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SAMMANFATTNING 

Introduktion Hälsan har förbättrats för hela världens befolkning. Ekonomiska och 

sociala förutsättningar såsom socioekonomi påverkar möjligheten till god hälsa. 

Även självkänsla har en koppling till god hälsa, men också till boendeform och 

socioekonomiskt status.  

Syfte Att undersöka om, och i så fall hur, självkänsla påverkas av självskattad hälsa, 

boendeform, utbildning (objektiv socioekonomisk status) och självskattad ekonomi 

(subjektiv socioekonomi), och dessutom om en sådan association finns, om det finns 

en skillnad i dessa associationer mellan könen. 

Metod som använts är kvantitativ metod, med tvärsnittsdesign från data som 

insamlats av LSH-studien (Livsvillkor, Stress, Hälsa) i Östergötland 2012/2013. För 

att analysera data har logistiska regressioner tillämpats. 

Resultat Självkänslan påvisar en stark korrelation med självskattad hälsa, men även 

med självskattad ekonomi och kön. Att vara man, eller att ange bra ekonomi ökar 

sannolikheten att ha hög självkänsla. Att äga sitt boende har även det en positiv 

relation med självkänsla. 

Konklusion Att vara man och att äga sitt boende medför ökad sannolikhet för hög 

självkänsla. Samma faktorer har också en samvariation med hälsa. Dessutom har 

subjektiv socioekonomi en starkare relation till hälsa och självkänsla, än objektiv 

socioekonomi. 

 

Nyckelord: Självkänsla, boendeform, socioekonomisk status, utbildning, ekonomi 
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ABSTRACT 

Introduction Health has improved for the entire world population. Economic and 

social conditions, such as socioeconomic status, influence the possibility of good 

health. Self-esteem is also associated with good health, as well as housing tenure and 

socioeconomic status.  

Purpose To investigate whether, and to what extent, self-esteem is influenced by 

self-rated health, housing tenure, education (objective socioeconomic status) and 

self-rated economic status (subjective socioeconomic status), and if there is such an 

association, whether there is a difference between sexes.  

Method This study was quantitative, with cross-sectional design, using results from 

the LSH-study questionnaires 2012/13 in Östergötland. The relationship between 

self-esteem and independent variables was analysed using logistic regressions.  

Results High self-esteem demonstrates a strong correlation with self-rated health, as 

well as with self-rated economic status and sex. Being a man, or indicating good 

economic status increases the probability of high self-esteem. Owning one’s own 

housing also has a positive association with high self-esteem. 

Conclusion Being a man who owns his own housing increases the possibilities for 

high self-esteem. The same variables also covariate with health. Likewise, subjective 

socioeconomic status has a stronger relationship with health as well as self-esteem 

than objective socioeconomic status does. 
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Inledning  

Som ett steg i att förbättra den nationella folkhälsan och för att minska skillnaderna i 

hälsa mellan olika samhällsgrupper skapades folkhälsomålen som ger förslag på 

åtgärder gällande hälsofrämjande arbete (Socialdepartementet 2008). Målområden är 

bland andra ekonomiska och sociala förutsättningar som menas ligga till grund för 

god hälsa (ibid.). Ekonomiska och social förutsättningar är, enligt flera studier, 

nödvändigt då god hälsa inte är en självklarhet för alla människor, utan skiftar 

beroende på flera faktorer, såsom exempelvis var du bor, vilket socioekonomiskt 

status du har (Kaplan, Pamuk, Lynch, Cohen & Balfour 1996; Kawachi, Kennedy, 

Lochner & Prothrow-Stith 1997; Lynch, Kaplan & Salonen 1997; Lynch et al. 1998) 

och vilken självkänsla du har (Lundgren, Garvin, Jonasson, Andersson, Kristenson 

2014; Steptoe, Dockray & Wardle 2009). Dessa olika faktorer påverkar och påverkas 

av varandra men även av andra faktorer, vilket innebär att uppnående av hälsa har 

många dimensioner (Dahlgren & Whitehead 1991). 

