utsträckning förebyggande hälsovård (Govil, Weidner, Meritt-Worden & Omish, 

2009).  

Enligt World Health Organization (WHO, 2009) är hälsofrämjande arbete en process med 

syfte att påverka människor att förändra, förbättra och öka kontrollen över sin egen hälsa. Det 

hälsofrämjande arbetet syftar till att hälsa ska vara rättvist fördelad i befolkningen. Detta kan 

uppnås genom en stödjande miljö, tillgång till information samt färdigheter och kunskaper för 

att kunna göra hälsosamma val. Med rättvis fördelad hälsa kan skillnaderna i hälsa minskas 

mellan olika socioekonomiska grupper i samhället (Pellmer & Wramner, 2009). Genom att 

hälso- och sjukvården arbetar tillsammans med staten, frivilligorganisationer och lokala 

myndigheter kan ett effektivt folkhälsoarbete bedrivas. Arbetet bör även anpassas till de 

lokala behoven och de möjligheter som finns för enskilda länder och regioner (WHO, 2009).  

En osund livsstil kan leda till ohälsa vilket kan vara vanligare bland individer med lägre 

socioekonomisk status (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). I denna studie kommer relationen 

mellan östgötarnas livsstil och deras socioekonomiska status att undersökas.  
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Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången kommer behandla folkhälsa ur ett bredare perspektiv samt relevant 

forskning inom området. Med begreppet folkhälsa avses i denna studie hälsan hos hela 

befolkningen, d.v.s. på en aggregerad nivå. En god folkhälsa kan innebära en möjlighet för 

alla människor oavsett socioekonomisk status att uppnå en så sund livsstil som möjligt. Denna 

definition handlar främst om jämlikhet när det gäller hälsa hos människor och är i linje med 

forskning inom området och hur hälsa definieras (Andersson, 2006; Pellmer & Wramner, 

2009). Inledningsvis kommer forskningsresultat kring socioekonomisk status betydelse för 

människors hälsa att redogöras. De olika levnadsvanor som kommer att beröras är rökning, 

alkoholvanor, övervikt och fetma samt fysisk aktivitet. Vi har även valt att fördjupa oss kring 

psykisk hälsa samt nyttjandet av hälso- och sjukvård.  

Socioekonomisk status betydelse för människors hälsa 

Socioekonomisk status är en definition som används inom flera fält bl.a. inom 

folkhälsovetenskap och är ett mått på människors ekonomiska situation, deras utbildningsnivå 

samt deras sysselsättning. Inom t.ex. utbildningsvetenskaplig forskning är det främst 

utbildningsnivån som är av vikt för den socioekonomiska statusen (Hansen-Yang, 2012). 

Därav benämns utbildning tillsammans med ekonomi som socioekonomisk status i denna 

studie då sysselsättning visade sig vara av liten vikt. Studien ”Hälsa på lika villkor” gjord av 

Statens Folkhälsoinstitut (2010b) visar att personer med en lägre socioekonomisk status har 

en risk för att uppleva ett utanförskap. Studien visar även att utlandsfödda personer ofta har en 

lägre socioekonomisk status. Det är dock troligt att människors hälsa går att förändra, främja 

och förebygga med hjälp av en sundare livsstil.  Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011) kostar 

människors ohälsosamma livsstilar och olycksfall det svenska samhället minst 120 miljoner 

kronor per år. Det finns även ett samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt, där tillväxten 

påverkar hälsan hos befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  

Rökning 

I ett globalt perspektiv är rökning en av de största orsakerna till för tidig död. Majoriteten av 

unga rökare fortsätter att röka upp i medelåldern. En longitudinell kohortstudie (Jefferis, 

Graham, Manor & Power) med 17 000 brittiska deltagare med uppföljning vid åldrarna 7, 11, 

16, 23, 33 och 41 år visade effekten av rökning i relation till socioekonomisk status. 

Socioekonomisk status mättes vid 16 års ålder och grundades på föräldrarnas 

socioekonomiska status. Resultatet visade att en individs socioekonomiska bakgrund påverkar 

rökvanor i vuxen ålder. Socioekonomisk bakgrund innebär föräldrarnas samhällsklass och 

deras utbildningsbakgrund (Högskoleverket, 2006). Resultatet visade även att 

socioekonomisk status hos både män och kvinnor var betydande faktorer för i vilken 

utsträckning deltagarna rökte (Jefferis et al, 2003). 

Alkoholkonsumtion  

En annan betydelsefull faktor för människors hälsa rör alkoholkonsumtion och omfattningen 

av denna. Berusningsdrickande är definierat som ett intag av minst 50 gram alkohol, 5 
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standardglas (t.ex. 15 cl vin eller 33 cl starköl) eller fler vid ett och samma tillfälle (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Enligt WHO (2012) är det förebyggande arbetet mot alkoholkonsumtionen ett av världens 

mest prioriterade områden inom folkhälsa. Hälften av jordens befolkning dricker alkohol och 

alkohol är världens tredje största orsak till ohälsa och för tidig död. Länderna i Europeiska 

Unionen (EU) har idag den högsta totalkonsumtionen av alkohol i världen (WHO, 2012). 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010a) kan en låg alkoholkonsumtion (knappt ett 

standardglas) ha en viss skyddande effekt. Med låg alkoholkonsumtion kan en individ 

skyddas mot typ-2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Sedan 1996 har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med cirka 14 procent. Studien ”Hälsa på 

lika villkor” visade inget klart samband mellan alkoholvanor och inkomst, ekonomi eller 

utbildning. Enkäten visade att svenskfödda personer dricker sig mer berusade än utlandsfödda 

personer men att utlandsfödda har en högre total årlig alkoholkonsumtion. Förklaringen till 

skillnaderna i berusningsdrickandet mellan de olika etniska grupperna kan vara att både män 

och kvinnor födda i Sverige dricker sig berusade oftare än andra grupper, och att det är fler 

män än kvinnor som berusningsdricker oavsett etniskt ursprung (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). 

Ojämlikheter och sociala faktorer inom hälsa är ett välstuderat område men det finns 

begränsat med forskning om sociala faktorer och ojämlikheter gällande alkoholkonsumtion. 

Sociala faktorer är faktorer som kan påverkas genom politiska beslut och samhällsinriktat 

förebyggande arbete som t.ex. hälsosamma bostäder, arbetsförhållande, hygien och kost 

(Landstinget Sörmland, 2012). I Sverige gjordes en longitudinell kohortstudie (Combes, 

Gerdtham & Jarl, 2011) med syfte att utreda inkomstrelaterade ojämlikheter i 

alkoholkonsumtionen för att undersöka ojämlikheter i hälsa. Förändringar under tid 

studerades genom en åtta år lång studie på kvinnor i åldrarna 28-76 år. Resultatet visade att 

det fanns en högre alkoholkonsumtion bland personer med högre socioekonomisk status men 

det visade sig att alkoholkonsumtionen minskade med åren. Enligt forskarna fanns det därmed 

frågetecken att reda ut för att kunna förstå hur sambandet mellan alkoholkonsumtion och 

socioekonomisk status ser ut (Combes et al, 2011).  

Riskfaktorer bidrar till sjukdomar  

Livsstilen inverkar stort på människors hälsa och risken för att utveckla sjukdomar. Övervikt, 

fysisk inaktivitet, rökning, diabetes och stress är riskfaktorer som kan leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. I flertal länder är hjärt- och kärlsjukdomar en av de största orsakerna till 

sjukdomar och dödlighet. Dessa riskfaktorer verkar vara vanligare hos personer med lägre 

socioekonomisk status (Janlert, 2000). Riskfaktorer kan vara ärftliga som t.ex. diabetes men 

även bero på sociala och ekonomiska faktorer som kan påverka människors möjlighet att 

förändra sin livsstil.  

Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, dock har 

dödligheten sjunkit när det gäller dessa sjukdomar på senare år (Folkhälsovetenskapligt 

Centrum, 2010). Enligt WHO kan en sundare livsstil förebygga 80 procent av alla hjärt- och 
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kärlsjukdomar samt 30 procent av cancersjukdomar. Människors livsstil är av stor betydelse 

för den allmänna folkhälsan och arbetet med att förändra människors alkoholvanor, 

tobaksvanor, matvanor och fysiska aktivitetsvanor är av stor vikt (Folkhälsovetenskapligt 

Centrum, 2012).  

I en studie undersöktes skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och viktökning, 

sociala faktorer samt riskfaktorer för att få hjärt- och kärlsjukdom (Martikainen & Marmot, 

1999). Studien visade att sysselsättning och socioekonomisk status var relaterade till Body 

Mass Index (BMI), vilket anger förhållandet mellan en persons längd och vikt. Studien visade 

att de med måttlig fysisk aktivitet tillsammans med en bättre kost hade mindre benägenhet att 

öka i vikt. Enligt en rapport från Karolinska Institutets Folkhälsoakademi (2010) visades ett 

samband mellan socioekonomisk bakgrund och övervikt. Lägre socioekonomisk bakgrund 

ökade sannolikheten för övervikt bland både män och kvinnor i vuxen ålder (Karolinska 

Institutets Folkhälsoakademi, 2010).  

 

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

Sanderson, Patton, McKercher, Dwyer och Venn (2011) har i en studie funnit att övervikt och 

fetma i barndomen kan leda till psykisk ohälsa i vuxen ålder. Studien visade att överviktiga 

personer löpte större risk att utveckla psykisk ohälsa jämfört med normalviktiga personer. 

