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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka könsskillnader i hälsa hos förvärvsarbetande, 

sett över ålder. Vi undersöker socioekonomiska faktorer, familjerelaterade faktorer, 

arbetslivsrelaterade faktorer och hög anspänning i arbete. Undersökningen av 

sambanden har utförts med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretiska 

utgångspunkter är våra viktigaste teorier Karaseks krav och kontrollmodell, samt 

Hochschild’s teori om dubbelarbete. Detta prövas med data från 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU2010) och är ett representativt urval av 

förvärvsarbetande kvinnor och män i åldrarna 18-65 år (N=2874). I våra genomförda 

korstabeller ser vi könsskillnader i hälsa i samtliga åldersgrupper, men i logistisk 

regression är könsskillnaden endast signifikant i gruppen 35-50 år. Denna skillnad kan 

inte förklaras med våra utvalda variabler, utan de beror på något annat som vi inte har 

kunnat mäta. Dock visar resultaten på att arbete med hög anspänning är den mest 

betydelsefulla variabeln för självskattad allmän hälsa i ålder 35-50 år. Trots studiens 

begränsning, som bland annat uppstår då summan av urvalet delas upp i tre 

åldersgrupper, drar vi slutsatsen med hjälp utav korstabellerna att könsskillnader i hälsa 

existerar över alla åldrar och den kategori som uppvisar tydligast resultat är ålder 35-50. 

Dock räcker inte våra utvalda variabler till för att förklara könsskillnaderna.  

Nyckelord 

Självskattad allmän hälsa, könssegregering, totala arbetstimmar, arbete med hög 

anspänning
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Inledning 

Hälsa är grundläggande för människor och vi är beroende av bra hälsa för att ha förmåga att 

klara av livets olika utmaningar i olika skeden i livet. Därför är det inte konstigt att det finns 

omfattande forskning inom detta ämne på individ- och samhällsnivå. Många faktorer 

samspelar och det är ofta sociologiska faktorer som spelar in, vilket vi vill fokusera på i den 

här studien (Fritzell & Lundberg, 2007).  

 

Intressant är att trots att Sverige betraktas som ett utav de mest jämställda länderna i världen, 

så är könsskillnaderna i hälsa större i Sverige än vad det är i många andra jämförbara länder 

(Dahlin & Härkönen, 2012). Att det finns hälsoskillnader mellan kvinnor och män är väl 

dokumenterat inom hälsoforskning. Vi anser det intressant att utforska vidare genom att 

studera hur könsskillnader ser ut över olika åldrar
1
. Vi noterar att kvinnor fortfarande 

rapporterar sämre hälsa än män, trots ökad medvetenhet inom jämställdhetsdiskursen 

(Toivanen, Gisselmann, & Lindfors, 2012). Vi vill även undersöka om det sker någon 

förändring över åldrar då äldre individer kan leva efter andra sociala normer och traditioner 

som de har socialiserats in i under deras uppväxt. Män och kvinnor kan påverkas olika i olika 

livsfaser, exempelvis med familjebildande åldrar.  

 

Vi kommer att använda oss av självskattad allmän hälsa i vår studie. Hälsa som begrepp är 

mycket komplext och relativt svårt att mäta och kan därför inte studeras i sin helhet.  

Benyamini (1997) anser att självskattad hälsa är ett bra mått som predicerar dödlighet 

oberoende av diagnoser. Det är dock ett inte helt oproblematiskt mått, men vi ser det 

intressant att fånga självupplevda symptom och i vilka sammanhang de uppstår (Idler & 

Benyamini, 1997). Vi kommer att utgå från olika perspektiv som kan tänkas bidra till 

könsskillnader i hälsa. Dessa är socioekonomiska resurser såsom utbildning, ekonomiska 

förutsättningar, yrkes-eller klasstillhörighet. Socioekonomiska hälsoskillnader brukar 

benämnas som den sociala hälsogradienten (Bartley, 2004). Utbildning har ett positivt 

                                                
1 Ålder har delats in i tre olika åldersgrupper; 18-34, 35-50 och 51-65. 
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samband med hälsa och det är en viktig faktor som kan påverka yrke och lön och därmed 

hälsa (Rudolphi, 2014). Vidare tittar vi på familjesituation, som bland annat innefattar betalt 

och obetalt arbete i kombination med arbete. En förklaring till dessa könsskillnader menar 

Boye (2010) är att i linje med jämställdheten jobbar kvinnor i samma utsträckning som 

männen, men samtidigt är det fortfarande kvinnor som ansvarar för det mesta inom 

hushållsarbetet. Med stöd av Hochschild’s (1989) teori om dubbelarbete kommer vi att 

undersöka detta i vår studie. Resultat visar att kvinnor har högre total arbetsbörda som 

intuitivt kan tänkas ha en inverkan på hälsan (Toivanen, Gisselmann, & Lindfors, 2012).  

Slutligen tittar vi på arbete med hög anspänning. Tidigare forskning har visat på att höga krav 

i kombination med lite kontroll resulterar i sämre hälsa och högre risk för sjukdom (Theorell, 

2012). Vi kommer att undersöka detta med hjälp av Karasek & Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur könsskillnader i hälsa ser ut över ålder 18-65 och vilka 

förklaringar det kan finnas till dessa skillnader. Vi tittar på vilka sociologiska faktorer som 

spelar in och om könsskillnader i hälsa förändras över ålder. Det gör vi genom att skapa tre 

åldersgrupper i åldrar 18-34, 35-50 och 51-65 och därefter analyseras olika faktorer som 

familjeförhållanden, arbetslivsrelaterade förhållanden samt förklara skillnader i hur kvinnor 

och män upplever deras hälsa.  

  

 

Avgränsning 

Då denna studie har en sociologisk inriktning fokuserar vi endast på de yttre faktorer som 

påverkar vårt mående. Ohälsa kan vara relaterat till en mängd olika faktorer som har att göra 

med både biologiska faktorer och sociala faktorer. Då denna studie har en sociologisk 

inriktning kommer vi därför endast behandla sociala faktorer. Vi har valt självskattad allmän 

hälsa med anledning av att fysisk och psykisk ohälsa går in i varandra. Psykisk ohälsa kan 

resultera i fysisk ohälsa, men även tvärtom. För att begränsa vår studie har vi valt att endast 

utgå från data med urval av Sveriges befolkning, anledning till detta är dels att hur vi skattar 

vår hälsa kan tänkas vara påverkat av kulturella skillnader samt att det i tidigare forskning 

visat sig att könsskillnader i självskattad hälsa i Sverige är relativt stor jämfört med andra 

europeiska länder. 
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En ytterligare avgränsning som gjorts är att vi bara fokuserar på individer som är i arbetslivet 

och är yrkesverksamma. Detta för att vi är intresserade av hur hög anspänning i arbetet 

korrelerar med hälsa. Eftersom vi mäter individer i arbetslivet som inte är äldre än 65 år så 

sker en automatisk selektiv sortering utav svårare fysiska och psykiska sjukdomar som leder 

till sjukpension, sjukskrivning mer än 6 månader etc.  

 

Disposition 

Studiens disposition inleder med den tidigare forskningen i ämnet och det mest relevanta lyfts 

för att lägga den teoretiska grunden till studien och för att motivera dess hypoteser. Därefter 

presenteras data och analysmetod och en genomgång av studiens resultat. Sedan diskuteras 

resultaten och knyts samman med tidigare forskning och teorier samt hypotesernas relevans. 

Slutligen ges förslag på framtida forskning inom området.  

 

 

Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

 

Världshälsoorganisationen WHO (2008) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

funktionshinder. Det är ett brett begrepp och det visar på att den sociala kontexten är av stor 

vikt och att yttre faktorer påverkar individers hälsa utifrån det sociala, socioekonomiska och 

genusperspektivet. Dessa sociala determinanter (avgörande faktorer) har därmed kopplingar 

till arbete, och sambanden mellan hälsa och arbetslivet är av betydelse. Definitionen av hälsa 

är därmed mycket brett och sträcker sig från medicinska konkreta sjukdomar till psykisk 

ohälsa vars förklaringar kan var väldigt många. (Twaddle & Nordenfelt, 1993).  