Det är inte helt kartlagt vad som får individen att ta hälsosamma beslut eller helt 

enkelt att ha en högre grad av hälsa. Studier har dock kunnat påvisa relationer mellan 

hög självkänsla och hög självskattad hälsa (Orth, Robins & Widaman 2012; Krause 

2016). Att identifiera faktorer som kan påverka självkänsla är sålunda ett led i att 

förstå utfall i hälsa i större omfattning. Syftet med denna uppsats var att undersöka 

om, och i så fall hur, självkänsla påverkas av självskattad hälsa, boendeform, 

utbildning (objektiv socioekonomisk status) och självskattad ekonomi (subjektiv 

socioekonomi), och dessutom, om en sådan association finns, om det finns en 

skillnad i dessa associationer mellan könen. 
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Bakgrund  

Hälsa  
Hälsan i världen har förbättrats betydligt under de senaste århundradena genom såväl 

förbättrat nutritionsstatus som förbättringar i den omgivande miljön (Marmot 1998), 

vilket gäller för alla människor oberoende av socioekonomiskt status (SES). Det 

finns dock en skillnad i hälsoutfall som beror på SES, då individer med högre SES 

har påvisat större förbättringar i hälsa än vad deras mindre bemedlade motsvarighet 

gjort (Feinstein 1993). I Sverige har ett antal folkhälsomål satts upp för att verka för 

en förbättring gällande den nationella folkhälsan och för att minska skillnaderna i 

hälsa. I dessa ges förslag på åtgärder gällande hälsofrämjande arbete, där några 

målområden handlar om ekonomiska och sociala förutsättningar som menas ligga till 

grund för god hälsa (Socialdepartementet 2008). 

Dahlgren & Whitehead förklarar i sin modell om hälsans bestämningsfaktorer 

relationen mellan individen och vad som påverkar individens hälsa, vilka på olika 

sätt och nivåer påverkar individen och dennes hälsa. Närmast individen finns faktorer 

som inte går att påverka så som kön, ålder och genetiska förutsättningar. I 

efterföljande lager finns faktorer som individen kan påverka, så som livsstil och 

sociala och fysiska omgivningen, men även boendeform och utbildning (Dahlgren & 

Whitehead 1991). 

            

Figur. 1. Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren & Whitehead, 1991 

Definition  
Hälsa enligt socialstyrelsen definieras som: “Ett tillstånd av fysisk, psykisk, social 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” (Socialstyrelsen 

u.å). Definitionen skiljer sig från WHO:s (World Health Organisation) definition av 

hälsa: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1946). En annan definition 

presenteras av Nordenfeldt, som menar att hälsa är något individen får då hen uppnår 

sina vitala mål (Nordenfeldt 1996). Detta åsyftar ett tillstånd som är nödvändigt för 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxvpu1kaLNAhXME5oKHSvKDfgQjRwIBw&url=http://www.nap.edu/read/10548/chapter/11&psig=AFQjCNGVO_eHzKKnRkaEsqGr1nTywjVDfQ&ust=1465808791528449
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individens långvariga och minimala tillfredsställelse, vilket innebär att hälsa är 

individuellt och beror på om individen uppnår sina personliga, vitala mål. Om de inte 

uppnås uppstår komplikationer gällande tillfredställelsen i livet. Nordenfeldt menar 

att alla har vitala mål, men att individen inte alltid är medveten om målet. Till 

exempel, att fortsätta sitt liv med familjen och ha kvar sin partner är för de flesta ett 

fortlöpande mål, även om det aldrig uttalas. En individ med höga mål och som inte 

uppnår dem har lägre hälsa, samtidigt som densamme kan nå andra mål och därmed 

får en god nivå av hälsa ändå (Nordenfeldt 1996).  

Självskattad hälsa  

Självskattad hälsa handlar om att individen gör en egen bedömning av sin hälsa, 

vilket anses kunna förutsäga såväl kända som subkliniska sjukdomar, men även 

psykiskt och fysiskt välbefinnande (Kivimäki et al. 2003; Stafford, Cummins, 

Macintyre, Ellaway & Marmot 2005;). Hur hälsan skattas har visats sig variera 

beroende på ålder, då högre ålder vanligen leder till lägre självskattad hälsa 

(Andersen, Christensen & Frederiksen 2007; Maniecka-Bryla, Galewska, Byrzynska 

& Bryla 2013). Likaså har forskning visat på könsskillnader i hälsa, där kvinnor i 

större omfattning anger dålig hälsa än vad männen gör (Jayanta Kumar, Nandita  

2015; Rözer & Volker 2016; Seo Yoon, Sun Jung, Ki Bong, Sang Gyu & Eun-Cheol 

2016). Forskning har även visat på att dessa skillnader i självskattad hälsa existerar 

redan i tidig ungdom, där tjejer skattar sin hälsa lägre än killarna. Predicerande för 

god hälsa bland tjejer var goda erfarenheter från skolan, medan det bland pojkar 

handlade om en bra stämning i familjen (Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall & 

Bergström 2011). 

