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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om könsskillnader i totala arbetstider, arbete 

med fysisk ansträngning samt arbete med hög anspänning kan bidra till att förklara 

könsskillnader i självskattad allmän hälsa. Hypotesen att total arbetstid kan förklara 

könsskillnader i självskattad allmän hälsa prövas med analys av data från ett 

representativ urval av Sveriges vuxna befolkning (N=3899). Hypotesen att arbete med 

fysisk ansträngning och arbete med hög anspänning kan förklara könsskillnaderna 

prövas med analys av data från ett urvalet av förvärvsarbetande (N=2646). 

Riksrepresentativa data från Levnadsnivåundersökningarna år 2000 och binär logistisk 

regressionsanalys används. Resultaten tyder på att, utav alla de undersökte faktorerna, 

arbete med hög anspänning förklarar mest av könsskillnaderna i självskattad allmän 

hälsa, medan totala arbetstiden och arbete med fysisk ansträngning inte visas ha större 

betydelse. Med studiens begränsningar i åtanke, dras de generella slutsatserna att 

kvinnors dubbel arbete, som den är mät i denna studie, verkar inte har en större 

betydelse för könsskillnaderna i självskattad allmän hälsa. Däremot finns det anledning 

att tro att det kan bero på arbetsmarknadens segregering. 

 

Nyckelord 

Självskattad allmän hälsa, könsskillnader, totala arbetstid, hushållsarbete, arbete med 

fysisk ansträngning, arbete med hög anspänning.
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 Inledning 

Den komplexa verkligheten kring sociala skillnader i hälsa utgör ett omfattande 

forskningsområde inom flera akademiska ämnen och den fortsätter att vara både aktuellt och 

samhällsrelevant. Eftersom det finns en mängd sociala faktorer på både individ- och 

samhällsnivå som samverkar med och påverkar olika typer av ohälsa är detta i stor 

utsträckning ett socialt och inte bara ett individuellt problem (Fritzell & Lundberg, 2007:10). 

Det mångfacetterade begreppet hälsa kan aldrig studeras i sin helhet, därför används 

varierande sätt att mäta olika aspekter av det. De olika resultat som därmed produceras bidrar 

på olika sätt till ökad förståelse inom området. Den aspekten av hälsa som fokuseras i denna 

studie är självskattad allmän hälsa. Mättning av detta har visats ge en tillförlitlig bild av en 

individs generella hälsotillstånd och är en pålitlig prediktor för mortalitet även när hänsyn tas 

till andra mer specifika riskfaktorer för hälsa (Idler & Benyamini, 1997).  

Kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller olika aspekter av hälsa (Danielsson & Lindberg, 

1996). Denna studie fokuserar mer specifikt på könsskillnader i självskattat allmän hälsa, 

vilka har tidigare visats sig vara relativt stora i Sverige jämfört med i många andra europeiska 

länder (Dahlin & Härkönen, 2012). Trots den problematik som finns i jämförelser mellan 

länder (Jurges, 2007), tycks resultaten väcka intresse inte minst eftersom Sverige ofta 

betraktas som ett förhållandevis jämställt land.  

En förklaring för dessa könsskillnader i självskattad allmän hälsa som kan anses vara ganska 

intuitiv är att män och kvinnor i Sverige arbetar i ungefär samma utsträckning samtidigt som 

kvinnor fortfarande har hand om en större andel av hushållsarbetet (Boye, 2010). 

Konsekvenserna av kvinnors inträde på arbetsmarknaden har diskuterats och undersökts i 

förhållande till de eventuella sambanden mellan olika aspekter av hälsa och förändrade 

könsroller (Barnett, 2004; Hochschild, 1989; Staland-Nyman et al., 2012). Dubbel arbete är 

en aspekt av detta som har undersökts och resulterar från att ha både ett betalt arbete och 

ansvar för det obetalda hushållsarbetet (Härenstam & Bejerot; 2001). I denna studie mäts den 

totala arbetstiden som individer lägger ner på både betalt arbete och hushållsarbete. Det är ett 

sätt att undersöka eventuella negativa effekter av ett dubbel arbete, då överbelastning från ett 
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arbete eller den andra resulterar i en större totalarbetstid (Fjell et al., 2008; Krantz et al., 

2005).  

Ytterligare en möjlig förklaring kan vara könsskillnader i arbetsförhållanden som resulterar 

från arbetsmarknadens segregering. Arbetsmarknaden är relativt högt segregerad i Sverige 

och andra skandinaviska länder (Anker, 1998:409), därför kvinnor och män utsätts i olika 

utsträckning för vissa fysiska och psykiska påfrestningar som kan knytas till olika typer av 

ohälsa (Alexanderson, 2000; Bäckman & Edling, 2000). De sambanden mellan dessa 

arbetsförhållanden och olika aspekter av hälsa kan skilja sig mellan könen (Alexanderson, 

2000). I denna studie undersöks arbete med fysisk ansträngning som en förklaringsfaktor på 

grund av dess samband med vissa typer av ohälsa (Fjell et al., 2008; Toivanen, 2007). För att 

undersöka vissa psykiskt påfrestande arbetsförhållanden används i denna studie en känd 

modell som mäter arbete med hög anspänning
1
 vilket har kopplats till olika typer av ohälsa 

(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 1996). Vidare har arbete med hög anspänning i 

kombinationen med en hög belastning hushållsarbete särskilt visats sig påverka olika aspekter 

av kvinnors hälsa negativt (Krantz & Östergren, 2001; Mellner et al., 2006). 

 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om könsskillnader i totala arbetstider, arbete med fysisk 

ansträngning samt arbete med hög anspänning kan bidra till att förklara könsskillnader i 

självskattad allmän hälsa. Eftersom könsskillnaderna har visats sig förekomma inom hela 

Sveriges befolkning (Dahlin & Härkönen, 2012), analyseras inledningsvis effekten av totala 

arbetstider på könsskillnader i självskattad allmän hälsa med data från ett urval av hela 

Sveriges befolkning
2
. Därefter analyseras effekten av arbete med fysisk ansträngning och 

arbete med hög anspänning på könsskillnaderna med data från förvärvsarbetande. Detta 

eftersom arbetsförhållanden bara kan relateras till allmän hälsa för den som är 

förvärvsarbetande. Denna studie är specifikt inriktad på att förklara könsskillnaden i 

självskattad allmän hälsa. Analysen utgår därför ifrån att se om det kvarstår en signifikant 

könsskillnad i självskattad allmän hälsa efter att ha kontrollerat för de undersökte faktorerna.  

                                                 
1 ’Hög anspänning på arbete’ är en översättning som används för job strain (Eklund, 2000) 

2 Mellan åldrarna 18+75 
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 Avgränsning 

Det är viktigt att nämna att olika aspekter av hälsa på olika sätt kan vara förknippade med en 

mängd olika biologiska och sociala faktorer (Bartley, 2004; Bird & Rieker, 2008; Wamala & 

Lynch, 2002; Östlin, 2001). Eftersom studien har sociologisk inriktning kommer inte 

biologiska faktorer studeras här, och de sociala faktorer som behandlas är det som kan anses 

höra till de mest relevanta från tidigare forskning
3
. Det är av vikt att uppmärksamma att denna 

studie bara fokuserar på ett, utav en mängd möjliga, sätt att studera det forskningsområdet. 

Det valda syftet innebär till exempel en fokusering på anledningar till varför kvinnors hälsa 

kan vara sämre. De undersökta förklaringsfaktorerna utgör en mycket liten del av en 

komplicerad verklighet men med stöd i tidigare forskning finns det motiv för att studera om 

de kan bidra till en förklaring av könsskillnader i självskattad allmän hälsa i Sverige. 

 Disposition 

Först kommer en del av den mest relevanta tidigare forskningen att diskuteras för att lyfta 

fram den teoretiska bas som studien vilar på, och för att motivera studiens hypoteser. Data och 

analysmetoden som används presenteras sedan och diskuteras, följt av en genomgång av 

studiens resultat. Därefter diskuteras resultaten och en knytning görs till den tidigare 

forskning som studien har som utgångspunkt. Slutligen tas studiens generella slutsatser upp, 

tillsammans med förslag till framtida forskning inom området. 

 Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

Den officiella definitionen av hälsa från World Health Organisation (WHO, 1948) är att:   

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity. 

                                                 
3 Analysen kontrollera till exempel inte för vissa beteende och livstilsval som kan ha ett samband med 

olika aspekter av hälsa (Hammarström et al., 1996:12) 
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Definitionen är bred och det tillstånd som skildras här lyfter fram skilda komponenter som 

hälsa kan bestå av, nämligen fysiska, mentala och sociala. Eftersom ohälsa snarare än hälsa 

oftast utgör forskningens fokus, måste man närmare klargöra vad den kan innebära. Detta kan 

tydliggöras med hjälp av tre engelska termer; illness, disease och sickness. Illness är den egna, 

individuella uppfattning av symptom på det egna hälsotillståndet medan disease är 

hälsotillståndet såsom det specificeras men en medicinsk diagnos. Sickness avser individens 

tillstånd i den sociala kontexten; hur och i vilken mån individen kan eller inte kan delta i 

sociala aktiviteter (Twaddle & Nordenfelt, 1993). Distinktionen mellan dessa olika aspekter 

av ohälsa illustrerar behovet av att kunna mäta och definiera ohälsa på olika sätt i olika 

sammanhang. Det kan vara till exempel genom att mäta självskattade symptom, ett 

självskattat allmäntillstånd, dödlighetsstatistik eller sjukskrivningsdagar. Dessa varierande 

aspekter på hälsa gör olika mått olika relevanta i olika sammanhang. En fördel med måttet på 

självskattad allmän hälsa är att det kan fånga några av dessa olika sfärer och ge en bild av den 

generella hälsotillstånd utifrån vad individen själv anser vara viktigt (Idler & Benyamini, 

1997). 