 

Könsskillnader i hälsa kan förklaras med biologiska förklaringsmodeller såväl som 

sociokulturella förklaringsmodeller. För att kunna definiera olika typer av ohälsa finns det 

behov av att kunna mäta hur ohälsa ter sig och uppfattas. Det är komplext och kan göras 

genom t.ex. dödlighetsstatistik, sjukskrivningsdagar och genom att mäta självskattade 

symptom. Självskattad allmän hälsa är dock inte helt oproblematisk, men det kan fånga upp 
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sjukdomar i olika sammanhang och ge en prediktion på vilka symptom som kan uppstå i 

människors olika livssituationer (Idler & Benyamini, 1997). 

 

Trots det faktum att Sverige tillhör ett av de mest jämställda länderna i världen, och den 

svenska socialpolitiken ständigt strävar efter ett mer jämställt samhälle, så visar istället 

forskning på att den upplevda ohälsan ökar. I en rapport från statistiska centralbyrån (2014) 

framgår uppgifter om att kvinnors såväl mäns uppskattade psykiska ohälsa orsakad av arbete 

ökat markant sedan 2012. Dock ökar kvinnors fysiska samt psykiska besvär i högre grad än 

männens samt att kvinnor har självskattat sin hälsa som icke god i högre grad än män 

(Ivarsson, 2014).  

 

Hälsoparadox kallas det fenomen där trots att kvinnor har längre förväntad livslängd än män 

så rapporterar kvinnor sämre hälsa (Danielsson & Lindberg, 1996:24; Read & Gorman, 2010). 

Det innebär att män löper större risk i mortalitet (dödlighet), medan kvinnor generellt har 

högre morbiditet, det vill säga den typ av ohälsa som inte är dödlig. Några förklaringar till att 

män har högre mortalitet än kvinnor är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, självmord, drog- 

och alkoholrelaterade dödsfall men även att mord och olyckor är vanligare hos män. De 

sociala faktorerna spelar troligen en stor roll och även hur könsroller har konstruerats och 

påverkar våra beteendemönster (Connell & Hjukström, 2009). Dock är denna paradox inte så 

motsägelsefull om vi ser till det faktum att mortalitet och morbiditet har olika orsaker till 

ohälsa (Gisselmann, Hemström, & Toivanen, 2012). 

 

Coping är ett uttryck som beskriver hur människor reagerar samt hur de utövar kontroll i 

påfrestade och utsatta vardagssituationer (Theorell, 2012). Tidigare forskning har visat att 

kvinnor oftare rapporterat för oro, ängslan och ångest och sömnbesvär (Folkhälsoinstitutet, 

2009). Dock har det senare ifrågasatts om det beror på att fler kvinnor har dessa problem, eller 

om det beror på att männens psykiska ohälsa tar sig i uttryck i olika copingstrategier som t.ex. 

ökat alkoholkonsumerande. Detta kan vara en anledning till färre rapporteringar om männens 

psykiska ohälsa. Hur män och kvinnor är socialt konstruerade kan ge skillnad i olika 

förväntningar som finns mellan könen, både egna och andras. Dessa förväntningar speglas 

såväl i familjelivet som i yrkeslivet (Lager, 2009).  

 

En förklaringsmodell till att kvinnor har högre morbiditet än män, är det dubbelarbete som 

uppstod i samband med att kvinnor blev yrkesarbetande, men trots det fortsatte att ta det 
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större ansvaret för hem och barn vilket rimligen kan ge förklaring till ökad stress (Kjellsson, 

2014). Sociologen Arlie Hochschild fokuserade på detta dubbelarbete i sin bok, The second 

shift (1989). Hon menar att när kvinnor avslutat dagen med sitt förvärvsarbete (first shift) 

övergår de till deras second shift, det obetalda arbetet i hemmet, där de bär det mesta av 

bördan. Detta ansträngande dubbelarbete leder till påfrestningar, stress och sjukdomar. För att 

på bästa sätt undvika dessa påfrestningar i second shift menar Hochschild att kvinnor skapar 

strategier för att underlätta vardagen. Detta resulterar i att lägga om sina prioriteringar eller att 

man eventuellt måste går ner i arbetstid. Författaren tar detta ett steg vidare och hävdar att 

detta dubbelarbete även påverkar männen negativt. De som delar på ansvaret i hemmet kan 

uppleva en stress från kvinnans sida om måsten att utföra sysslor då de anser att de har ett 

mycket mer krävande first shift och därmed inte borde dela på arbetsbördan i hemmet. De 

som tvärtom inte delar på hushållssysslorna påverkas negativt av hur deras respektive sliter 

med dubbelarbetet (Hochschild, 1989).  

 

Socioekonomiska hälsoskillnader brukar benämnas som den sociala hälsogradienten. Det 

innebär vilka resurser individen har i utbildning, inkomst, yrkes- och klasstillhörighet. Det är 

ofta så att individer med lägre utbildningsnivå, sämre inkomst och vissa typer av arbeten 

uppvisar sämre hälsa (Bartley, 2004; Elo, 2009). Utbildning har därmed ett positivt samband 

med hälsa och det är en viktig faktor i den sociala hälsogradienten då det senare kan påverka 

yrke och lön och därmed hälsa (Rudolphi, 2014). Möjligheter och viljan att studera på högre 

nivå ser väldigt olika ut och, enligt Bourdieu (1973), kan individens förmåga att bryta 

familjens normer och klasstillhörighet var svårt.  

 

Utbildning anses vara starkt kopplad till klass och är därmed en viktig resurs i möjlighet till 

bra arbetsvillkor och ekonomi (Tåhlin, 2014). Det är väl dokumenterat att kvinnor i högre 

utsträckning söker sig till högskoleutbildningar än vad män gör. Det är vanligare att de 

kvinnodominerade yrkena kräver högre högskoleutbildning och anledningen till att kvinnor 

har högre utbildning, menar Nermo (2000), är en konsekvens av den existerande 

könsegregationen på arbetsmarknaden. De så kallade kvinnoyrkena är ofta mer utsatta för 

psykisk och fysisk press, och de är dessutom inte lika avlönade som många andra yrken dit 

män söker sig (Rudolphi, 2014). 

 

God hälsa är av stor betydelse i livet i allmänhet, men extra viktigt när det gäller 

möjligheterna till att delta i arbetslivet. Med hjälp av könssegregering av yrken kan vi försöka 
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förklara könsskillnader i självskattad allmän hälsa. Det sker en positiv, dock en mycket 

långsam, förändring till att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Trots detta kvarstår 

mönster kring kvinnor och mäns yrkesval. Detta kan relateras till sociala och kulturella idéer 

till vad som anses vara manliga och kvinnliga sysslor. Utifrån ett sociologiskt perspektiv 

förstås kvinnor och mäns roller som socialt konstruerade och en individs olika val i livet 

påverkas av det genussystem som råder i samhället (Bird & Rieker, 2008). Detta skapar olika 

förutsättningar och möjligheter beroende på vilken könskategori man tillhör. Kvinnor 

representerar normen för att vara social, omvårdande och detaljorienterad och tenderar 

därmed att välja yrken som är vård-och serviceorienterade eller andra pedagogiska 

verksamheter inom den offentliga sektorn medan männen istället refereras till stabilitet, styrka 

och med en matematisk och analytisk förmåga är överrepresenterade i tekniska manuella 

yrken. Dessa normer för vad som utmärker "kvinnliga" och "manliga" arbeten påverkar även 

val av utbildning. Forskning visar på att kvinnor i genomsnitt har fler utbildningsår än män 

och tenderar i större utsträckning att välja vårdutbildningar som inriktning medan männen 

väljer studieinriktning inom naturvetenskap eller utbildningar som associeras med höga löner  

(Halldén, 2014). Tidigare forskning har visat att de som arbetar i yrken som tillhör 

arbetarklassen generellt har sämre hälsa än de som har tjänstemannayrken. Även vid mer 

kvalificerade yrken och högre positioner visar på bättre hälsa. Det finns flera mekanismer som 

är avgörande för sambandet mellan klass och hälsa, och det är mekanismer som inkomst, 

arbetsvillkor, möjlighet till påverkan på arbetsplats, fritid kontra arbetstid och livsstil (Nermo 

& Bihagen, Social stratifiering och social klass, 2012). I dagens samhälle i Sverige tenderar 

gruppen kvinnor att ha lägre socioekonomisk position än männen, detta trots att kvinnor inom 

kategorin högre tjänstemän har en större andel högre utbildning jämfört med männen som har 

en större andel högre lön. Därmed kan detta tolkas som att kvinnor i större grad måste betala 

ett högre pris för att nå toppen till en socioekonomisk position i samhällets hierarkier och dess 

inkluderande privilegier, som i sin tur leder till bättre livschanser samt möjligheter att påverka 

sin situation (Toivanen, 2007). 