Vad som också visat sig vara associerat med självskattad hälsa är förändring i 

tillgång till socialt kapital, mätt som informellt socialiserande och socialt deltagande. 

En minskning av informellt socialiserande var associerat med dålig hälsa för såväl 

män som kvinnor, liksom en förlust av socialt deltagande (Eriksson & Ng 2015). 

 

Boendeform 

 
Att äga sitt hem kan i vissa fall likställas vid framgång och stabilitet och därmed till 

status (Arku, Luginaah, Mkandawire, Baiden & Asiedu 2011; Holdsworth 2011), 

vilket kan kasta en skugga över individer som inte äger sina hem. Ägande ger en 

känsla av att ha uppnått något. Att hyra sin bostad i ett land där ägande värderas högt 

kan ha påverkan på en individs känsla av självvärde och identitet (Holdsworth 2011). 

Boendet sägs också vara en viktig indikator för en individs ekonomiska välgång 

(Zhao 2012), likaväl som att boendeformen korrelerar med hälsa (Ellaway, McKay, 

Macintyre, Kearns & Hiscock 2004). Likaså har det i flera studier påvisats att de som 

köper sitt boende har högre utbildning och bättre ekonomi (Blanco, Gilbert & Kim 

2016; Chen 2015; Popham, Williamson & Whitley 2014), men att resultaten inte 

alltid är konsekventa (Blanco, Gilbert & Kim 2016). Att hyra sitt boende har i vissa 

sammanhang visat sig vara relaterat till lägre utbildning och lägre inkomst jämfört 

med de som äger sina boenden (Chen et al. 2016; Baker, Bentley & Mason 2013). 
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Vid undersökning gjord på såväl individer som äger sitt boende som de som hyr sitt 

boende har det visat sig att äger individen sin bostad är hen också mer nöjd med sina 

boendeförhållanden (Pekkonen, Du, Skön, Raatikainen & Haverinen-Shaughnessy 

2015). 

Boendeformens roll för hälsan 

Boende och hälsa är relaterade till varandra (Costa-Font 2008; Howden-Chapman, 

Chandola, Stafford & Marmot 2011; Windle, Burholt & Edwards 2006), där ägare av 

sitt boende anger bättre hälsa (Macintyre, Ellaway, Der, Ford & Hunt 1998; 

Macintyre, Ellaway, Hiscock, Kearns, Der & McKay 2003; Smith, Easterlow & 

Munro 2004; Wilkinson 1994), medan individer som hyr sin bostad uppger sämre 

självskattad hälsa (Windle, Burholt & Edwards 2006) och sämre mental hälsa 

(Baker, Bentley & Mason 2013). Dock menar Macintyre m fl. att boendets 

utformning och dess omgivning hjälper till att förklara den observerade associationen 

mellan boendeform och hälsa, då det i ägda hem generellt är färre problem med 

exempelvis trångboddhet och fukt (Macintyre et al. 2003). Macintyre et al. menar 

också att tillgångar kan vara bättre indikatorer för materiellt välstånd och därmed 

hälsa, än såväl inkomst som social klass (Macintyre et al. 1998). 

I en studie på äldre individer, 70-99 år, påvisades även att den självskattade hälsan 

var högre bland individer som ägde sina boenden, i jämförelse med de som hyrde sin 

bostad (Windle, Burholt & Edwards 2006). 

 

Socioekonomisk status  

Definition  

SES används för att beskriva de sociala och ekonomiska faktorer som påverkar 

individers och gruppers positioner inom den sociala strukturen och dessa faktorers 

påverkan på hälsa (Lynch & Kaplan 2000).  

Socioekonomiska indikatorer 
De socioekonomiska indikatorerna är sprungna ur den sociologiska Weberianska 

traditionen. Enligt denna tradition är samhället stratifierat på flera sätt, exempelvis 

via klass, politisk makt eller status, vilket leder till ojämlikt fördelade kompetenser 

och ekonomiska resurser (Berkman & Kawachi 2000).  

De traditionella sätten att mäta SES var länge genom utbildning, inkomst och yrke 

(Adler & Ostrove 1999; Berkman & Kawachi 2000). Dessa indikatorer relaterar till 

varandra, samtidigt som de också reflekterar olika sociala och individuella krafter. 