Det är relevant för studiens syfte att belysa några anledningar till varför olika typer av ohälsa 

är ojämnt fördelade inom det svenska samhället och mellan olika länder. En anledning till att 

vissa individer har sämre hälsa än andra kan vara varierande livssituationer och 

livsförhållanden som rymmer olika risker. En annan kan vara fördelningen av resurser vilken 

kan påverka olika gruppers tillgång till och kunskap om till exempel botemedel eller 

hälsofrämjande åtgärder. En tredje orsak kan vara att skillnader i sårbarhet bidrar till 

ojämlikheter i hälsa. Dessa faktorer kan tillsammans samverka och resultera i systematiska 

skillnader i olika aspekter av ohälsa (Wamala & Lynch, 2002:13).  

Att kvinnor i de flesta västerländskt länderna lever i genomsnitt längre än män samtidigt som 

de tenderar att rapportera sämre hälsa ofta refereras till som en paradox (Danielsson & 

Lindberg, 1996:24; Read & Gorman, 2010). Det har givetvis varit omdebatterat varför det är 

så och i vilken mån biologiska och sociala faktorer samverkar för att resulterar i detta. Det 

finns tre centrala områden där kvinnors och mäns hälsa kan skilja sig åt. Den första är 

reproduktion, eftersom kvinnor i en viss ålder kan vara utsatta för graviditets- och 

förlossningsproblem. Det andra är musculoskeletala problem, såsom ont i nacken och rygg 

osv, som kvinnor tycks lider av i större utsträckning, och den tredje är mental hälsa, då 

kvinnor oftare lider av vissa psykiska besvär (Danielsson & Lindberg, 1996:55). Att kvinnor 

generellt lever längre än män kan vara på grund av att män i tidigt medelåldern tenderar att 
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lida av hjärtproblem, självmord och olycksfall. Det kan därför anses mindre paradoxallt att 

kvinnor tenderar att lever längre samtidigt som de ha sämre hälsa när hänsyn tas till att 

kvinnor och män lider av olika typer av sjukdom, besvär och dödsorsak (Danielsson & 

Lindberg, 1996:61). Det är viktigt att ha i åtanke att könskillnader i hälsa är föränderliga och 

beror på vilken typ av ohälsa det gäller (MacIntyre et al., 1996). 

I det följande ges en redogörelse av de mest centrala förklaringar för könsskillnader i 

självskattad allmän hälsa. Det som huvudsakligen berörs är i vilken mån skillnaderna 

förekommer på grund av skillnader i rapportering eller om det speglar skillnader i verklig 

morbiditet. Vissa studier visar inte stöd för att skillnader i rapportering förekommer på grund 

av att kvinnor och män upplever samma symptom på olika sätt eller för att de använder sig av 

olika referensram för att bedöma sitt hälsotillstånd (Case & Paxson, 2005). Dock borde inte 

eventuella skillnader i rapportering helt bortses ifrån eftersom andra studier tyder på att 

användning av måttet självskattad allmän hälsa kan leda till felaktiga resultat (Grol-

Prokopcyk et al., 2011). Att kvinnor generellt har sämre hälsa kan ändå anses vara en central 

anledning för könsskillnaderna i olika aspekter av hälsa (Hemström et al., 2007; Krantz et al., 

2005; Read & Gorman, 2010). Det är dessa skillnader i morbiditet som nu ska skärskådas 

närmare.  

Olika sociala faktorer gör att kvinnor och män har olika tillgångar till resurser och olika 

livssituationer vilka, såsom tidigare nämnts, kan förorsaka ojämlikhet i hälsa. Till exempel 

tenderar grupper med lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och med vissa typer av jobb att 

generellt ha sämre hälsa (Elo, 2009). Sambanden mellan hälsa och utbildning, inkomst eller 

yrke varierar då det är knutna till olika mekanismer, typ av ohälsa samt olika sociala kontext 

(Bartley, 2004:22; Geyer et al., 2006). Utbildning kan anses vara den viktigaste av dessa 

faktorer eftersom den kan vara avgörande för yrke och för inkomst och samverkar med 

hälsotillstånd genom tre mekanismer; arbete och ekonomi, sociopsykologiska resurser och 

livsstil (Ross & Wu, 1995). Kvinnors ökande utbildningsnivåer tycks till exempel vara 

anledning till en minskning av könskillnaderna i självskattad hälsa i USA de senaste 

decennier (Schnittker, 2007). Det finns dock flera studier vars resultat tyder på att dessa 

faktorer inte räcker för att förklara könsskillnaden i allmänt hälsotillstånd (Dahlin & 

Härkönen, 2012; Rieker & Bird, 2005). 

I och med att kvinnor började arbeta i större utsträckning och ta på sig den traditionellt 

manliga rollen som yrkesarbetare, ledde det till mycket forskning om de möjliga positiva och 

negativa konsekvenser av att kombinera olika roller, till exempel som mamma, arbetare, fru. 
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Flera studier pekar på generella positiva sambanden av flera roller med till exempel 

välbefinnande (Härenstam & Bejerot, 2001) och sannolikheten för färre sjukdomssymptom 

(Krantz et al., 2005). En studie av Schnittker (2007) som följer trender i kvinnors 

självskattade hälsa i USA visar att de hälsofrämjande effekterna av att förvärvsarbeta mer än 

uppväger problem som kan uppstå när det kombineras med familjeliv.  

Forskning visar på varierande samband mellan total arbetstid och olika aspekter av hälsa. 

Resultaten från en studie som har fokuserat på samband mellan arbetstid, hushållsarbete och 

psykologisk problem tyder bland annat på att längre totala arbetstider associeras med ökad 

psykologisk problem för kvinnor
4
, men att det inte förklarar könskillnader i psykologisk 

problem (Boye, 2010). En studie av Krantz et al. (2005) visar att yrkesarbetande kvinnor som 

har längre totala arbetstider tendera att ha en ökat risk för att rapportera fler symptom. Samma 

studie visade att när det gällde yrkesarbetande män var risken för att rapportera fler symptom 

relaterade till längre betalda arbetstid. Det visar sig däremot att offentlig anställda kvinnor 

med en stor antal totala arbetstimmar inte har ökad muskulaskeletal smärta (Fjell et al., 2008). 

Det finns även varierande resultat från studier som har undersökt samband mellan 

hushållsarbete och olika aspekter av kvinnors hälsa. Offentlig anställda, heltidsarbetande 

kvinnor med barn i hemmet som har en hög belastning av hushållsarbete tenderade att ha 

högre sjukskrivningsnivåer jämfört med de som har låg belastning av hushållsarbete (Voss et 

al., 2008). På liknande sätt kan stor ansvar för hushållsarbete öka arbetande kvinnors risk för 

flera symptom
5
 (Krantz & Östergren, 2001). Däremot har en hög belastning av hushållsarbete 

inte visat sig har ett samband med sämre ohälsa (Mellner et al., 2006), medan hushållsarbete 

med hög anspänning
6
 kan knytas till sämre självskattad hälsa bland kvinnor (Staland-Nyman 

et-al., 2008). Trots varierande resultaten kan det anses rimligt att undersöka om det dubbel 

arbete, då betalda arbetstimmar och antal timmar hushållsarbete kombineras, kan bidra till att 

förklara könsskillnader i självskattad allmän hälsa. Det kan mer specifikt vara så att längre 

totala arbetstider kan ha ett starkare negativt samband med kvinnors hälsa jämfört med mäns 

eftersom de redan har längre obetalda arbetstider (Krantz et al., 2005) samt att kvinnor kan ha 

mindre möjlighet till att återhämta sig efter arbetspasset på grund av ytterligare krav på den i 

hemmet (Lundberg, 2002:129). 

                                                 
4 Visade däremot vara inga samband mellan dessa faktorer för män.  

5 Dock urval från landsbygd av kvinnor i ålder 45-50. 

6 Studien använder en adaption demand-control modellen för att mäta detta.  
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Utöver generella positiva effekterna av att förvärvsarbeta (Schnittker, 2007) kan vissa 

arbetsförhållanden ha negativa samband med olika aspekter av hälsa. På grund av segregering 

på arbetsmarknaden kan arbetsförhållanden skilja sig mellan olika grupper vilket kan resultera 

i systematiska skillnader i olika typer av ohälsa (Alexanderson, 2000). Arbetsmarknaden i 

Sverige och andra skandinaviska länder är högt segregerad (Anker, 1998:409), vilket innebär 

dels att olika yrken domineras av det ena könet, så kallade horisontal segregering, och dels att 

kvinnor tenderar att vara underrepresenterade i högre tjänster, så kallade vertikal segregering 

(Alexandersson & Östlin, 2000). En anledning till att segregeringen kan bidrar till 

hälsorelaterade könsskillnader, är att kvinnodominerade yrken tenderar att bland annat ha 

lägre status och att vara sämre betalda (Alexandersson & Östlin, 2000). Segregering på 

arbetsmarknaden innebär att kvinnor och män ofta arbetar under skilda arbetsförhållanden, 

utsatt på olika vis och i olika utsträckning, vilka kan ha effekt på olika sorters hälsorelaterade 

faktorer (Alexanderson, 2000; Östlin, 2002).  

