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Sammanfattning  

Denna studie behandlar relationen mellan jämställdhet på samhällsnivå och individuell 

subjektiv hälsa genom att korrelera data från 23 europeiska länder. Materialet erhålles 

ur European Social Survey ed. 4.0 samt Förenta Nationerna. För att utröna i vilken 

utsträckning individuell hälsa i allmänhet och de olika könen i synnerhet påverkas av 

samhällets jämställdhetsgrad utförs linjär sannolikhetsregression i SPSS Statistics 18.0. 

En metod som gör det möjligt att ta hänsyn till andra tänkbara komponenter som kan 

tänkas påverka relationen där emellan. Med tidigare forskning som stöd formuleras 

hypotesen att jämställdhet i det omgivande samhället påverkar såväl kvinnors som mäns 

hälsa positivt. Hypotesen får stöd kontrollerat för faktorer på individnivå. När mått på 

socialt och materiellt välstånd förs in i analysen försvinner emellertid sambandet, något 

som delvis kan förklaras av att mer jämställda samhällen också tenderar att präglas av 

högre nivåer av välfärd. När hänsyn tas till förekomsten av en interaktionseffekt, där 

ökad jämställdhet påverkar kvinnors och mäns hälsa i olika utsträckning, blir sambandet 

mellan jämställdhet och hälsa av negativ karaktär. Resultaten tyder på att den negativa 

effekten på hälsa är större för män än kvinnor vilket kan föras tillbaka på mäns förluster 

av tidigare samhällsprivilegier parallellt med en fortsatt hälsovådlig livsstil. Att också 

kvinnors hälsa i viss mån påverkas negativt kan bero på att kvinnor i takt med ökat 

arbetsdeltagande tar sig an traditionellt maskulina hälsobeteenden samtidigt som de 

fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för hem- och barnomsorg. Samband av detta 

slag är komplexa, för att vidare utröna på vilka sätt individuell hälsa och jämställdhet 

mellan könen samverkar fordras mer forskning på området. 

Nyckelord  

Jämställdhet, könsskillnader i hälsa, subjektiv hälsa, social stratifiering, kvantitativ 

analys, European Social Survey.
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Introduktion  

Internationellt sett har Sverige i många avseenden en långt driven jämställdhet. Trots detta 

finns fortfarande stora skillnader mellan könen. Män som grupp har många fördelar 

beträffande makt, prestige och resurser och rapporterar bättre hälsa än kvinnor, som i sin tur 

har en genomsnittligt längre livslängd. Dessa förhållanden gäller såväl Sverige som globalt 

och tyder på att arbetet mot jämställdhet är långt ifrån fullbordat. I takt med ett ökat omfång 

av aktivt jämställdhetsarbete, ökar också individens medvetenhet om ojämlika förhållanden 

mellan könen och det blir svårare att inte på något sätt förhålla sig till dessa. Att kvinnor och 

män har olika hälsomönster, som rimligtvis kan föras tillbaka på deras olika sätt att leva, 

indikerar att dessa inte är stabila över tid och att hälsan på ett eller annat sätt påverkas av 

samhällets jämställdhetsgrad. Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan 

jämställdhet på samhällsnivå och individuell subjektiv hälsa. 

 

Studien vilar på teoretiska perspektiv kring social ojämlikhet och hälsa i stort, samt mer 

specifik forskning kring förhållanden mellan könen i relation till individuell hälsa. Den mer 

generella ingången grundar sig i Pickett & Wilkinsons (2009) tankar kring hur graden av 

ojämlikhet inom ett samhälle genererar olika sociala, fysiska och psykiska hälsoproblem. 

Något de menar beror på att sociala relationer i mer skiktade samhällen i högre utsträckning 

präglas av statustävlan i motsats till sammanhållning och gemenskap. Då detta tenderar att 

utlösa olika former av social stress hävdar de att människor på alla nivåer av den sociala 

hierarkin mår bättre i mer jämlika samhällen, såväl fattiga som rika. Då också relationen 

mellan könen utgör en form av social stratifiering kopplas detta resonemang samman med 

teoretiska ramverk som mer specifikt berör jämställdhet och hälsa. Här finns forskning som 

tyder på att initiala steg mot jämställdhet påverkar hälsa positivt. Att människor ges större 

makt och inflytande över sitt liv antas generera utjämnande av skillnader i hälsa och livslängd 

medan mindre jämställda samhällen, präglade av stark manlig kultur och hierarki individer 

emellan, visat sig generera sämre hälsa för såväl kvinnor som män (Kawachi och Kennedy, 

1999; Månsdotter m.fl. 2006; 2008; Wilkinson, 2005).  
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Andra resultat indikerar negativa effekter av jämställdhet på hälsa, något som delvis förklaras 

av att kvinnor tenderar att överta traditionellt maskulina områden och beteenden innan det 

motsatta äger rum. Detta kan leda till ökat risktagande och hälsovådligt beteende bland 

kvinnor, samtidigt som män förlorar vissa av sina tidigare samhällsprivilegier (Månsdotter, 

2006). Det finns också de som menar att individer i länder med en mer uttalad 

jämställdhetspolitik riskerar att drabbas av sämre hälsa på grund av en ökad medvetenhet om 

ojämlika förhållanden (Strandh och Nordenmark, 2006). 

 

Med ovanstående resonemang som bakgrund formuleras hypotesen att individuell hälsa, såväl 

kvinnors som mäns, i förlängningen påverkas positivt av ökad jämställdhet. Kunskapen på 

området är begränsad och har främst berört jämställdhet på individnivå. Tidigare forskning 

innehåller heller inte studier som innefattar subjektiv hälsa, något jag hoppas kunna bidra med 

genom att undersöka om, och i så fall hur, individuell självskattad hälsa påverkas av det 

omgivande samhällets jämställdhetsförhållanden. För att begränsa undersökningen ytterligare 

har jag valt att mer specifikt undersöka könsskillnader i hälsa. Detta perspektiv antas då jag 

upplever att större delen av det vetenskapliga arbetet kring genus, jämställdhet och hälsa 

främst fokuserat på kvinnors hälsa och ohälsa, något som varit nödvändigt då mannen länge 

utgjort normen inom forskningen. Hur mäns hälsa och förväntningar på manligt beteende 

eventuellt påverkas av graden av jämställdhet verkar inte lika väl dokumenterat. Detta är en 

kunskapslucka jag hoppas kunna bidra till att fylla genom att undersöka huruvida ökad 

jämställdhet påverkar kvinnors och mäns hälsa på olika sätt. 

 

Problemformulering  

Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida individens subjektiva hälsa 

påverkas av graden av jämställdhet i respektive land, med fokus på hälsoskillnader mellan 

könen. Med detta hoppas jag kunna bidra till diskussionen kring jämställdhet och välfärd i 

allmänhet, samt könsskillnader i hälsa i synnerhet. Detta är sociologiskt relevant då det 

behandlar aspekter av hur individen påverkas av sociala förhållanden och ojämlikheter i 

samhället. Utifrån detta syfte har två frågeställningar formulerats:  

 

 Finns det något samband mellan grad av jämställdhet på samhällsnivå och individuell 

subjektiv hälsa?  

 Hur påverkas kvinnors respektive mäns hälsa av detta eventuella samband? 
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Tidigare  forskning  och  teoretiska  

utgångspunkter  

Utifrån syftet med denna uppsats, att tolka hur individuell hälsa påverkas av ökad 

jämställdhet, krävs en förståelse för ojämlikheter med avseende på hälsa samt en teoretisk 

bakgrund till köns- och genusforskning. Hypotesen, att såväl kvinnor som män mår bättre i 

mer jämställda samhällen, förankras i två övergripande teoretiska resonemang. Det första 

berör forskning och teorier kring social stratifiering och ojämlikheter i hälsa i stort, medan 

den andra ingången belyser mer könsbetingade aspekter av hälsa och hälsorelaterat beteende. 

Slutligen presenteras tidigare forskning på området för jämställdhet och hälsa samt uppsatsens 

hypotesformulering. Detta är stora forskningsområden och de beskrivningar som ges är något 

förenklande, tonvikten kommer genomgående ligga på att belysa det som är relevant för 

problemformuleringen ur ett sociologiskt perspektiv. Det bör också tilläggas att skillnader 

mellan länder och kulturer är stor. Då analysen avser de högre utvecklade Europeiska 

länderna finns det i uppsatsen en betoning på det västerländska. 

Grundläggande  begrepp  

Att testa en hypotes innebär ett deduktivt förhållningssätt vilket medför att på förhand 

definierade begrepp och variabler används. Centrala begrepp för studien är hälsa, 

jämställdhet, jämlikhet, genus samt maskulinitet och femininitet. Då begrepp är relationella är 

det inte enbart av betydelse att tydligt definiera hur dessa bör förstås och är relevanta för 

studien, utan också att beskriva vilka relationer av termer de förutsätter. Detta blir särskilt 

relevant då många av dessa är termer vars innebörd kan variera, inte bara i olika sociala och 

historiska sammanhang, utan också individer emellan. Ambitionen är inte att presentera någon 

slags generaliserbara begrepp som samtliga inom den sociologiska vetenskapen kan ansluta 

sig till utan att välja de definitioner som på bästa sätt belyser diskussionen kring jämställdhet, 

genus och hälsa. För att underlätta för läsaren kommer begreppen förklaras löpande på 

förekommen plats i texten. Det kan vidare vara värt att nämna att studien antar ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där samtliga begrepp ses som socialt och kulturellt 

konstruerade termer och företeelser. Perspektivet vilar på en förståelse av kunskap som 
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innebär att individen, för att kunna tänka och tolka sin omgivning, använder begrepp 

grundade i kulturell och historisk kontext. Då det vi ser är beroende av våra referensramar 

förstås begrepp som produkter av sociala relationer och processer som varierar i tid och rum 

(Butler, 1989; Connell 1995; Foucault, 1980). Som en ingång till det teoretiska avsnittet 

definieras nedan begreppet hälsa. 

 

I enlighet med resonemanget ovan är också hälsa en term vars innebörd är beroende av det 

historiska och sociokulturella sammanhang i vilket den förekommer. Enligt 

Världshälsoorganisationens välkända definition är hälsa 

 (WHO, 1946). Detta 

kan sägas beskriva ett idealtillstånd men erbjuder likväl en förståelse för begreppet. I denna 

uppsats ligger fokus på individens egen upplevelse av sitt välbefinnande, den subjektiva 

hälsan, ett begrepp som vidare tydliggörs och problematiseras i uppsatsens metodavsnitt. 

Ojämlikhet  och  hälsa  

Social stratifiering refererar i stort till den hierarkiska struktur som genererar en ojämn 

distribution av möjligheter och resurser mellan grupper och individer inom ett givet samhälle. 

Denna relationella syn förutsätter att social ojämlikhet och dess effekter på människors 

livsvillkor och hälsa analyseras ur ett strukturellt perspektiv och inte som en konsekvens av 

individuella egenskaper och beteenden. Individers och gruppers olika tillgång till resurser och 

möjligheter, samt vilken betydelse dessa har för hälsan, ses som beroende av dess position i 

en social struktur (Hammarström m.fl. 1996). De tre nyckelaspekterna av fenomenet är enligt 

Weber (1968) klass, status och makt. Tre faktorer som ofta överlappar varandra men som 

också kan verka oberoende, varför de måste förstås var för sig. Även om högt ekonomiskt 

välstånd ofta genererar social status, avgörs individens position i samhället inte enkom av 

dess socioekonomiska tillhörighet. Denna syn på ojämlikhet är relevant för uppsatsen då den 

visar att andra faktorer än klasstillhörighet influerar människors livsvillkor, val och hälsa. För 

att förstå mekanismerna bakom fenomenet krävs dock att dimensioner på såväl mikro- som 

makronivå undersöks.  