När inkomst mäts reflekteras exempelvis individens köpkraft, boendeform och 

kosthållning, medan utbildning påvisar vilka möjligheter individen har att förvärva 

psykologiska, sociala och ekonomiska resurser (Winkleby, Jatulis, Frank & 

Fortmann 1992). Även om indikatorerna används på individnivå är det viktigt att 

komma ihåg att sociala och ekonomiska processer påverkar fördelningen av 

indikatorerna (Berkman & Kawachi 2000). Dessa mått har utvecklats till att inte bara 

utgå från objektiva mått, utan även subjektiva dito, vilka mäts genom en individs 

uppfattning om sin egen socioekonomiska status (Cohen, Adler, Alper, Doyle, 

Treanor & Turner 2008; Nobles, Ritterman Weintraub & Adler 2013).  
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Socioekonomisk status och hälsa 

Forskare menar att de socioekonomiska indikatorerna används omväxlande, utan att 

ta hänsyn till att relationen mellan de olika indikatorerna och hälsa skiljer sig åt 

(Braveman, Cubbin, Egerter, Chideya, Marchi, Metzler et al. 2005). Dock visar 

åtskillig forskning att hög socioekonomisk status (SES) i de flesta mätningar och 

gällande de flesta sjukdomar, i olika demografisk grupper, över tid och oberoende av 

hur det uppmätts, är associerat med bättre hälsa (Lynch & Kaplan 2000; Macintyre et 

al. 1998; Senn, Walsh & Carey 2014; Wilkinson 1994). Ett lägre subjektivt SES har 

visat sig vara associerat med sämre hälsa (Demakakos, Nazroo, Breeze & Marmot 

2008; Gong, Xu & Takeuchi 2012; Nobles, Ritterman Weintraub & Adler 2013; 

Quon & McGrath 2015), medan objektivt SES inte har någon påvisad signifikant 

association till självskattad hälsa (Gong, Xu & Takeuchi 2012). 

Forskning pekar sålunda på att subjektivt SES kan ha större korrelation med hälsa än 

objektivt mätt SES. Cohen et al. har kunnat påvisa att subjektivt SES är associerat 

med utveckling av sjukdom, där låg skattning av individens SES ökar risken för 

utveckling av sjukdom. Denna association visade sig vara oberoende av objektivt 

SES såsom inkomst och utbildning (Cohen et al. 2008). Subjektivt SES har också 

visat sig som medierande faktor mellan objektivt SES och depressiva symtom 

(Brown-Iannuzzi, Payne, Rini, DuHamel & Redd 2014).  

Det finns också forskning som pekar på att utbildning och inkomst är starkare 

associerade med självskattad hälsa än vad exempelvis kön är (Beckfield, Olafsdottir 

& Bakhtiari 2013). 

 

Inkomst och hälsa  

Inkomst som objektivt mått är en prediktor för hälsoutfall (Kaplan et al. 1996; 

Kawachi et al. 1997; Lynch, Kaplan & Salonen 1997; Lynch et al. 1998; Semyonov, 

Lewin-Epstein & Maskileyson 2013), vilket primärt kan bero på dess verkan som 

determinant för social status (Wilkinson 1994). Det är dock inte endast storleken på 

inkomst som har betydelse, utan även (och kanske framförallt) skillnaden i inkomst. 

Ju större inkomstklyftor, desto färre uppger god hälsa (Pickett & Wilkinson 2015; 

Rözer & Volker 2016; Wilkinson & Pickett 2006), vilket innebär att hälsa beror mer 

på relativ än på absolut inkomst i en population (Wilkinson 1994). Annan forskning 

påvisar dock att en mer jämlik distribution av ekonomiska resurser inte ökar nivån av 

hälsa i populationen (Semyonov, Lewin-Epstein & Makileyson 2013) och att 

ojämlikhet baserat på inkomst har en svag korrelation med ojämlikhet i hälsa. 

Samtidigt har forskningen också visat att länder med högre nivå av ojämlikhet i 

inkomst påvisar en större skillnad i hälsa bland män och kvinnor (Beckfield, 

Olafsdottir & Bakhtiari 2013).  

Forskare menar dock att pengar per se inte är relaterade till hälsa, men vad de kan 

köpa är det (Berkman & Kawachi 2000; Marmot 2002; Winkleby et al. 1992). 