Fysiska aspekter av arbete har också visats sig ha betydelse för hälsa (Fjell, et al., 2008; 

Hemström et al., 2007; Lund et al., 2006; Toivanen, 2007). Män utsätts i större utsträckning 

för tynga lyft och långvarig fysisk ansträngning, och lika många kvinnor som män utsätts för 

olämpliga arbetsställningar. Effekten av sådant arbete på hälsa kan variera mellan kvinnor och 

män till exempel på grund av biologiska faktorer (Östlin, 2002) och andra arbets- och 

familjesituationer (Toivanen, 2007). En studie som genomfördes på kvinnor och män på 

offentlig tjänst i Sverige visade att kvinnor hade högre fysisk ansträngning sett till totala 

arbetstid jämfört med män, vilket i sin tur kan kopplas till ökad musculoskeletal smärta och 

trötthet (Fjell et al., 2008). Det kvinnorna i denna studie som hade flest arbetstimmar totalt 

visade sig däremot inte lider av ökat smärta. Det finns således varierande resultat angående 

betydelse av fysiska arbetsförhållanden för kvinnors och mäns hälsa. Det är ett sätt via vilket 

kvinnor och män kan exponeras för olika hälsorelaterade riskfaktorer på arbetet varför det 

anses relevant att undersöka det i förhållande till könsskillnader i självskattad allmän hälsa.  

Vissa psykosociala arbetsförhållande relateras också till sämre hälsa (Lundberg, 1999). En 

modell som utvecklats för att undersöka detta fokuserar på beslutsutrymme och det krav som 

ställs på arbete. Begränsat beslutsutrymme och höga krav kan resultera i hög anspänning 

vilket i sin tur kan öka risk för psykologiskt problem och fysisk sjukdom, bland annat hjärt-

kärlssjukdom (Karasek & Theorell, 1990:31). Män tenderar att ha mer beslutsutrymme på sitt 

arbete och kvinnor lider mer av arbetsrelaterad stress än män (Lundberg, 2002:129). 
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Kvinnliga yrken präglas ofta av arbete med hög anspänning, till exempel sjuksköterskor och 

lågstadielärare (Eklund, 2000). Det kan därför vara rimligt att anta att arbete med hög 

anspänning kan bidra till att förklara könsskillnader i självskattad allmän hälsa. 

Här har tre faktorer belyst som kan variera mellan kvinnor och män samt vara förknippad med 

olika aspekter av hälsa. Det har även visats att arbete med hög anspänning i kombination med 

en hög belastning hushållsarbete kan öka risken för sämre allmän hälsa för kvinnor (Mellner 

et al., 2006) och rapportering av flera symptom för yrkesarbetande kvinnor och män (Krantz 

& Östergren, 2001). Fastän de positiva effekterna av att förvärvsarbeta kan uppväga negativa 

effekter av dubbelarbete (Lundberg, 2002:127; Schnittker, 2007), kan bland annat överarbete 

och sämre arbetsförhållanden tillsammans påverka kvinnors hälsa negativt (Lundberg, 

2002:127).   

Denna genomgång av en del tidigare forskning har visat att totala arbetstid, arbete med fysisk 

ansträngning och arbete med hög anspänning kan vara möjliga förklaringar till könsskillnaden 

i självskattat allmän hälsa. Eventuella effekter av dessa faktorer på könsskillnaderna kan vara 

på grund av att kvinnor och män utsätts för de i olika utsträckning, men det kan även vara på 

grund av att samma faktorer kan ha olika effekter för kvinnor och mäns hälsotillstånd. 

Hypoteserna berör både dessa eventuella effekter och motiveras utifrån det som tilltala sig 

mest relevant från den tidigare forskningen. 

Studien tog sin utgångspunkt i könsskillnader i hela Sveriges vuxna befolkning. Inledningsvis 

analyseras effekten av totala arbetstider på könsskillnader i självskattad allmän hälsa med data 

från ett urval av hela Sveriges befolkning (Dahlin & Härkönen, 2012). Det är den totala 

arbetstiden som utifrån tidigare forskning anses vara en riskfaktor, snarare än hushållsarbete 

och betalda arbetstimmar var för sig, just eftersom det är överbelastning av minst ett av 

arbeten som kan har ett samband med sämre hälsa (Boye, 2010). Det är även utifrån den 

tidigare forskning teoretisk rimligt att anta att det är den totala arbetstiden som har en starkare 

effekt på kvinnors hälsa än på mäns. Detta resonemang följer från forskning som visar på att 

risken för sämre hälsa är mycket högre för kvinnor som både har ett betalt arbete samtidigt 

som de har ett stort ansvar för hushållsarbete jämfört med kvinnor inte har detta dubbel arbete 

(Krantz et al., 2005). Förhållanden i hemmet kan även minska kvinnors möjlighet till 

avkoppling utanför arbetet vilket kan vara av betydelse för sämre hälsa (Lundberg, 2002). Det 

följer därför att de två första hypotesen som prövas med data från hela urvalet är: 
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 Hypotes 1: Könsskillnader i totala antalet arbetstimmar förklarar könsskillnaden i 

självskattat allmän hälsa i hela urvalet.  

 Hypotes 2: Totala antalet arbetstimmar har ett starkare samband med kvinnors 

självskattade hälsa än med mäns. 

Eftersom arbetsförhållanden bara kan relateras till det som är förvärvsarbetande genomförs 

därefter analys av effekten av arbete med fysisk ansträngning och arbete med hög anspänning 

med data från de förvärvsarbetande. Dessa är faktorer som har alla visat sig ha ett samband 

med olika aspekter av hälsa (Lundberg, 1999; Toivanen, 2007) och som kvinnor och män 

utsätts för i olika utsträckning (Eklund, 2000; Östlin, 2002). Det har även nämnts att dess 

effekt på hälsa kan vara olika för kvinnor och män (Toivanen, 2007). En hög belastning 

hushållsarbete, vilket resulterar i en större total arbetstid, kan i synnerhet öka risken för 

kvinnor att ha sämre hälsa när det kombineras med ett arbete med hög anspänning (Mellner et 

al., 2006). Hypotesen om den förvärvsarbetande gruppen är därför: 

 Hypotes 3: Könsskillnader i arbete med fysisk ansträngning förklarar 

könsskillnaden i självskattat allmän hälsa i gruppen förvärvsarbetande. 

 Hypotes 4: Könsskillnader i arbete med hög anspänning förklarar könsskillnaden i 

självskattat allmän hälsa i gruppen förvärvsarbetande. 

 Hypotes 5: Arbete med hög anspänning i kombination med flera totala 

arbetstimmar kan förklara könskillnaden i självskattad allmän hälsa i gruppen 

förvärvsarbetande. 

 Data och Metod 

 Datamaterial 

Könsskillnader i självskattad allmän hälsa har visats sig förekomma inom hela Sveriges 

befolkning (Dahlin & Härkönen, 2012). Det är därför lämpligt om analysen i studien baseras 

på data från ett representativt urval av hela Sveriges befolkning, samt data som berör 

varierande aspekter av arbetsliv, familj och hälsa. En lämplig datakälla är 
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Levnadsnivåundersökningarna (LNU) från år 2000
7
. LNU har samlats in sedan 1974 av 

Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Den påbörjades 1968 och ingick i 

låginkomstutredningens uppdrag från regeringen. Femte gången den genomfördes, år 2000, 

finansierades den av Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för Arbetsliv och 

Socialvetenskap (FAS). Svarsfrekvensen då var 76,6 %, i absoluta tal 5142 individer. Urvalet 

är representativt för hela Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 75 år 2000. I LNU ställs frågor 

om levnadsförhållanden i ett antal olika avseenden som arbetsförhållanden, familj, hälsa med 

mera, och den innehåller variabler som kan användas för studiens syften på det valde sätt. 

LNU-data har använts i analyser i en mängd olika forskningsartiklar och avhandlingar, och 

materialet är känt internationellt. De flesta av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, i 

de allra flest fall under året 2000, men i något enstaka fall under januari eller februari 2001 

(Gähler, 2004; LNU, 2012). 

 Variabelbeskrivning och operationalisering 

Beroende Variabel 

Det beroende variabeln i analysen är individens självskattade hälsa mätt med frågan ”Hur 

bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, där svarsalternativen är gott, dåligt eller någonting 

däremellan. Det används här som en dikotom variabel där referenskategorin är gruppen med 

gott hälsotillstånd, och övriga svarsalternativ utgör det andra kategorin (Dahlin & Härkönen, 

2012). Information går förlorad genom denna grövre uppdelning, men eftersom gruppen med 

dålig allmänhälsa är relativt liten (4,7 %), samt eftersom det kan anses meningsfullt att 

behålla individer med god hälsa i en grupp för sig, kan detta vara ett acceptabelt sätt att koda8. 

Att mäta individens egen uppfattning om sitt allmänna hälsotillstånd används ofta i bland 

annat sociologisk, ekonomisk och epidemiologisk forskning (Jylhä, 2009). En fördelen är att 

det ger en mer heltäckande bild av individens hälsa. I bedömningen ingår även psykiska 

faktorer av betydelse för hälsa, som kanske inte lika lätt kan fångas av vissa andra mer 

specifika mått. Den har utöver detta ett starkt samband med mortalitet även när andra 

                                                 
7 Data från ESS utgörde en annan möjlig datakälla, men valdes inte dels eftersom urvalet är mindre och 

dels eftersom den har inte lika relevanta variabler för studiens syfte. Det är också av intresse att se om 

den undersökta könsskillnaden är samma i de två datakällorna. 

8 Analysen har kontrollerat för eventuella skilda resultat som skulle kunnat förekomma genom kodning av 

individer med god allmän hälsa och något däremellan i samma grupp. 
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riskfaktorer för hälsa kontrolleras för (Idler & Benyamini, 1997; Lundberg & Manderbacka, 

1996). Måttet kan anses vara lämpligt att använda då könsskillnader i hälsa studeras eftersom 

kvinnor och män tycks lida av olika typer av sjukdomar och besvär och detta mått kan spegla 

dessa skillnader på ett tydligt sätt (Schnittker, 2007).   