 

Tidigare forskning visar att hälsa för unga vuxna har försämrats under de senaste decennierna 

och det är både unga män och unga kvinnor som fått sämre psykisk ohälsa, dock betydligt 

värre för unga kvinnor. De senaste 20 åren visar på en försämring för speciellt de som är 

utanförstående, d.v.s. de som varken studerar eller arbetar, men mönstret börjar förändras mot 

att även de som inte är utanförstående har fått sämre psykisk hälsa. Det skulle kunna förklaras 
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av att unga vuxnas position i arbetslivet har försvagats och etablering på arbetsmarknaden har 

försvårats (Tåhlin, 2014).  

 

Vi nämnde ovan om hur kvinnor och män tenderar att göra olika yrkesval, som bidrar till 

formandet av ojämlika levnadsförhållanden som i sin tur påverkar hälsan. De fysiska samt 

psykiska belastningar man ställts inför under sitt arbetsliv kan enligt livsförloppsperspektivet 

ackumuleras från tidigare livsfaser och ge allvarliga konsekvenser i ålderdomen. Denna 

ackumulation av tidigare effekter från arbetslivet är, enligt Fors (2010) en stor del av 

förklaringen till skillnader i hälsa hos den äldre generationen. 

 

Som vi tidigare nämnt finns skillnader i kvinnor och mäns copingmönster. De copingmönster 

vi besitter påverkar hur vi kommer att reagera i utsatta och påfrestande situationer. Kvinnor 

har ofta ett mer dolt copingmönster och tenderar därmed att låta sig förödmjukas i många 

vardagssituationer genom att tiga. Detta sker framförallt på arbetsplatser där beslutsutrymmet 

är litet för de anställda. Ens ord har ingen påverkan och så småningom slutar man säga vad 

man tycker. Slutligen ackumuleras en spänning som resulterar i fysiska reaktioner och 

sjukdomar (Theorell, 2012).  

 

Tittar vi närmare på den psykiska ohälsan i arbetslivet finns det ett starkt samband mellan 

obalansen av yttre krav och möjligheten till medbestämmande. Denna kombination leder till 

ökad stress och sämre psykisk hälsa (Karasek och Theorell, 1990). Därför använder vi oss av 

Robert Karaseks krav-och kontrollmodell för att förklara sambandet mellan 

arbetslivsrelaterade faktorer och hälsa. Denna teoretiska modell skapades 1979 och handlar 

om relationen mellan de yttre psykiska krav som ställs på individer i arbete och 

kontrollmöjligheter. Modellens syfte är att analysera orsakerna till psykosociala 

arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. Variabeln kontroll avses mäta hur stort beslutsutrymme 

en arbetstagare har. Vilket inkluderar inflytande och handlingsutrymme att påverka beslut 

som angår arbetsplatsen, men även vad som berör ens individuella arbetssituation. Om 

möjligheten att utöva kontroll är stor är även ens makt över att styra vardagssituationen det. 

Forskning visar på att sambandet mellan kontroll och ohälsa i arbetet finns med anledning av 

den fysiologiska stress vi utsätts för när vi fruktar att tappa kontrollen. Krav på arbetsplatsen 

refererar till de fysiska samt psykiska belastningar vi möter. De fysiska belastningar kan vara 

sådana som obekväma arbetsställningar som i längden leder till förslitningsskador  
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(Karasek och Theorell, 1990). De psykiska belastningar uppstår då vi inte längre har någon 

kontrollmöjlighet leder till negativa stressituationer. 

 

 

Illustration: Psykosocial miljö och stress (Theorell, 2012, s.22). 

 

 

För att förstå effekterna av de krav som ställs på arbetet och dess relation till hur stor andel 

kontroll man har i arbetet fokuserar man på fyra extremsituationer. Den första situationen, 

jobb med låg anspänning, kännetecknar att de psykiska kraven inte är speciellt höga och 

möjligheten att påverka samt utöva kontroll är högt. I denna situation blir kraven aldrig högre 

än kontrollmöjligheten och här menar Karasek och Theorell att förekomsten av 

stressrelaterade sjukdomar är väldigt låg. Den passiva jobb -situationen innebär även detta 

låga krav, men till skillnad från första situation har man här ett väldigt litet beslutsutrymme 

med låga kravmöjligheter. I aktiva jobb- situationer utsätts individen både av hög kontroll och 

också krav. Vilket visar sig ge en positiv effekt på hälsa. Den slutliga situationen, jobb med 

hög anspänning, är den som medför mest negativ effekt på hälsan. Här är kraven höga 

samtidigt som möjligheten att påverka och därmed ha kontroll över sin situation är minimal. 

Omfattande forskning visar på att det framförallt är denna spända situation, som innebär 

högre krav och ytterst lite beslutsutrymme och som resulterar i sämre hälsa och högre risk för 

sjukdom (Theorell, 2012). 

 

Könsskillnader i hälsa sett över ålder kan ha flera möjliga förklaringsmodeller som vi skrivit 

om ovan. Det har mynnat ut i dessa hypoteser: 
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Hypoteser 

Hypotes 1  

Vi antar att könsskillnader i hälsa mellan de olika ålderskategorierna skiljer sig åt, men 

generellt mår kvinnor sämre.   

Hypotes 2 

Vi antar att socioekonomiska skillnader förklarar könsskillnader i hälsa.  

Hypotes 3  

Krav och kontroll ser olika ut mellan kön och ålder. Hög anspänning på arbete förklarar stress 

i kombination med familj och vi tror att kvinnor är mer utsatta än män i ålder 35-50. 

Hypotes 4  

Totala antalet arbetstimmar förklarar könsskillnaden i självskattat allmän hälsa.  

 

 

Data och metod 

Datamaterial 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie då det möjliggör en analys av ett stort urval på 

individnivå och på så vis kunna generalisera vårt resultat och applicera det på samhällsnivå. 

Studien är även deduktiv då vi utgår från arbetsrelaterade teorier så som krav och kontroll-

modellen samt teorier om uppdelning av hushållsarbete. 

 

Den första Levnadsnivåundersökning (LNU) genomfördes 1968 och har haft stor betydelse 

inom forskningsarbeten både i Sverige och internationellt. Surveyundersökningar utförda på 

ett riksrepresentativt urval i åldrarna 18-75 år då intervjuer behandlar frågor som 

arbetsförhållanden, hälsa, ekonomi, sysselsättning, barn och så vidare. Med ett syfte att på så 

sätt beskriva människors sociala villkor och dess olika levnadsförhållanden (Institutet för 

social forskning, 2015). 

 

Datakällan för vår studie är hämtad från LNU 2010, som är den sjätte och sista genomförda 

levnadsundersökningen och har finansierats av Vetenskapsrådet (VR) och Riksbankens 

jubileumsfond (Institutet för social forskning, 2015). Härmed i de senare undersökningar har 

man till skillnad från de ursprungliga studierna ändrat riktning till att istället förstå och ge en 



 

 10 

förklaring till varför villkor skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper. Genom att personer 

från tidigare LNU-undersökningar har återintervjuats, så kan man nu även se en förändring 

och utveckling. En ytterligare aspekt som framgår i de senare datainsamlingarna är 

intervjupersonernas egna uppfattningar om deras livsförhållanden (Institutet för social 

forskning, 2015). 

 

Variabelbeskrivning och operationalisering 

Beroende variabel 

Vi vill undersöka hur könsskillnader i hälsa ser ut över ålder och vilka förklaringar det kan 

finnas till dessa skillnader.   

 

Vald beroende variabel är självskattad allmän hälsa. Variabeln är mätt med frågan som lyder 

"hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” svarsalternativen är Gott, dåligt, någonting 

däremellan. Vi har skapat en dikotom variabel där gott allmänt hälsotillstånd utgör 

referenskategorin och de övriga svarsalternativen den andra kategorin. 