Individens ekonomiska kapital har sålunda visat sig ha betydelse för utfallet i 

självskattad hälsa (Lyytikäinen & Kemppainen 2016), men även subjektivt SES har 

påvisat sig ha en korrelation med självskattad hälsa (Präg, Mills & Wittek 2016). 

Högre inkomst har även visat sig vara associerat med långsammare åldring av cellen 

(Adler et al. 2013). 
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Utbildning och hälsa 

Utbildning används ofta inom socialepidemiologin och är tänkt att fånga en individs 

kunskapsrelaterade tillgångar (Galobardes, Shaw, Lawlor, Lynch & Davey Smith 

2006). Att utbilda sig innebär bland annat att lära sig hitta information och att samla 

kunskap, men även att öka sina kognitiva-, sociala-, och materiella resurser, vilka 

kan påverka hälsoutfall. Utbildningsnivån är en viktig markör för SES, då den är 

tillgänglig för de flesta individer (Berkman & Kawachi 2000), även om föräldrarnas 

socioekonomiska status kan påverka den utbildningsnivå individen uppnår (Berkman 

& Kawachi 2000, Galobardes et al. 2006). Ett observandum gällande 

utbildningsindikatorn är dock att antalet år i utbildning inte säger mycket om kvalitén 

på utbildningen, eller hur den värderas vare sig socialt eller ekonomiskt (Berkman & 

Kawachi 2000). Forskning har påvisat en relation mellan lägre utbildning och sämre 

hälsa (Arku et al. 2011, Griep, Toivanen, Diepen, Guimarâes, Camelo, Juvanhol et 

al. 2016), men också är att högre utbildning verkar ha en skyddande effekt mot att 

telomerer förkortas, vilken är en markör för cellens åldrande (Adler et al. 2013). 

Likaså uppger människor bättre självskattad hälsa ju högre utbildning de har (Hu & 

Hibel 2013; Rözer & Volker 2016). 

Östgötarnas socioekonomiska status  

Enligt statistiska centralbyrån har 35 % av de östgötska kvinnorna kortare än 3 års 

gymnasial utbildning, medan det för männen är 41 %. Tjugoen procent av kvinnorna 

har minst 3 års gymnasial utbildning, för männen är siffran 22 %, och gällande 

eftergymnasial utbildning har 43 % av kvinnorna, medan siffran för män är 35 % 

(Statistiska centralbyrån 2015a).  

Gällande boendeform i länet bor ca 29 % i hyresrätt, medan ca 67 % bor i eget 

boende, där även bostadsrätt ingår (Statistiska centralbyrån 2015c). Största andelen 

ägare av sitt boende förekommer i åldrarna 40-70 år, där 70 % äger sitt boende 

(Statistiska centralbyrån u.å). 

Mäns medelinkomst är, i Sverige, högre än kvinnors, 403 200 kr/år kontra 350 400 

kr/år (Statistiska centralbyrån 2015b). Siffrorna har stigit kontinuerligt sedan 90-

talet, samtidigt som också klyftorna växt så den del av befolkningen som hade lägst 

inkomst då knappt har ökat något alls (Folkhälsomyndigheten 2014). 

 

Självkänsla 
  
Forskningen kring självkänsla (self-esteem) har pågått under flera årtionden och kan 

hittas i tre stora forskningsfält - sociologi, psykiatri och psykologi, som vart och ett 

har sin egen tolkning av självkänsla. I denna studie kommer fokus att ligga på den 

sociologiska inriktningen framförallt genom Morris Rosenberg, vars intresse inte 

minst legat i att beforska den sociala strukturens influens på självkänsla (Rosenberg 

1989).  

Självkänsla beskriver ett förhållningssätt och en attityd till sig själv (Rosenberg, 

Schooler, Schoenbach & Rosenberg 1995), eller en subjektiv bedömning av det egna 

värdet, av att respektera och acceptera sig själv (Orth & Robins 2014). Självkänsla 

kan delas in i global och specifik självkänsla (Rosenberg, Schooler, Schoenbach & 

Rosenberg 1995), vilket i senare forskning kan återfinnas sammanslaget och benämnt 
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som multi-dimensionell självkänsla (Collin, Karatzias, Power, Howard, Grierson & 