Överviktiga kvinnor led i större utsträckning av depression och ångest än män. Enligt 

forskarna kan viktminskning hos överviktiga barn och ungdomar motverka psykisk ohälsa i 

vuxen ålder (Sanderson et al, 2011).  

Enligt forskning (Hamidreza, Sadeghi, Shirani, Bahonar, Mackie & Sarafzadegan, 2009) 

visades ett samband mellan lägre socioekonomisk status och psykisk ohälsa. I studien 

undersöktes copingstilar och strategier samt sambandet mellan livsstil och socioekonomisk 

status. Coping handlar om individens stratigier och förmåga att hantera svåra situationer. Det 

kan även benämnas som de medfödda egenskaper (copingstil) och de tillägnade färdigheter 

(copingstrategier) som en individ har. Dessa färdigheter/strategier kan handla om förmågan 

att hantera och acceptera uppkommen stress i olika situationer men handlar även om strategier 

för att kunna förändra situationen (Pellmer & Wramner, 2009).  

Hamidreza m.fl. (2009) använde sig av socioekonomiska och demografiska faktorer såsom 

ålder, kön, sysselsättning, utbildningsnivå och civilstånd. Variablerna i studien utgick från 

rökvanor, antal timmar med fysisk aktivitet och psykisk stress. Resultatet visade ett samband 

mellan lägre socioekonomisk status och psykisk ohälsa. Resultatet av studien visade att män 

med sämre copingstilar och strategier var vanligare bland de som rökte, hade lägre inkomst 

samt upplevde en högre allmän stressnivå. Bättre copingstilar och strategier visade sig 

användas av individer som var icke-rökare och som ägnade sig åt flest timmar av fysisk 

aktivitet och hade en lägre stressnivå. Enligt forskarna finns det positiva samband mellan högt 

utbildade personer och hälsosammare livsstil och bättre val av copingstilar och strategier. 

Forskarna anser att resultatet visade vikten av tillämpningen av s.k. hälsosamma 

livsstilsprogram i samhällen. De menar att dessa program är den främsta preventionen och 

innehåller strategier för att minska stressnivån och rökningen samt öka den fysiska aktiviteten 

genom förbättringar av copingstrategier (Hamidreza et al, 2009). Syftet med ett 
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preventionsprogram kan vara att förebygga sjukdom och har alltså ett patogent perspektiv. 

Begreppet promotion används däremot inom det salutogena perspektivet och syftar till att 

främja människors hälsa. Att arbeta hälsofrämjande med ett salutogent fokus kan innebära att 

stärka människors förmåga att hantera svårigheter i livet (Andersson & Ejlertsson, 2009; 

Hansson, 2004). 

Enligt studien ”Hälsa på lika villkor” (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b) uppfyllde 

utlandsfödda inte rekommendationerna för fysisk aktivitet, vilket personer födda i Sverige i 

större utsträckning gjorde. För utlandsfödda personer som kommer till Sverige finns det en 

risk att de förändrar sina matvanor på ett negativt sätt samtidigt som de inte utför tillräckligt 

med fysiska aktivitet vilket kan leda till övervikt (Socialstyrelsen, 2009). Enligt 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2013) ska en individ vara fysiskt aktiv minst 150 minuter 

i veckan med en måttlig intensitet. Resultatet från ”Hälsa på lika villkor” (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010b) visade även att utlandsfödda upplever ett behov av stöd för att 

lyckas öka sin fysiska aktivitet.  

Nyttjande av hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården är uppbyggd på olika sätt runt om i världen. Många länders ledande 

styre/regeringar försöker hjälpa befolkningen genom att tillhandahålla hälso- och sjukvård för 

allas behov, även för dem som inte har möjligheten att betala för den. Europa har kommit 

långt vad gäller detta till skillnad från t.ex. i USA (Govil et al 2009). Att fördela hälso- och 

sjukvård efter behov skulle kunna förbättra en befolknings hälsa samt minska skillnaderna i 

hälsa mellan befolkningar i höginkomstländer. Med en mångsidig öppenvård kan t.ex. 

självmord förhindras genom att sjukvårdspersonal kan ingripa i olika situationer där individer 

kan befinna sig i en riskzon. Öppenvård är till för de individer som behöver behandling för 

t.ex. depression och alkoholkonsumtion men även för de som har allmänna frågor, 

funderingar och oro om sin hälsa (Karlsson & Wahlbeck, 2010). I en studie (Allin, Masseria 

& Mossialos, 2009) undersöktes skillnader mellan människor från olika socioekonomiska 

grupper och hur de nyttjade hälso- och sjukvården. Data hämtades från undersökningar 

utförda i USA och Europa för pensionerade vuxna, 50 år och äldre. Resultatet visade att det 

fanns skillnader mellan de socioekonomiska grupperna och nyttjandet av hälso- och sjukvård i 

hälften av de länder som undersöktes. Forskarna kunde inte se något mönster för ojämlikheter 

mätta i inkomst eller förmögenhet. Forskarnas slutsatser var att utbildning och inkomst är en 

bestämningsfaktor för ohälsa och därför även en faktor för nyttjandet av hälso- och sjukvård 

(Allin et al, 2009).  

Utbildning 

I en studie utförd av Samir och Lentzner (2010) undersöktes vilka effekter utbildning hade på 

mortalitet (dödlighet) för den vuxna befolkningen utifrån ett globalt perspektiv. Data från 70 

länder som deltagit i undersökningen ”World Health Survey” visade att en högre utbildning 

var förknippad med lägre mortalitet. Även studien (Khang, Lynch & Kaplan, 2004) utförd i 

Sydkorea påvisade ett positivt samband mellan utbildningsnivå och mortalitet.  

Statistiska Centralbyrån (2012) har gjort en kohortstudie angående sysselsättning och 

utbildning på 20 000 utlandsfödda som kom till Sverige år 1997. Hälften av de med lägre 
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utbildning samt tre fjärdedelar av de med eftergymnasial utbildning hade efter tio år en 

sysselssättning. Under en längre period har andelen sysselsatta varit färre bland utlandsfödda 

än svenskfödda (Statistiska Centralbyrån, 2012). Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån 

(2011) hade utlandsfödda lägre utbildningsnivå än svenskfödda. Av svenskfödda hade 39 

procent eftergymnasial utbildning och av utlandsfödda hade 38 procent eftergymnasial 

utbildning. Det var fler utlandsfödda (20 %) än svenskfödda (12 %) som hade 

grundskoleutbildning. Utbildningsnivån skiljde sig mellan de olika födelseländerna och 

invandrargrupperna vilket kan bero på orsak till invandring och ålder.  

Hur folkhälsoarbetet fungerar 

En 12 månader lång studie i Kalifornien (Kanaya, Santoyo-Olsson, Gregorich, Grossman, 

Moore & Stewart, 2012) utvärderade ett livsstilsprogram med namnet ”Live well, be well” 

som syftade till att minska risker för diabetes hos vuxna. Studien genomfördes i ett område på 

en befolkning med lägre socioekonomisk status. För att kunna förändra kosten och fysiska 

aktivitetsvanor fick deltagarna utbildning genom 12 telefonsamtal, två personliga möten samt 

fem frivilliga gruppsamtal. Tillsammans med utbildad personal satte deltagarna personliga 

mål och åtgärdsplaner för att öka självkänslan. Vid telefonsamtalen hölls även motiverande 

samtal. I ett motiverande samtal försöker en rådgivare hjälpa individen att förstå problemet 

och göra något åt det. Rådgivaren försöker att leda samtalet mot förändring av beteendet 

(Miller & Rollnick, 2002). Resultatet visade att deltagarna i ”Live well, be well” hade gått ner 

i vikt betydligt mer än kontrollgruppen. Med varje kilo en individ gick ned minskade risken 

för diabetes med 16 procent. Deltagarna hade även ett lägre fettintag samt åt mer frukt och 

grönsaker än kontrollgruppen.  

Enligt forskarna är viktminskning och ett lågt fettintag viktiga faktorer för att minska risken 

för diabetes. Forskarna anser att studien kan bidra till kunskaper om hur skillnader i hälsa kan 

minskas mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Grupper med lägre 

socioekonomisk status är ofta underrepresenterade inom interventionsforskning. ”Live well, 

be well” var lättillgänglig för deltagarna främst genom telefonsamtalen vilket ledde till ett 

högt deltagarantal. För att öka folkhälsan anser forskarna att det främst är fyra områden som 

behövs förbättras för att utveckla livsstilsprogrammen. Dessa områden är: ett större fokus på 

grupper med låg socioekonomisk status, färre exklusionskriterier för vilka som får delta, 

samverkan mellan forskare och folkhälsoarbetare och att utveckla ett hållbart förebyggande 

program för kroniska sjukdomar.  

Sammanfattningsvis är människors livsstilar av stor betydelse för den allmänna folkhälsan. 

Livsstilen kan förbättras genom att skapa förutsättningar för bättre levnadsvanor som ökad 

fysisk aktivitet, sundare matvanor, minskad konsumtion av alkohol och tobak samt genom att 

förebygga skador som t.ex. olycksfall.  

Teoretiska utgångspunkter 

I dagens samhälle lever vi i ett alltmer globaliserat kunskapssamhälle vilket leder till ett ökat 

krav på förändring och utveckling hos individen, därmed är det även individens eget ansvar 

att välja en sund livsstil. Val av livsstil görs dock inte fritt av varje enskild individ utan är 
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styrt av livslånga erfarenheter, ett samspel med andra individer och det hälsofrämjande stöd 

som samhället kan erbjuda (Pellmer & Wramner, 2007). Levnadsvanor är ett inlärt 

beteendemönster som går i arv från generation till generation. Individen kan se lärandet både 

från ett individuellt och socialt perspektiv (Illeris, 2007). Teorier av Bourdieu (1992) 

Antonovsky (2005) och Rogers (1977) kommer beskrivas för att förklara utvecklandet av 

individers olika livsstil.  