 

Vi har valt självskattad allmän hälsa med anledning av att få en mer heltäckande bild av hälsa, 

då fysisk och psykisk ohälsa går in i varandra. Psykisk ohälsa kan resultera i fysisk ohälsa, 

men även tvärtom. Eftersom vi mäter individer i arbetslivet så sker en automatisk selektiv 

sortering utav svårare fysiska och psykiska sjukdomar som leder till sjukpension, 

sjukskrivning mer än 6 månader etc.   

 

Oberoende variabel 

Då vi studerar könsskillnader utgör kön den mest betydelsefulla av våra variabler.  Den kodas 

om som dummyvariabel och man kodas som referenskategori som är 0, kvinna kodas som 1. 

Könsfördelningen från 2010, var 48,9 % kvinnor och 51,1 % män. 

 

Demografiska variabler 

Variabeln födelseår har vi transformerat till ålder. Eftersom vi undersöker könsskillnader över 

tid och åldersgrupper är denna variabel av stor betydelse för vår studie. Vi har delat upp ålder 

i tre olika åldersgrupper: unga vuxna (18-34), familjebildande (35-50), äldre i arbetslivet (51-
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65). Vi har även uppmärksammat att N är en aning ojämnt fördelat, men trots detta har vi valt 

att ha kvar dessa åldersgrupper då vi anser att denna uppdelning blev den mest optimala för 

det vi vill undersöka. Vi har fokuserat på en åldersgrupp i taget för att komma fram till vilka 

olika utfall som skulle kunna spela in i en viss åldersgrupp. Utvalda kontrollvariabler för vår 

studie kan härledas till tidigare forskning då de visats ha ett samband med olika aspekter av 

hälsa och kön. För att skapa en tydlighet har vi delat in variablerna i grupper, så som 

socioekonomiska, familjerelaterade och arbetslivsrelaterade variabler. 

 

Socioekonomiska variabler 

Variabeln utbildningsnivå har i tidigare studier visats ha ett samband med hälsa (Rostila & 

Toivanen, 2012). Möjligtvis för att hälsa påverkas positivt genom att individer får bättre 

självförtroende, möjlighet att skaffa bättre arbeten, inte går arbetslösa och så vidare. möjlighet 

att skaffa bättre arbeten, inte går arbetslösa etc. Det mäts med högsta avslutade utbildning, 

som är grupperad till tre grupper; låg, mellan och hög utbildningsnivå
4
. Detta har sedan 

transformerats till dummyvariabler där de med mellan utbildning utgör referensgruppen. 

Korstabellen visar att könsskillnader i utbildningsnivå finns över de tre olika åldersgrupperna. 

I gruppen hög utbildning är skillnaderna inte så stora mellan män och kvinnor, dock något fler 

kvinnor än män med hög utbildning. Könsskillnaden är en aning större i den lägsta 

utbildningsnivån, där män utgör majoriteten för lågutbildade. Största skillnaden mellan kön 

finns i åldersgruppen  (35-50) där det är 13 % fler lågutbildade män än kvinnor.  

 

EGP nuvarande arbete är vår utvalda variabel för att mäta "social klass" (Erikson & 

Goldthorpe, 1992).  Här har de olika yrkena grupperats till fem olika grupper. Högre 

tjänstemän (fria akademiska yrken, samt högre tjänstemän), lägre tjänstemän (lägre 

tjänstemän, förmän samt förmän primär sektor), egenföretagare/jordbruk (små arbetsgivare, 

egenföretagare samt egenföretagare jordbruk), arbetarklass (kvalificerade arbetare, 

kvalificerade arbetare primär sektor, okvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare i primär 

sektor samt biträdespersonal), tjänstemän på mellannivå (tjänstemän på mellannivå). De olika 

grupperingarna av yrken har vi sedan gjort om till dummyvariabler. Det visade sig vara för få 

                                                
4 Låg utbildning: ofullständig grundskola, grundskola, lägsta obligatoriska utbildning, yrkesutbildning för 

manuellt arbete, teoretisk utbildning på gymnasienivå. Mellan utbildning: utbildning efter gymnasiet (dock 

inte universitet), universitet kortare än tre år. Hög utbildning: universitet 3 år eller längre (dock inte 

forskarutbildning), forskarutbildning. 
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individer i gruppen egen företagare som har hög anspänning i åldersgruppen 35-50, därför 

valde vi att kombinera egen företagare och tjänstemän på mellannivå. Den nya ihopslagna 

variabeln är vår referenskategori. 

 

Sektorstillhörighet i nuvarande arbete används som kontrollvariabel då den könssegregerade 

arbetsmarknaden möjligtvis kan ha ett samband med hälsa. Variabeln är kategorisk, men har 

gjorts om till en dikotom variabel. Offentlig sektor är kodad som 1 och privat sektor är kodat 

som 0 (referenskategori). Genom att skapa en korstabell kan vi se att kvinnor utgör 

majoriteten i offentlig sektor i alla ålderskategorier. Könsskillnaderna i offentlig sektor ökar 

för varje åldersgrupp.  

 

Kontantmarginal är ytterligare en variabel för att mäta intervjupersonernas ekonomiska 

situation och hur denna kan ha ett samband med hälsa. Här lyder frågan "Om du plötsligt 

hamnade i en situation, där du på en vecka måste skaffa fram 14 000 kronor, skulle du kunna 

klara det?"  Svarsalternativen lyder ja (kodat som 1) och nej (referenskategorin). Även här 

kan vi se som i föregående fråga att männen har en aning bättre kontantmarginal än vad 

kvinnorna har i samtliga åldersgrupper. 

 

Familjerelaterade variabler 

Variabeln civilstånd kan vara av intresse då vi antar att även uppdelningen av hushållsarbetet 

och påverkan hemifrån för de förvärvsarbetande kan spela stor roll för könsskillnad i hälsa. Vi 

har skapat en dikotom variabel där gift/sambo kodas som 1 och ogift, frånskild och änka-

änkling kodats som 0. 

 

Antal yngre barn i hushållet tänker vi oss är av betydelse i kategorin familjebildande då 

möjligheten att kombinera arbete och familj försvåras med yngre barn i hemmet. Vi har 

skapat en dikotom variabel där referensvariabeln är Har inte barn i yngre åldrar, och Har 

yngre barn i hushållet är kodat som 1.  

 

Variabeln totala arbetstimmar har vi skapat för att mäta intervjupersonens totala arbetstid per 

vecka, som i detta fall inkluderar både det betalda arbetet och det obetalda arbetet som avser 

tid per vecka den intervjuade personen ägnar åt 1 (matinköp, matlagning, disk), 2 klädvård 

(tvätt, strykning etc.), 3 städning. Fördelningen av betalda arbetstimmar ser ungefär lika ut 
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mellan kvinnor och män, däremot har kvinnor fler antal timmar i veckan av det obetalda 

hushållsarbete som i slutändan resulterar i att kvinnor har fler totala arbetstimmar per vecka
5
.  

 

Arbetslivsrelaterade variabler 

Kroppsligt krävande är den andra variabeln vi valt för att se arbetets fysiska ansträngning som 

eventuellt kan påverka individens hälsa. En dikotom variabel där frågan om arbetet är 

kroppsligt krävande på något sätt. ja är kodat till 1 och nej är referenskategorin. Här visar 

korstabellen att kvinnor har en aning högre kroppsligt krävande arbete än män.  

 

Tunga lyft är den variabel vi valt ut för att mäta intervjupersonernas fysiska ansträngningar på 

arbete. Här ställs frågan om man behöver kunna lyfta 60 kilo för att klara av ditt arbete? Om 

ja: Behövs en sådan fysisk styrka dagligen i ditt arbete, någon gång per vecka eller mer 

sällan? Svarsalternativen lyder: mer sällan, någon gång per vecka, dagligen och nej. Utifrån 

dessa svar har vi skapat en dikotom variabel med nej som är kodat till 0 och utgör därmed 

referenskategorin och övriga svarsalternativ har vi slagit ihop med ja som vi kodar 1. 

Korstabellen visar här att majoriteteten som har tunga lyft i sitt arbete är män och det ökar en 

aning ju äldre de blir. 