 

På individnivå finns en mängd forskning (Lynch och Kaplan, 2000; Marmot, 1996; 2002) 

kring hur den socioekonomiska positionen påverkar hälsa. Något som traditionellt beskrivs på 

basis av yrke, utbildning, inkomst eller tillgång till materiella resurser. Mönstret tyder på att 
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individens position i den ekonomiska och sociala hierarkin är intimt förknippad med livslängd 

och sjukdomsrisk. Förklaringarna som förts fram till detta är många. I stort rör det sig om 

materiella skillnader i livsvillkor och beteenderelaterade skillnader i livsstil så som riskbruk 

av alkohol, rökning eller dålig kost. Andra förklaringar tar sin utgångspunkt i hur olika 

stressfaktorer påverkar hälsan, exempelvis stress och skam över ekonomi eller arbete, samt 

brist på inflytande och kontroll. En forskare som undersöker sambanden mellan individens 

position i den sociala hierarkin och hälsa är Marmot (2004). Enligt honom följer hälsan en 

social gradient vilken är beroende av individens känsla av kontroll över sitt liv samt dess 

möjligheter till socialt engagemang och deltagande. När dessa begränsas uppstår känslor av 

stress som i sin tur leder till ohälsa. Trots att omfattande forskning kunnat uppmäta samband 

mellan socioekonomisk status och ett antal hälsorelaterade utfall, däribland dödlighet och 

sjuklighet, är direktionen av kausalitet omdebatterad. Också en omvänd påverkan, där 

individer med dålig hälsa kan ha svårare att nå högre sociala positioner, bör tas i beaktning 

(Smith, 1999). Studier som undersöker hur hälsotillstånd i ett tidigt skede av livet korrelerar 

med senare utbildning och arbetsförhållanden har kunnat påvisa samband i båda riktningar 

(Currie, 2009; Härkönen m.fl.). I vilken riktning orsakssambanden gäller kan ofta utrönas 

med hjälp av longitudinella studier där individer följs över tid. I de fall låg position kan 

uppmätas före sjuklighet ses omvänd kausalitet inte som en huvudförklaring. Också 

sambandets konsistens, det vill säga att andra studier ger samma resultat, styrker dess validitet 

(Marmot, 1996).  

 

Makrosociala hälsodeterminanter avser de ekonomiska och sociala förhållanden som påverkar 

folkhälsa. Dessa bör förstås som kontextuella och strukturella riskfaktorer snarare än 

individuella och avser exempelvis inkomstfördelning, arbetsmarknad och politisk situation i 

ett givet samhälle. På samhällsnivå påstås ofta att hierarkier inom samhällen försvagar den 

sociala sammanhållningen, vilket anses vara en determinant för hälsa (Kawachi och Kennedy, 

2002). Olika grupper inom ett samhälle har också olika tillgång till hälsovård, olika typer av 

hälsobeteenden och erbjuds olika typer av behandling (van Ryn 2002). Pickett & Wilkinsons 

(2009) forskning berör frågor om ojämlikhet ur ett folkhälsoperspektiv med utgångspunkten 

att samhällets ekonomiska och sociala struktur påverkar hälsa. Genom att undersöka hur 

graden av ojämlikhet i ett samhälle korrelerar med befolkningens medellivslängd, kriminalitet 

samt psykisk och fysisk hälsa, hävdar de att social differentiering är direkt skadligt för såväl 

samhälle som individ. Något som bland annat förklaras av att större inkomstskillnader leder 

till ökade sociala avstånd. Med tiden formas klass och kultur kring dessa och skillnader i 
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inkomst övertäcks med olika statussmarkörer som exempelvis estetisk smak eller utbildning. 

Den sociala stress som uppkommer av jämförelse och statussträvan inom samhället leder 

enligt Pickett och Wilkinson (2009) till ökad oro och sjukdom samtidigt som det minskar tillit 

invånare emellan och uppmuntrar till överdriven konsumtion. Då detta drabbar människor på 

samtliga nivåer av den sociala hierarkin, menar de att alla mår bättre i mer jämlika samhällen 

präglade av gemenskap och sammanhållning. Pickett & Wilkinson (2009) har omfattande 

forskning och statistik som stöd för sin argumentation. De använder sig av väl ansedda och 

respektabla internationella datakällor så som Förenta Nationerna, Världsbanken, 

Världshälsoorganisationen och UNICEF. Skillnaderna i utbredning av olika sociala problem 

visar sig vara stor länder emellan. Vissa är två till tre gånger så vanligt förekommande i länder 

med stora inkomstskillnader, medan andra är tio gånger så vanliga. Att utfallen är påtagligt 

värre i mer ojämlika samhällen och tendensen densamma beträffande i stort sett alla sociala 

och hälsorelaterade problem, menar de delvis kan förklaras av att effekter av ojämlikhet 

påverkar merparten av befolkningen från topp till botten och inte enbart de fattigaste. 

 

Huruvida social ojämlikhet i sig orsakar ohälsa på samhällsnivå är en omdebatterad fråga och 

Pickett & Wilkinson har fått en del kritik för sina påståenden. I stora drag består kritiken i att 

korrelation inte nödvändigtvis innebär kausalitet och att den negativa effekten på hälsa kan ha 

andra orsaker än just social differentiering. Goldthorpe (2009) menar att Pickett & Wilkinson 

förlitar sig för mycket på inkomstskillnader och med detta bortser från andra former av 

ojämlikhet. Då detta kan hävdas vara ett endimensionellt sätt att förstå social stratifiering kan 

det argumenteras för att mer forskning krävs för att stödja deras tes. Goldthorpe (2009) menar 

också att de refererar till social hierarki utan att förtydliga vad som egentligen avses med 

detta. Exempelvis skiljer de inte på klass och status som olika former av social stratifiering 

utan använder snarare dessa synonymt. Likt Weber menar han att kopplingen mellan inkomst 

och status inte alltid är stark, detta då status ofta är förknippat med andra saker som 

exempelvis yrke. Också Deaton (2003) påtalar att det inte är inkomstojämlikheter i sig självt 

som orsakar sämre hälsa. Han menar att de korrelationer som påvisas kan bero på 

utomstående faktorer som i sin tur korrelerar med inkomstskillnader, här avses exempelvis 

utbildning eller social position. Enligt honom finns det inte nödvändigtvis något som tyder på 

att stora inkomstskillnader inom ett samhälle är den huvudsakliga förklaringen bakom 

stressfaktorer och skillnader i hälsa. Pickett & Wilkinson (2006) har i andra publikationer 

förtydligat att inkomstskillnader i sig inte bör förstås som en direkt kausal determinant för 

hälsa, utan snarare som ett ramverk runt vilket social klassdifferentiering tar plats. Större 
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inkomstskillnader leder till ökade sociala avstånd, större skillnader i kulturella statusmarkörer 

och ett mer stratifierat samhälle. I en jämförelse av olika studier som stödjer deras hypotes 

med studier som talar emot denna framkommer att inkomst kan relateras till klass i de 

avseenden det fungerar som ett mått på sociala klasskillnader. I mindre områden, där 

inkomstskillnader är mindre sannolika att reflektera graden av social stratifiering i det 

omgivande samhället, är de i lägre utsträckning relaterade till hälsa. Det Pickett & Wilkinson 

(2006; 2009) ytterst tillför är idén om att problem relaterade till stress och social status är 

vanligare i länder med större inkomstklyftor. Att länder som har negativa utfall på ett problem 

också har det på andra indikerar att de delar samma underliggande orsaker. När två fenomen i 

stort sett alltid uppträder tillsammans är det relativt riskfritt att anta att dessa har ett samband. 

Kön  och  hälsa  

Relationen mellan kön och hälsa är ett väl undersökt område som i sin helhet inte kan 

sammanfattas i denna uppsats, tonvikten kommer främst ligga på det som direkt kan relateras 

till syfte och frågeställningar. Då förståelsen för kön, genus och skillnader i hälsa delvis utgör 

studiens bakgrund är det relevant att också ta upp några av de orsaker och förklaringar som 

framförts till varför skillnader i hälsa mellan kvinnor och män existerar. Då dessa skillnader i 

viss mån kan förklaras av mäns hälsobeteende och olika maskulinitetsideal kommer fokus i 

detta avsnitt ligga på maskulinitet till förmån för femininitet. 

Genus  och  könsskillnader  

Ur ett sociologiskt perspektiv förstås kvinnors och mäns olika sociala roller och identiteter 

som en konsekvens av de socialt definierade kategorierna kvinna och man. Skillnader mellan 

könen innebär inte social ojämlikhet i sig självt, men kan bidra till att skapa olika möjligheter 

och förutsättningar för individer beroende på deras könstillhörighet. Då mäns sätt att vara i de 

flesta samhällen värderas högre än kvinnors fungerar kön bland annat som ett uttryck för 

social status vilket leder till olikheter beträffande makt, prestige och välstånd (Butler, 1989; 

Courtenay, 2000; Hirdman, 1998). Tidigare talade man ofta om könsroller och åsyftade då de 

olika stereotypa rollbeteenden kvinnor och män socialiseras in i genom uppfostran och annan 

social påverkan. Begreppet har problematiserats då det indikerar substans och tidsstabilitet i 

de roller och beteenden som kopplas till respektive kön, samtidigt som det ger intryck av att 

individer kan kliva i och ut ur roller som de själva vill och önskar. Kritiker menar också att 

rollteorier tenderar att fungera som förklaringsmodeller till könsskillnader och diskriminering 
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(Baude, 1987). Rubin (1975) var den första att argumentera för att den vidare termen genus 

bättre belyser maktstrukturer och relationer mellan könen. Genusbegreppet inrymmer inte 

bara en större mångfald av möjliga identiteter och tillhörigheter utan också en dimension av 

föränderlighet (Hirdman, 1998; Rubin, 1975). Idag syns en återgång till att det biologiska och 

sociala könet oundvikligen är sammansatta och allt fler sociologer menar att såväl kön som 

genus bör förstås som sociala konstruktioner. Inte bara är genus en rent social skapelse utan 

fast essens, också den mänskliga kroppen är subjekt för de sociala krafter som skapar och 

transformerar den på olika sätt. Forskare som sluter sig till denna socialkonstruktivistiska syn 

(Butler, 1989; Connell, 1995; Foucault, 1980) motsäger sig alla biologiska grunder för 

könsmässiga skillnader och menar att identiteter uppkommer i relation till uppfattningar om 

kvinnligt och manligt i samhället, vilka i sin tur hjälper till att forma dessa skillnader. Bland 

annat påverkar föreställningar om genus biologin genom att män uppmuntras träna muskler, 

samtidigt som biologiska faktorer påverkar föreställningar om genus genom att amning 

motiverar kvinnor att ta ut en större del av föräldraledigheten. Diskussionen kring det 

biologiska respektive sociala könet är central för studien då dessa antas påverka såväl 

varandra som könsskillnader i hälsa (Annandale och Hunt, 2002; Wahl, 2001).  

 

Begreppet maskulinitet innefattar likt termen genus en mängd olika maktrelationer och 

hierarkier. Ålder, etnicitet, klass och sexualitet är bara några exempel på faktorer som kan 

samverka och överlappa varandra. För att belysa komplexiteten i olika former och uttryck för 

mäns könstillhörighet bör vi enligt Connell (1995) använda begreppet maskuliniteter i plural. 