Utveckling och förändring 
Bourdieu (1992) menar att för att förstå den sociala världen måste en individ ta reda på 

historien bakom den. Bourdieus teoretiska ramverk förklarar detta genom kapital, fält och 

habitus.  

Kapital 

Bourdieu (1986) förklarar kapital i tre olika former; förkroppsligad, förtingligad och 

institutionaliserad. Det förkroppsligade kapitalet handlar om en process av inlärning. Det 

förtingligade kapitalet består av materiella objekt och kan endast existera i samband med det 

förkroppsligade kapitalet. Enligt Bourdeiu kräver ägandet av ett föremål endast ekonomiskt 

kapital men för att kunna använda detta i överrensstämmelse med dess ändamål är det 

förkroppsligade kapitalet nödvändigt. Det institutionaliserade kapitalet kan innebära t.ex. en 

kvalificerad utbildning. Den inledande uppkomsten av det kulturella kapitalet sker i familjen 

och sedan vidare inom olika sociala gemenskaper. 

Beroende på en individs sociala och ekonomiska bakgrund utvecklas olika livsstilar och en 

individ tar till sig kunskap om livsstil på olika sätt. Enligt Bourdieus teori (1992) är kapital ett 

viktigt begrepp och kan beskrivas som världen, resurser och tillgångar. Begreppet kan delas in 

i undergrupper som t.ex. symboliskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Det 

symboliska kapitalet är något som individer ser som värdefullt som t.ex. en utbildning. 

Kulturellt kapital kan vara en del av det symboliska kapitalet och kan vara t.ex. en individs 

förmåga att uttrycka sig i tal och skift. Det sociala kapitalet syftar till olika relationer mellan 

individer och grupper.   

Enligt Bourdieu (1992) påverkas en individ av de erfarenheter de fått och det liv han eller hon 

levt. Ett exempel på detta finns inom familjer. Ett barn från en familj med högre 

socioekonomisk status ärver ofta ett högre kulturellt kapital än ett barn från en familj med 

lägre socioekonomisk status. Det kan t.ex. vara att familjen diskuterar politiska händelser, 

vikten av utbildning, går på teatern o.s.v.  Detta skulle kunna betyda att barnet från en familj 

med högre socioekonomisk status värderar det kulturella kapitalet högre. 

Fält 

När Bourdieu (1992) talar om fält definierar han det som ett socialt rum vilket är avgränsat 

med egna värderingar. Ett socialt fält kan handla om att människor kämpar för gemensamma 

mål. Fältet består av olika aktörer som utgörs av både samhället och individen. Ett fält 

påverkar alla som träder in på det men utgången kan bli olika beroende på vilken 

socioekonomisk status individen har. Det kan t.ex. handla om möten mellan individer med 

olika socioekonomiska status. Fält i denna studie kan vara t.ex. hälso- och sjukvård samt 
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skola. Inom dessa fält finns intressen och resurser som är kopplade till olika livsstilar genom 

t.ex. utbildning, ekonomi och politisk makt (Bourdieu, 1992).  

Habitus 

Habitus är något som individen tillägnat sig men även något som individen har och kan ibland 

fungera som ett kapital. Habitus förklarar varför människan hanterar sina kapital på olika sätt 

och bidrar till individens val av copingstilar och strategier. Även hur vissa tankar och 

handlingar framstår som möjliga medan andra framstår som omöjliga eller förkastliga. 

Habitus är under ständig förändring i samspel med omgivningen och kan förändras över tid. 

Bourdieu förklarar att habitus skapar de val av livsstil en individ gör och att en grupp 

individer som lever under liknande förutsättningar formas efter varandra. Dessa strukturer 

skapar normer som visar sig i mötet mellan två individer och där en interaktion sker mellan 

deras habitus (Bourdieu, 1990). 

Bourdieus teorier är användbara och kan tillämpas väl i denna studie då teorin kan förklara 

hur socioekonomisk status påverkar människors livsstil och svårigheter att förändra 

levnadsvanor p.g.a den socioekonomiska statusen. I denna studie används även en annan teori 

för att förklara detta, nämligen känslan av sammanhang (KASAM). Dessa teorier kan handla 

om hur en individ hanterar olika situationer som kan innebära t.ex. en beteendeförändring.  

Känslan av sammanhang och lärande  
Känslan av sammanhang hjälper människor att klara av tillvaron genom triaden begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen 

upplever information och intryck vid t.ex. ett samtal med en folkhälsopedagog. Dessa 

situationer bör vara strukturerade, förutsägbara och gripbara intryck för att människor ska 

uppleva begriplighet (Antonovsky, 2005; Hansson, 2004). När det handlar om livsstil är det 

en pedagogisk utmaning att få människor medvetna om varför de bör ändra sin livsstil och 

vad de kommer att uppnå med denna förändring. Det handlar även om svårigheter att förändra 

människors livsstil och hur de kan hanteras i en värld som är kaotisk, osammanhängande och 

orättvis. Begreppet hanterbarhet handlar om människors upplevelse att det finns resurser och 

möjligheter utifrån de krav eller förändringar som ställs. Det handlar både om egna resurser 

som en individ själv kontrollerar och resurser som finns hos övriga människor i samhället. 

Livsstilen styrs både av individerna och av samhället. Hanterbarhet ger en individ möjlighet 

att styra över livet men även en vilja att ta hjälp av omgivningen. För att leva ett hälsosamt liv 

krävs rimligtvis en tro på sig själv och med både sin egen och andras hjälp kan individen klara 

av att hantera olika sorters händelser som t.ex. en beteendeförändring. 

Med god hanterbarhet bör individer klara av både stora och små ”katastrofer” i livet genom att 

agera aktivt och inte bli en passiv mottagare. För att cirkeln ska slutas krävs även motivation 

för att utveckla en god livsstil. Meningsfullhet ska svara på frågor som, ”Varför ska jag göra 

detta?”, ”Vad kan detta ge mig?”. Utmaningen bör kännas lockande och inte som en tung 

börda. En del individer har redan grunden att känna engagemang och energi medan andra inte 

har det (Hansson, 2004). 
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Antonovsky (2005) menar att hälsa är relaterat till hur en person upplever KASAM. Om en 

individ utsätts för stora påfrestningar eller lider av sjukdomar kan individen trots allt uppleva 

hälsa om han eller hon har en stark känsla av sammanhang i livet. Med hjälp av KASAM 

hoppas Antonovsky att skapa en god grund för positiv hälsoutveckling i hela samhället och 

för alla medborgare. Det är samhället som till stor del formar en individ och genom att arbeta 

med förändring av de sociokulturella villkoren kan känslan av sammanhang utvecklas.  

Under de senaste decennierna har kraven på livslångt lärande och vuxenutbildningarna höjts. 

Den amerikanske psykoterapeuten Carl R Rogers relaterar det livslånga lärandet till en 

”läroförståelse” och utvecklade begreppet ”transformativt lärande” som han definierade på 

följande sätt: 

”Transformativt lärande hänför sig till den process där vi transformerar de 

referensramar vi tar för givna (våra meningsperspektiv, förståelsevanor, 

tankeformer) i syfte att göra dem mer omfattande, insiktsfulla, öppna, respekterade 

och känslomässigt flexibla, så att de kan generera övertygelser och åsikter som visar 

sig vara mer sanna eller berättigade som vägledning för handledningar.” (Illeris, 

2007, s. 64).  

Denna form av lärande berör människans kunskap, förståelse, tänkande och minne. Det 

Rogers beskriver skulle kunna uttryckas i form av människors levnadsvanor, livsstilar och 

andra invanda mönster i vuxen ålder och som utvecklats från barndomen. Levnadsvanor som 

har utvecklats sedan barndomen kan vara svåra att förändra. Det kan betyda att en individ som 

bör förändra sina levnadsvanor kan uppleva det svårt då denna process handlar om förändring 

av individens grundläggande värderingar och förhållningssätt till livsstil och till livet i stort. 

Transformativt lärande kan även beskrivas som krishantering och kan upplevas som 

utvecklande och befriande både fysiskt och psykiskt (Illeris, 2007). Även Bourdieu (1989) 

menar att lärande i praktiken är baserat på individens tidigare lärande av normer och vanor 

samt att lärande är som bäst då människan blir placerad i en social kontext. Han anser att 

människors handlande är mer betydelsefullt än ett regelstyrt lärande av begrepp och modeller. 

Sammansfattningsvis kan Bourdieus och Antonovskys teorier användas för att beskriva hur 

utvecklingen av att en livsstil sker i samspel mellan samhället och individen. De förklarar att 

utvecklingen och kunskapen om en sund livsstil kan påverkas av den socioekonomiska 

statusen. Rogers beskriver att lärande utvecklas från barndomen och att livsstilen på så sätt 

kan ses som ett invant beteende som är svårt att ändra på.  

Problemprecisering 
Vi har i litteraturgenomgången sett att en osund livsstil kan leda till depression, övervikt, 

hjärt- och kärlsjukdomar o.s.v. Många av dessa faktorer påverkas av vår socioekonomiska 

status. En osund livsstil kan vara en bidragande orsak till att människor utvecklar sjukdomar 

som försämrar hälsan och kan leda till ökad dödlighet.  