 

Hög anspänning undersöks genom att inkludera psykisk press som variabel. Det görs på grund 

av att en utav hypoteserna bygger på Karasek & Theorells krav-kontroll modell. Ett index på 

psykisk press har skapats genom att kombinera uppgifter om krav och beslutsutrymme i 

arbetet. På så sätt möjliggörs att vi kan mäta hög respektive låg anspänning på arbetsplatsen.  

Psykiskt ansträngande och jäktigt arbete motsvarar krav och kodas till 1. Övriga kodas krav 

som 0. Kan bestämma arbetstakt och ej enformigt arbete motsvarar beslutsutrymme och kodas 

som 1. Övriga kodas som 0. (har hög anspänning = 1, låg anspänning= 0). För att se 

könsskillnaderna över de olika åldersgrupperna gör vi en korstabell. Det vi ser är att kvinnor 

upplever hög anspänning i betydligt högre utsträckning än vad män gör genomgående alla tre 

åldersgrupper. 

 

 

                                                
5 Variabeln har granskats genom att kontrollera för eventuella outliers. Då det fanns ett flertal höga 

värden beslutades att ha kvar dem i analysen.  
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Analysmetod 

Fortsättningsvis har vi genomfört dataanalysen med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS 

20.0. Med anledning av att vi endast undersöker yrkesverksamma arbetande i populationen 

har personer över 65 år filtrerats bort från datamaterialet. Vidare för att endast välja de 

yrkesverksamma i de olika åldersgrupperna har vi SEI som variabel. Genom att transformera 

de kategoriska variablerna till en dikotomvariabel så att yrkesverksam blir 1 och de övriga 

kategorierna blir 0. Vi har sedan tagit reda på om könsskillnaderna är lika stora över de olika 

åldersgrupperna. Därefter genom att skapa korstabeller har vi kunnat skapa oss en överblick 

på hur könsskillnader hos de övriga variablerna ser ut (som inte visas i resultatet), för att 

sedan till följd kunna förklara könsskillnaderna i huvudvariabeln.  

Då vi har en kategorisk beroende variabel som  kodats om till en dikotom variabel, allmänt 

hälsotillstånd har vi valt att utföra undersökningen av sambandet med hjälp av en binär 

logistisk regressionsanalys. Denna metod anses vara den analys som ger det mest korrekta 

resultatet vid samhällsstudier som innehar en mängd oberoende variabler. Validiteten ökar då 

regressionsparametrarna och dess prediktioner alltid faller inom det korrekta intervallet. Med 

en multivariat metod kan vi kontrollera för flera variabler samtidigt. Regressionsanalysen 

analyseras utifrån så kallade oddskvoter, som visar vad oddset är för den oberoende variabeln 

att påverka den beroende variabeln (Edling och Hedström, 2003). Kön är en typisk variabel 

som riskerar interaktionseffekt och för att minimera risken skapar vi interaktionsvariabler. 

Dessa interaktionsvariabler påverkar inte vårt resultat och därför presenteras det inte i 

resultatet. Vi undersöker en åldersgrupp i taget för att undvika risken att analysens resultat 

inte beror på variablernas effekter. Därför gör vi ett filter så bara respektive åldersgrupp 

analyseras i taget. 

Slutligen har vi skapat en trappstegsmodell för att på så sätt tydliggöra konsekvenserna och 

eventuella förändringar då vi lägger till nya variabler. Den första modellen är endast en 

univariat regression med kön som oberoende variabel, de övriga fyra modellerna är sedan 

indelade i socioekonomiska variabler, familjerelaterade variabler, arbetslivsrelaterade 

variabler och slutligen hög anspänning.  Syftet till varför vi valt just dessa fem modeller är på 

grund av den tidigare forskning som tyder på ett samband mellan dessa och individs hälsa. 
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Tabell 1. Deskriptiv Statistik - medelvärde för kontinuerliga 

variabler och procent för kategoriska variabler 
 

   Medelvärde 

andel 

    N 

 

Mindre än bra allmän 

hälsa  

  19,4 % 2874 

Kvinna   45,9 % 2874 

Åldersgrupp 1 (18-34år)   26,5 % 2874 

Åldersgrupp 2 (35-50år)   41,6 % 2874 

Åldersgrupp 3 (51-65år)   31,9 % 2874 

Låg utbildning   46,9 % 2873 

Mellan utbildning   21,5 % 2874 

Hög utbildning   31,6 % 2874 

Högre tjänstemän   19,0 % 2872 

Tjänstemän på 

mellannivå 

  22,9 % 2872 

Lägre tjänstemän     17,5 % 2872 

Egenföretagare   9,5 % 2872 

Arbetarklass   31,1 % 2872 

Offentlig sektor   33,4 % 2874 

Privat sektor   66,6 % 2874 

Kontantmarginal (Ja)   92,5 % 2861 

Gift/sambo (Ja)   71,9 % 2870 

Yngre barn i hushållet 

(Ja) 

  26,9 % 2874 

Fysiskt krävande arbete   43,2 % 2866 

Arbete med  

hög anspänning 

  23,5 % 2554 
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Metodavgränsning 

Då vi ville kontrollera könsskillnader i hälsa över olika åldersgrupper, uppstod det problem 

med att urvalet i vissa variabler blev väldigt få och att resultaten då inte var helt tillförlitliga. I 

tabell 1 är det tydligt att Egen företagare endast är 9,5 % av totala antalet (N), vilket innebär 

att de med sämre hälsa i den variabeln endast blev ett fåtal individer. Dessutom blir grupperna 

ännu mindre när man tänker på grupper i de oberoende variablernas kategorier. Exempelvis 

skulle det kunna vara så att egen företagare har höga krav men även hög kontroll av sitt arbete 

och då blir det väldigt få eller inga företag med låg kontroll.  För att kunna använda den data 

vi hade slog vi ihop variablerna tjänstemän på mellannivå och egen företagare, där den nya 

sammanslagna variabeln även var referens. Dock är det inte ultimat att kombinera dessa två 

variabler, men det var något vi ändock valde att göra för att kunna mäta hälsa i den 

socioekonomiska kategorin. Bortfall är ytterligare fenomen som kan ha allvarliga effekter på 

resultat, särskilt problematiskt om dessa bortfall är homogena och systematiskt finns i 

modellerna (Edling och Hedström, 2003). Det visade sig finnas en ganska jämn fördelning 

mellan män och kvinnor dock påverkar bortfall även urvalet. Ytterligare ett metodproblem då 

vi har gjort separata regressioner i respektive åldersgrupp är att vi inte kan säga något om 

statistiska skillnader mellan de olika grupperna. Då vi har använt oss av tvärsnittsdata är det 

möjligt att skillnader i åldersgrupper 18-34 år, 35-50 år och 51-65 år istället visar på 

generationseffekter. Med den data vi använt går det inte att separera mellan ålders- och 

generationseffekterna.   
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från våra regressionsanalyser. Presentationen av siffrorna 

beskrivs i relation till studiens hypoteser. 

Tabell 2. Deskriptiv Statistik - Andel män och kvinnor med 

sämre än bra hälsa i olika åldersgrupper  

  18-34 35-50 51-65 Totalt 

Män  15,3 % 

67 

14,4 % 

92 

 

20,3 % 

97 

 

 

Kvinnor  20,4% 

66 

22,6% 

126 

25,1% 

110 

 

 

N:  761 1196 917 2874 

I ovanstående tabell har vi med hjälp av en korstabell tittat på hur fördelningen i bra hälsa ser 

ut mellan män och kvinnor i de olika åldersgrupperna. Totala antalet respondenter (N) är 2874 

vilket är förvärvsarbetande individer mellan 18-65 år. Den deskriptiva statistiken visar som i 

linje med tidigare forskning att kvinnors självskattade hälsa är sämre än männens. I äldsta 

gruppen 51-65 år är andel män och kvinnors bra hälsa som lägst. Vilket känns logiskt då man 

som äldre drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.  Då vi är intresserade över hur 

könsskillnaderna över ålder ser ut kan vi se att könsskillnaden är som störst bland 35-50 

åringar.  
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Tabeller 

Tabell 3. Binär logistisk regression - trappstegsmodell. 