 Oberoende Variabler 

Kön är kodat med män som noll, referensgruppen, och kvinnor som ett. Tabell 1 visar 

deskriptiv statistik över alla variabler för kvinnor och män för sig. Där framkommer det att 

27,1 % av kvinnorna i urvalet hade rapporterat mindre än bra hälsa, jämfört med 21,9 % av 

männen. Pearson chi-kvadrat visar att skillnaden mellan grupperna var signifikanta (inte visas 

i tabellen). Skillnaden är ungefär samma som redovisas i Dahlin & Härkönens studie (2012), 

den är inte väldigt stor, men den är signifikant och inte försumbar. I gruppen som 

förvärvsarbetar har 20,5 % kvinnor mindre än bra hälsa jämfört med 17,2 % av män, och 

skillnaden är signifikant (Pearsons chi-kvadrat, visas inte i tabell). 

Härefter beskrivs studiens kontrollvariabler. Dessa är faktorer som har visats sig ha ett 

samband både med hälsa och med kön. Det finns som tidigare nämnt en mängd olika faktorer 

som kan ha ett samband med olika aspekter av hälsa. Här tas med det som kan anses höra till 

de mest centrala och relevanta för denna studie. De som används i analysen av hela urvalet för 

att pröva hypotes 1 och 2 är; ålder, utbildning, ekonomiska svårigheter, socioekonomisk 

indelning, sysselsättning, civilstånd och antal barn i hemmet. Samma variabler används för 

analysen av den förvärvsarbetande gruppen för att pröva hypotes 3, 4 och 5, förutom att 

sektortillhörighet inkluderas, istället för sysselsättning. Eventuella skillnader i kodning för de 

två analyserna uppmärksammas vid beskrivning av variablerna nedan. Avslutningsvis 

beskrivs variabeln totala antalet arbetstimmar som används för att hypotes 1 och 2, och arbete 

med fysisk ansträngning samt arbete med hög anspänning som används för att pröva hypotes 

3 och 4. 

Ålder är en kontinuerlig variabel och används för att kontrollera för ålderseffekt på hälsa och 

eftersom könskillnader i självskattad allmän hälsa har visats minska med ålder (Gorman & 

Read, 2006)
9
. Utbildning har visats ha ett samband med hälsa (Ross & Wu, 1995), och mäts 

här som högsta avslutade utbildning, grupperat i tre grupper; lägre, mellan och högre 

                                                 
9 Det vore även viktigt att kolla den eventuella selektiv effekt av kvinnors längre livslängd, men deskriptiv 

statistik visar att medelåldern i både urvalen är ungefär samma för kvinnor och men. 
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utbildning
10

. (Fritzell et al., 2007:27; Dahlin & Härkönen, 2012). De med lägre utbildning 

utgör referensgruppen I hela urvalet är grupperna för olika utbildningsnivåer relativ lika 

mellan kvinnor och män, med några flera kvinnor än män med mellan utbildning, och några 

flera män som har en högre utbildning. I gruppen av förvärvsarbetande finns det något flera 

män som har lägre utbildade, flera kvinnor som har mellan utbildning, men något större andel 

av män som har högre utbildning. 

En variabel för ekonomiska svårigheter används för att kontrollera för dess samband med 

hälsa (Mellner et al., 2006; Voss, et al., 2008). Den mäts med en fråga om intervju personen 

har haft svårt att klara löpande utgifter för mat, hyra, räkningar m.m. de senaste tolv 

månaderna, där svarsalternativen är ja eller nej (referenskategori). Det är fler kvinnor som har 

rapporterat ekonomiska svårigheter, och skillnaden mellan grupperna är signifikanta 

(Pearsons chi kvadrat, visas inte i tabell 1). Socioekonomisk indelning (SEI) används för att 

mäta socioekonomisk status, där individer klassificeras efter arbetssituation. 

Förvärvsarbetande delas i grupperna arbetare och tjänstemän. Därefter tillkommer även 

indelningarna facklärda arbetare, ej facklärda arbetare, lägre tjänstemän, tjänstemän på 

mellannivå, högre tjänstemän och företagare. Intervjupersoner som är arbetslösa, studerar, är 

pensionärer eller inte förvärvsarbetande kodas efter sin senaste sysselsättning. Hemmafruar 

kodas efter makens sysselsättning och unga, ogifta studenter efter föräldrarnas sysselsättning 

(Institutet för social forskning, 2000). Socioekonomisk status har visats sig ha ett samband 

med olika aspekter av hälsa (Fritzell, 2007) och därmed är viktigt att kontrollera för. I denna 

studie används en uppdelning i tre grupper; arbetare (referenskategori), tjänstemän och 

egenföretagare i linje med en del av den tidigare forskningen (Fritzell, 2007:71)
11

. I hela 

urvalet är det samma andel kvinnor och män som kodas arbetare, något fler kvinnor än män 

kodas tjänstemän, och det finns flera män än kvinnor i gruppen för egenföretagare. Av de som 

förvärvsarbetar är det något färre kvinnor än män som är arbetare men fler som kodas 

tjänstemän, och det finns dubbel så många manliga egenföretagare än kvinnliga. 

Intervjupersonens sysselsättning är viktig att kontrollera för då det i urvalet finns grupper 

som arbetare (65 %), hemarbetande (2 %), ålderpensionärer (12 %), studerande (8 %), 

långtidsarbetslösa (4 %), förtidspensionärer (6 %), värnpliktiga, sjuk/ej yrkesverksamma, och 

föräldralediga. Variabeln grupperas sedan i kategorier som bildar så homogena grupper som 

                                                 
10 Dikotom kodning har kontrollerats för i analysen. 

11 Analys har även genomförts med 6 grupper (Fritzell & Lundberg, 2007). 
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möjligt vad avser demografi och hälsa. Föräldralediga och hemarbetande utgör en kategori; 

ålderpensionärer, förtidspensionärer och sjuka/ej yrkesverksamma utgör en annan; studerande 

och värnpliktiga utgör en tredje kategori, och långtidsarbetslösa en fjärde. Yrkesarbetande 

används här som referenskategori
12

. Denna variabel används bara i analys a hela urvalet. Det 

finns fler män än kvinnor som arbetar, och fler kvinnor som är hemarbetande eller 

föräldraledig. Fördelning i de andra grupperna är relativ, men några fler kvinnor kodas som 

förtidspensionär eller sjuk/ej yrkesverksam. Civilstånd är en dikotom variabel där gift eller 

sambo är referenskategorin, och ogift, frånskild och änka-änkling kodas som 1. Grupperna är 

ungefär lika fördelade mellan könen, men med något flera förvärvsarbetande män som är 

sambo eller gift jämfört med förvärvsarbetande kvinnor. Kontroll för antal barn i hemmet 

görs i analysen genom att inkludera en kontinuerlig variabel för antal yngre barn, mindre än 

tio år, som bor i hushållet. Data om tid som ägnas åt vårdnad av barn finns inte med i 

datamaterialet. Det är dock rimligt att anta att de sysslor som ökar när det är barn i hushållet 

är just matlagning, tvätt och städning (Ström, 2002:94) vilka täcks av det frågor som finns om 

hushållsarbete. Könsfördelningen mellan grupperna är relativt lika.  

För att pröva hypotes 3, 4 och 5 behövs inte kontrollering för sysselsättning eftersom alla är 

förvärvsarbetande. Däremot inkluderas sektortillhörighet som kontrollvariabel eftersom 

könssegregeringen på arbetsmarknaden kan ha samband med vissa aspekter av hälsa. De som 

är anställda inom den privata sektorn eller som är egenförtagare utgör referenskategorin, och 

det som arbetar i den offentliga sektorn kodas som ett. Könsfördelning visar att fler kvinnor 

arbetar i offentlig sektor, och fler män i den privata sektorn. Skillnaden är signifikant 

(Pearsons chi-kvadrat, visas inte i tabell).
 13

 

Variabel totala antalet arbetstimmar mäter det totala antalet timmar per vecka som 

intervjupersonerna lägger ner på både betalt arbete och obetalt arbete. För att mäta antalet 

arbetstimmar för betalt arbete får intervjupersonen ange hur lång deras ordinarie arbetstiden 

per vecka är. De intervjupersoner som inte varit anställda förgående vecka ges värdet 0 på 

denna variabel i analys för hela urvalet, men inkluderas inte i gruppen för förvävsarbetande. 

Arbetstid kan mätas på flera olika sätt, till exempel som arbetstid inklusive övertid eller 

heltid/deltid. Olika arbeten organiseras på olika sätt och effekten av eventuell övertid som 

                                                 
12 Fördelning av könen i grupperna har kontrolleras för att försäkra om att de inte utgör för över- eller 

underrepresenterade. 

13 Ytterligare variabler som skulle ha varit av värde att inkludera är etnicitet och vård av släkting/anhörig. 

Det fanns tyvärr inte tillräckligt med data för att inkluderaden i analysen. 
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förekommer då och då kommer inte att ha en större effekt på hälsa
14

. Analysen utgår ifrån en 

översiktligt mått av det faktiska antal timmar i arbetet varför veckoarbetstid kan anses vara ett 

lämpligt mått att använda. När variabel inkluderas var för sig i analysen har det centrerats
15

 

eftersom tolkningen, särskilt vid användning av eventuella interaktionstermer, är mer aktuellt 

då den visar könsskillnaden när arbetstimmar är som den genomsnittlig istället för noll. 