År 2006 gjordes en omfattande enkätstudie ”Östgötarnas Hälsa 2006” som handlade om 

människors levnadsvanor och förändringsbenägenheten av deras levnadsvanor. Studien i detta 

arbete baseras på enkätstudien ”Östgötens Hälsa 2006” men fokuserar på delvis andra 
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faktorer. ”Östgötens Hälsa 2006” belyser inte hur livsstilen står i relation till socioekonomisk 

status bland befolkningen i Östergötland, vilket är fokus i denna studie. Det är viktigt att 

belysa en jämlik hälsa och därmed vill vi lyfta fram en prioritering av utsatta grupper i 

samhället när det gäller levnadsvanor. Utsatta grupper i denna studie kan vara de individer 

med t.ex. en låg socioekonomisk status.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan östgötarnas livsstil och deras 

socioekonomiska status. 

– Ser livsstilen olika ut beroende på socioekonomisk status? 

– Hur kan undersökningens resultat bidra till en prioritering av folkhälsoarbete?  

– Hur ser relationen ut mellan trivsel och en individs livsstil? 

Metod  

I detta avsnitt beskrivs hur denna studie har genomförts i form av val av metod, 

deltagare/urval, tillvägagångssätt, analys och etiska överväganden.  

Val av metod  

Huvudsyftet med denna studie var att använda redan insamlat enkätmaterial från 

(Folkhälsovetenskapligt Centrum, 2006) för att undersöka frågor kring hur människors 

socioekonomiska status påverkar deras livsstil. Genom att göra en kvantitativ studie var det 

möjligt att undersöka ett större material och hur sambandet mellan östgötarnas livsstil och 

deras socioekonomiska status var. En kvantitativ ansats har använts då en större grupp skulle 

undersökas. Totalt har 34 frågor valts ut i detta enkätmaterial för att användas vid analysen. 

”Östgötens hälsa 2006” handlar om levnadsvanor och förändringsbenägenhet. Syftet med 

studien ”Östgötens hälsa” var landstingspolitikernas arbete med behovsanalyser och 

styrdokument, men också för att väcka intresse hos personer som är verksamma inom 

kommun och landsting. 

Deltagare/Urval 
Den totala urvalsramen var 315 185 personer i åldrar 18-84 år taget från registret över 

totalbefolkningen som var folkbokförd i Östergötland i december 2005. Befolkningen delades 

in i s.k. strata (undergrupper) och valdes genom ett stratifierat slumpmässigt urval bestående 

av 13 440 personer. Stratifieringen gjordes för kön, kommun samt fyra åldersklasser och 

syftet med detta urval var att uppnå en så lik statistisk tillförlitlighet som möjligt mellan de 

olika kommunerna. Stratifieringen gör att personer i t.ex. små kommuner har större chans att 

komma med i urvalet än de i större kommuner. Personer som flyttat till ett annat län efter att 

urvalet gjorts, emigrerat eller avlidit räknades bort vilket var totalt 119 personer. 
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Tillvägagångssätt  
Enkätmaterialet ”Östgötens Hälsa 2006” består i sin helhet av tre olika enkätundersökningar: 

en huvudenkät, en fördjupningsenkät samt ett tilläggsurval för Östergötland genom enkäten 

”Hälsa på lika villkor”. Vi använde oss av huvudenkäten då frågorna bäst svarade mot vårt 

syfte (bilaga 2). Huvudenkäten genomfördes som en tvärsnittstudie baserad på ett 

frågeformulär bestående av totalt 85 frågor, där 34 frågor valdes ut för bearbetning och analys 

i denna studie. Frågor vi valde att fokusera på berörde bland annat ekonomi, utbildning, 

sysselsättning och levnadsvanor som t.ex. fysisk aktivitet, alkohol och rökning. Frågorna var 

följande: 1-15, 21-22, 38, 42-53, ”Frågor om din hälsa och din kontakt med vården” samt 

”Hälsoenkät SF-36” fråga 1-5. Genom kontakt med Folkhälsovetenskapligt Centrum på 

Landstinget i Östergötland fick vi ta del av de avidentifierade enkätsvaren. Vid bearbetning av 

data underlättar det om svarsalternativen är kodade på samma sätt (Ejlertsson, 2005). 

”Östgötens hälsa 2006” hade inte kodat sina svarsalternativ likadant och därmed fick vi 

omkoda följande variabler: ekonomi, hälsa, glad/lycklig och trivsel. Då logistiska regressioner 

skulle utföras och då variablerna var ordinala dikotomiserades följande variabler: 

alkoholvanor, rökvanor, hälsa, ekonomi samt hälso- och sjukvård. 

Variabler  
Nedan redovisas de variabler som har använts i de olika analyserna.  

Kön och Födelseland  
Variabeln kön visar om respondenterna är man eller kvinna och är kodade 1=kvinna och 

2=man. Variabeln födelseland visar var respondenterna är födda. Svaren är kodade 1=Sverige 

och 2=övriga länder.  

Sysselsättning och utbildning  

Här presenteras vad variabeln sysselsättning de senaste fyra månaderna kan vara: arbetat, 

hemmafru/man, studerat, föräldraledig, arbetsmarknadsåtgärd, arbetslös, ålderspensionär, 

sjuk-/aktivitetsersättning, sjukskriven samt annat.   

 

Variabeln utbildning visar högsta genomförda utbildning. Svaren är kodade på följande vis: 

1=grundskola eller motsvarande, 2=2-årigt gymnasium eller motsvarande, 3= 3/4 års 

gymnasium eller motsvarande och 4=högskola.  

 

Ekonomi 

Variabeln ekonomi visar hur respondenten på det hela taget bedömer sin ekonomi. Svaren är 

kodade på följande vis: 1=mycket dålig, 2=ganska dålig, 3=varken bra eller dålig, 4=ganska 

bra och 5=mycket bra. Variabeln ekonomi är dikotomiserad på följande vis: svarsalternativen 

1, 2 och 3 benämns som en grupp med sämre ekonomi och svarsalternativen 4 och 5 benämns 

som en grupp med bättre ekonomi.  

 

Hälsa  

Variabeln hälsa visar hur respondenterna i allmänhet skulle vilja säga deras hälsa är. Svaren 
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är kodade på följande vis: 1=dålig, 2=någorlunda, 3=god, 4=mycket god och 5=utmärkt. 

Variabeln hälsa är dikotomiserad på följande vis: svarsalternativen 1 och 2 benämns som en 

grupp med sämre hälsa och svarsalternativen 3, 4 och 5 benämns som en grupp med bättre 

hälsa.   

 

Alkohol och rökvanor 

Variabeln alkoholvanor visar hur ofta respondenterna dricker alkohol och Svaren är kodade 

på följande vis: 1=aldrig, 2=en gång i månaden eller mer sällan, 3=2-4 ggr i månaden, 4=2-3 

ggr i veckan, 5=4 ggr i veckan eller mer. Variabeln alkoholvanor är dikotomiserad på 

följande vis: svarsalternativen 1, 2 och 3 visar de som dricker alkohol i mindre utsträckning 

och svarsalternativen 4 och 5 visar de som dricker alkohol i större utsträckning.    

 

Variabeln rökvanor visar hur ofta respondenterna röker och svaren är kodade på följande vis: 

1=har aldrig rökt, 2=har slutat röka, 3=röker någon gång då och då, 4=röker färre än tio 

cigaretter/dagen, 5=röker 10-20 cigaretter/dagen och 6=röker mer än 20 cigaretter/dagen. 

Variabeln rökvanor är dikotomiserad på följande vis: svarsalternativen 1, 2 och 3 visar de 

som röker i mindre utsträckning och svarsalternativen 4 och 5 visar de som röker i större 

utsträckning.    

 

Trivsel 

Variabeln trivsel visar hur respondenterna i allmänhet trivs med sin nuvarande sysselsättning, 

i bostaden, bostadsområdet, familjesituation och sociala gemenskap. Svaren är kodade på 

följande vis: 1=mycket dålig, 2=ganska dålig, 3=ganska bra och 4=mycket bra.  

 

Hälso- och sjukvård 

Variabeln hälso- och sjukvård visar om respondenterna avstått att söka vård trots att behovet 

funnits. Svaren är kodade på följande vis: 1=nej och 2=ja.  

 

Oro/nedstämdhet 

Variabeln oro/nedstämdhet visar i vilken grad respondenterna känner sig oroliga/nedstämda. 

Svaren är kodade på följande vis: 1=ej orolig eller nedstämd, 2=I viss grad orolig eller 

nedstämd och 3=I hög grad orolig eller nedstämd.  

 

Glad/lycklig 

Variabeln glad/lycklig visar i vilken grad respondenterna känner sig glada/lyckliga. Svaren är 

kodade på följande vis: 1= inget av tiden, 2=lite av tiden, 3= en del av tiden, 4=en hel del av 

tiden, 5= största delen av tiden och 6=hela tiden.  