Oddskvoter och signifikansmått inom parantes. Åldersgrupp 

18-34 år. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Konstant  0,181 

(0,000) 

1,229 

(0,615) 

1,239 

(0,654) 

1,206 

(0,708) 

1,382 

(0,534) 

Kön (kvinna)  1,422 

(0,066) 

1,191 

(0,397) 

1,194 

(0,430) 

1,284 

(0,284) 

1,253 

(0,338) 

Lägre utbildning 

 

  0,710 

(0,144) 

0,813 

(0,412) 

0,777 

(0,332) 

0,824 

(0,467) 

Högre utbildning 

 

  0,331 

(0,002) 

0,340 

(0,004) 

0,954 

(0,917) 

0,363 

(0,008) 

Lägre tjänstemän 

 

  1,065 

(0,839) 

1,005 

(0,988) 

0,958 

(0,902) 

0,810 

(0,555) 

Högre tjänstemän 

 

  0,982 

(0,963) 

0,875 

(0,764) 

0,954 

(0,917) 

0,870 

(0,756) 

Arbetarklass 

 

  0,805 

(0,434) 

0,744 

(0,348) 

0,656 

(0,192) 

0,549 

(0,074) 

Offentlig sektor 

 

  1,176 

(0,476) 

1,215 

(0,422) 

1,140 

(0,594) 

1,057 

(0,824) 

Kontant marginal 

 

  0,448 

(0,004) 

0,370 

(0,001) 

0,358 

(0,001) 

0,366 

(0,001) 

Gift/sambo 

 

   1,677 

(0,032) 

1,623 

(0,046) 

1,629 

(0,044) 

Yngre barn 

 

   0,735 

(0,247) 

0,754 

(0,293) 

0,788 

(0,376) 

Betalt och obetalt 

arbete 

   1,000 

(0,955) 

0,998 

(0,609) 

0,998 

(0,551) 

Kroppsligt 

krävande 

    1,257 

(0,360) 

1,291 

(0,318) 

Tunga lyft 

 

    1,395 

(0,213) 

1,362 

(0,250) 

Hög anspänning 

 

     1,160 

(0,533) 

Nagelkerke R^2    0,007 0,102 0,133 0,141 0,146 

N =  761 756 658 655 640 
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Som tidigare kapitel nämnt är en binär logistisk regressionsanalys den metod som lämpar sig 

bäst på vår studie. Detta innebär att vi räknar fram sannolikheter för mindre än bra hälsa 

(beroende variabel) att anta värdet 1. Vi kan därmed se effekten av de oberoende variablerna 

på vår beroende variabel. Vi har gjort fem trappstegsmodeller i varje åldersgrupp.  

I modell 1(Tabell 3) har det först gjorts en univariat regressionsanalys med endast kön som 

oberoende variabel. Utifrån denna modell visar sig kön vara inte statistiskt signifikant, dock 

ligger siffran på 0,066 som är väldigt nära den signifikanta marginalen på 0,05. Oddskvoten 

visar att sannolikheten för mindre än bra hälsa ökar 1,422 gånger när man är kvinna. Att 

oddset ökar 1,422 gånger innebär att mindre än bra hälsa i genomsnitt är 42 % högre för 

kvinnor än män.  

 

I modell 2 inkluderas de socioekonomiska kontrollvariablerna och vi ser då att kön 

fortfarande inte är signifikant och detta resultat kvarstår i samtliga fem modeller. Det sker 

dock en förändring i estimaten och könsskillnaden minskar med de nya variablerna. De enda 

variablerna som ger ett signifikant värde är hög utbildning, kontant marginal. Däremot har 

hög utbildning en negativ effekt på den beroende variabeln. En anledning till avsaknad av 

statistisk signifikans i så många variabler skulle kunna vara en konsekvens av det låga urvalet 

i åldersgrupp 1. Då de nya socioekonomiska variablerna tillförts visar nagelkerke R^2 att 

kontrollvariablerna förklarar 10,2 % av variansen i självskattad allmän hälsa.  

 

Vidare i modell 3 inkluderas de familjerelaterade kontrollvariablerna och då framgår att vara 

gift/sambo har en statistisk signifikant positiv effekt på sämre än bra hälsa. Att sannolikheten 

att ha sämre än bra hälsa ökar om man är gift/sambo bland åldersgruppen 18-34 år finner vi 

ologiskt och genom att göra en korstabell visas ett motsatt resultat att gift/sambo ökar oddsen 

för bra hälsa. Vi har inkluderat ålder som en kontinuerlig variabel för att se om det har effekt 

på resultatet, dock hade det ingen påverkan.  

 

I modell 4 kontrollerar vi för de arbetsrelaterade variablerna och som visar att för individer 

med ett arbete som är kroppsligt krävande och har tunga lyft ökar sannolikheten att ha sämre 

än bra hälsa. Slutligen i modell 5 inkluderas hög anspänning som kontrollvariabel, vilket är 

den utvalda variabeln som ligger till underlag för krav och kontroll modellen. Modellen visar 

att arbete med hög anspänning ökar oddsen för sämre än bra hälsa med 16 %, dock är den inte 

statistiskt signifikant. 
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Edling och Hedström (2003) nämner kön som en typisk variabel som riskerar 

interaktionseffekt, eftersom könsskillnader är huvudfokus i vår studie skapar vi därför 

interaktionsvariabler
6
 för att minimera risken för en misstolkning. Dock visas inga 

signifikanta värden (resultat visas inte i tabellen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Interaktionsvariabler som inkluderas: kön och ålder; kön och gift/sambo; kön och totala arbetstimmar; 

kön och hög anspänning.  
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Tabell 4. Binär logistisk regression - trappstegsmodell. 

Oddskvoter och signifikansmått inom parantes. Åldersgrupp 

35-50 år. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Konstant  0,168 

(0,000) 

0,611 

(0,153) 

0,881 

(0,786) 

0,703 

(0,462) 

0,610 

(0,335) 

Kön (kvinna)  1,738 

(0,000)  

1,776 

(0,001) 

1,856 

(0,001) 

1,924 

(0,001) 

1,933 

(0,001) 

Lägre utbildning 

 

  1,644 

(0,011) 

1,368 

(0,165) 

1,346 

(0,192) 

1,310 

(0,248) 

Högre utbildning 

 

  0,917 

(0,718) 

0,878 

(0,625) 

0,929 

(0,786) 

0,927 

(0,781) 

Lägre tjänstemän 

 

  0,845 

(0,480) 

 

0,967 

(0,900) 

 

0,906 

(0,720) 

 

0,793 

(0,415) 

 

Högre tjänstemän 

 

  1,026 

(0,913) 

 

1,057 

(0,837) 

 

1,191 

(0,528) 

 

1,142 

(0,639) 

 

Arbetarklass 

 

  0,917 

(0,693) 

 

1,092 

(0,732) 

 

0,914 

(0,739) 

 

0,959 

(0,882) 

 

Offentlig sektor 

 

  1,005 

(0,979) 

1,166 

(0,418) 

 

1,077 

(0,703) 

 

0,989 

(0,955) 

 

Kontant marginal 

 

  0,392 

(0,000) 

 

0,358 

(0,000) 

 

0,364 

(0,000) 

 

0,438 

(0,006) 

 

Gift/sambo 

 

   0,710 

(0,096) 

 

0,718 

(0,111) 

 

0,713 

(0,112) 

 

Yngre barn 

 

   0,613 

(0,010) 

 

0,600 

(0,008) 

 

0,621 

(0,015) 

 

Betalt och obetalt 

arbete 

   0,999 

(0,850) 

 

0,999 

(0,826) 

0,998 

(0,639) 

Kroppsligt 

krävande 

    1,416 

(0,084) 

 

1,284 

(0,231) 

 

Tunga lyft 

 

    1,494 

(0,091) 

 

1,456 

(0,120) 

 

Hög anspänning 

 

     1,821 

(0,002) 

 

Nagelkerke R^2  0,018 0,080 0,114 0,121 0,128 

N=  1196 1190 1137 1035 1008 
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Utifrån tabell 4 åldersgrupp 35-50 kan vi nu se en statistiskt signifikant skillnad mellan 

kvinnor och män när inga andra faktorer kontrolleras för. Med 95 % säkerhet kan vi alltså 

konstatera att sambandet mellan hälsa och kön inte beror på en tillfällighet. Oddskvoten visar 

i modell 1 att sannolikheten att ha sämre än bra hälsa är i genomsnitt 73,8 % högre om du är 

kvinna.  