Yellowlees, 2016). Den globala självkänslan beskriver den övergripande värderingen 

av det egna värdet (McKay, Boduszek & Harvey 2014; Rosenberg 1979), där denna 

nivå av självkänsla anger i vilken omfattning individen accepterar och respekterar sig 

själv i det stora hela. Rosenberg utformade en skala för att mäta självkänsla 

(Rosenberg’s self-esteem scale), där just den globala självkänslan är den som avses 

mätas (Rosenberg et al. 1995). Till skillnad från den mer generella (globala) 

självkänslan, inriktar sig den specifika självkänsla å andra sidan på något mer 

specifikt som individen har hög självkänsla inför, så som exempelvis förmåga att 

lära, vilket i sig verkar kunna predicera goda skolresultat. Specifik självkänsla enligt 

exemplet tros kunna påverka global självkänsla beroende på till vilken grad 

akademiska prestationer värderas av individen. Dock kan forskningen inte säkerställa 

om delarna (det specifika) alltid leder till helheten (det globala) eller om det 

omvända gäller (Ibid.). Forskning har dock kunnat påvisa att den globala 

självkänslan kan stärkas genom information som tillskriver individen positiva 

kvaliteter eller erfarenheter (Danielsson & Bengtsson 2016). 

Självkänsla och hälsa 

Green & Tones menar vidare att effekten av självkänsla på hälsan är obestridlig, då 

det kan handla om huruvida individen tar hälsosamma eller ohälsosamma beslut. En 

individ med hög självkänsla anses ha lägre tolerans mot dissonans, vilket leder 

individen mot ett mer hälsosamt beteende då hen agerar för att reducera dissonansen. 

Att istället ha låg självkänsla ökar risken för att anpassa sig till interpersonella 

påtryckningar, vilket med hjälp av socialt tryck kan leda till ohälsosamma beteenden 

(Green & Tones 2010). I kontrast till socialt tryck nämns socialt stöd, vilket för 

individen tros vara en annan länk mellan självkänsla och hälsa (Dunn 2000), men det 

fungerar, liksom självkänsla som en medierande faktor för livstillfredsställelse 

(Chen, Niu, Zhang, Fan, Tian & Zhou 2016; Feng, Ke & Jungjing 2015).  

Individer som skattar sin hälsa högre också har en högre självkänsla (Krause 2016; 

Orth, Robins & Widaman 2012), vilket gäller såväl fysisk som mental hälsa (Razieh, 

Mousa & Mahrokh 2015; Sowislo, Orth & Meier 2014). I en svensk studie påvisades 

också att självkänsla och hälsa var associerade genom att självkänslan verkade 

skyddande mot hjärtinfarkt (Lundgren et al. 2014).  

Gällande dålig hälsa har forskningen även kunnat påvisa korrelationer med psykiska 

besvär så som depression, irritabilitet, låg livstillfredsställelse, och låg självkänsla 

(Moksnes, Espnes & Haugan 2014; Orth, Robins, Meyer & Conger 2016; Rosenberg 

1989; Sowislo, Orth & Meier 2014;). Det har också visat sig att självkänsla har en 

negativ korrelation med såväl rökning som övervikt och alkohol (Stamatakis et al. 

2004), vilka i sig är prediktorer för dålig hälsa (Socialdepartementet 2008; European 

commission 2015). För unga individer har forskning också visat att låg inkomst och 

att vara av kvinnligt kön ökar risken för depressivitet och låg självkänsla 

(Smokowski, Evans, Cotter & Guo 2014), där skillnaden i kön har setts kvarstå under 

det fortsatta livet (Rentzsch, Wenzler & Schütz 2016). 

Självkänsla och boendeform 
Genom att jämföra sig själv med en annan person, och då känna en känsla av 

överlägsenhet gentemot den andra personen, kan ge en positiv effekt i form av ökad 

självkänsla. Å andra sidan, att jämföra sig med en person och upptäcka att man 
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känner sig underlägsen kan ge motsatt effekt - självkänslan sjunker (Mendez, 

Blascovich, Major & Seery 2001). Samma fenomen gör sig gällande även när det 

kommer till materiella ägodelar. Att äga ett hus och då uppleva att ens hus är mindre 

värt än sina grannars, kan resultera i lägre självkänsla. Likaså gäller motsatsen om 

upplevelsen är att ens hus är mer värt än grannarnas (Ellaway et al. 2004). Det här är 

vad Marmot (2004) kallar självförstärkande bias; en boost till självkänslan då vi 

höjer oss själva över andra. Ägande per se kan alltså fungera som en markör för 

självkänsla, där självkänsla kan vara länken mellan innehavet och hälsa (Macintyre 

et al. 1998; Shaw 2004). Detta motsägs av Kleinhans & Elsinga, som påvisar att de 

som äger sina hem också uppvisar lägre självkänsla (Kleinhans & Elsinga 2010). 