 

Analys 

Enkätsvaren skickades till oss via e-post från Folkhälsovetenskapligt Centrum på Landstinget 

i Östergötland. Vi har använt oss av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) vid 

bearbetning av materialet. Vi började med en deskriptiv analys av de utvalda variabler som 
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fanns med i den ursprungliga undersökningen ”Östgötens Hälsa 2006”. Därefter utfördes 

Spearmans rangkorrelation och logistiska regressioner av utvalda variabler för att se om det 

fanns någon samvariation. Regressioner visar sambandets riktning och genom korrelationer 

får vi reda på om det finns ett samband och hur starkt det är (betecknas r i tabellerna) (Körner 

& Wahlgren, 2002). I tabellerna med logistiska regressioner benämns oddskvoten (OR) vilket 

visar förhållandet mellan oddsen för de båda grupperna. Oddskvoten utgår från talet 1 och är 

t.ex. OR större än 1 finns en högre risk för exponering (Andersson, 2006). Beteckningen 95 % 

CI står för 95 procent konfidensintervall. Målet med bearbetningen var att jämföra, tolka och 

dra slutsatser vilket är vad en kvantitativ undersökning innebär (Ejlertsson, 2003). Jämförelser 

har gjorts mellan grupper med hjälp av korstabeller (chitvåtest). Signifikansnivån bestämdes 

till 5 procent, det vill säga p<0,05. För att göra en djupare analys kring respondenternas trivsel 

skapades ett index. Detta gjordes genom att slå samman frågor som var relaterade till varandra 

(se tabell 1). Med hjälp av SPSS togs ett Cronbachs alpha värde fram, vilket anger i vilken 

grad de valda frågorna relaterar till varandra. Värdet för Cronbachs alpha bör ligga mellan 

0,70 och 0,95 (Ejlertsson, 2005). Indexet trivsel ställdes sedan i relation till variablerna hälsa, 

alkoholvanor och rökvanor.  

 

Tabell 1: Frågor som bildat indexet trivsel. 

 

Etiska överväganden 

Vid genomförande av studier på människor måste ett etiskt perspektiv vägas in för att skydda 

berörda personers hälsa, privatliv och värdighet (Pellmer & Wramner, 2007). De viktigaste 

etiska principerna tillhör risk-nytta, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2005).  

Nyttan med studien ”Östgötens hälsa 2006” är att genom resultatet få fram vilka framtida 

hälsosatsningar som kan göras för att vägleda befolkningen mot en sundare livsstil. Studien 

visar hur befolkningen mår men är även ett underlag för behovsanalyser och styrdokument för 

landstingspolitikerna. Det kan finnas en risk att respondenterna väljer att inte delta i studien 

på grund av att de t.ex. har vissa karaktäristiska drag som kan avslöja deras identitet. Det kan 

medför ett högt bortfall vilket påverkar studien negativt då tolkning av resultat blir osäkert 

(Ejlertsson, 2003).  

I följebrevet informerades deltagarna om studiens syfte, genomförande och hur resultatet 

skulle redovisas, därav uppfylldes informationskravet. Där fanns kontaktuppgifter till 

        Frågor Svar 

 

1. Hur trivs Du i allmänhet med Din nuvarande 

sysselsättning? 

Mycket dålig - mycket bra (4-poäng skala) 

2. Hur trivs Du i allmänhet med Din fritid? Mycket dålig - mycket bra (4-poäng skala) 

 

3. Hur trivs Du i allmänhet med Din bostad? Mycket dålig - mycket bra (4-poäng skala) 

 

4. Hur trivs Du i allmänhet med Ditt bostadsområde? 

 

Mycket dålig - mycket bra (4-poäng skala) 

5. Hur trivs Du i allmänhet med Din familjesituation? 

 

Mycket dålig- mycket bra (4-poäng skala) 

6. Hur trivs Du i allmänhet med Din sociala gemenskap? Mycket dålig - mycket bra (4-poäng skala) 
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ansvariga för studien samt hänvisning till hemsidan med vidare information. I följebrevet stod 

även att det var frivilligt att delta i studien vilket uppfyllde samtyckeskravet. Enligt 

konfidentialitetskravet fick deltagarna information att numret på enkäten var till för att 

Folkhälsovetenskapligt Centrum skulle se vilka som svarat och vilka som skulle få en 

påminnelse. Alla identitetsuppgifter avlägsnades innan materialet lämnades in till 

Folkhälsovetenskapligt Centrum. Deltagarna informerades om att folkbokföringsuppgifter 

som civilstånd, födelseland och invandringsår hämtades från Statistiska Centralbyråns register 

över totalbefolkningen. Deltagarna blev även informerade om att uppgifter om 

utbildningsnivå hämtades från utbildningsregistret samt att uppgifter om inkomster, bidrag, 

sjukpenning och förtidspension hämtades från inkomst- och taxeringsregistret. I följebrevet 

fick deltagarna reda på att resultaten skulle redovisas i rapporter som presenteras för politiker, 

vårdgivare och massmedia samt i vetenskapliga publikationer. Där stod även att studien är en 

del i ett projekt som avser att förbättra metoderna i enkätstudier, dessa uppfyllde 

nyttjandekravet.  

Studien har även blivit godkänd enligt lagen om etikprövning som trädde i kraft 2004, vilken 

innebär att forskning som avser människor måste utföras med respekt för människovärdet och 

att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid etikprövning 

(Pellmer & Wramner, 2007).  

Resultat 
Enkäten skickades ut till totalt 13 440 personer och 7 238 personer svarade på enkäten vilket 

gav en svarsfrekvens på 54,3 procent. Inledningsvis presenteras en deskriptiv analys av 

resultatet.  

Deskriptiv analys 

Variabeln kön visade att 3 864 (53,4%) var kvinnor och 3 206 (44, 3%) var män. Resultatet 

för födelseland visade att 6 705 (92,6%) av respondenterna var svenskfödda och att 533 

(7,4%) av respondenterna var utlandsfödda. Resultatet för utbildning visade att 30,3 procent 

av respondenterna genomfört grundskolan, 21,9 procent ett 2-årigt gymnasium, 24,8 procent 

3/4- årigt gymnasium och 20,4 procent högskola.  

I tabell 2 visas sysselsättning under de senaste fyra veckorna. Resultatet visade att de flesta 

respondenter arbetade (45,4%) och minoriteten var arbetsmarknadsåtgärder (0,3%).  
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Tabell 2: Sysselsättning under de senaste fyra veckorna (n=7 238).  

 

 

Antal Andel (%) 

Arbetat 3 285 45,4  

 

Hemmafru/man 130 1,8  

 

Studerat 569 7,9  

 

Föräldraledig 149 2,1  

 

Arbetsmarknadsåtgärd 21 0,3  

 

Arbetslös 260 3,6  

 

Ålderspensionär 1 868 25,8  

 

Sjuk-/ aktivitetsersättning 274 3,8  

 

Sjukskriven 138 1,9 

 

Annat 162 2,2  

Note; bortfall: 5,3%. 

 

I tabell 3 visas hur respondenterna bedömde sin ekonomi. Resultatet visade att de flesta 

respondenterna bedömde sin ekonomi som ”ganska bra” (43,7%) och minoriteten bedömde 

sin ekonomi som ”mycket dålig” (3,3%).  

 

Tabell 3: Hur respondenterna bedömde sin ekonomi (n=7 238). 

 Mycket bra Ganska bra Varken bra 

eller dålig 

Ganska dålig Mycket dålig 

Antal 837 

 

3162 2 130 695 240 

Andel (%) 11,6  

 

43,7  29,4  9,6  3,3  

Note; bortfall: 2,4 %. 

 

I tabell 4 visas hur respondenterna upplevde sin hälsa. Resultatet visade att de flesta 

respondenterna upplevde sin hälsa som ”god” (34,3%) och att minoriteten upplevde sin hälsa 

som ”dålig” (3,1%).  

 

Tabell 4: Hur respondenterna upplevde sin hälsa (n=7 238). 

 Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig 

 

Antal 882 2 254 2 484 1 331 222 

 

Andel (%) 12,2  31,1  34,3  18,4  3,1  

 

Note; bortfall: 0,9 %.  

För de övriga variablerna gav de deskriptiva analyserna följande resultat:  

Resultatet för alkoholvanor visade att 13,5 procent av respondenterna drack alkohol 2-3 

ggr/veckan och 2,3 procent av respondenterna drack 4 ggr/veckan eller mer. Totalt 27,0 
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procent av respondenterna drack en gång/månaden eller mer sällan. Totalt 36,6 procent av 

respondenterna drack 2-3 ggr/månaden medan resterande 18,7 procent av respondenterna 

uppgav att de aldrig drack alkohol.  

 

Resultatet för rökvanor visade att 52,6 procent av respondenterna aldrig hade rökt. Totalt 

27,1 procent av respondenterna hade slutat röka medan 7,1 procent av respondenterna rökte 

då och då. Totalt uppgav 5,6 procent av respondenterna att de rökte färre än 10 cigaretter/dag, 

6,0 procent av respondenterna att de rökte 10-20 cigaretter/dag och resterande 0,5 procent av 

respondenterna att de rökte mer än 20 cigaretter/dag.  

 

Index 

Cronbachs alpha för indexet trivsel fick ett värde på 0,78 vilket ligger inom det önskade 

intervallet. Det lägsta indexvärdet är 6 och representerar låg trivsel, det högsta indexvärdet är 

24 och motsvarar hög trivsel. Indexet trivsel visas i en korrelation mellan variablerna hälsa, 

rökvanor och alkoholvanor (se tabell 5).  

Korrelationer 

I tabell 5 visas en Spearmans rangkorrelation mellan variablerna hälsa, rökvanor, 

alkoholvanor och trivsel. Tabellen visar att samtliga variabler har ett samband. Med en r-

koefficient på 0,21 visade resultatet att de respondenter som drack alkohol oftare upplevde en 

bättre hälsa. Med en r-koefficient på -0,11 visade resultatet att de respondenter som rökte i 

större utsträckning upplevde sämre hälsa. Med en r-koefficient på 0,14 visade resultatet att de 

respondenter som drack alkohol i större utsträckning upplevde en bättre trivsel.  

Tabell 5: Korrelationer mellan variablerna hälsa, rökvanor, alkoholvanor och trivsel.  