 

I modell 2 (tabell 4) kontrolleras för socioekonomiska variabler. Signifikansen för kön 

kvarstår och oddsen för kön har nu ökat en aning till 77,6 %. I modell 3 kontrollerar vi även 

för de familjerelaterade variablerna för att se eventuellt befintligt samband med hälsa. När de 

nya variablerna inkluderas höjs oddskvoten för kvinna till 85 %. Variabeln har yngre barn är 

statistiskt signifikant och visar att oddsen för mindre än bra hälsa minskar om man har yngre 

barn i hushållet. Nagelkerke R^2 har nu ett värde på 11,4 % och förklarar därmed ca 11 % av 

variansen i sämre än bra hälsa.  

 

Vidare i modell 4 inkluderar vi de två arbetslivsrelaterade variablerna för att se om arbeten 

som är fysiskt krävande kan ha någon inverkan på hur individen självskattar sin hälsa. Det 

visar sig att arbete som är fysiskt krävande har ett positivt samband med sämre än bra hälsa 

och oddskvoten har nu ökat till ca 92 %. Däremot är de nya kontrollvariablerna inte 

signifikanta då de har värde större än 0,05 (dock fortfarande till 90 % nivå). 

 

Slutligen i vår sista modell (5) kontrollerar vi för den viktigaste kontrollvariabeln som stöder 

vår teori, nämligen hög anspänning
8
. Den visar på ett positivt statistiskt signifikant värde. 

Oddskvoten visar att ett arbete med hög anspänning påverkar den sämre än bra hälsan med 

1,821 gånger än om man inte har ett arbete med hög anspänning. Då många utav variablerna 

visat ett inte statistiskt signifikant samband med hälsa kan vi endast konstatera att 

sannolikheten att ha sämre än bra hälsa ökar om du är kvinna utan yngre barn med 

ekonomiska svårigheter utan kontantmarginal samt har ett arbete med hög anspänning, vilket 

även är den variabel som starkast uttrycker ett samband med självskattad hälsa.  För varje ny 

modell ökar nagelkerke R^2 vilket är normalt då nya variabler inkluderas. Hela tabellen visar 

att våra variabler förklarar 12.8 % av variansen i den beroende variabeln hos åldersgrupp  

                                                
8 En interaktionsvariabel för kön och hög anspänning skapas, men visar inte på signifikant värde. 
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35-50 år. Könsskillnadens statistiska signifikans består i alla fem modeller och oddskvoten 

ökar för varje ny variabelgrupp som inkluderats i regressionsanalysen. Med andra ord finns 

det en könsskillnad i hälsa i denna åldersgrupp som vi inte kan förklara med de variabler vi 

inkluderat i modellerna.  
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Tabell 5. Binär logistisk regression - trappstegsmodell. 

Oddskvoter och signifikansmått inom parantes. Åldersgrupp 

51-65 år. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Konstant  0,255 

(0,000) 

0,755 

(0,534) 

1,420 

(0,600) 

1,258 

(0,736) 

1,194 

(0,799) 

Kön (kvinna)  1,313 

(0,085)  

1,149 

(0,426) 

1,090 

(0,652) 

1,030 

(0,880) 

1,009 

(0,966) 

Lägre utbildning 

 

  1,181 

(0,421) 

1,183 

(0,466) 

1,205 

(0,422) 

1,207 

(0,422) 

Högre utbildning 

 

  0,698 

(0,195) 

0,579 

(0,072) 

0,599 

(0,093) 

0,605 

(0,100) 

Lägre 

tjänstemän 

  0,796 

(0,338) 

 

0,792 

(0,370) 

 

0,810 

(0,425) 

 

0,798 

(0,397) 

 

Högre 

tjänstemän 

  0,496 

(0,013) 

 

0,517 

(0,030) 

 

0,530 

(0,037) 

 

0,513 

(0,029) 

 

Arbetarklass 

 

  0,791 

(0,285) 

 

0,762 

(0,284) 

 

0,736 

(0,248) 

 

0,712 

(0,216) 

 

Offentlig sektor 

 

  1,376 

(0,073) 

 

1,365 

(0,103) 

 

1,342 

(0,127) 

 

1,312 

(0,162) 

 

Har Kontant 

marginal 

  0,737 

(0,441) 

 

0,768 

(0,546) 

 

0,740 

(0,491) 

 

0,745 

(0,501) 

 

Gift/sambo 

 

   0,620 

(0,014) 

 

0,618 

(0,013) 

 

0,640 

(0,024) 

 

Yngre barn 

 

   0,333 

(0,298) 

 

0,301 

(0,257) 

 

0,340 

(0,311) 

 

Betalt och obetalt 

arbete 

   0,995 

(0,517) 

 

0,997 

(0,661) 

 

0,998 

(0,798) 

 

Kroppsligt 

krävande 

    1,332 

(0,144) 

 

1,284 

(0,214) 

 

Tunga lyft 

 

    0,794 

(0,346) 

 

0,815 

(0,406) 

 

Hög anspänning 

 

     1,047 

(0,830) 

 

Nagelkerke R^2  0,005 0,048 0,071 0,076 0,072 

N  917 914 784 782 769 
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Slutligen i tabell 5, åldersgrupp 51-65 år, visar det sig att kön inte är statistiskt signifikant på 5 

% nivå, trots att kön är signifikant på 10 % nivå. Nagelkerke R^2 visar att de 

socioekonomiska variablerna förklarar en större andel av variansen i självskattad allmän hälsa 

jämfört med endast kön (ca 5 % jämfört med mindre än 1 %), dock är andelen väldigt låg.  

Estimatet för kön är väldigt nära 1 och inte signifikant. Den lilla könsskillnaden som visade 

sig i modell 1 försvinner därför helt.  

   

De variabler som visar sig ha ett positivt samband med självskattad allmän hälsa är kön, lägre 

utbildning, offentlig sektor, arbete som är kroppsligt krävande och arbete med hög 

anspänning. Dock som tidigare nämnts är det många utav de oberoende variablerna som har 

ett värde över standardgränsen för ett tillförlitligt signifikant statistiskt värde. Det finns en 

genomgående liten ökning i nagelkerke R^2 (tabell 5) då varje ny variabelgrupp inkluderas, 

men då andelen förklarad varians slutligen hamnar på ca 7 % i modell 5, vilket är ett väldigt 

lågt värde, konstateras att det finns en mängd övriga olika faktorer som tillsammans med våra 

utvalda variabler behövs för att förklara den totala andelen variansen.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur könsskillnader i hälsa ser ut över ålder och med 

hjälp av arbetslivsrelaterade perspektiv samt andra teorier som berör familjeförhållanden och 

som kan tänkas förklara skillnader i hur kvinnor och män upplever deras hälsa. Analysernas 

resultat ska nu återkopplas till tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter. 

Då det i tidigare studier visat sig finnas en stor skillnad i självskattad hälsa mellan könen i 

Sverige jämfört med många andra jämförbara länder (Dahlin & Härkönen, 2012) har vi valt 

att därför endast undersöka ett urval från Sveriges befolkning och vi tittar specifikt på de 

förvärvsarbetande då det är framförallt arbetsrelaterade faktorer som undersöks.  Som tidigare 

kapitel nämnt så tåls det att upprepa att det endast är de sociologiska faktorer vi tar hänsyn 

till.  

Många tidigare studier visar att könsskillnaderna i hälsa är ett faktum och att kvinnor 

rapporterar sämre hälsa än män (Björnberg, 1994). Det blir tydligt även i vår studie. Vår 

första hypotes om att kvinnor har sämre hälsa än män genomgående i alla åldersgrupperna 

visar på att kvinnor i alla tre åldersgrupper tenderar att rapportera sämre än bra hälsa. Dock 

visade vårt resultat statistiskt signifikans endast i åldersgrupp 35-50, trots att korstabellerna 

visar en skillnad i alla åldersgrupper.  I den äldsta gruppen ökar den sämre hälsan för både 

kvinnor och män, dock minskar könsskillnaden. Detta skulle kunna bero på en mängd olika 

förklaringar då vi undersöker allmän hälsa som inkluderar även fysiska faktorer. Det finns 

även stor risk för att de biologiska orsakerna träder in. Dock är det ingenting vi vill analysera 

vidare då det inte är relevant för vår studie. 