Hon menar att alla män, på ett eller annat sätt, förhåller sig till en dominerande bild av 

maskulinitet vilken hon benämner den hegemoniska maskuliniteten. Då maskulinitet får sin 

betydelse genom social kontext varierar dess karaktäristiska drag i tid och rum. I modern 

västerländsk kultur kopplas den ofta till en vit heterosexuell medelklassman, samt olika 

utmärkande egenskaper så som rationalitet och fysisk styrka. Som ett resultat av att inte leva 

upp till denna ideala standard upplever många män känslor av underordning och 

marginalisering. Hegemonibegreppet förutsätter inte bara att en dominant grupp män har 

företräde utan också att underordnade grupper låter sig domineras och i vissa fall själva 

reproducerar dessa förhållanden (Connell, 1995).  

 

Kritik som riktats mot denna förståelse utgörs främst av ett ifrågasättande av användandet av 

olika maskulinitetskategorier, detta då kategoriseringen i sig kan sägas stå i motsättning till 

det pluralistiska i begreppet. Risken med att uttrycka ideal på detta sätt är att de befästs och 
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efterhand uppfattas som de enda möjliga roller en man kan anta (Lohan, 2007). Connell har 

vidare kritiserats för att vara alltför centrerad vid en västerländsk kontext, något som blir 

problematiskt när begreppen tas in i andra sammanhang (Evans m.fl. 2011). Då denna studie 

utförs ur en västerländsk synvinkel ses detta inte som en begränsning. Connells (1995) 

förståelse av maskulinitet erbjuder en bra referensram för studien och hennes avsikt verkar 

snarare vara att belysa det föränderliga i begreppet genus och dess olika skepnader. Särskilt 

relevanta blir hennes begrepp då såväl kvinnors som mäns hälsobeteende påverkas av att det 

hegemoniska idealet eftersträvas. Bland annat tenderar män som inte uppnår den idealiserade 

maskuliniteten att kompensera detta genom riskfyllda aktiviteter som exempelvis fortkörning 

eller alkoholkonsumtion. Maktassymmetrier i genusrelationer kan i enlighet med detta förstås 

som underliggande för mäns negativa hälsobeteenden. En annan forskare som argumenterar 

för att män ofta föredrar risker och fysiskt lidande till förmån för att bli förknippade med 

feminina egenskaper så som sårbarhet, beroende och passivitet är Courtenay (2003). Mäns 

motstånd att uppsöka vård och engagera sig i hälsopreventivt beteende kan enligt honom 

förstås som ett undvikande av femininitet. Detta blir särskilt påtagligt när en sjukdom är 

specifikt kopplad till femininitet. Exempelvis rapporterar män som diagnostiserats med 

bröstcancer känslor av chock och åtlöje (Naymark, 2006). Att upplevelsen av den egna 

manligheten hotas kan vara en av de underliggande orsakerna till att män engagerar sig i 

riskfyllt beteende. 

Hälsoparadoxen  

Att kvinnor, trots att de i det stora flertalet av världens länder har en genomsnittligt högre 

livslängd, tenderar att rapportera sämre hälsa brukar i forskningssammanhang benämnas 

köns- eller hälsoparadoxen. Kvinnor överlever män trots att de enligt en mängd statistiska 

undersökningar har högre grader av sjukfrånvaro, förtidspensionering, vårdkonsumtion och 

läkemedelsanvändning (Danielsson och Lindberg, 2001; Hammarström m.fl. 1996; Waldron, 

2000). Till detta har olika förklaringsmodeller förts fram, såväl biologiska som psykologiska 

och sociokulturella. Då detta är en sociologiskt inriktad uppsats kommer liten vikt läggas vid 

biologiska förklaringar. Det kan likväl vara värt att nämna några av de omständigheter som 

inte enbart kan förklaras av sociala villkor. Det faktum att kvinnor lever längre än män i de 

flesta kända samhällen, liksom att fler pojkar än flickor drabbas av spädbarnsdöd, ger stöd till 

biologiska förklaringar (Hammarström m.fl. 1996). Då det sannolikt rör sig om ett samspel 

mellan olika orsaker och mekanismer, kan vi inte helt bortse från dessa. Däremot kan 

biologiska modeller i sig självt inte förklara hälsoparadoxen eller andra typer av hälsorelaterat 
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beteende som är relevant för studien. Att utgå från ett sociologiskt perspektiv erbjuder andra 

förklaringsmodeller till könsskillnader i beteendemönster och livsvillkor. Sociokulturella 

förklaringsmodeller tar ofta utgångspunkt i kvinnors och mäns olika livsvillkor beträffande 

exempelvis arbetsförhållanden, familjesituation och sociala relationer (Annandale och Hunt, 

2002; Connell, 1995; Hirdman, 1998). Den sociala mekanism som upprätthåller isärhållandet 

av kvinnor och män brukar benämnas genussystemet, ett system som verkar genom att könen 

påskrivs olika beteenden, uppgifter och egenskaper. Detta leder till att kvinnor och män 

arbetar med olika saker, tar olika stort ansvar för barn och hem samt har olika möjligheter till 

makt och inflytande i samhället. Något som i sin tur skapar olika förhållningssätt till 

hälsovanor, risktagande och sjukdomsbeteende (Hammarström m.fl. 1996). Något som talar 

för den sociala förklaringsmodellen är att kvinnor och män i liknande socioekonomiska 

situationer visat sig ligga på ungefär samma hälsonivå (Bartley, 2004). Det har också visat sig 

att munkar och nunnor som lever under likartade förhållanden i stort sett lever lika länge 

(Luy, 2009). En annan förklaring är att den traditionellt manliga livsstilen är mer riskfylld, här 

avses exempelvis rökning, alkoholkonsumtion och trafikolyckor. Att män inte besöker läkare i 

samma utsträckning och ofta söker vård sent i sjukdomsförloppet kan som tidigare diskuterats 

bero på olika manlighetsideal i vilka uttryckandet av svag- och sårbarhet inte premieras.  

 

I enlighet med detta går såväl kvinnors som mäns sjukdomsmönster att härleda till förväntade 

uttryck för maskulinitet respektive femininitet. Att inte demonstrera genus på ett, av samhället 

definierat sätt, kan resultera i känslor av skam och psykisk ohälsa. Kvinnor förväntas ofta vara 

mer vårdande och kroppsmedvetna, medan den manliga livsstilen innefattar mer risktagande 

och hälsovådligt beteende (Courtenay, 2000; Hammarström m.fl. 1996). Det är vidare värt att 

nämna att beteenden som tidigare varit starkt kopplade till manligt beteende så som rökning, 

överdriven alkoholkonsumtion, risktagande och självskadebeteende också ökat bland kvinnor 

i takt med ökat arbetsdeltagande. Även om kvinnors traditionella fokus på familjeomsorg 

fortfarande är en viktig del av samhället finns en trend som involverar mindre direkt barn- och 

hemomsorg och mer arbetskraftsdeltagande, samtidigt som en liknande trend visar på en 

motsatt effekt för män. Dessa förändringar tyder på att skillnader i köns- och hälsomässiga 

beteenden inte är stabila över tid (Waldron, 2000). I enlighet med ovanstående resonemang 

kan hälsorelaterat beteende förstås som en del av de sociala och kulturella aktiviteter kvinnor 

och män engagerar sig i för att demonstrera kön. När hänsyn tas till att kvinnor och män 

konstruerar olika föreställningar om hälsa, lär sig olika hälsobeteenden samt har olika tillgång 

till resurser är inte hälsoparadoxen längre en självklar paradox (Courtenay, 2000). 
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Jämställdhet  och  hälsa  

Relationen mellan jämställdhet och hälsa är ett relativt outforskat område, ett par teoretiska 

förklaringsmodeller har emellertid förts fram. Månsdotter m.fl. (2006; 2008) förespråkar den 

så kallade konvergensteorin där fullbordad jämställdhet tros generera samma attityder, villkor 

och beteenden för kvinnor och män. Ett samhälle där båda könen har liknande incitament att 

verka i såväl privat som offentlig sfär antas enligt detta perspektiv leda till utjämnande av 

skillnader i hälsa och livslängd. Ett annat perspektiv är teorin om multipla roller (Biddle, 

1986), där tillgång till flera möjliga roller och beteenden tros gynna hälsa för båda könen i 

form av mer varierade och valbara liv. Även om utökade ansvarsområden och uppgifter i viss 

mån kan innebära ökad press och konflikter, kan det också generera hälsomässiga fördelar då 

stress på ett område kan kompenseras med positiva omständigheter på ett annat. Studier visar 

att hälsoproblem kopplade till utökade ansvarsområden är mindre allvarliga än de som kan 

föras tillbaka på känslor av begränsning (Barnett, 2004; Biddle, 1986). En tredje teori, den om 

relativ jämställdhet, utgår från att hälsa påverkas av hur jämställdhet i individuella relationer 

förhåller sig till förändringar på samhällsnivå. Kvinnor som lever i länder med tydliga 

jämställdhetspolitiska mål riskerar enligt denna teori att drabbas av sämre hälsa på grund av 

en ökad medvetenhet om sin underordning. Något som antas gälla så länge jämställdhet på 

individnivå inte lever upp till samhällets målsättningar (Strandh och Nordenmark, 2006). 

 

Ofta fokuserar studier av könsskillnader på vilka nackdelar de genererar för kvinnor, 

respektive fördelar för män, här avses exempelvis ekonomisk och politisk makt eller ansvar 

för hushållsarbete och barnuppfostran. Studier visar emellertid att kvinnors ökade status leder 

till lägre dödstal också för män och spädbarn. Detta gäller inte enbart studier av hälsa och 

utveckling i fattigare länder (Wiliamson och Boehmer, 1997), liknande resultat har också 

framkommit i analyser av data från de amerikanska delstaterna (Kawachi och Kennedy, 

1999). I Kawachi och Kennedys (1999) studie av de amerikanska delstaterna var dödstalen 

märkbart lägre där kvinnors status var hög beträffande andelen kvinnliga representanter i 

regering samt ekonomisk självständighet. Kvinnlig status hade till och med ett starkare 

samband med mäns dödlighet än kvinnors. Samma bild växer fram i Williamson och 

Boehmers (1997) rapport av sambandet mellan hälsa och graden av diskriminering gentemot 

kvinnor, i vilken kvinnors position förklarade lika mycket av båda könens förväntade 

livslängd.  I lägre utvecklade länder förklaras detta delvis av att lägre utbildningsnivå bland 

kvinnor ofta går hand i hand med höga nivåer spädbarnsdöd (Wilkinson 2005). Men varför 
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sjunker då mäns dödstal när kvinnors status i samhället ökar? Det kan tyckas underligt att 

mäns hälsa gynnas trots att de tappar uppenbara ekonomiska och maktmässiga fördelar. 

Förklaringar till detta kan grunda sig i att samhällen där kvinnors status är låg, ofta 

kännetecknas av starkare manlig kultur och hierarki individer emellan. En kultur som präglas 

av större andel olyckor, våld och alkoholrelaterade dödsfall påverkar i synnerhet mäns hälsa 

negativt. Att detta upprätthålls menar Wilkinson (2005) till viss del kan bero på att denna typ 

av kultur också tenderar att premiera manliga attribut och beteenden framför kvinnliga. I mer 

jämlika samhällen där fysisk styrka, position och auktoritet är av mindre vikt, är kvinnors 

status ofta högre. Detta tenderar också att gå hand i hand med mindre fientliga och aggressiva 

sociala relationer, vilket i sin tur leder till större tillit invånarna emellan (Wilkinson, 2005). 