Variabel  Hälsa Rökvanor Alkoholvanor Trivsel 

Hälsa r 1 -0,11 0,21 0,32 

Rökvanor  r -0,11 1 0,16 0,10 

Alkoholvanor r 0,21 0,16 1 0,14 

Trivsel r 0,32 0,10 0,14 1 

Note; Alla värden har en signifikansnivå <0,05.  

En rangkorrelation utfördes med variablerna ekonomi, oro/nedstämdhet och glad/lycklig. 

Med en r-koefficient på -0,24 visade resultatet att de som kände mindre oro och nedstämdhet 

hade bättre ekonomi. Med en r-koefficient på 0,24 visade resultatet att de som oftare kände 

sig glada och lyckliga hade bättre ekonomi. 

En rangkorrelation utfördes med variablerna hälsa, oro/nedstämdhet och glad/lycklig. Med 

en r-koefficient 0,46 visade resultatet att de som oftare kände sig glada och lycklig upplevde 

en bättre hälsa. Med en r-koefficient -0,32 visade resultatet att de som kände mindre oro och 

nedstämdhet upplevde en bättre hälsa.  
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Multivariata regressioner 
I tabell 6 visas en logistisk regression med hälsa som beroende variabel och ekonomi, 

utbildning, födelseland och kön som oberoende variabler. Ett positivt samband visades 

mellan hälsa och ekonomi samt mellan hälsa och utbildning. Ett negativt samband visades 

mellan hälsa och födelseland. Variabeln kön var icke signifikant, alltså kunde inget samband 

påvisas. Resultaten pekade på att de med bättre ekonomi och högre utbildning upplevde en 

bättre hälsa än de med sämre ekonomi och lägre utbildning. Resultatet pekade även på att 

svenskfödda upplevde en bättre hälsa än utlandsfödda.  

Tabell 6: Logistisk regression med hälsa som beroende variabel och ekonomi, utbildning, födelseland och kön 

som oberoende variabler. 

 Hälsa  

 

 

Variabler 

 

OR 

 

95% CI 

 

Ekonomi 

 

2,61 

 

2,23- 3,06 

(Hög) 

Utbildning 

 

1,42  

 

1,35- 1,50 

(Hög) 

Födelseland 

 

0,74  

 

0,58- 0,95 

(Född utanför Sverige) 

Kön 

(Kvinna) 

 

1,12  

 

0,99- 1,26 

 

I tabell 7 visar resultatet av en logistisk regression med alkoholvanor som beroende variabel 

och ekonomi, utbildning, födelseland och kön som oberoende variabler. Ett positivt 

samband visades mellan alkoholvanor och ekonomi samt mellan alkoholvanor och kön. 

Utbildning var icke signifikant, alltså kunde inget samband påvisas. Ett negativt samband 

visades mellan alkoholvanor och utbildning samt mellan alkoholvanor och kön. Resultatet 

pekade på att de med bättre ekonomi drack oftare än de med sämre ekonomi. Resultatet 

visade även att de med högre utbildning drack oftare än de med lägre utbildning. Resultatet 

pekade även på att svenskfödda drack i större utsträckning än utlandsfödda samt att kvinnor 

drack i större utsträckning än män.  

Tabell 7: Logistisk regression med alkoholvanor som beroende variabel och ekonomi, utbildning, födelseland 

och kön som oberoende variabler.  

 Alkoholvanor 

 

 

 

 

Variabler 

 

OR 

 

95% CI 

 

Ekonomi 

 

2,16  

 

1,71- 2,73 

(Hög) 

Utbildning 

 

1,06  

 

0,99- 1,13 

(Hög) 

Födelseland 

 

0,54  

 

0,37- 0,80 

(Född utanför Sverige) 

Kön 

(Kvinna) 

 

1,84  

 

1,58- 2,13 
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I tabell 8 visar resultatet av en logistisk regression med rökvanor som beroende variabel och 

ekonomi, utbildning, födelseland och kön som oberoende variabler. Ett negativt samband 

visades mellan rökvanor och ekonomi samt mellan rökning och utbildning. Ett positivt 

samband visades mellan rökvanor och födelseland.  Variabeln kön var icke signifikant, 

alltså kunde inget samband påvisas. Resultatet visade att de med sämre ekonomi och lägre 

utbildning rökte i större utsträckning än de med bättre ekonomi och högre utbildning. 

Resultatet visade även att utlandsfödda rökte i större utsträckning än svenskfödda.  

Tabell 8: Logistisk regression med rökvanor som beroende variabel och ekonomi, utbildning, födelseland och 

kön som oberoende variabeler.  

 Rökvanor  

 

 

Variabler 

 

OR 

 

95% CI 

 

Ekonomi 

 

0,36  

 

0,28- 0,46 

(Hög) 

Utbildning  

(Hög) 

 

0,90  

 

0,81- 0,10  

 

Födelseland 1,50  1,00- 2,24 

(Född utanför Sverige) 

Kön 

(Kvinna) 

 

0,97  

 

0,77- 1,23 

 

I tabell 9 visar resultatet av en logistisk regression med hälso- och sjukvård som beroende 

variabel och ekonomi, utbildning, födelseland och kön som oberoende variabler. Ett 

negativt samband visades mellan hälso- och sjukvård och ekonomi samt mellan hälso- och 

sjukvård och kön. Ett positivt samband visades mellan hälso- och sjukvård och utbildning 

samt mellan hälso- och sjukvård och utbildning. De med sämre ekonomi visades ha avstått 

från att söka vård trots att behovet funnits. Resultatet visade även att fler kvinnor än män 

avstått från att söka vård trots att behovet funnits. Resultatet pekade på att de med högre 

utbildning samt utlandsfödda avstått från att söka vård trots att behovet funnits och vice versa.  

Tabell 9: Logistisk regression med hälso- och sjukvård (de respondenter som avstått från att söka vård trots att 

behovet funnits) som beroende variabel och ekonomi, utbildning, födelseland och kön som oberoende 

variabeler.  

 Hälso- och sjukvård  

 

 

Variabler 

 

OR 

 

95% CI 

 

Ekonomi 

 

0,32  

 

2,23- 3,06 

(Hög) 

Utbildning 

(Hög) 

 

1,10  

 

 

1,35- 1,50 

 

Födelseland 1,75  0,58- 0,95 

(Född utanför Sverige) 

Kön 

(Kvinna) 

 

0,78  

 

0,99- 1,26 
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Chitvåtest  

I tabell 10 visas ett samband mellan födelseland och ekonomi. Av de respondenter som 

svarade att de hade en ”mycket bra” ekonomi var 12,2% svenskfödda och 7,8% var 

utlandsfödda. Av de respondenter som svarade att de hade en mycket ”dålig ekonomi” var 

3,4% svenskfödda och 3,9 % var utlandsfödda.  

Tabell 10: Sambandet mellan födelseland och ekonomi.   

 

 

 

 

 

 

 

Chitvå=24,06 p=0,000 

I tabell 11 visas ett samband mellan födelseland och utbildning. Resultatet visar att det var 

fler svenskfödda än utlandsfödda som genomfört grundskola eller motsvarande samt att det 

var fler utlandsfödda än svenskfödda som hade högskoleutbildning.  

Tabell 11: Sambandet mellan födelseland och utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chitvå=25,82 p=0,000 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten att individer med en bättre ekonomi och högre 

utbildningsnivå drack alkohol oftare än de med sämre ekonomi och lägre utbildningsnivå 

samt att individer med högre utbildningsnivå och bättre ekonomi upplevde en bättre hälsa. Ett 

annat resultat var att de som inte rökte ansåg sig ha en bättre hälsa, ekonomi och en högre 

Födelseland 

Ekonomi 

Sverige (%) 

(n=6 705) 

Övriga länder (%) 

(n=533) 

 

Mycket bra 

 

12,2 

 

7,8 

 

Ganska bra 

 

45,2 

 

39,1 

 

Varken bra eller 

dålig 

 

29,6 

  

37,2 

 

Ganska dålig 

 

9,7 

 

12,0 

 

Mycket dålig 

 

3,4 

 

3,9 

Födelseland 

Utbildning 

Sverige (%) 

(n=6 705) 

Övriga länder (%) 

(n=533) 

 

Grundskolan eller 

motsvarande 

 

31,8 

 

23,2  

 

2-årigt gymnasium eller 

motsvarande 

 

22,6  

 

20,2  

 

3/4-årigt gymnasium 

eller motsvarande 

 

24,9  

 

32,7  

 

Högskola 

 

 

20,7 

 

24,0  

Total (%) 100 100 



 

 

26 

 

utbildning än de som rökte. Resultatet visade även att de med sämre ekonomi avstått från att 

söka vård trots att behovet funnits. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan östgötarnas livsstil och deras 

socioekonomiska status. Resultatdiskussion kommer lyfta fram och beröra de mest intressanta 

och relevanta resultaten. Metoddiskussionen kommer ta upp funderingar kring 

enkätundersökningen och saker som kunde ha gjorts annorlunda i metoden.  