 

I linje med andra studier (Krantz & Östergren, 2001:414) avser obetalt arbete i denna studie 

det hushållsarbete som förknippas med mer traditionellt kvinnliga sysslor såsom matinköp, 

matlagning, disk, klädvård och städning. Motivet till att inte inkludera sådant hushållsarbete 

som vanligen betraktas som manliga sysslor är att den tidigare forskning tyder på att det är 

kvinnors totala arbetstid som kan ha ett samband deras hälsa (Krantz & Östergren, 

2001:414)
16

. Tre frågor ställs angående ungefärligt antal timmar per vecka som intervju 

personen ägnar åt i) matinköp, matlagning, disk ii) klädvård (tvätt, strykning osv), och iii) 

städning. Variablerna är kontinuerliga och adderas för att ge det totala antalet timmar för 

hushållsarbete. Variabeln centreras när den inkluderas som den är i analysen, annars adderas 

den till antal timmar betalt arbete per vecka, för att ge en kontinuerlig variabel för totala 

antalet timmar per vecka som intervjupersoner lägger ner på både betalt arbete och obetalt 

arbete. Detta förfaringssätt ger möjlighet att komma åt om det är en aspekt av dubbelarbete 

som kan ha betydelse, det vill säga att se effekten av att ha längre betald arbetstider och fler 

timmar obetalt arbete utöver detta
17

. I tabell 1 visas att kvinnor i hela urvalet har i genomsnitt 

dubbel så många timmar hushållsarbete varje vecka jämfört med män. Eftersom kvinnor har 

bara några få färre betalda arbetstimmar resulterar det att i genomsnitt är deras totala antal 

arbetstimmar per vecka större än männens. I gruppen som förvärvsarbetar ser fördelningar 

                                                 
14 Frågan är dock formulerad så att individer som ofta gör övertid (vilket kan tänkas ha en effekt på hälsa) 

skulle inkludera detta i sina ordinarie arbetstider. 

15 Centrering innebär att variabelns medelvärde subtraheras från alla värden. 

16 En analys med mer traditionellt manliga sysslor såsom reparation och underhåll har genomförts men 

visar inte på skilda resultat från analysen där det exkluderas. 

17 Variablerna har inkluderats i analysen både var för sig och ihop slagna. Ickelinjära samband har 

undersökts, liksom förekomsten av interaktionseffekter. 
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mellan könen likadan ut, det vill säger då kvinnor och män har ungefär samma antal betalda 

arbetstimmar, men kvinnor har fler timmar hushållsarbete per vecka  
18

.   

De två sista variabler som härefter beskrivs är de som bara används vid prövning av hypotes 

3, 4 och 5. En variabel för arbete med fysisk ansträngning bildas med hjälp av ett index 

utifrån fyra frågor; ”Behöver man kunna lyfta 60 kilo för att klara av ditt arbete?”, ”Är din typ 

av arbete kroppsligt krävande på något sätt?”, ”Är ditt arbete sådant att du dagligen blir 

svettig av kroppsansträngning?” och ”Tvingas du till krokiga, vridna eller på annat sätt 

olämpliga arbetsställningar?” (Toivanen, 2007:94). Intervjupersonerna som svara ja på tre 

eller fyra av dessa frågor kodas som att det har arbete med hög fysisk ansträngning. Det som 

svara ja på en eller två kodas som att det har arbete med fysisk ansträngning och 

referensgruppen är alla som inte har svarat ja på någon av frågorna, det vill säga inte har 

någon aspekt fysisk ansträngning på sitt arbete. Det finns en större andel män än kvinnor som 

har ett arbete med hög fysisk ansträngning (21,5 % resp. 15,5 %), med det finns nästan tio 

procent fler kvinnor än män som har ett arbete med fysisk ansträngning (43,3 % resp. 33,5 

%). Det finns något större andel män än kvinnor som inte har fysisk ansträngning på arbetet 

(45,2 % resp. 41,1 %). Skillnaderna är signifikanta (Pearsons chi-kvadrat, visas inte i tabell). 

Det finns flera olika modeller som används för att mäta psykologiska aspekter av arbete. För 

att skapa en variabel för arbete med hög anspänning används den demand-control modellen 

(Karasek & Theorell, 1990). Den mäter några av de aspekter av arbete som kan orsaka stress, 

som i sin tur kan ha en negativ effekt på vissa aspekter av hälsa (Krantz & Östergren, 2001; 

Mellner et al., 2006). Modellen har används mycket i forskning om arbete och hälsa de 

senaste decennierna (Lundberg, 2002:128). Modellen utgår ifrån två psykiska aspekter av 

arbete; krav (demand) och beslutsytrumme (control). I linje med tidigare forskning (Toivanen, 

2007:94) används två frågor för att mäta psykiska krav; ”Är ditt jobb jäktigt?” och ”Är ditt 

jobb psykiskt ansträngande?”. Intervjupersoner som svarar ja på dessa frågor kodas som att ha 

höga krav på arbetet. Beslutsytrumme (som även kallas för decision latitude) på arbetet mäts 

med frågorna; ”Kan du själv bestämma arbetstakt?” och ”Är ditt jobb enformigt?”. Intervju 

personer som svarat att de inte kan bestämma arbetstakt och som har ett enformigt jobb kodas 

                                                 
18 Fördelning av variabeln har granskats för att kontrollera för eventuella outliers. Det finns några höga 

värden som skulle kunna ifrågasättas, men då det behövs en stark motivering till att ta bort värden, samt 

eftersom det är flera värden som är höga, behålls de i analysen. 
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som att ha låg beslutsutrymme på arbetet
19

. Denna index inkluderas i data från LNU som en 

redan formulerat index och enligt demand-control modellen kategoriseras därefter arbete som 

har hög krav och låg beslutsutrymme att vara arbete med hög anspänning. Variabeln används 

som en dummy variabel där referensgruppen är individer vars arbete inte är med hög 

anspänning i en kategori och de som är det i en annan. I urvalet är andelen kvinnor med arbete 

med hög anspänning (26,9 %) nästan dubbel så stor som andelen män (13,9 %), och denna 

skillnad är signifikant (Pearsons chi-kvadrat, visas inte i tabell).  

Vissa variabler har ett antal värden som saknas, då svar från intervjupersonen inte finns med 

för någon anledning. Data från dessa individer kan inte behållas i analysen eftersom analys av 

alla modeller ska genomförs på data från samma antal personer för att kunna jämföra. Ett 

filter skapades i SPSS så att bara de individer som hade svar på alla variablerna inkluderades i 

analyserna. Detta resulterade i 3899 personer för hela urvalet och 2646 i gruppen som 

förvärvsarbetar. Det kan vara problematiskt för resultaten om detta bortfall är homogen i 

något avseende, varför variabler med ett stort antal saknade svar kontrollerades. En variabel 

som hade relativt högt bortfall av detta slag var hushållsarbete, men en kontroll av 

fördelningen av kön i de som saknade svar på dessa frågor visade på en ganska jämnt 

fördelning mellan kvinnor och män. 

 

                                                 
19 En version av modellen inkludera även sociala aspekter av arbete som kan lindra hög anspänning på 

arbete (Karasek & Theorell, 1990:69). Det finns dock inte tillräckligt med data för att inkludera dessa 

aspekter i modellen. 
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Tabell 1: Deskriptiv statistik. Hela urvalet (N=3899) och förvärvsarbetande (N=2646). % / Medelvärdet (SD) 

 Kvinnor Män 

 Hela urvalet N=1954 Förvärvsarbetande N=1238 Hela urvalet N=1945 Förvärvsarbetande N=1408 

Bra allmän hälsa 72,9 % 79,5 % 78,1 % 82,8 % 

Mindre än bra allmän hälsa 27,1 % 20,5 % 21,9 % 17,2 % 

Ålder 44,5 (14,5) 42,7 (11,3) 45,3 (15,0) 42,7 (11,9) 

Lägre utbildning 18,9 % 12,9 % 19,5 % 16,2 % 

Mellan utbildning 69,7 % 73,3 % 66,6 % 68,2 % 

Högre utbildning 11,4 % 13,8 % 13,9 % 15,6 % 

Förvärvsarbetande 64,5 % - 73,2 % - 

Hemarbetande/Föräldraledig 8,5 % - 0,8 % - 

Ålderspensionär 10,3 % - 11,1 % - 

Student/Värnpliktig 7,8 % - 6,4 % - 

Långtidsarbetslös 3,4 % - 4,8 % - 

Förtidspensionär/sjuk 5,4 % - 3,8 % - 

Arbetare 40,0 % 34,1 % 40,3 % 37,9 % 

Tjänstemän 53,0% 58,9 % 45,9 % 46,9 % 

Egenföretagare 6,0 % 7,0 % 13,8 % 15,3 % 

Ekonomiska svårigheter 15,5 % 13,7 % 12,0 % 11,1 % 
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Tabell 1 forts.: Deskriptiv statistik. Hela urvalet (N=3899) och förvärvsarbetande (N=2646). % / Medelvärdet (SD) 

 Kvinnor Män 

 Hela urvalet N=1954 Förvärvsarbetande N=1238 Hela urvalet N=1945 Förvärvsarbetande N=1408 

Sambo/gift 87,4 % 87,7 % 87,7 % 90,3 % 

Inga yngre barn i hushållet 70,0 % 68,7 % 72,8 % 66,5 % 

Ett yngre barn i hushållet 15,8 % 17,9 % 13,5 % 16,8 % 

Två yngre barn i hushållet 11,8 % 11,6 % 11,3 % 13,8 % 

Fler än två yngre barn i hushållet 2,4 % 1,9 % 2,5 % 2,9 % 

Privat sektor - 46,8 % - 77,1 % 

Offentlig sektor - 53,2 % - 22,9 % 

Betalda arbetstimmar/vecka 22,8 (17,8) 33,2 (11,1) 24,6 (19,4) 33,5 (14,7) 

Hushållsarbete timmar/vecka 16,2 (9,7) 14,6 (7,8) 6,8 (5,1) 6,6 (4,8) 

Totala arbetstimmar/vecka 39,0 (18,6) 47,7 (12,9) 31,4 (20,1) 40,1 (15,8) 