 

I svensk kontext har Månsdotter (2006; 2008) undersökt hur jämställda relationer på 

individnivå påverkar hälsa genom att studera samtliga svenska par som fick sitt första barn 

tillsammans 1978. Graden av jämställdhet mäts genom inkomstfördelning, yrkesposition samt 

uttag av föräldraledighet och barnomsorg. Hon kategoriserar relationerna enligt grad av 

, med vilket hon avser manlig dominans inom publika sfärer respektive 

kvinnlig inom reproduktiva. I arbetsliv och det offentliga visar sig kvinnor i traditionella 

relationer ha minskade hälsorisker jämfört med jämställda kvinnor, något som tyder på att 

kvinnor i arbetslivet tar sig an mer riskfyllda hälsobeteenden. För männen är resultatet det 

omvända, att befinna sig i traditionellt icke-jämställda relationer ökar hälsoriskerna. I den 

privata sfären löper såväl män som kvinnor i mer jämställda relationer lägre risk för dödlig- 

och sjuklighet, något som förklaras av att män som tar större ansvar för hem- och barnomsorg 

tenderar att utsätta sig för färre risker (Månsdotter, 2006; 2008). Att delat omsorgs- och 

hushållsarbete genererar 18 % minskad dödlighet bland kvinnor förklaras av att den stress 

som uppkommer av dubbelarbete reduceras. Resultatet ger stöd åt konvergensteorin där ett 

mer jämställt föräldraskap associeras med minskade skillnader i hälsorelaterat beteende. 

 

Det finns också studier som pekar på att jämställdhet på samhällsnivå kan påverka hälsa 

negativt. En svensk studie som undersökt sambandet mellan jämställdhet i ett antal svenska 

kommuner och folkhälsa visar att högre jämställdhet genererar högre nivåer av sjukskrivning 

och förtida död bland såväl kvinnor som män (Backhans m.fl. 2007). Till detta har olika 

förklaringar förts fram, bland annat att jämställdheten i Sverige nått längre än på många andra 

platser i världen men fortfarande inte är fullbordad. Att kvinnor tagit ökad plats på 

arbetsmarknaden och samtidigt fortsätter ansvara för större delen av barn- och hemarbete tros 
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leda till ökad stress och ohälsa bland kvinnor. Männens försämrade hälsa förklaras dels av 

förlust av tidigare samhällsprivilegier, dels av att det fortfarande saknas motiv att minska 

riskfyllda beteenden. Sannolikt är sambandet mellan jämställdhet och hälsa av icke-linjär 

karaktär, grundläggande rättigheter tros gynna hälsan samtidigt som processer mot 

jämställdhet kan innebära vissa risker då kvinnor tar över traditionellt manliga domäner innan 

det motsatta äger rum (Backhans m.fl. 2007; Månsdotter m.fl., 2006). 

Hypotesformulering  

Förhållanden mellan könen har betydelse för flera grundläggande rättigheter så som tillgång 

till resurser, reproduktion, utbildning och inflytande. Då detta är faktorer som alla påverkar 

individuell hälsa är det också rimligt att anta att hälsa på ett eller annat sätt påverkas av ökad 

jämställdhet. Att kvinnors och mäns olika hälsomönster och beteenden kan föras tillbaka på 

könens olika levnadssätt indikerar att ökad jämställdhet leder till utjämnande av skillnader i 

hälsa och livslängd. Däremot är det inte självklart att hälsan enbart påverkas positivt. Då 

fenomenet rör djupt rotade föreställningar om hur kvinnor och män förväntas bete sig kan 

förändringar också tänkas leda till påfrestningar i form av oro och stress. I enlighet med 

uppsatsens teoretiska resonemang antas hypotesen att ökad jämställdhet på det stora hela 

påverkar hälsan positivt. Detta då de hälsomässiga fördelar detta genererar på sikt bör 

överskrida negativa effekter. Då jämställdhet ökar delaktighet och inflytande samt leder till 

mer flexibla och valbara livsmöjligheter är det sannolikt att hälsonivåer på sikt höjs. I 

förhållande till studiens fokusområde, könsskillnader i hälsa, antas hypotesen att ökad 

jämställdhet på samhällsnivå genererar ökade incitament för män att engagera sig i 

hälsobefrämjande beteenden. Något som på sikt bör leda till förbättrad hälsa för båda könen. 

Kvinnors hälsa skulle bland annat kunna gynnas av att den stress som förknippas med 

dubbelarbete reduceras, men också av att kvinnors status i samhället på det stora hela höjs. 

Data  och  metod  

Datamaterial  

Att undersöka hur jämställdhet på samhällsnivå korrelerar med individuell subjektiv hälsa 

kräver en översikt av ett större antal länder. För detta lämpar sig en kvantitativ ansats, ett 

arbetsförfarande som vidare möjliggör analys av en stor mängd data på individnivå. För 
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mikroanalysen används aggregerad data från European Social Survey (ESS ed. 4.0, 2008), ett 

gemensamt europeiskt projekt vars syfte är att undersöka och kartlägga skillnader i attityder, 

beteende och förtroende. Projektet finansieras och samordnas av European Science 

Foundation, EU-kommissionen samt forskningsråd i ett flertal europeiska länder, däribland 

Sverige. Att antalet deltagande länder och respondenter är stort och materialet innehåller en 

stor mängd individuella uppgifter, gör att materialet lämpar sig väl för denna studie. Ur 

materialet, som innehåller data från totalt 29 länder, har 6 länder exkluderats. Detta då 

länderna anses ha för låga nivåer av materiellt och socialt välstånd för att kunna ingå i 

analysen. Länderna, som inte är eller nyligen blivit, medlemmar av Europeiska Unionen och 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är Bulgarien, Kroatien, 

Turkiet Rumänien, Ryssland och Ukraina.  

 

Trots att ESS är en relativt ny undersökning har den etablerats som en säker 

informationskälla. ESS metodologiska tillvägagångssätt präglas av hög vetenskaplig 

rigorösitet och samtliga protokoll och arbetsförfaranden finns tillgängliga för allmänheten, 

något som styrker dess validitet. Svarsfrekvensen varierar något mellan olika länder (50-

80%), dock är den genomsnittliga svarsfrekvensen på 70 % att betrakta som hög i jämförelse 

med andra sociala datakällor (ESS, 2010). ESS har genomförts i fyra omgångar mellan 2002 

och 2008. I denna studie används data från den senast genomförda undersökning som 

bearbetats för statistisk analys (ESS ed. 4.0, 2008). För att öka studiens validitet används 

övrig statistik på makronivå från närliggande år. 

 

Datamaterialet från ESS korreleras med Förenta Nationernas samlade mått på jämställdhet, 

Gender Inequality Index (FN, 2008). Ett mått som utformats i syfte att erbjuda empiriska 

grunder för analys, samt påvisa i vilken utsträckning mänsklig utveckling påverkas av 

jämställdhetsförhållanden mellan könen. Måttet tar hänsyn till jämlikhet mellan kvinnor och 

män i tre avseenden; reproduktiv hälsa, arbetsdeltagande samt makt och inflytande. Dessa 

dimensioner mäts genom vidden av mödradödlighet och tonårsfödslar, arbetsdeltagande och 

utbildningsnivåer samt fördelning av politiska mandat i respektive lands regering (FN, 2008). 

I undersökningen tas ingen hänsyn till jämställdhet på individnivå, exempelvis i 

familjerelationer, fokus ligger ytterst på förhållanden och strukturer i samhället i stort.  
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Tabell 1 Korstabulering av genomsnittet för god subjektiv hälsa och kön uppdelat på respektive land. 

Resultatet redovisas i procent och antal respondenter. Vidare syns respektive lands nivå av 

jämställdhet, inkomstjämlikhet samt socialt och materiellt välstånd. 
__________________________________________________________________________________________ 

     Land      N      N män   N kvinnor   God hälsa 1  God hälsa      GI I 2          GINI 3          HDI 4 
      män            kvinnor 

Belgien (BE)     1544       766       778  79,0%            75,4%          76,4             67,0           86,7 
Schweiz (CH)   1628       751       877       85,9%            83,6%          77,2             66,3           87,4 

Cypern (CY)     1115       569       546   85,1%            79,1%          71,6             65.0           81,0 
Tjeckien (CZ)   1861       910       951  68,1%            59,9%          67,0             74,2            84,1 
Tyskland (DE)  2483      1328      1155  64,1%            63,9%          76,0             71,7           88,5 
Danmark (DK) 1438       724       714  77,8%            77,7%          79,1             75,3           86,6 
Estland (EE)     1468       826      1468  47,8%            47,9%          59,1     64,0            81,2 
Spanien (ES)     2252       1095     1157             76,1%            66,8%          72,0             65,3            86,3 
Finland (FI )     1940       978       962              66,4%            68,4%          75,2             73,1           87,1 
Frankrike (FR)1827       847        980              68,6%            67,9%          74,0             67,3            87,2 
Storbrit. (GB)   2077       984       1093  74,9%            75,6%          64,5             64,0           84,9 
Grekland (GR) 1941       872       1069  87,6%            82,3%          68,3             65,7           85,5 
Ungern (HU)     1373       652       721  56,1%            49,4%          61,8             70,0           80,5 
Israel (IL)    2183       989       1194  74,2%            74,6%          66,8             60,8           87,2 
I rland (IR)     1588       744       844              82,3%            86,6%          65,6             65,7           89,5 
Lettland (LV)   1782       687       1095  52,1%            40,0%          68,4             64,3           76,9 
Nederl. (NL)    1609       783       826              81,5%            74,6%          82,6             69,1           89,0 
Norge (NO)       1385       732       653              78,6%            75,8%          76,6             74,2           93,8 
Polen (PL)        1434       685        749              64,7%            57,3%          67,5             65,1            79,5 
Portugal (PT)   2017       808       1209            59,4%            48,5%          69,0             61,5           79,5 
Sverige (SE)     1581       798       783   82,3%            76,2%          78,8             75,0           88,5 
Slovenien (SI )  1149       537        612  62,4%            52,0%          70,7             68.8           82,8 
Slovakien (SK)1652       697       955   66,4%            53,3%          64,8             74,2           81,8 

_________________________________________________________________________________________ 

Totalt antal (N):         39 328 
___________________________________________________________________________ 

                                                      
1  Hälsovariabeln  visar  genomsnittet  av  de  respondenter  som  uppgett  god/  väldigt  god  hälsa.  Materialet  är  viktat  
för  underrepresenterande  grupper  och  innehåller  endast  individer  mellan  18  och  75  år  (ESS  ed.  4.0,  2008).    
2  Gender  Inequality  Index  varierar  0-100,  där  0  innebär  icke-jämställt  och  100  totalt  jämställt  (FN,  2008).    
3  Index  skapat  av  Gini-koefficienten  varierar  0-100,  där  0  innebär  icke-jämlikt  beträffande  inkomst  och  
100  totalt  jämlikt,  det  vill  säga  alla  individer  i  landet  har  samma  inkomst  (FN,  2009).  
4  Human  Development  Index  varierar  0-100,  ett  högre  värde  innebär  högre  nivå  av  socialt  och  materiellt  
välstånd  (FN,  2010).  
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Analysmetod  

För att undersöka huruvida något samband kan uppmätas mellan respektive lands grad av 

jämställdhet, subjektiv hälsa och kön bearbetas ovan nämnda data i statistikprogrammet SPSS 

18.0. Eventuella skillnader och samband utrönas genom linjär sannolikhetsregression med 

vilken syftet är att predicera sannolikheten för ett visst utfall. I modellen används en binär 

beroendevariabel som endast kan anta värdena noll eller ett och prediktionen avser 

sannolikheten att y ska anta värdet ett, vilket i detta fall innebär att individen ska ha god hälsa. 