Resultatdiskussion 
Resultatet som visade att de med högre socioekonomisk status drack alkohol oftare än de med 

lägre socioekonomisk status stämde överens med studien av Combes et al (2011). Resultatet 

visade även att de som upplevde en bättre hälsa drack i större utsträckning jämfört med de 

som upplevde en sämre hälsa. Detta resultat väckte tankar då det skulle kunna tolkas som att 

en hög alkoholkonsumtion leder till hälsa, vilket förmodligen inte är fallet. En låg 

alkoholkonsumtion kan ha en viss skyddande effekt men bör inte rekommenderas ur 

hälsosynpunkt främst då alkohol kan relateras till t.ex. skador, sjukdomar och dödlighet 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). Resultatet i denna studie visade t.ex. på en ökad trivsel i 

den sociala gemenskapen bland de med högre alkoholkonsumtion. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2013) bidrar ett socialt välbefinnande till ökad hälsa. Vi tror att alkohol som 

konsumeras i positiva sociala sammanhang ger en god upplevd hälsa och en ökad trivsel även 

bland individer med högre alkoholkonsumtion. Som tidigare nämnts (WHO, 2012) bidrar en 

hög alkoholkonsumtion vanligtvis till ohälsa. Det väcker tankar kring resultatet vi fått fram 

angående alkoholkonsumtion i sociala gemenskaper som till viss del visade på positiva 

faktorer. Enligt studien var en bättre hälsa förknippat med att individen upplevde mindre oro 

och nedstämdhet samt att de ofta kände sig glada och lyckliga jämfört med de med sämre 

hälsa.  

Alkoholkonsumtion i relation till socioekonomisk status är som tidigare visats ett begränsat 

område inom forskning. Till skillnad från Combes et al (2011) och denna studie visade ”Hälsa 

på lika villkor” inget klart samband mellan alkoholvanor och ekonomi eller utbildning. 

Däremot visade ”Hälsa på lika villkor” att svenskfödda drack sig mer berusade än 

utlandsfödda men att utlandsfödda hade en högre total årlig alkoholkonsumtion. ”Hälsa på 

lika villkor” och denna studie visade att utlandsfödda personer i större utsträckning hade en 

sämre ekonomi och lägre utbildningsnivå (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b). Detta motsäger 

det resultat som denna studie fått fram att de med högre socioekonomisk status drack oftare än 

de med lägre socioekonomisk status. En förklaring till resultatet skulle kunna vara att 

majoriteten (92,6 %) av respondenterna i studien var svenskfödda, därav bör resultatet ses 

med visst förbehåll. 

Det kulturella kapitalet är enligt Bourdieu (1986) knutet till hur normer och attityder från 

familjen införlivas i individen och därmed kan alkoholkonsumtion ses som en del av det 

kulturella kapitalet. Även Statens Folkhälsoinstitut (2003) menar att en individs alkoholvanor 

kan vara beroende av föräldrarnas normer för alkoholkonsumtion. Individer med en god 
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familjesituation och starka band till sina föräldrar är ofta i mindre risk för att utveckla ett 

alkoholmissbruk än individer med svaga band till sina föräldrar samt en dålig familjesituation. 

Dessa individer kan skapa kontakter med utsatta grupper i samhället och har då en ökad risk 

att utveckla en ohälsosam alkoholkonsumtion, vilket är i linje med hur individers olika kapital 

förklaras av Bourdieu som t.ex inlärning och utbildning (Bourdieu, 1986). 

Resultatet i denna studie som visade att individer med högre utbildningsnivå hade bättre hälsa 

stämmer överens med Statens Folkhälsoinstitut (2011) påstående om att chansen till en god 

hälsa ökar med en högre utbildning. Enligt Bourdieus (1992) teorier är utbildning ett 

symboliskt kapital och kan vara något en individ ser som värdefullt då den socioekonomiska 

statusen vanligtvis följer utbildningsnivån. En högre utbildning leder ofta till arbete och 

därmed en trygg ekonomisk situation. Detta för med sig en god social position på det som 

Bourdieu (1992) definierar som fält t.ex. arbetsmarknaden. Individer med högre utbildning 

har gjort valet att genomföra utbildningen och sett det möjligt p.g.a. den habitus individen 

tillägnat sig. Habitus kan innebära att högutbildade personers tankar och handlingar kring 

utbildning framstår som möjliga jämfört med de individer med lägre utbildning som kanske 

uppfattar den som omöjlig.  

Ett resultat i denna studie som bör ses med viss reservation är att utlandsfödda hade en högre 

utbildning än personer födda i Sverige. Det kan finnas tveksamheter kring hur väl detta 

stämmer överens med verkligheten då utlandsfödda som tidigare nämnt endast utgör 7,4 

procent av respondenterna i studien. Som tidigare nämnts har utlandsfödda individer ofta en 

lägre socioekonomisk status (Statens Folkhälsoinstitut 2010b) vilket kan orsaka en utsatt 

situation. 

Studien av Hamidreza et al (2009) visade att individer med lägre socioekonomisk status ofta 

var i större behov att förbättra sin livsstil än de med högre socioekonomisk status. Både 

Hamidreza et al (2009) och resultatet i denna studie visade att de med bättre ekonomi hade en 

bättre hälsa än de med sämre ekonomi. Studien visade att det finns samband mellan en bättre 

ekonomi och lägre grad av oro och nedstämdhet samt upplevelsen att ofta känna sig glada och 

lyckliga. Hamidreza et al (2009) anser det är viktigt att s.k. hälsosamma livsstilsprogram 

tillämpas i samhället för att förhindra ohälsa. Programmen de främst argumenterade för 

innehöll olika strategier för t.ex. tobakskontroll och ökad fysisk aktivitet vilka är av 

preventionskaraktär, därmed ett patogent perspektiv. Vi tycker det salutogena perspektivet är 

viktigt att belysa för att förbättra folkhälsan i samhället. Ett folkhälsoarbete av 

promotionskaraktär är därför att föreslå och kan beskrivas med Antonovskys KASAM-

modell.  

KASAM kan användas i förändringsarbete för att förbättra hälsan hos individer med lägre 

socioekonomisk status. Som resultatet i denna studie visar upplever utlandsfödda en sämre 

hälsa än svenskfödda. Utifrån KASAM modellen kan det vara svårt för en utlandsfödd individ 

att uppleva begriplighet när kommunikationen består av ett främmande språk, kroppsspråk, 

mimik och tonfall, därav kan en sämre hälsa upplevas. För en person som inte vet hur 

samhället eller en organisation är organiserad minskar möjligheten att fatta kloka beslut och 

att göra rätt saker. Detta kan handla om hur en individ väljer sin livsstil. Denna kontroll är i 
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sin tur en förutsättning för att en individ ska känna hanterbarhet. Blir kraven för svåra eller 

uppgifterna för många minskar hanterbarheten hos en individ, vilket kan ske vid en förändring 

av en individs livsstil Detta skulle kunna hända utlandsfödda individer då de kommer till ett 

nytt land där de står inför nya och kanske stora utmaningar men även inför en eventuell 

förändring av sin livsstil. Känner individen meningsfullhet kan det innebära att individen har 

motivation till att skapa sig kunskaper och resurser för att i detta fall t.ex. hitta ett arbete och 

anpassa sig till det nya samhället (Antonovsky, 2005; Hansson, 2004). 

Att individer med bättre ekonomi i större utsträckning upplevde en bättre hälsa än de med 

sämre ekonomi samt att de oftare kände sig glada och lyckliga passar in på KASAM 

modellen. En individ med svagt KASAM kan låta personlighetsdrag och tillfälliga känslor 

styra valet av copingstrategier till ett mindre lyckat val medan ett starkt KASAM ökar 

chansen till ett bättre val av copingstrategier. Även Bourdieus (1986) teorier om kapitalet kan 

kopplas samman till val av copingstrategier. Då barn tar efter sina föräldrar kan val av 

copingstilar styras av de som finns inom familjen. I kapitalet barnen får med sig finns det 

olika möjligheter och begränsningar som t.ex. vad som är möjligt och vad varje enskild 

individ kan sträva efter.  

Resultatet i denna studie visade att de som inte rökte ansåg sig ha en bättre hälsa, bättre 

ekonomi och en högre utbildning än de som rökte. När det handlar om en beteendeförändring 

som t.ex. att sluta röka bör individen begripa och vara medveten om förändringen, samt vad 

han eller hon skulle kunna uppnå med förändringen. Individen måste även kunna kontrollera 

och hantera att det finns cigaretter tillgängliga i samhället och att personer i omgivningen kan 

röka. Motivationen för att genomgå denna beteendeförändring kan vara att minska risken för 

sjukdomar och vinna levnadsår. Ekonomiska skäl kan även vara en motivation till en 

beteendeförändring. En beteendeförändring kan enligt Rogers (1977) vara svårt att genomföra 

då t.ex. rökning är ett invant mönster. För att bryta detta mönster krävs ett personligt ansvar 

och att individen strävar efter ett gott välmående. Lärande kan enligt Rogers handla om att 

individen ska ta sig an utmaningen att sluta röka och stå fast vid sitt beslut, trots att 

utmaningen kan vara över individens förmåga att genomföra. Det handlar inte endast om det 

personliga valet utan även om ett samspel mellan individen och samhället. Eftersom det finns 

cigaretter tillgängliga för befolkningen i samhället har även samhället ett ansvar för dessa 

utmaningar.  

Vidare stämde resultatet i denna studie överens med Jefferis et al (2003) studie att de med 

lägre socioekonomisk status rökte i större utsträckning. Studien av Jefferis et al (2003) visade 

även att majoriteten av unga rökare fortsatte röka upp i vuxen ålder. Denna studie visade att 

de som rökte i störst utsträckning var individer mellan 40-65 år. Det framgår inte när de 

började röka vilket hade varit intressant för att veta om de tillhörde gruppen som började röka 

i unga år. 