Ej arbete med fysisk ansträngning - 41,1 % - 45,2 % 

Arbete med fysisk ansträngning - 43,4 % - 33,5 % 

Arbete med hög fysisk ansträngning - 15,5 % - 21,2 % 

Arbete med hög anspänning - 26,9 % - 13,9 % 

Ej arbete med hög anspänning - 66,4 % - 70,8 % 



 

19 

 Metod och Analys 

En multivariat metod gör att flera faktorer kan kontrolleras för i samma analys och en lämplig 

metod i dessa sammanhang kan vara binär logistisk regressionsanalys eftersom det beroende 

variabeln, allmänt hälsotillstånd, är kategorisk och kan kodas till dikotom. I binär logistisk 

regressionsanalys, räknar man fram sannolikheter för att det beroende variabel antar värdet 1, 

i detta fall mindre än bra hälsa, när andra faktorer kontrolleras för genom att de inkluderas 

som oberoende i modellen. I denna studie används statistikprogramet IBM SPSS 20 för att 

genomföra analyserna. Här räknas en b-koefficient fram och en motsvarande oddskvot för alla 

oberoende variabler som inkluderas. Oddskvoten är den exponentierade b-koefficienten och 

anger förändring i procent av oddset att det beroende variabeln är lika med 1 då den 

oberoende variabeln ökar med en enhet, och de andra som inkluderas hålls konstanta (Edling 

& Hedström, 2003). I detta fall innebär det att oddskvoter som är större än 1 visar på en 

ökning av oddset för mindre än bra hälsa, och oddskvoter som är mindre än 1 visar på en 

minskning av oddset för mindre än bra hälsa. Signifikansnivåer för dessa värden ger 

information om hur sannolikt det är att det finns en generaliserbar skillnad mellan grupperna. 

Om till exempel ett resultat har en signifikansnivå av 0,05, kan det konstateras att det är bara 

5 % chans att resultatet är en slump och det kan därför generaliseras till hela populationen 

med 95 % säkerhet.  

Denna studie är specifikt inriktad på att undersöka om några av de valda faktorerna - totala 

antalet arbetstimmar, arbete med hög anspänning eller arbete med fysisk ansträngning - kan 

förklara könsskillnaden i självskattat allmän hälsa. Hypotes 1 och 2 analyseras med 

användning av data från hela urvalet. Hypotes 1 ska prövas genom att först visa 

könsskillnaden utan att kontrollera för andra variabler (modell A). Kontrollvariabler 

inkluderas sedan i modell B, och därefter inkluderas totala antalet arbetstimmar för att se om 

det kvarstår en signifikant könsskillnad i modellen C. Hypotes 2 ska prövas genom att 

inkludera en interaktionsvariabel för kön och totala antalet arbetstimmar i modell D, och 

därefter en interaktionsvariabel för kön och betalda arbetstimmar i modell E. 

Interaktionsvariabler används i regressionsanalys för att undersöka om effekten av en 

oberoende variabel kan vara starkare eller svagare vid olika värden av en annan oberoende 

variabel i modellen. Om en interaktionsvariabel har signifikanta värden, kan det tyda på att så 

är fallet. I detta fall undersöks möjligheten att effekten av längre totala arbetstimmar på själv-

skattad hälsa kan vara starkare för kvinnor än för män. I modell E används en 
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interaktionsvariabel för att mer specifikt undersöka om ett större antal betalda arbetstimmar 

har ett starkare samband med mindre än bra hälsa för kvinnor. I denna modell inkluderas inte 

antal timmar hushållsarbete eftersom det skulle innebära att oddskvoten för 

interaktionstermen tolkas som en jämförelse mellan individer som har samma antal timmar 

hushållsarbete, medan avsikten här är att fånga skillnaden mellan kvinnor och män då kvinnor 

har flera antal timmar hushållsarbete än män.  

Den andra delen av analysen ska pröva hypotes 3, 4 och 5 och genomförs på de individer i 

urvalet som var förvärvsarbetande vid intervjutiden, eftersom faktorer som undersöks är 

relaterade till förvärvsarbete
20

. Återigen inleds analysen med att visa könskillnaden när inga 

andra faktorer kontrolleras för (modell F), och sedan inkluderas kontrollvariabler (modell G). 

Hypotes 3 undersöks sedan genom att inkludera arbete med fysisk ansträngning (modell H), 

och hypotes 4 besvaras med resultat från modell I som inkluderar arbete med hög anspänning. 

Ytterligare två modeller genom förs, en med totala arbetstimmar (modell J) och den sista 

modellen inkluderar interaktionsvariabeln för arbete med hög anspänning och totala antal 

arbetstimmar för att pröva hypotes 5 (modell K).  

 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från regressionerna i relation till studiens hypoteser. Den 

första modellen (se tabell 2, modell A) visar en statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor 

och män i hela urvalet, när inga andra faktorer kontrolleras för. Oddset för mindre än bra 

hälsa är i genomsnitt ungefär 32 % högre för kvinnor än för män i denna modell. När 

kontrollvariablerna inkluderas i modellen (modell B) kvarstår den signifikanta 

könsskillnaden. Nagelkerke R^2 visar att kontrollvariablerna förklarar en större andel av den 

totala variansen i allmänhälsa jämfört med bara kön (15,9 % jmf mindre än 1 %), men det är 

fortfarande en liten andel, vilket visar att det finns en mängd olika faktorer som tillsammans 

förklara den totala variansen i självskattad allmän hälsa.  

Hypotes 1 formuleras för att undersöka om totala arbetstimmar kan förklara könsskillnaden i 

självskattat allmän hälsa i hela urvalet. Modell C visar att könsskillnaden fortfarande är 

                                                 
20 En analys av hela urvalet övervägdes, genom att koda på ett sätt som skulle inkludera ej 

förvärvsarbetande i analysen. Det ansågs dock för problematisk att genomföra på detta sätt.  
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signifikant till 99 % när totala arbetstimmar kontrolleras för. Att könsskillnaden fortfarande är 

signifikant när totala arbetstimmar kontrolleras för innebär att sannolikheten är större för att 

en kvinna ha sämre hälsa även jämfört med en man som har samma antal totala arbetstimmar 

(och andra faktorer i modellen hålls konstanta). Det är även så att oddskvoten för totala 

antalet arbetstimmar visar på en liten minskning av sannolikhet för sämre hälsa när antalet 

timmar ökar, och detta är signifikant till 90 %.  

Tabell 2 visar resultat för modell D som även inkluderar en interaktionsterm för kön och 

totala antalet arbetstimmar. Resultaten från denna modell används för att besvara hypotes 2; 

att det totala antalet arbetstimmar har ett starkare samband med självskattat allmän hälsa för 

kvinnor än för män. Den är dock inte signifikant och könsskillnaden kvarstår även i denna 

modell. Signifikansnivån för interaktionstermen i modell E är inte heller tillräckligt för att 

tyda på en starkare effekt av betalda arbetstimmar på självskattad hälsa för kvinnor än för 

män. Oddskvoten för betalda arbetstimmar visar på en liten minskning av sannolikhet för 

sämre hälsa när antalet timmar ökar, och detta är signifikant till 95 %. I ytterligare analyser 

har interaktionstermer för barn och ålder kontrollerats för men visar sig inte vara signifikanta, 

liksom inte heller en interaktionsterm för betalda arbetstimmar och hushållsarbete (resultat 

visas inte i tabell). Kontrollering för icke linjär samband mellan arbetstimmar och allmän 

hälsa har inte varit signifikanta (resultat visas inte i tabell).  

Den andra delen av analysen som pröva hypotes 3, 4 och 5, använder data från de individer i 

urvalet som var förvärvsarbetande vid intervjutillfället. Tabell 1 över deskriptiv statistik visar 

att andelen kvinnor och män som har sämre än bra hälsa i denna grupp är mindre än i hela 

urvalet, och den absoluta skillnaden är lite större för kvinnor än för män (ungefär 7 % resp. 5 

%). Modell F (tabell 3) visar att kvinnor i denna grupp har i genomsnitt ungefär 24 % högre 

odds för mindre än bra hälsa jämfört med män. Detta är signifikant med 95 % säkerhet och är 

en minskning jämfört med skillnaden i hela populationen. När kontrollvariablerna sedan 

inkluderas i modell G, blir könsskillnaden inte längre signifikant till 95 % (dock fortfarande 

till 90 %), och oddskvoten ändras inte så mycket jämfört med modell F.  

 

I modell H har variabeln för arbete med fysisk ansträngning ett signifikant samband med 

allmän hälsa, då mer fysisk ansträngning resulterar i större risk för sämre hälsa. Det finns 

dock inte stöd för hypotesen att det kan förklara könsskillnaden i självskattad allmän hälsa 

eftersom värden för könsvariabeln är ungefär samma i modell G och modell H. I modell I 

inkluderas arbete med hög anspänning för att pröva hypotes 4. För individer som har ett 
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arbete med hög anspänning finns den en signifikant ökad risk för mindre än bra hälsa. När 

detta kontrolleras för minskar oddsen för kvinnor att ha mindre än bra hälsa från ungefär 21 

%, i modell G, till ungefär 17 %, i modell I. Förändringen i signifikansnivå är också större i 

modell I jämfört med modell G (0,163 respektive 0,075), och könskillnaden blir inte 

signifikant till 90 %. Modell J visar att totala arbetstiden inte har ett signifikant samband med 

allmän hälsa, och förklara inte heller könsskillnaderna. Den sista, modell K, inkludera 

interaktionsterm för arbete med hög anspänning och totala antalet arbetstimmar för att pröva 

hypotes 5. Interaktionstermen har dock inte signifikanta värden. Könsskillnaderna minskar 

igen och inte är signifikanta med 90 %, troligen för att variabeln för arbete med hög 

anspänning inkluderas i denna modell.  Interaktionstermer
21

 som inkluderades visar inte på 

signifikanta värden, och inte heller icke linjära samband
22

 för mellan allmän hälsa och betalda 

arbetstimmar, hushållsarbete och totala arbetstimmar (resultatet visas inte i tabell).
23

 

                                                 
21 Interaktionstermer som inkluderas: arbete med hög fysisk ansträngning och arbete med hög 

anspänning; arbete med fysisk ansträngning och arbete med hög anspänning; arbete med hög fysisk 

ansträngning och totala arbetstimmar; arbete med fysisk ansträngning och totala arbetstimmar; arbete 

med hög fysisk ansträngning och barn i hushållet. 