Metoden, som ofta används när datamaterialet är av tvärssnittssort, kan föra med sig en del 

problem. En osäkerhet är att beroendevariabeln endast kan anta värdena noll eller ett trots att 

ingen sådan begränsning finns för modellen. För att minimera risken att predicerade utfall 

hamnar utanför detta intervall anpassas makrovariablerna genom att respektive medelvärde 

subtraheras från det ursprungliga variabelvärdet. Också åldersvariabeln får ny referenspunkt 

(50). Frekvenserna för de nya variablerna redovisas i tabell 2. Genom att titta på interceptet i 

modellerna fås en uppfattning om huruvida värdet ligger inom det korrekta intervallet (0-1). 

Den linjära modellen riskerar vidare att medföra heteroskedastiska feltermer vilket innebär att 

dessa har en icke-kontinuerlig varians. Heteroskedasticitet kan leda till felaktiga standardfel 

och bristande effektivitet i skattningarna. För att minimera denna risk, samt öka studiens 

validitet, har sambanden också undersökts med logistisk regressions. En metod som möjliggör 

effektiva skattningar av regressionsparametrarna och vars prediktioner alltid faller inom det 

korrekta intervallet (Edling och Hedström, 2003). Resultaten för detta redovisas i appendix A.  

 

Då koefficienternas riktning och signifikans visar sig vara likvärdiga kommer den linjära 

modellen användas. Detta då den är lättare att tolka samt tillåter jämförelse av estimater 

modeller emellan. Metoden gör det vidare möjligt att kontrollera effekter för ett flertal 

faktorer på såväl individ- som samhällsnivå (Mood, 2010). Genom konstanthållning för 

individuella egenskaper tas hänsyn till faktorer på mikronivå som kan tänkas variera länder 

emellan. Då såväl jämställdhetsgrad som individuell hälsa sannolikt också påverkas av 

exempelvis välfärdsnivå, klasskillnader och politiskt klimat i respektive land blir det av stor 

vikt att begränsa inverkan av yttre omständigheter på makronivå. Mer utvecklade länder 

tenderar inte bara att ha högre utbildningsnivåer och större andel kvinnligt arbetsdeltagande 

utan också mer tillgänglig hälso- och sjukvård. För att i största möjliga mån minska denna 

inverkan kommer så likställda länder som möjligt användas i analysen. Förutom att de länder 
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som valts har höga nivåer av ekonomisk, demokratisk och hälsomässig utveckling, används 

ett antal kontrollvariabler på samhällsnivå, mer om dessa i nästa avsnitt. 
 

Tabell 2 Deskriptiv statistik av de variabler som inkluderas i analysen.  
__________________________________________________________________________________________ 

Variabel                  Medelvärde    SD               Min                 Max           N         Saknade 

God/ väldigt god hälsa (d) 0,69 0,463 0 1           39 330           24 

Kön - kvinna (d) 0,53 0,499 0 1           39 352            2 

Ålder                          -4,66 15,659           -32 25         39 354            0              

Hög Utbildning (d) 0,29 0,453 0 1           39 284           70 

Medel utbildning (d) 0,43 0,495 0 1           39 284           70 

Arbetar (d)  0,58 0,493 0 1           39 194           160 

Gift/ sambo (d)  0,59 0,490 0 1           37 747           1607 

Ej barn hemma (d) 0,55 0,497 0 1           39 221           133 

Jämställdhet (GI I ) 0,00 5,783             -11,9 11,6      39 354           0 

Inkomstjämlikhet (GINI) 0,00 4,461             -7,4 7,1        39 354           0 

Välstånd (HDI) 0,00 3,820             -8,2 8,7        39 354           0 

Not:  Se  föregående  tabell.  D  =  dummyvariabel.  SD  =  standardavvikelse.  Makrovariablerna  (GII,  GINI  och  HDI)  
har  respektive  medelvärde  som  referenspunkt  och  åldersvariabeln  värde  50.  Högre  värden  innebär  högre  nivåer  
av  jämställdhet,  jämlikhet  eller  välstånd  (tabell  1).  Variablernas  ursprungliga  medelvärden  är  70,98  för  GII,  
60,17  för  GINI  och  85,14  för  HDI  (FN  2008;;  2009;;  2010).  

Variabelbeskrivning  och  operationalisering  

För att göra teoretiska begrepp och hypoteser mätbara krävs operationalisering av dessa. Då 

det i statistiska undersökningar alltid föreligger risk för mätfel är det viktigt att dessa 

preciseras för att öka begreppsvaliditeten. Nedan definieras de mått och variabler som 

används i studien. 

Beroende  variabel  

Självskattad hälsa är ett centralt begrepp i studien och innebär en subjektiv uppskattning av 

hur respondenten själv upplever sin hälsa. Måttet representerar såväl fysiska som psykiska 

och sociala aspekter av välbefinnande (Idler och Benyamini, 1997). Konceptet har under 

senare decennier använts allt flitigare i forskningssammanhang, detta då det visat sig vara en 

konsekvent indikator på sjuklig- och dödlighet. Reliabiliteten har visats vara hög i samtliga 

populationsgrupper, för såväl kvinnor som män och i olika åldersgrupper (Lundberg och 
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Manderbacka, 1996; Manderbacka m.fl. 1998). I ESS ed. 4.0 (2008) mäts individuell 

subjektiv hälsa genom att respondenten graderar sin generella hälsa på en femgradig skala 

anblick kan ett mått där svaren varierar på detta sätt tyckas godtyckligt, detta då innebörden 

av begreppen kan variera individer emellan. Annan kritik som riktats mot subjektiva mått av 

detta slag är att individer tenderar att jämföra sig med sin personliga omgivning vilket kan bli 

problematiskt i en komparativ studie som denna (Knäuper och Turner, 2003). Undersökningar 

av reliabiliteten i subjektiva mått visar dock att även relativt oprecisa frågor med ett fåtal 

svarsalternativ har hög tillförlitlighet, något som också gäller i jämförelse med andra 

hälsoindikatorer. Detta kan bero på att hälsa är en central beståndsdel i människors liv. 

Förutom att individen har en direkt erfarenhet av sitt tillstånd är det också sannolikt att de är 

väl informerade om detta från externa källor, exempelvis läkare (Manderbacka m.fl. 1998). 

Att skalan är av kontinuerlig karaktär gör att måttet lätt kan inkluderas i regressionsanalys. 

För att måttet ska kunna nyttjas i modeller med binär beroendevariabel dikotomeras det så att 

 hamnar i gruppen god hälsa med värde 

ett och övriga i gruppen för dålig hälsa med värde noll.  

Oberoende  variabler  

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som introducerades i slutet av 1960-talet i syfte att skilja 

förhållanden mellan könen från det vidare begreppet jämlikhet vilket avser rättvisa 

förhållanden mellan samtliga individer och grupper i samhället. Sedan 60-talet har ordets 

användande expanderat och frågan institutionaliserats (Hirdman, 1998). Innebörden av 

begreppet är att kvinnor och män ska ges samma makt och inflytande över sin livssituation, 

något som förutsätter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden 

(Regeringskansliet, 2011). För att mäta jämställdhet används i denna studie Förenta 

Nationernas samlade mått Gender Inequality Index (FN, 2008). Måttet har operationaliserats 

genom att en ny variabel, GII, skapats. Variabeln varierar från noll till hundra där noll innebär 

att kvinnor och män inte är jämställda och hundra fullständigt jämställda i alla avseenden. 

Variabelns värden redovisas i tabell 1 och de nya värdena, där det ursprungliga medelvärdet 

fungerar som referenspunkt, presenteras i tabell 2. 

 

I analysen används ett antal sociodemografiska kontrollvariabler på individnivå. Dessa valdes 

på basis av potentiell påverkan samt i enlighet med tidigare forskning på området. Huruvida 

det går att uppmäta någon skillnad mellan könen undersöks med hjälp av en dummyvariabel 
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där man är kodat som noll och kvinna som ett. Kategorin man fungerar således som 

referensgrupp och förändringen i b-koefficienten visar hur mycket kvinnors hälsa i genomsnitt 

skiljer sig från mäns. Hypotesen är, i enlighet med hälsoparadoxen och annan forskning på 

området, att kvinnor generellt rapporterar sämre hälsa. Att hälsan försämras med stigande 

ålder är ett relativt riskfritt antagande. Dels påverkas hälsan uppenbart av åldrande, dels finns 

en indirekt påverkan då exempelvis arbete, utbildning och civilstånd samspelar med ålder. 

Ålder är en kontinuerlig variabel som mäts i antal år, för att i största möjliga mån endast få 

med effekten av ålder i sig exkluderas individer under 18 och över 75 år från analysen. 

Sambandet testas vidare för kurvlinjäritet, mer om detta i diagnostikavsnittet. För att tydligare 

särskilja effekten av olika egenskaper på individnivå tas också utbildnings- och arbetssituation 

in i analysen. För utbildningsnivå har tre kategorier skapats; låg motsvarar grundskola eller 

lägre, medel gymnasial utbildning och hög högskola eller universitet. Eventuell påverkan av 

arbetssituation kontrolleras genom inkluderandet av en variabel där respondenten anger sin 

huvudsakliga aktivitet de senaste sju dagarna. Individer som uppgett sig vara i arbete får värde 

ett på arbetsvariabeln medan övriga (student, arbetslös, pensionär, arbetsförhindrad samt 

hushållsarbete) får värde noll. Hypotesen är att såväl utbildning som arbetsdeltagande 

påverkar hälsa positivt, vilket är relevant i sammanhanget då kvinnor och män har olika 

tillgång och möjlighet till dessa. Vidare kontrolleras för civilstånd där gift eller sambo får 

värde ett och övriga (separerad, skild, änka samt ogift) värde noll, samt en variabel som anger 

huruvida respondenten har barn boende i hemmet (ja=0, nej=1). Vidare påverkas individens 

hälsa sannolikt av dennes inkomst. Variabeln hushållsinkomst har dock nästan 25 % saknade 

värden, något som kan bero på att detta anses vara en känslig uppgift (ESS ed. 4.0, 2008). Då 

det inte går att utesluta en systematik i bortfallet ökar inkluderande av variabeln risken för 

snedvridna resultat varför den lämnas utanför analysen (Edling och Hedström, 2003). 

 

Då de hypotetiska effekterna av jämställdhet på hälsa sannolikt påverkas av samhällets 

ekonomiska och sociala välstånd, såväl inom som mellan länder, inkluderas också två 

kontrollvariabler på nationell nivå. Ginikoefficienten mäter graden av ekonomisk ojämlikhet 

hos en befolkning. Måttet anges av FN (2009) på en skala mellan 0 och 100 där noll är absolut 

jämlikt, det vill säga alla har samma inkomst, och hundra avser icke jämlikt, det vill säga en 

individ har all inkomst. Då bruttonationalprodukt per capita visade sig korrelera starkt med 

måttet på jämställdhet lämnas detta utanför analysen, något som vidare behandlas i uppsatsens 

diagnostikavsnitt. Istället inkluderas Human Development Index (FN, 2010), ett mått som är 

en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå samt BNP per capita och som 
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utvecklats för att ge en mer komplett bild av ett lands välstånd. Måttet anges på en skala 

mellan 0 och 100. För att underlätta tolkningen inverteras måtten GINI och HDI så att högre 

värden indikerar högre nivåer jämlikhet respektive välstånd och vice versa. Makrovariablerna 

och dess frekvenser redovisas i tabell 1 samt 2. 