Enligt Allins et al (2009) fanns det skillnader mellan socioekonomiska grupper i nyttjandet av 

hälso- och sjukvård vilket är i linje med resultatet i denna studie. Resultatet visade att de med 

sämre ekonomi avstått från att söka vård trots att behovet funnits. Enligt Bourdeius (1992) 

teorier har en individs kapital en stor betydelse för relationen till andra individer i sociala 
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sammanhang, för deras placering i samhället samt deras tillgång till sociala nätverk. Det är 

dels genom sitt kapital, i denna studie den socioekonomiska statusen, som en individ får 

tillträde till vissa fält som t.ex. hälso- och sjukvården. Bourdeiu menar även att vi alltid 

kommer leva i ett hierarkiskt samhälle, men om tillräckligt många människor blir medvetna 

om sin egen och varandras situation i samhället skulle en förändring kunna ske. Europa har 

kommit långt vad gäller tillgänglighet av hälso- och sjukvård, men trots detta avstår individer 

att söka vård. Vi anser att i ett modernt land bör inte ekonomi vara en faktor till utebliven vård 

utan vården ska vara tillgänglig för allas behov. Ett folkhälsoarbete som gynnar hela 

samhället bör leda till en mer jämlik hälsa hos befolkningen. Detta skulle kunna uppnås 

genom en mångsidig öppenvård. Om alla individer oavsett ekonomi har möjlighet till vård 

kanske de även söker sig dit för en beteendeförändring. Då ekonomiska faktorer hindrar 

individer med lägre socioekonomisk status att besöka hälso- och sjukvården påverkar det 

sannolikt också deras möjligheter att förbättra sin hälsa. 

Metoddiskussion 
”Östgötens hälsa 2006” är en tvärsnittsstudie vilken gör att samband kan påvisas men inte den 

förklarande faktorn. Nackdelen med ett totalt urval på 315 185 respondenter är att det finns 

risk att små skillnader kan övertolkas då antalet svarande respondenter är stort (Andersson, 

2006). Det var lämpligt att Folkhälsovetenskapligt Centrum genomförde en kvantitativ studie 

då en större grupp individer undersöktes (Ejlertsson, 2005). Vi valde att använda oss av 

befintligt material eftersom det hade varit tidskrävande att utforma, skicka ut och samla in 

enkäter till hela befolkningen i Östergötland. Fördelen med att använda befintligt material har 

varit att frågorna tidigare kvalitetstestats. I efterhand har vi upptäckt att vi kunde ha använt 

andra frågor för att få intressanta resultat att analysera, men även för att få ett djupare 

pedagogiskt perspektiv i studien.  

Människor tolkar frågor på olika sätt vilket är viktigt att ha i åtanke när de formuleras 

(Ejlertsson, 2005). Frågorna är konstruerade på ett lättläst sätt och syftet med frågorna är 

tydligt. En del av frågorna förklaras inom parantes för att säkerhetsställa att det inte blir något 

missförstånd vilket ökar validiteten. Då enkäten skickas ut till människor i allmänheten är 

språket anpassat till målgruppen. Genom detta minskar risken att påverka respondenternas 

svar (Ejlertsson, 2005).  

 

När vi fick materialet till enkätstudien var landstingets jurister inblandade för att det skulle gå 

etiskt rätt till. Vi fick även skriva på papper om att vi tagit del av enkätsvaren. Detta tyckte vi 

Folkhälsovetenskapligt Centrum hanterade helt korrekt då det handlade om att skydda 

respondenternas identitet. I efterhand har vi funderat på etiska dilemman som skulle kunna ha 

uppstått i samband med att vi tog del av enkätsvaren. Vid vår första förfrågan om att få ta del 

av materialet uppstod problem där vi fick som svar att det inte var möjligt. Anledningen till 

detta var att datafilerna innehöll individuppgifter som oavsett avidentifiering eller inte, kan 

betraktas som personuppgifter. Trots detta fick vi till slut ta del av materialet men för att ingen 

individ skulle kunna bli identifierad fick vi endast ta del av vissa variabler. Då jurister var 

inblandade anser vi att detta var etiskt rätt.  
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I följebrevet framgick inte att enkätsvaren skulle användas av studenter utan att resultatet 

endast skulle redovisas för politiker, vårdgivare och massmedia samt i vetenskapliga 

publikationer. Därmed anser vi inte att nyttjandekravet uppfylldes då vi fick ta del av 

materialet utan respondenternas vetskap. 

 

Nackdel med en enkätundersökning kan vara ett högt bortfall. Antalet bortfall varierar 

beroende på undersökning men inom hälsoområdet är siffran lägre. Med en väl genomförd 

och väl förberedd undersökning bör svarsfrekvensen ligga på 80 procent (Ejlertsson, 2005). 

För att minska bortfallet skickade Folkhälsovetenskapligt Centrum ut tre påminnelser, vilket 

vi tyckte var för många. Påminnelser kan betraktas som besvärande för de som valt att inte 

delta. Att skicka ut fler än två påminnelser bidrar troligtvis inte till fler svar utan snarare till 

att etiken kan ifrågasättas (Ejlertsson, 2005). Denna studie hade ett bortfall på 45,7 procent. 

Studiens bortfall kan ha ökat risken för felaktiga generaliseringar av befolkningen i 

Östergötland vilket skulle kunnat ha påverkat våra slutsatser. Folkhälsovetenskapligt Centrum 

hade däremot använt sig av designvikter i vårt material för att justera för urvalsdesignen som i 

det här fallet är en stratifierad design med avseende på kommun, kön och ålder. Vi anser 

därmed att Folkhälsovetenskapligt Centrum har gjort vad de kunnat för att minska bortfallet. 

Vi anser att det stratifierade urvalet har haft en viss betydelse för analysen men som inte 

kunnat tillgodoses i denna studie då vi inte haft tillgång till det datamaterialet.  

 

Utifrån vårt material valde vi först att utföra linjära multipla regressioner. Senare framkom det 

att logistiska regressioner var mer lämpliga att utföra med de variabler vi fått tillgång till som 

var ordinala. Inom olika discipliner finns dock olika förhållningssätt till hur analyser kan 

användas t.ex. mellan det pedagogiska- och utbildningsvetenskapliga och medicinska 

området. När vi sedan jämförde de linjära multipla regressionerna med de logistiska 

regressionerna upptäcktes att utfallen blev lika. Båda uträkningarna gav samma riktning av 

samband, positivt och negativt, men däremot blev b-koefficienten starkare på de logistiska 

regressionerna eftersom dessa variabler är dikotoma. Den positiva sidan av att vi fick göra om 

uträkningarna är att vi nu har lärt oss flera olika statistiska uträkningar och ökat våra 

kunskaper inom detta område. 

 

Konklusion  
En ohälsosam livsstil som t.ex. rökning och fysisk inaktivitet är vanligare bland människor 

med lägre socioekonomisk status. Rökning och alkoholkonsumtion är två av de största 

problemområden för folkhälsan runt om i världen. Resultatet i denna studie visade dock att de 

med en högre alkoholkonsumtion upplevde en bättre hälsa och högre trivsel i t.ex. sociala 

sammanhang. Det framgick även att individer med en högre socioekonomisk status drack i 

större utsträckning än de med lägre socioekonomisk status. Resultatet i denna studie visade 

även att individer med bättre ekonomi hade en bättre hälsa än de med lägre ekonomi. Som 

tidigare nämnt är individer med lägre socioekonomisk status ofta i större behov av att 

förbättra sin livsstil än de med högre socioekonomisk status, därmed bör utsatta grupper 

prioriteras inom folkhälsoarbetet. Vi vill bedriva ett folkhälsoarbete ur både salutogent och ett 

patogent perspektiv genom att bevara och främja hälsa men även förebygga sjukdom. De 
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individer som lever med en ohälsosam livsstil och t.ex. röker, är överviktig eller fysiskt 

inaktiva kan delta i så kallade livsstilsprogram. Att genomgå en beteendeförändring kan vara 

en svår process och en viktig del av folkhälsoarbetet blir därmed att motivera och skapa 

möjligheter för individen.  

Vi vill främst fokusera på det salutogena perspektivet då det är ett hälsofrämjande arbete som 

syftar till att undersöka vilka faktorer som bidrar till ökad hälsa och hur de kan bevaras. 

Folkhälsoarbetet bör ske på individ-, grupp- och samhällsnivå för att förbättra hälsan hos hela 

befolkningen.  

Viktiga arenor att bedriva hälsofrämjande arbete på är barnavårdcentraler (BVC), 

familjecentraler och skolor. BVC når de flesta föräldrar oavsett socioekonomisk status genom 

de regelbundna kontroller som genomförs i Sverige för de nyfödda barnen och där finns då 

möjligheter att ta upp frågor kring t.ex. alkohol och rökning. Det är viktigt att dessa individer 

möts med ett positivt förhållningssätt för att motivera dem till en förändring.  

Familjecentralernas arbete kan vara att genom t.ex. föräldrakurser få möjlighet att träffa andra 

föräldrar och prata om föräldra-barn frågor. Där kan även motivationsarbete ske med 

argumentationen att minskad rökning och alkoholkonsumtion är bra för barnets uppväxt och 

utveckling, eftersom vi förutsätter att alla föräldrar vill deras barns bästa.  

I t.ex. skolan bör arbetet handla om att skapa trivsel, goda relationer, trygghet samt utveckling 

och lärande. Dessa faktorer kan i sin tur minska risken för kränkningar och frånvaro i skolan. 

Folkhälsoarbetet bör bedrivas av kunniga personer som kan förmedla sina kunskaper till 

skolans personal och ledning genom t.ex. utbildningar och föreläsningar. Dessa kan handla 

om handlingsplaner för alkohol och rökning samt att främja bra mat- och fysisk 

aktivitetsvanor på förskola, fritidshem eller fritidsgårdar.  
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