22 Icke linjära samband kontrolleras för genom att kvadrera dessa variabler och inkluderar de i modellen. 

23 En säkerhets koll på multikollinearitet mellan variablerna i modellerna genomförs enligt Field (2009), 

och visar inte vara ett problem. 
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Tabell 2 Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan självskattad allmän hälsa och 

totala antalet arbetestimmar för hela urvalet, inkl. interaktionsvariabler med kön. Oddskvoter, 

signifikansnivå i parentes. (N=3899)
24

 

 Modell A Modell B Modell C Modell D Modell E  

Intercept 0,280 (0,000) 0,107 (0,000) 0,113 (0,000)  0,113 (0,000) 0,131 (0,000) 

Kön (kvinna) 1,325 (0,000) 1,359 (0,001) 1,404 (0,000)  1,392 (0,000) 1,289 (0,002) 

Ålder  1,025 (0,000) 1,025 (0,000)  1,025 (0,000) 1,024 (0,000) 

Mellan Utbildning 0,752 (0,006) 0,749 (0,005)  0,749 (0,005) 0,755 (0,006)  

Högre utbildning  0,561 (0,000) 0,566 (0,001)  0,566 (0,001) 0,575 (0,001) 

Hemarbetande/Föräldraledig 1,448 (0,051) 1,269 (0,233)  1,274 (0,227) 1,064 (0,785)  

Ålderspensionär  1,712 (0,000) 1,399 (0,064)  1,407 (0,060) 1,179 (0,437) 

Studerande/Värnpliktig 1,219 (0,262) 0,960 (0,851)  0,961 (0,853) 0,805 (0,371)  

Långtids arbetslös  2,127 (0,000) 1,689 (0,017)  1,710 (0,015) 1,393 (0,190) 

Förtidspensionerade/sjuk 4,929 (0,000) 3,979 (0,000)  3,987 (0,000) 3,328 (0,000)  

Tjänstemän  0,645 (0,000) 0,648 (0,000)  0,648 (0,000) 0,660 (0,000)  

Egenföretagare  0,500 (0,911) 0,753 (0,095)  0,765 (0,119) 0,675 (0,037)  

Ekonomiska svårigheter 2,104 (0,000) 2,123 (0,000)  2,125 (0,000) 2,103 (0,000)  

Civilstånd  0,917 (0,535) 0,912 (0,513)  0,914 (0,523) 0,913 (0,516)  

Barn i hemmet  0,887 (0,046) 0,899 (0,076)  0,899 (0,077) 0,881 (0,034)  

Totala antalet arbetstimmar  0,993 (0,057)  0,994 (0,201)   

Kön x totala antalet arbetstimmar    0,997 (0,536)   

Betalda arbetstimmar     0,989 (0,046)  

Kön x betaldarbetstimmar     0,997 (0,480)  

Nagelkerke R^2: 0,005 0,159 0,160 0 0,160 0,161  

 

                                                 
24 Referenskategorin för utbildningsvariabler är gruppen med lägre utbildning; Referenskategorin för 

sysselsättningsvariabler är gruppen som är förvärvsarbetande; Referenskategorin för Secioekonomisk 

indelning är arbetare; Referenskategorin är gruppen som inte har ekonomiska svårigheter; 

Referenskategorin är de som är gift eller sambo. 
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Tabell 3 Logistisk regressionsanalys av sambandet mellan självskattad allmän hälsa och 

arbete med fysisk ansträngning, arbete med hög anspänning och totala antalet arbetstimmar, 

för förvärvsarbetande. Oddskvoter, signifikansnivå i parentes. (N=2646)
25

. 

 

 Modell F Modell G Modell H Modell I Modell J Modell K  

Intercept 0,208 (0,000) 0,100 (0,000) 0,054 (0,000)  0,088 (0,000) 0,100 (0,000) 0,052 (0,000) 

Kön (kvinna) 1,244 (0,029) 1,213 (0,075) 1,217 (0,075)  1,165 (0,163) 1,238 (0,057) 1,196 (0,118) 

Ålder  1,024 (0,000) 1,027 (0,000)  1,026 (0,000) 1,024 (0,000) 1,028 (0,000) 

Mellan Utbildning 0,830 (0,194) 0,852 (0,266)  0,806 (0,135) 0,831 (0,199) 0,832 (0,205)  

Högre utbildning  0,676 (0,057) 0,776 (0,227)  0,665 (0,048) 0,678 (0,060) 0,761 (0,193) 

Tjänstemän 0,683 (0,001) 0,915 (0,494)  0,689 (0,001) 0,687 (0,001) 0,902 (0,426)  

Egenföretagare  0,936 (0,705) 1,020 (0,909)  1,010 (0,954) 0,802 (0,420) 0,898 (0,721) 

Ekonomiska svårigheter  1,929 (0,000) 1,840 (0,000)  1,864 (0,000) 1,935 (0,000) 1,799 (0,000) 

Civilstånd 0,806 (0,236) 0,815 (0,264)  0,813 (0,257) 0,808 (0,243) 0,823 (0,287)  

Barn i hemmet  0,873 (0,067) 0,862 (0,047)  0,882 (0,092) 0,877 (0,079) 0,073 (0,874) 

Sektor tillhörighet 1,185 (0,147) 1,108 (0,389)  1,112 (0,372) 1,189 (0,139) 1,058 (0,642)  

Arbete med fysisk ansträngning 1,567 (0,000)    1,510 (0,001)  

Arbete med hög fysisk ansträngning 2,277 (0,000)    2,136 (0,000)  

Arbete med hög anspänning   1,622 (0,000)  1,459 (0,009)  

Totala antalet arbetstimmar     0,996 (0,463) 0,450 (0,995)  

Arbete med hög anspänning x totala antalet arbetstimmar  1,006 (0,629)  

Nagelkerke R^2: 0,003 0,054 0,071  0,062 0,054 0,077  

                                                 
25 Referenskategorier: för utbildningsvariabler är gruppen med lägre utbildning; för Secioekonomisk 

indelning är arbetare; för ekonomiska svårigheter är gruppen som inte har ekonomiska svårigheter; för 

civilstånd är de som är gift eller sambo; för sektortillhörighet är privat eller egenföretagare; för Arbete 

med fysisk ansträngning är det gruppen som inte har arbete med fysisk ansträngning; och för arbete med 

hög anspänning är gruppen som inte har arbete med hög anspänning. 
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Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka om könsskillnader i totala arbetstider, arbete med fysisk 

ansträngning samt arbete med hög anspänning kan bidra till att förklara könsskillnader i 

självskattad allmän hälsa. Eftersom könsskillnaderna har visats sig förekomma inom hela 

Sveriges befolkning (Dahlin & Härkönen, 2012), analyseras inledningsvis effekten av totala 

arbetstider på könsskillnader i självskattad allmän hälsa med data från ett urval av hela 

Sveriges befolkning. Därefter analyseras effekten av arbete med fysisk ansträngning och 

arbete med hög anspänning på könsskillnaderna med data från de förvärvsarbetande. Detta 

eftersom arbetsförhållanden bara kan relateras till det som är förvärvsarbetande. Denna studie 

är specifikt inriktad på att undersöka om de undersökte faktorer kan förklara könsskillnaden i 

självskattad allmän hälsa. Analysen utgår därför ifrån att se om det kvarstår en signifikant 

könsskillnad i självskattad allmän hälsa efter att ha kontrollerat för de undersökte faktorerna. 

Resultaten av analyserna ska nu kopplas till tidigare forskning som studien har som teoretisk 

utgångspunkt. 

Som var att förvänta på grund av den tidigare forskningen gör kvinnor i genomsnitt flera 

timmar hushållsarbete än män vilket gav den fler totala arbetstimmar per vecka (Boye, 2010). 

Resultaten gav dock inte stöd för hypotes 1, att det totala antalet arbetstimmar förklarar 

könsskillnaden i självskattat allmän hälsa i hela urvalet. Detta kan anses ligga i linje med 

forskning som tyder på att längre totala arbetstider generellt inte har ett samband med sämre 

hälsa (Fjell et al., 2008), och som visar att en högnivå hushållsarbete är inte i sig kopplad till 

sämre hälsa (Mellner et al., 2006). Analysen genomfördes på ett urval av hela befolkningen 

och inte bara förvärvsarbetande. Eftersom individer som är ålderspensionärer och 

förtidspensionärer inkluderades i analysen kan det förväntas att totala arbetstider visade sig ha 

ett positiv samband med allmän hälsa. Det kan även tolkas som att de eventuella negativa 

effekterna av längre totala arbetstider på hälsan inte uppvägs de hälsofrämjande effekterna av 

att förvärvsarbete (Schnittker, 2007). Resultaten ger inte heller stöd för hypotes 2, att det 

totala antalet arbetstimmar har ett starkare samband med kvinnors självskattat allmän hälsa än 

för mäns, vilket kan vara på grund av att det har här inte studerat samma uppsättning faktorer 

som vissa studier i den tidigare forskningen (Krantz et al., 2005).  
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I linje med tidigare forskning, arbete med fysisk ansträngning hade ett signifikant samband 

med sämre hälsa (Lundberg, 1999; Toivanen, 2007), dock fanns det inte stöd för hypotes 3, 

att den skulle förklara könsskillnader i allmän hälsa för förvärvsarbetande. Arbete med hög 

anspänning visade sig också öka sannolikheten att ha sämre allmän hälsa, i linje med tidigare 

forskning (Eklund, 2000; Lundberg, 2002). Prövning av hypotes 4 tyder på att, utav alla de 

undersökta faktorer, arbete med hög anspänning kan förklara mest av könsskillnader i 

självskattad allmän hälsa. Prövning av hypotes 5 med interaktionsvariabler visade dock inte 

på att effekten på allmän hälsa var starkare för de som hade både flera totala arbetstimmar och 

hög anspänning på arbetet, vilket är inte i linje med studien som motiverade hypotesen 

(Mellner et al., 2006).  