Metodproblem  

Då avsikten med studien är att jämföra data från ett flertal länder och samtidigt uttala sig om 

genomsnittlig individuell hälsa är det nödvändigt att kontrollera potentiella skillnader i 

urvalsstorlek länder emellan, samt eventuell skevhet i de oberoende variablerna. Bortfall kan 

ha allvarliga effekter på modeller och resultat, särskilt om det är systematiskt och de individer 

som exkluderas skiljer sig från kvarvarande beträffande väsentliga egenskaper (Edling och 

Hedström, 2003). För att åtgärda detta finns två typer av vikter som kan användas för att 

korrigera variationer i befolkningsstorlek samt kompensera för underrepresenterade grupper 

(ESS weightning, 2010). För att bedöma bortfallets omfång utförs en deskriptiv analys av 

materialet där designvikten används (tabell 1 samt 2). Då statistiken delas upp för respektive 

land krävs ingen viktning beträffande befolkningsstorlek. Efter att ha bedömt storleken på 

bortfallet i varje enskild variabel tas beslutet att utesluta de respondenter som inte svarat på 

samtliga variabler. Då urvalet är stort och fördelningen relativt jämn används inga vikter i 

regressionerna. Detta ses inte som något problem då hänsyn till eventuella skevheter tas 

genom konstanthållning för sociodemografiska egenskaper. Användandet av viktad data i 

regressionsanalys kan dessutom leda till felaktig estimering av standardfel, varför det kan 

argumenteras för att det oviktade materialet ger mer rättvisande skattningar (Winship och 

Radbill, 1994). För att ytterligare kontrollera detta jämförs modeller med respektive utan 

vikter, för vilka resultaten visar sig överensstämma på alla väsentliga punkter. För att endast 

inkludera individdata från de länder som avses jämföras har övriga länder i ESS data filtrerats 

bort. Som följd av exkluderingen reduceras urvalsstorleken något, minskningen bedöms dock 

inte så pass stor att det påverkar undersökningens resultat nämnvärt. Detta då svarsfrekvensen 

efter exkluderingen fortfarande ligger på ca 40 000 för samtliga variabler (tabell 2).  

 

Att använda sig av sammansatta index kan innefatta viss problematik. Det kan bland annat 

diskuteras huruvida måttet gå jämställdhet verkligen speglar rådande förhållanden i samhället 

då det exempelvis inte tar hänsyn till vem som ansvarar för hem- och barnomsorg eller annat 

obetalt arbete. Förutom att urvalet av komponenter kan ifrågasättas föreligger risk att måtten i 
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viss mån mäter samma sak. På grund av detta krävs kontroll för multikollinearitet, mer om 

detta i diagnostikavsnittet (Edling och Hedström, 2003). Det är vidare värt att nämna att det i 

komparativ sociologi blivit vanligare att använda sig av mångnivåanalys. Till skillnad från 

enkel linjär och multipel regression tillåter denna analytiska strategi samtidig behandling av 

faktorer på såväl mikro- som makronivå. Genom att särskilja effekter av faktorer på olika 

nivåer kan hänsyn tas till att individer förekommer an nested  Att 

individer inom samma område tenderar att dela en mängd ekonomiska, sociala och kulturella 

karaktäristika leder sannolikt till att dessa uppvisar liknande hälsomönster. Något som också 

ökar underskattningen av den statistiska osäkerheten i skattningarna (DiPrete och Forristal, 

1994; Goldstein, 2003). Då datamaterialet i denna studie präglas av en hierarkisk struktur 

hade denna metod varit att föredra. En analys av detta slag blir dock allt för komplicerad för 

en studie på denna nivå och kan istället vara en möjlighet för en senare mer omfattande studie. 

Hur detta påverkar undersökningens resultat diskuteras vidare i avsnittet för begränsningar.  

 

Figur 1 Sambandet mellan grad av jämställdhet och genomsnittet respondenter som uppgett god/ 

väldigt god hälsa i respektive land, samt korrelationsvärde för huvudvariablerna. 

 

Resultat  

Figur 1 illustrerar sambandet mellan grad av jämställdhet och genomsnittet för god hälsa i 

respektive land. Korrelationsvärdet på 0,511 indikerar att ett samband föreligger, varför det 

blir relevant att vidare undersöka karaktären av detta. I följande avsnitt presenteras resultaten 
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för regressionerna i förhållande till studiens hypotes. Inledningsvis följer en kort redogörelse 

för tolkning av linjär regression med binär beroendevariabel. Som tidigare nämnts estimeras 

sannolikheten att y ska anta värdet ett. En enhets förändring i x-variabeln tolkas som att 

sannolikheten för utfallet god hälsa är lika med 100 procentenheter gånger värdet på b-

koefficienten. Inom parentes syns t-värdena som anger signifikansnivå. För att det uppmätta 

sambandet ska vara signifikant med 95 % säkerhet bör värdet överskrida två eller underskrida 

minus två. Interceptet anger värdet på y-variabeln när x är lika med noll. R2-värdet indikerar 

hur mycket bättre prediktioner av en individs y-värden blir då resultatet av regressionen är 

känt jämfört med att endast utgå från medelvärdet och kan också förklaras som den totala 

varians i y-variabeln som kan föras tillbaka på modellen. Det R2-värde som anges i tabellerna 

är ett justerat sådant, något som krävs då R2 alltid ökar när ytterligare variabler inkluderas 

(Edling och Hedström, 2003).   

 

Tabell 3 Linjär sannolikhetsanalys av sambandet mellan nivå av jämställdhet och sannolikheten för 

god hälsa kontrollerat för sociodemografiska egenskaper samt kontrollvariabler på samhällsnivå. 
__________________________________________________________________________________________ 

                    Modell 1              Modell 2           Modell 3                 Modell 4  

Intercept                        0,679                   0,583                 0,535                      0,536      
Jämställdhet (GI I )             ,009***  (23)     ,007***  (16,8)     ,008***  (18,3)       ,000       (0,3)         
Kön (kvinna) (d)                      -,026***  (-5,7)    -,026***  (-5,9)      -,022***  (-4,9)  

Ålder                     -,009***  (-56,5)  -,009***  (-55,9)    -,009***  (-56,7)  

Hög Utbildning (d)                       ,123***  (20,3)     ,126***  (20,7)      ,107***  (17,6)  

Medel utbildning (d)                      ,037***  (6,6)      ,044***  (7,8)         ,034*** (6,3)     

Arbetar (d)                         ,126***  (25,6)    ,127***  (25,8)       ,125***  (25,7))      

Gift/ sambo (d)                      ,044***  (8,8)      ,043***   (8,6)        ,046***  (9,3)  

Ej barn hemma (d)                      ,001        (0,1)      ,001        (0,2)       ,001        (0,2)  
Inkomstjämlikhet (GINI)                                                 -,004***   (-7,1)     

Välstånd (HDI)                                                                                                              ,017***  (25,0)       
__________________________________________________________________________________________ 

Antal (N):                         39 127                37 187                 37 187                    37 187           

Justerat R2:                             ,013                    ,165                     ,166                        ,179               

Not:  Se  föregående  tabeller.  Individer  med  saknade  värden  på  någon  variabel  har  exkluderats  ur  analysen  (ESS  
ed  4.0,  2008).  Resultaten  redovisas  i  b-värden  vilka  anger  vilken  effekt  en  enhets  förändring  i  den  oberoende  
variabeln  genererar  för  den  subjektiva  hälsan  konstanthållet  för  övriga  variabler.  Då  hälsa  är  kodat  som  
dummyvariabel  tolkas  b-koefficienterna  som  att  sannolikheten  att  y  ska  anta  värdet  1  är  lika  med  100  
procentenheter  gånger  estimaten.  Inom  parentes  syns  t-värden  för  respektive  variabel  (Edling  och  Hedström,  
2003).  Signifikansnivåer  ***p<0,001  **p<0,01  *p<0.05.  
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Hypotesprövning  

Inledningsvis utförs en regression med subjektiv hälsa som beroende variabel och 

jämställdhet (GII) som oberoende, denna illustreras i modell 1, tabell 3. Som framgår av 

tabellen förklarar jämställdhet 1,3 % av variansen i subjektiv hälsa. B-värdet på 0,009 innebär 

att sannolikheten för god hälsa ökar med 0,9 procentenheter när jämställdhetsgraden ökar med 

1 enhet. Resultatet är statistiskt signifikant på 99,5 % nivå. I modell 2 inkluderas ett antal 

sociodemografiska egenskaper, detta för att kontrollera effekten av faktorer på individnivå. 

Här har effekten av jämställdhet minskat något, koefficienten uppvisar 0,7 procentenheter 

ökad sannolikhet för god hälsa. Detta indikerar att de individuella kontrollvariablerna 

förklarar en del av den tidigare uppmätta effekten. Att förklaringsvärdet i modellen ökar till 

16,5 % när dessa inkluderas innebär sannolikt att de tillfört ny information som inte 

innefattades av enbart måttet på jämställdhet. Resultaten för mikronivåvariablerna går i 

enlighet med de tidigare formulerade hypoteserna. Sannolikheten för god hälsa är 2,6 

procentenheter lägre för kvinnor och minskar med 0,9 procentenheter för varje års ökning i 

ålder. Högskole- eller universitetsutbildning ger 12,3 procentenheter ökad sannolikhet och 

gymnasialutbildning en ökning på 3,7 procentenheter jämfört med de fall då individen endast 

genomfört grundskola eller lägre. Att vara i arbete respektive gift eller sambo ökar 

sannolikheten med 12,6 respektive 4,4 procentenheter. Samtliga resultat gäller konstanthållet 

för övriga egenskaper, det vill säga när alla övriga egenskaper förutsätts vara de samma. 

Resultaten är signifikanta på 99,5 % säkerhetsnivå med undantag för variabeln som mäter 

effekten av att ha barn boende i hemmet. Då denna visar sig vara insignifikant i samtliga 

modeller blir det inte meningsfullt att uttala sig om variabeln. 

 
För att mer djupgående undersöka inverkan av förhållanden på samhällsnivå inkluderas 

kontrollvariabler på makronivå var för sig. En procentenhets ökning i inkomstjämlikhet 

(GINI) visar sig leda till 0,4 procentenheters ökad sannolikhet för sämre hälsa, tillförsel av 

denna variabel påverkar varken jämställdhetsvariabeln eller R2-värdet nämnvärt (modell 3). 

En procentenhets ökning i socialt välstånd (HDI) genererar 1,7 enheters ökad sannolikhet. I 

denna modell uppgår förklaringsvärdet till 17,9 % (modell 4). Att jämställdhetsvariabeln visar 

sig bli insignifikant när välståndsvariabeln tillförs kan bero på att några av variablerna i hög 

utsträckning korrelerar eller interagerar med varandra, något som vidare undersöks i 

efterföljande diagnostikavsnitt. Resultatet indikerar att länder med högre nivåer av välstånd 

också har högre nivåer av såväl hälsa som jämställdhet. Samtliga kontrollvariabler kvarstår 
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relativt oförändrade när makrovariablerna tillförs och sambanden är signifikanta på 99,5% 

säkerhetsnivå med undantag för sambandet mellan jämställdhet och hälsa som i modell 4 inte 

är signifikant. Då resultatet för ginikoefficienten inte går i linje med uppsatsens teoretiska 

ramverk utförs vidare en linjär sannolikhetsregression mellan måttet på inkomstjämlikhet och 

subjektiv hälsa kontrollerat för individuella egenskaper. När måttet på jämställdhet exkluderas 

uppvisar ginikoefficienten ett positivt samband med hälsa (0,002*** ) där 1 procentenhets 

ökad inkomstjämlikhet förväntas leda till 0,2 enheters ökad sannolikhet för god hälsa. När 

måttet på välfärd inkluderas i analysen blir effekten av inkomstjämlikhet på hälsa återigen 

negativ (-0,005*** ). 

Regressionsdiagnostik  

Det är aldrig oproblematiskt att använda sig av regressionsanalyser. För att minimera risken 

för mätfel och säkerställa att modellerna ger bästa möjliga beskrivning av datamaterialet 

utförs därför ett antal diagnostiska åtgärder.  