Vår andra hypotes vilken var att vi antar att socioekonomiska skillnader förklarar 

könsskillnader i hälsa, bygger på vår förkunskap och tidigare forskning som konstaterat ett 

samband med socioekonomiska resurser och hälsa (Toivanen, 2007; Toivanen och Vinberg, 

2012). I linje med denna tidigare forskning kan resultatet inte stödja hypotesen. Resultatet 

visar på att socioekonomiska faktorer endast förklarar en viss del i könsskillnaden i 

åldersgrupp 1och 3. I den andra åldersgruppen finns det ingen förklaring då koefficienten av 

kön inte förändras. Dock har ekonomins betydelse för hälsan ett positivt signifikant samband 

över alla åldersgrupper. Vårt resultat visar även på att det är kvinnor som utgör majoriteten av 

sämre ekonomiska resurser och även här kan vi dra paralleller med den segregerade 
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arbetsmarknaden. Som nämndes i föregående kapitel har kvinnodominerande yrken oftast 

lägre status och dess positioner är mindre åtråvärda (Nermo, 2012). En individs 

socioekonomiska position är relaterad till dennes livschanser då det påverkar inte bara fysisk 

problematik men även psykisk, då en inre stress på grund av ekonomiska svårigheter uppstår. 

Toivanen och Vinberg (2012) utvecklar detta vidare och menar att en låg lön som inte 

motsvarar den arbetsinsats man gör leder till att allt fler kvinnor upplever stress och olust på 

arbetet.   

Familjebildande och arbete i kombination är för kvinnor en faktor som påverkar hälsa då 

kvinnor fortfarande oftast bär det största ansvaret för hem och barn och samtidigt vill få 

yrkeslivet att fungera. Enligt Halldén (2014), är det även just de typiska kvinnoyrken som 

utger sig för att ha litet handlingsutrymme och saknad påverkan. Denna kombination hög 

anspänning på arbetet och familjeliv leder troligtvis till stress och en känsla av otillräcklighet 

då man som kvinna oftast har huvudansvaret (Björnberg, 2014).  

Hög anspänning är den variabel som används för att mäta psykisk press på arbete och som 

relateras till Karasek & Theorells krav- och kontrollmodell. Resultatet stödjer inte vår tredje 

hypotes som innebär att kvinnor i ålder 35-50 år upplever högre psykisk press då resultatet 

inte visar på några könsskillnader. Däremot har hög anspänning en stor betydelse för hälsa i 

den här åldersgruppen och det kan tänkas vara då det finns andra krav i livet, som till exempel 

familjerelaterade faktorer.  

En ytterligare förklaring skulle även kunna vara den könssegregerade arbetsmarknaden som 

fortfarande råder i dagens samhälle. Kvinnor arbetar till större del inom yrken som 

genomsyras av hög anspänning
9
, som exempelvis omsorgsarbeten där det ofta ingår en 

krävande arbetsmiljö (Toivanen; Toivanen och Vinberg, 2012). Yrken som är 

kvinnodominerande har ofta lägre status vilka oftast förknippas med lägre lön, sämre chanser 

till utveckling i arbetet, sämre möjlighet till befordran och mobilitet, har sämre möjligheter till 

autonomi och påverkan. Detta stödjer tidigare forskning om hur arbetsförhållande är en 

otroligt viktig faktor för vissa aspekter av hälsa (Toivanen, 2007). Coping är ytterligare faktor 

som behandlas i krav och kontrollmodellen och situationer som leder till hög anspänning. 

Dock det har forskats mindre om coping i betydelsen på vilket sätt individen hanterar 

situationer med hög anspänning. I avsnittet tidigare forskning tar vi upp att kvinnor och män 

                                                
9 En korstabell har gjorts och resultatet visar på att kvinnor upplever hög anspänning i större grad än män  
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har olika copingmönster och kvinnor med dess dolda copingmönster tenderar att tiga och 

förödmjukas i känsliga och jobbiga situationer (Theorell, 2012). Detta skulle kunna vara 

ytterligare en förklaring till könsskillnad i hälsa, som tåls att titta vidare på. 

Familjebildande och arbete i kombination är för kvinnor en faktor som påverkar hälsa då 

kvinnor fortfarande oftast bär det största ansvaret för hem och barn och samtidigt vill få 

yrkeslivet att fungera. Denna kombination kan ledda till stress och otillräcklighet då kvinnor 

oftast har huvudansvaret (Björnberg, 2014). Att kvinnor uppskattar att de utför fler timmar av 

det obetalda arbetet än vad män gör är något som visas även i vår studie, dock räcker det inte 

som stöd för att förklara könsskillnaden i självskattad allmän hälsa. Därmed förkastas hypotes 

4 och vårt antagande att totala antalet arbetstimmar förklarar könsskillnaden i självskattad 

allmän hälsa. Däremot bör man ha i åtanke att mätningen för totala arbetstimmar är ett relativt 

grovt mått att mäta kvinnors dubbelarbete. Den är även begränsad då den inte tar hänsyn till 

andra relevanta faktorer som kan tänkas spela roll för hur man upplever de totala 

arbetstimmarna. Exempelvis i kombination med hur arbetstiderna ser ut, familjesituationen, 

antal arbetstimmar som partner har, och som på så sätt skulle kunna skapa en flexibilitet av 

fördelningen av det obetalda och det betalda arbetet. Man väljer helt enkelt vad man ska göra 

och när, vilket skapar en kontroll över vardagslivet (Schnittker, 2007). En ytterligare aspekt 

av detta resultat skulle kunna bero på att vår beroende variabel, självskattad allmän hälsa är 

ett relativt brett område. Hade vi exempelvis fokuserat på stressrelaterade eller endast 

psykologiska problem skulle studien eventuellt visat ett annat resultat. 

I den äldsta åldersgruppen (51-65) visade sig könsskillnaden vara minst signifikant. Det 

innebär att de variabler vi använde oss av i vår studie inte var helt relevanta när det gäller 

könsskillnader i hälsa bland de äldre. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det finns flera 

andra faktorer och variabler som skulle kunna förklara könsskillnaderna i den äldre gruppen. 

En stor anledning är det faktum att denna studie inte har kontrollerat utifrån födelsekohorter, 

som vi nämnde tidigare under metodproblem. Det som syns i vårat resultat är följden av den 

könsskillnad som fanns generationer tidigare (Fors, 2010).  

Det krävs dock att ha i åtanke att vår studie endast innefattar förvärvsarbetande individer. 

Med andra ord inkluderas inte långtidssjukskrivna som i tidigare rapporter uppger vara större 

andel kvinnor (Toivanen, Gisselmann, & Lindfors, 2012). 

En tanke till förklaring till varför skillnaden i självskattad allmän hälsa ökar i Sverige kan 

vara att i linje med att jämställdheten ökar så ökar även medvetenheten om ojämlikheter 
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mellan könen. Då Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen kan det tänkas att man 

då blir mer medveten och uppmärksam gällande könsrelaterade orättvisor som sker i 

samhället. Detta skulle även eventuellt kunna förklara till viss del varför Sverige skiljer sig 

från de övriga länderna i Europa.  

Vidare forskning 

Under studiens gång reflekterade vi kring den könssegregerade arbetsmarknaden vilket skulle 

kunna vara ett ämne för framtida forskning. Något som vi tycker skulle vara intressant att 

undersöka för vidare forskning är att kontrollera könsskillnader utifrån kohorter, då resultatet i 

denna uppsats kan visa på en generationseffekt istället för ålderseffekt. Speciellt i den äldre 

åldersgruppen skulle resultatet kunna förändras om man skulle kunna räkna bort 

generationsskillnader som finns vid jämförelsen. Dock finns relativt lite tidigare forskning om 

psykisk ohälsa hos äldre som är i slutskedet på sin yrkeskarriär. Då resultaten inte visade på 

tydliga könsskillnader i de olika åldersgrupperna skulle det vara intressant att titta på 

självskattad allmän hälsa bland de som inte förvärvsarbetar.  
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