De generella slutsatser som därför kan dras ifrån studiens resultat är att den ganska intuitiva 

förklaringen att kvinnors dubbel arbete, som den är mät här, verkar inte har en större 

betydelse för könsskillnaderna i allmän självskattad hälsa. Däremot kan den relativt stor 

förklaringskapacitet som arbete med hög anspänning har visats ha, ger anledning att tro att det 

kan vara segregering på arbetsmarknaden som spelar större roll för könsskillnaderna. Att 

arbetsförhållanden visats sig vara en viktig faktor följer från tidigare forskning som visar 

starka samband mellan arbetsförhållanden och vissa aspekter av hälsa (Härenstam & Bejerot, 

2001; Emslie et al., 1999). Att det finns i urvalet en signifikant större andel kvinnor som har 

ett arbete med hög anspänning och att sådant arbete har visats sig har ett signifikant samband 

med allmän hälsa, kan ligga i linje med forskning om att horisontal segregering kan resultera i 

könsskillnader i hälsa (Alexanderson, 2000). Kvinnodominerade arbete har ofta lägre status 

och mindre autonomi (Alexanderson & Östlin, 2000; Bygren & Gähler, 2012). De 

hälsorelaterade konsekvenserna av både horisontell och vertikal segregering, dess eventuellt 

interaktion samt de mekanismer som ligger bakom är ett område för framtid forskning 

(Alexandersson, 2000).  

Det finns emellertid flera avgränsningar till studien vilka borde tas hänsyn till. En av dessa är 

att många av de studier som har varit stöd till studiens hypotes har analyserat ett urval av 

förvärvsarbetande
26

. Att denna studie har analyserat effekterna av totala arbetstider på 

könsskillnader i ett mer heterogent urval av olika grupper i samhället kan vara en anledning 

till att det inte fångar det samband som har påvisats av tidigare forskning för vissa delgrupper. 

                                                 
26 I vissa fall bara sammanboende (Boye, 2010). En som har analyserat både förvärvsarbetande och icke 

förvärvsarbetande hade ett urval av kvinnor i 43 års ålder (Mellner et al., 2006), och en annan har inte 

riksrepresentativt urval (Krantz & Östergren, 2001). 
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Totala arbetstider förklarade inte heller könsskillnaderna även när det kontrollerades för i den 

förvärvsarbetande gruppen. Att könsskillnaderna kvarstår kan dels vara på grund av hur och 

vad som har mäts, och dels på grund av att det kan finnas andra faktorer som förklarar 

könsskillnader i självskattad hälsa. 

Det ska påpekas att två av de studier som visade att ett större antal totala arbetstimmar kan ha 

negativa effekter på hälsa var relaterade mer specifikt till arbetsrelaterade stress (Krantz et al., 

2005) och psykologisk problem (Boye, 2010), men inte till självskattad hälsa. När sambandet 

med självskattad hälsa studerades mer specifikt handlade det om ett samband med 

hushållsarbete med hög anspänning (Staland-Nyman et al., 2008). Att man har mät olika 

faktorer och aspekter av hälsa kan vara en anledning till att samma samband inte förekommer 

för totala arbetstider i denna studie.  

En central anledning till att det inte finns stöd för hypotesen om totala antalet arbetstimmar i 

denna studie kan även vara att denna studie har använt sig av ett relativt grovt sätt att mäta 

kvinnors dubbel arbete. Mätningen har inte tagit hänsyn till andra relevanta faktorer knutna 

familjelivet, till exempel hur flexibla arbetstider människor har eller hur mycket deras partner 

arbetar (Schnittker, 2007). Eftersom det kan vara lättare att kombinera längre arbetstider med 

mycket hushållsarbete om det är möjligt att välja mer hur arbetstider läggs upp, skulle detta 

till exempel kunna ha betydelse för eventuella negativa samband med hälsa. Det visats sig 

även i vissa studier att andra faktorer, såsom konflikt mellan arbete och familjeliv är en viktig 

aspekt som bör tas hänsyn till
27

 (Emslie et al., 1999). Ytterligare några faktorer som har visat 

sig ha betydelse för förvärvsarbetande kvinnors självskattade hälsa är fördelningen av det 

obetalda arbetet i hemmet, hur den upplevs och hur det obetalda arbetet upplevs (Staland-

Nyman, 2008). Man bör hålla i åtanke dessa begränsningar om hur dubbelarbete har mäts i 

denna studie när slutsatser dras om dess effekt på könsskillnader i självskattad hälsa, eller 

dess effekt i kombination med andra faktorer.  

Problematik kring mätning av arbete med fysisk ansträngning borde också uppmärksammas.  

Att analysen har kontrollerat för arbete med fysisk ansträngning genom att skapa en index 

utav fyra olika fysiska aspekter av arbete, gör att dessa fyra aspekter behandlas som att de ha 

samma betydelse. Könsfördelning i grupperna för arbete med fysisk ansträngning visa att fler 

män än kvinnor har arbete med hög fysisk ansträngning, men fler kvinnor än män har arbete 

                                                 
27 Interaktionstermer analyserade interaktion mellan barn och arbete med hög anspänning, med visades 

sig dock inte vara signifikanta. 
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med en eller två fysiska aspekter (se tabell 1). Det kan vara så att, fastän kvinnor har ett 

mindre antal fysiska aspekter på sina arbeten, de fysiska aspekter som de har kan ha ett 

starkare samband med sämre hälsa. Det är till exempel inte orimligt att tänka att krokiga, 

vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar kan vara mer skadlig för hälsan än att 

dagligen blir svettig av kroppsansträngning. Det är således så att en mer detaljerad analys av 

dessa faktorer kan behövas för att komma åt eventuella samband och dess effekt på kvinnor 

och mäns hälsa. Vidare har det visats att dessa fysiska aspekter av arbete i kombination med 

andra faktorer kan vara av betydelse i andra studier (Fjell et al., 2008). Denna diskussion om 

användning av index för att mäter fleras aspekter av arbeten kan även appliceras till mätning 

av arbete med hög anspänning, då det kan vara så att kvinnor och män reagera på olika sätt på 

de aspekter av arbete som inkluderas i indexet (Toivanen, 2008:104). 

Resultaten från denna studie kan tyda på att könsskillnaderna i självskattad allmän hälsa är 

större i gruppen som inte förvärvsarbetar eftersom oddskvoten för sambandet mellan kön och 

allmän hälsa är mindre för gruppen som förvärvsarbetar. Den så kallade healthy worker 

effekten innebär att individer med sämre hälsa inte finns i gruppen för förvärvsarbetare 

eftersom de inte kan arbeta just på grund av sin hälsa (Boye, 2010:423; Schnittker, 2007:226). 

Det är dock inte klart varför könsskillnader kan vara större i denna grupp. Det ligger utanför 

ramarna för denna studie att undersöka detta närmare men kan vara ett ämne för framtid 

forskning, då det skulle bidra till ökad förståelse om könsskillnader i självskattad hälsa för 

hela Sverige befolkning. Det skulle till exempel kunna bero på att förvärvsarbete har mer 

hälsofrämjande effekter för kvinnor eller att kvinnor lämnar arbetslivet till en följd av sämre 

hälsa i större utsträckning än män, till exempel av förtidspensionering (Östlin, 2002:56). Fler 

möjliga förklaringar kan vara jämställdhets frågor i hemmet (Boye, 2010; Mellner et al., 

2006), och organisering av samhällssystem som strukturerar individers valmöjligheter (Bird 

& Rieker, 2008).  

 Slutsatser 

Denna studie undersöker om könsskillnader i självskattad allmän hälsa inom hela Sveriges 

befolkning kan förklaras av att kvinnor har i genomsnitt längre totala arbetstider, där betald 

och obetald arbete kombineras. Den undersöker även om könsskillnader i arbete med fysisk 

ansträngning eller arbete med hög anspänning kan förklara könsskillnaderna i självskattad 

allmän hälsa i den förvärvsarbetande befolkningen. Resultat från binär logistisk 

regressionsanalys tyder på att totala arbetstider och arbete med fysisk ansträngning inte 
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generellt kan ses som en anledning för kvinnors sämre allmän hälsa jämfört med mäns. Att 

förvärvsarbetande kvinnor är överrepresenterade i gruppen med arbete med hög anspänning 

visas dock ha mer förklaringskapacitet. Resultat tyder på att könsskillnader i självskattad 

allmän hälsa i Sverige kan vara större i gruppen som inte förvärvsarbetar, vilket kan vara ett 

område för framtida forskning. Med studiens nämnda begränsningar i åtanke, dras de 

generella slutsatserna att kvinnors dubbel arbete, som den är mät i denna studie, verkar inte 

har större betydelse för könsskillnaderna i självskattad allmän hälsa, utan det finns anledning 

att tro att kan bero på arbetsmarknadens segregering. 
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