 

Tabell 4 Grad av korrelation mellan makrovariablerna i analysen. 
__________________________________________________________________________________ 

Jämställdhet (GI I ) 1   

Inkomstfördelning (GINI)     0,422  1 

Välstånd (HDI) 0,592                         0,332  1 
__________________________________________________________________________________________
                 Jämställdhet (GI I )             Inkomstfördelning (GINI)            Välstånd (HDI) 
__________________________________________________________________________________________
Källa:  FN  (2008;;  2009;;  2010) 
 

Då det föreligger risk för multikollinearitet mellan makrovariablerna, det vill säga att dessa i 

hög utsträckning mäter samma sak, utförs korrelationstest för dessa. Multikollinearitet kan 

leda till ökade standardfel vilket gör skattningarna av de enskilda koefficienterna mindre 

pålitliga. Då standardfelets storlek också beror på modellens prediktionsförmåga samt 

variationen i den oberoende variabeln går det inte att ange något specifikt värde för hur 

mycket korrelation som anses acceptabelt. Värden som överstiger 0,75 är dock att betrakta 

som kritiska då detta innebär att standardfelet är dubbelt så stort som det skulle varit om den 

oberoende variabeln inte korrelerat med övriga variabler (Edling och Hedström, 2003). 

Resultatet för testet visar att viss korrelation föreligger, något som inte är ovanligt i statistisk 
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analys (tabell 4). Även om värdena anses befinna sig tillräckligt långt från den kritiska 

gränsen för att kunna inkluderas i analysen utförs också ett kollinearitetstest i SPSS för att 

kontrollera detta ytterligare. Ur testet erhålles ett VIF- variance inflation factor . Var 

toleransnivån för VIF-värdet går är omdebatterat, i svagare modeller anses dock värden över 3 

ofta bekymmersamma (Kutner m.fl. 2004). Då resultatet för ginivariabeln visar 1,25 och för 

välfärdsvariabeln 1,50 tas beslutet att inkludera båda variablerna i analysen. Som tidigare 

nämnts inkluderas inte BNP per capita i sig självt. Detta då såväl korrelationsvärdet mellan 

BNP och GII på 0,735 som VIF-värdet på 5,03 är att betrakta som allt för höga. Vidare 

kontrolleras sambandet mellan ålder och hälsa för kurvlinjäritet genom att en kvadrerad 

åldersvariabel tas med i modellen (Edling och Hedström, 2003). Variabeln blir förvisso 

signifikant (0,000***) men påverkar inte övriga estimater i modellen nämnvärt varför den inte 

inkluderas i regressionerna. 

 

Tabell 5 Linjär sannolikhetsanalys av sambandet mellan nivå av jämställdhet och sannolikheten för 

god hälsa med interaktionsterm för variablerna jämställdhet och kön. 
__________________________________________________________________________________________ 

                         Modell 1              Modell 2            Modell 3                Modell 4  

Intercept                            0,755                   0,540                  0,537                      0,538      
Jämställdhet (GI I )                 ,007***   (5,1)       ,004**    (2,9)      ,005***  (3,9)         -,003*     (-2,1)         
Kön (kvinna) (d)                -,049***  (-10,5)   -,027***  (-5,9)   -,027***  (-6,1)        -,023***  (-5,1)  

Interaktion GI I  och kön   ,002*       (2,0)       ,002*      (2,5)      ,002*      (2,4)          ,002*      (2,4) 
Ålder                           -,009***  (-56,4) -,009***  (-55,9)      -,009***  (-56,7)  

Hög Utbildning (d)                              ,124***  (20,3)    ,126***  (20,7)        ,107***  (17,6)  

Medel utbildning (d)                            ,037***  (6,7)      ,044***  (7,9)          ,035*** (6,3)     

Arbetar (d)                               ,126***  (25,6)    ,127***  (25,8)        ,125***  (25,7))      

Gift/ sambo (d)                            ,044***  (8,8)      ,043***   (8,6)         ,046***  (9,3)  

Ej barn hemma (d)                            ,000       (0,1)      ,001        (0,2)         ,001       (0,2)  
Inkomstjämlikhet (GINI)                                                      -,004***   (-7,1)     

Välstånd (HDI)                                                                                                                      ,017***  (25,0)       
__________________________________________________________________________________________ 

Antal (N):                          39 120                  37 187                 37 187                    37 187           

Justerat R2:                              ,016                      ,165                     ,167                        ,179               

Not:  Se  föregående  tabeller  (ESS  ed.  4.0,  2008).  Interaktionstermen  är  produkten  av  variablerna  jämställdhet  
och  kön  (Edling  och  Hedström,  2003).  Signifikansnivåer  ***p<0,001  **p<0,01  *p<0.05.  
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För att undersöka huruvida effekten av jämställdhet på hälsa ser olika ut för kvinnor och män 

inkluderas en interaktionsterm bestående av de två integrerande variablerna multiplicerade 

med varandra (tabell 5). Interaktionsvariabeln visar konsekvent värdet 0,002 och är 

signifikant på 95 % säkerhetsnivå vilket tyder på en föreliggande interaktion. Tolkningen av 

estimaten är att en enhets ökning i jämställdhet genererar 0,2 procentenheters högre positiv 

effekt på hälsa för kvinnor än män. När interaktionstermen inkluderats visar sig jämställdhet 

leda till 0,9 procentenheters ökad sannolikhet för god hälsa för kvinnor respektive 0,7 

procentenheter för män. Effekten för kvinnor fås fram genom att värdet på b-koefficienten 

adderas med interaktionsestimaten samt multipliceras med hundra: 100 *  (0,007 + 0,002) = 

0,9 (tabell 5, modell 1). Den positiva effekten kvarstår kontrollerat för individuella 

egenskaper samt graden av inkomstjämlikhet (0,6 respektive 0,7 procentenheter för kvinnor 

och 0,4 respektive 0,5 för män). Att jämställdhetsestimaterna här är något lägre än i tabell 3 

tyder på att ökad jämställdhet i högre utsträckning påverkar kvinnors hälsa positivt än mäns.  

 

När måttet på välstånd inkluderas (tabell 5, modell 4) blir effekten av jämställdhet på hälsa av 

negativ karaktär, något som förklarar varför jämställdhetsvariabeln visar 0,000 kontrollerat 

för välstånd i analyserna utan interaktionsterm (tabell 3, modell 4). Estimaten tyder på att 

sannolikheten för män att uppnå god hälsa försämras med 0,3 procentenheter när graden av 

jämställdhet ökar med en enhet (tabell 5, modell 4). För kvinnor är motsvarande förändring -

0,1 procentenheter, något som kan utläsas genom att estimaten i modell 4 jämförs med 

motsvarande i tabell 3: 100 *  (-0,003 + 0,002) = -0,1. Resultaten kan tydligare exemplifieras 

genom en hypotetisk jämförelse av hälsoskillnader mellan Estland, som har lägst nivå av 

jämställdhet (59,1), och Nederländerna som har högst (82,6). Genom att multiplicera 

jämställdhetsestimaten med skillnaden i jämställdhet fås det predicerade hälsovärde som 

skiljer länderna åt konstanthållet för övriga variabler: 100 *  (23,5 *  -0,003) = -7,05. Detta 

innebär att graden av jämställdhet genomsnittligt genererar ca 7 procentenheters lägre 

sannolikhet för god hälsa för en individ i Nederländerna än i Estland när övriga karaktäristika 

förutsätts vara de samma. Sammanfattningsvis får hypotesen att jämställdhet i det omgivande 

samhället påverkar hälsa positivt stöd kontrollerat för individuella egenskaper samt 

inkomstfördelning. När mått på välfärd förs in i analysen förändras sambandet dock till en 

negativ påverkan för båda könen men i synnerhet män. Detta tyder på att effekten av 

jämställdhet på hälsa avtar i takt med ökat välstånd på samhällsnivå. Tolkningen av resultaten 

diskuteras mer ingående i efterföljande analysavsnitt.  
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Analys  

I detta avsnitt relateras redovisade resultat till uppsatsens teoretiska ramverk i syfte att förstå 

hur dessa hänger samman. Inledningsvis behandlas studiens begränsningar, varefter resultaten 

diskuteras i förhållande till uppsatsens hypotesformulering. Den teoretiska diskussionen kring 

relationen mellan könsskillnader i hälsa och jämställdhet mynnar slutligen ut i uppsatsens 

slutsats samt förslag till framtida forskning. 

Begränsningar  

Att använda sig av aggregerad tvärsnittsdata, där ett urval får representera den population som 

avses mätas, kan innefatta viss problematik. Dels går det inte att uttala sig om förändringar 

över tid, dels föreligger alltid ett moment av osäkerhet i antaganden om kausalitet. För stabila 

bestämningsfaktorer som det mellan ålder och hälsa kan sambandet riskfritt förstås som ett 

orsakssamband. För sambandet mellan jämställdhet och hälsa blir tolkningen emellertid mer 

osäker. Detta då det inte går att utesluta utomstående faktorers samverkan med variablerna. 

Även om statistisk signifikans inte är det samma som ett socialt eller vetenskapligt samband 

är det, på teoretiska grunder, sannolikt att jämställdhet på samhällsnivå på ett eller annat sätt 

påverkar individuell hälsa. Såväl hälso- som sjukdomsmässiga förhållanden och beteenden 

varierar, inte bara könen emellan, utan också historiskt och internationellt. Att skillnader i 

hälsa mellan könen delvis kan föras tillbaka på variationer i livsvillkor pekar på att dessa inte 

är beständiga och naturligt givna. Dock går det inte att också utesluta en omvänd påverkan, 

där förbättrad hälsa i sin tur leder till ökad jämställdhet. Som tidigare diskuterats är sambandet 

komplext och samverkar mest troligt med en rad andra fenomen och tillstånd i ett givet 

samhälle. Även om kontrollvariabler på mikro- och makronivå inkluderas i regressionerna är 

det omöjligt att ta alla omständigheter i beaktning. För att ytterligare fastställa reliabiliteten i 

undersökningar som denna krävs att den replikeras samt testas mot andra mått på hälsa. Här 

avses exempelvis mått på hälsobeteenden eller sjuklig- och dödlighet. Som tidigare nämnts är 

mångnivåanalys en nödvändighet för att vidare kunna utforska länkar mellan mikro- och 

makronivåer av fenomenet. Att den linjära modellen inte tar hänsyn till att individer inom 

länder tenderar att dela en mängd karaktäristika är sannolikt orsaken till den höga statistiska 

signifikansen för makrovariablerna (tabell 3, tabell 5 samt appendix A). Med detta sagt anser 
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jag att vissa slutsatser, med stöd i det teoretiska ramverket, ändå kan dras. Detta då ett 

signifikant samband trots allt kvarstår efter kontroll för övriga egenskaper samt interaktion. 

Diskussion  

Resultaten för regressionerna tyder på att sambandet mellan jämställdhet och hälsa i hög grad 

påverkas av rådande förhållanden i samhället. Något som är väntat då måttet på jämställdhet i 

denna studie avser förhållanden mellan könen på makronivå. Sambandet verkar särskilt 

påverkas av landets grad av materiellt och socialt välstånd vilket kan bero på att detta är 

intimt förknippat med samhällets jämställdhetsnivå. Vidare har samhällen med högre nivåer 

av välstånd ofta en mer utarbetat hälsopolitik och tillgänglig sjukvård. Samhällen med högre 

nivåer av välfärd tenderar också att ha högre nivåer av kvinnligt förvärvsarbete, jämnare uttag 

av föräldraledighet samt ett mer uttalat jämställdhetsarbete. Sannolikt finns här en ömsesidig 

påverkan där ökad jämställdhet i sin tur leder till ökad materiell och social välfärd. Detta då 

ett mer jämställt samhälle bättre tillvaratar individers resurser och kompetens. Likt andra 

sociala och vetenskapliga samband går direktionen inte alltid i en riktning. 

 

Som förväntat rapporterar individer i lägre utvecklade länder sämre hälsa (Estland, Polen, 

Portugal, Ungern, Slovakien, Slovakien och Tjeckien). Dessa länder har generellt också lägre 

nivåer av jämställdhet och större skillnader i hälsa könen emellan (tabell 1 samt figur 1). 

Resultatet ger stöd åt tesen att samhällen med lägre nivåer av välfärd präglas av mer 

traditionella könsmässiga beteenden och förhållanden. Något som bland annat tar sig utryck 

genom en stark manlig kultur och hierarki, vilket kan påverka såväl kvinnors som mäns hälsa 

negativt. Att mäns strukturella överordning har betydelse för båda könen kan delvis bero på 

att män som inte lever upp till den ideala, hegemoniska maskuliniteten tenderar att engagera 

sig i extrema uttryck för maskulinitet för att återfå status. I en sådan kultur är sätten att 

demonstrera femininitet och maskulinitet sannolikt mindre flexibla, något som kan ha en 

negativ inverkan på hälsa (Kawachi och Kennedy, 1999; Wilkinson, 2005). Detta kan vidare 

återkopplas till Pickett och Wilkinsons (2009) resonemang där social stratifiering har flera 

typer av hälsoskadliga effekter. Då den ideala maskuliniteten värderas högre än såväl 

femininitet som andra typer av underordnade maskuliniteter fungerar också kön som ett 

utryck för social status. Även om det i relationen mellan könen inte blir meningsfullt att tala 

om statustävlan i form av exempelvis konsumtion, blir andra uttryck för status aktuella i detta 

avseende. I en traditionellt maskulin kultur kan fysiska och beteendemässiga attribut som 
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indikerar styrka, konkurrens och risktagande vara en del av detta (Connell, 1995; Courtenay, 

2000; 2003). Relationer av underordning och dominans tenderar att uppvisa liknande mönster 

och genererar bland annat ekonomisk och social underordning, känslor av stress och lägre 

självförtroende (Pickett och Wilkinson, 2009). På ett liknande sätt kan misslyckanden att 

demonstrera genus enligt socialt korrekta definitioner resultera i känslor av skam och psykisk 

ohälsa. Att dessa situationer hanteras genom engagemang i hälsovådligt beteende så som 

alkoholbruk eller undvikande av vård, leder också till att uppfattningar om femininitet och 

maskulinitet vidmakthålls och förstärks (Courtenay, 2000; Hammarström, 1996). 
 

Att kvinnor rapporterar sämre hälsa i en klar majoritet av de länder som inkluderats i analysen 

kan, i enlighet med tidigare forskning, föras tillbaka på kvinnors och mäns olika levnadssätt 

och hälsorelaterade beteenden. Resultaten tolkas delvis som en konsekvens av de sätt på vilka 

kvinnor och män demonstrerar femininitet respektive maskulinitet. Den traditionellt manliga 

livsstilen präglas av mer risktagande och hälsovådligt beteende medan den kvinnliga i högre 

utsträckning förknippas med hälsopreventivt beteende (Annandale och Hunt, 2002; 

Courtenay, 2000; Hammarström m.fl. 1996). Också stressfaktorer kopplade till brist på 

inflytande, kontroll och möjligheter till socialt engagemang kan spela en roll i hälsoskillnader 

mellan könen (Marmot, 2004). 

 

Att effekten av jämställdhet på hälsa ser olika ut för de båda könen kan ha flera orsaker. En 

förklaring som går i linje med konvergensteorin är att ökad jämställdhet leder till utjämnande 

av könsmässiga skillnader i hälsorelaterat beteende (Månsdotter m.fl. 2006; 2008). Att 

kvinnor antar ett traditionellt manligt beteende präglat av ökat risktagande kan ha en negativ 

inverkan på hälsa. Även om det på motsvarande sätt visat sig att män som tar mer ansvar för 

hem och familj antar mer hälsobefrämjande beteenden är detta något som inte skett i samma 

utsträckning. Då traditionella uttryck för maskulinitet fortfarande kan sägas utgöra ideal 

saknas incitament för män att anta en mindre riskfylld livsstil. Mäns hälsa kan också påverkas 

negativt av att de tvingas frånsäga sig vissa privilegier och statuspositioner i samhället 

(Backhans m.fl. 2007). Vidare kan medvetenheten om ojämlika förhållanden, i enlighet med 

relativitetsteorin, påverka den psykiska hälsan hos den underordnade gruppen (Strandh och 

Nordenmark, 2006). Då denna medvetenhet rimligtvis innebär att såväl kvinnor som män 

uppmärksammas om de begränsningar som finns kopplade till accepterade beteenden och 

uttryck för femininitet och maskulinitet är det sannolikt att båda könen påverkas av detta. 
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Begränsningar av detta slag kan enligt teorin om multipla roller i viss mån leda till hälsofarlig 

stress (Barnett, 2004; Biddle, 1986). 

 

Något som inte får stöd är hypotesen att mindre inkomstskillnader i samhället i stort har en 

positiv inverkan på individuell hälsa. Något som är förvånansvärt då ökade inkomstskillnader 

inom ett land, i enlighet med Pickett och Wilkinsons (2009) tes, sannolikt bör generera sämre 

hälsa. Större inkomstskillnader i samhället hänger mest troligt också samman med större 

lönemässiga skillnader mellan kvinnor och män. Då detta ökar sociala avstånd vilket i sin tur 

genererar social stress och statussträvan borde variabeln uppvisa ett positivt samband med 

hälsa. Att variabeln uppvisar ett positivt samband med hälsa när övriga variabler på 

samhällsnivå exkluderas tyder på brister i operationalisering av dessa. En annan möjlig 

förklaring är att sambandet, som Deaton (2003) och Goldthorpe (2009), påpekar inte är så 

ensidigt som Pickett och Wilkinson (2009) antyder. Även om det finns ett samband mellan 

samhällets grad av stratifiering och befolkningens hälsa är det inte säkert att detta alltid kan 

beskrivas med hjälp av ojämlikheter i inkomst.  

Slutsatser  

Resultaten för denna studie tyder på att förhållandet mellan jämställdhet och hälsa är 

komplext. Att det positiva samband som kan uppmätas kontrollerat för faktorer på individnivå 

försvinner när samhälleliga omständigheter, och då främst landets nivå av social och materiell 

välfärd, förs in i analysen kan delvis förklaras av att välfärdsnivå och jämställdhetsgrad 

tenderar att samvariera. Att jämställdhet efter kontroll för interaktion visar sig ha en negativ 

effekt på hälsa, och då framförallt för män, kan bero på att förändringar i traditionella mönster 

och beteenden innebär vissa påfrestningar för båda könen. Bland annat tvingas män frånsäga 

sig några av sina makt- och statusmässiga fördelar samtidigt som kvinnor antar mer maskulint 

betingade beteenden och levnadssätt. Det är trots detta rimligt att tänka sig att ökad 

jämställdhet på sikt gynnar individuell hälsa genom att fler möjliga uttryck för kön görs 

tillgängliga. Att incitament ökar för män att ta mer ansvar för hem och familj skulle kunna 

leda till mindre risktagande och ökat hälsobefrämjande beteende. Något som i sin tur kan 

minska fysisk och psykisk ohälsa för båda könen. Trots vissa begränsningar har studien 

demonstrerat potentiella sätt på vilka relationer mellan könen och dess effekt på individuell 

hälsa kan undersökas. Det kanske kan tyckas att maskulinitetsideal och mäns hälsa diskuterats 

mycket till förmån för kvinnors. Dock är detta ett perspektiv som varit nödvändigt då manligt 
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hälsobeteende är en central förklaring bakom hälsoparadoxen och således påverkar såväl 

kvinnors som mäns hälsa. En viktig styrka med studien är det stora individuella datamaterialet 

som gör det möjligt att ta in såväl samhälleliga som sociodemografiska individuella 

egenskaper i analysen. 

Förslag  till  framtida  forskning  

För att vidare klargöra de mekanismer genom vilka fenomenet påverkar hälsa på såväl 

individuell som kontextuell nivå fordras mer forskning på området. Förutom att studien, som 

tidigare diskuterats, med fördel kan kompletteras med mångnivåanalys, skulle det vidare vara 

intressant att undersöka fenomenet kvalitativt för att mer djupgående fånga individens 

upplevelse av det hela. Ett annat möjligt perspektiv är att jämföra kvinnor och män i liknande 

socioekonomiska situationer för att se om könsmässiga skillnader minskar när hänsyn tas till 

hierarkier individer emellan. Något som blir intressant då jämställdhet kan tänkas påverka 

individer som befinner sig på olika nivåer av samhällsstrukturen på olika sätt. 
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Appendix  
 

Appendix A Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan jämställdhetsnivå och sannolikheten 

för god hälsa kontrollerat för sociodemografiska egenskaper samt kontrollvariabler på samhällsnivå. 
__________________________________________________________________________________________ 

                                     Modell 1               Modell 2              Modell 3                  Modell 4           

Intercept                   0,761                        0,124             0,087                       0,091 

Jämställdhet        ,043*** (516,6)  1,04      ,038*** (264,3)   1,04         ,006*      (5,0)      1,01     -,005      (0,5)       0,99 
Kön (kvinna) (d)                 -,135*** (29,1)     0,87        -,118*** (21,7)    0,89     -,120*** (22,4)     0,89      

Ålder                    -,045*** (2461,9) 0,96        -,045*** (2423,3) 0,96     -,045*** (2420,2) 0,96    

Hög Utbildning (d)                    ,668*** (386,6)   1,95         ,609*** (313,2)   1,84       ,611*** (314,6)   1,84 

Medel utbildning (d)                    ,147*** (25,6)     1,16         ,208*** (48,0)     1,23       ,209*** (48,7)     1,23      

Arbetar (d)                      ,604*** (515,6)   1,83         ,616*** (521,7)   1,85       ,616*** (520,9)   1,85 

Gift/ sambo (d)                    ,214*** (60,4)     1,24         ,220*** (62,6)     1,25       ,220*** (62,5)     1,25       

Ej barn hemma (d)                     ,055       (3,9)     1,06         ,063*      (5,0)      1,07       ,062*    (4,9)       1,06 

Inkomstjämlikhet (GINI)                                                               -,031*** (103,3)   0,97     -,031*** (102,8)   0,97        

Välstånd (HDI)                            ,101*** (624,3)   1,11      ,100*** (623,9)    1,11 

Interaktion kön och jämställdhet                                           ,008       (2,7)       1,01 

____________________________________________________________________________________________________ 

Log-likelihood:                              48 571            39 909                        39 221                    39 218 

Antal (N):                                  39 128            37 188                        37 188                    37 188 

Pseudo R2:                                         ,013    ,156                            ,172                        ,172 

Not:  Se  föregående  tabeller  (ESS  ed.  4.0,  2008).  Resultaten  redovisas  i  b-värden  vilka  visar  om  respektive  
oberoende  variabel  uppvisar  ett  positivt  eller  negativt  samband  med  den  beroende  variabeln  hälsa.  Inom  
parentes  syns  z-värden  för  respektive  variabel.  Därefter  följer  oddskvoter  i  fet  stil,  dessa  anger  den  
procentuella  förändring  i  oddset  som  uppstår  när  respektive  oberoende  variabel  förändras  med  en  enhet.  
Oddskvoterna  utläses  som  sannolikheten  att  uppnå  god  hälsa  konstanthållet  för  övriga  egenskaper  (Edling  och  
Hedström,  2003).  Signifikansnivåer  ***p<0,001  **p<0,01  *p<0.05.  

 