Annan forskning menar också att boendeform är viktigare för att förstå den variation 

som finns i självkänsla, än vad det större bostadsområdet är (Han 2015).  

Självkänsla, kön och ålder 
Forskning pekar allt som oftast i samma riktning, män har högre självkänsla än 

kvinnor vilket gäller från ungdom till vuxen (Kearney-Cooke 1999; Kling, Hyde, 

Showers & Buswell 1999; McKay, Dempster & Byrne 2014). Bland ungdomar pekar 

forskningen på att självkänslan är högre hos killar än hos tjejer (Moksnes & 

Lazarewicz 2016), dock stiger självkänslan med åren för såväl män som kvinnor, 

även om män alltid ligger högre och andra variabler så som exempelvis 

socioekonomi spelar in (Bleidorn et al. 2015). Studier gällande självkänsla är 

inkonsekventa, där de flesta studier pekar på en ökning av självkänsla under tonåren 

(Orth, Robins & Widaman 2012; Birkeland et al. 2012), medan forskare i en annan 

studie pekar på att det sker en minskning (Robins & Trzesniewski 2005). Det finns 

även fynd som pekar på att det inte finns någon skillnad mellan ungdomar och vuxna 

gällande självkänsla, även om kvinnor från början uppvisade lägre nivå av 

självkänsla i jämförelse med de manliga deltagarna (Reitzsch, Wenzler & Schütz 

2016). Dock har det påvisats att självkänslan, efter att ha ökat sedan ungdomen, 

sjunker i 50-årsåldern (Orth, Robins & Widaman 2012). 

 

Självkänsla och socioekonomisk status  

Såväl ekonomiska som sociala hinder kan stå i vägen för var människor väljer att 

bosätta sig, vilket kan orsaka segregation samtidigt som den sociala 

sammanhållningen minskar (Statens offentliga utredningar 2000). Detta i sin tur 

innebär att känslan av tillhörighet minskar och självkänsla antas kunna påverka 

denna känsla (Rosenberg 1989). Ett problem med detta är att individer med låg 

inkomst upplever låg sammanhållning och fler problem än andra (Pampalon, Hamel, 

De Koninck & Disant 2007). Likaså har forskare identifierat en positiv korrelation 

mellan självskattad ekonomi och livstillfredsställelse (Elmståhl & Ekström 2012), 

där livstillfredsställelse har en påvisad relation till självkänsla (Chen, Niu, Zhang, 

Fan, Tian & Zhou 2016; Feng, Ke & Jingjing 2015). Studier har också påvisat 

association mellan lägre utbildning och självkänsla (Quon & McGrath 2015). 
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Problemformulering 
 

Forskningen har sålunda påvisat att självkänsla är associerad med kön, ålder, 

boendeform, socioekonomisk status och hälsa. Det finns dock få om korrelationer 

mellan självkänsla och boendeform, och hur självkänsla korrelerar med 

socioekonomisk status och hälsa och hur dessa eventuella associationer påverkas av 

boendeformen, och om de skiljer sig mellan könen. 

 
Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur, självkänsla påverkas av 

självskattad hälsa, boendeform, utbildning (objektiv socioekonomisk status) och 

självskattad ekonomi (subjektiv socioekonomi), och dessutom om en sådan 

association finns, om det finns en skillnad i dessa associationer mellan könen. 

Forskningsfrågor 

1. Hur påverkar boendeform självkänsla? 

2. Hur påverkas korrelationen mellan självkänsla och socioekonomiskt status av 

boendeformen? 

3. Hur skiljer sig dessa korrelationer mellan könen? 

 
Metod  

Material och studiedesign 

Den longitudinella studien “Livsvillkor, stress och hälsa” (LSH) (Linköpings 

universitet 2012), ligger till grund för denna studie. I föreliggande studie används 

material från LSH-studien 2012/2013 i Östergötland för att utföra en tvärsnittsstudie. 

Antalet deltagare uppgick till 1695 personer, varav 1142 stycken besvarat samtliga 

av studiens ingående frågor.  

Urvalet till LSH-studien gjordes utifrån listade personer på de olika vårdcentralerna, 

där varje vårdcentral fick en lista på slumpvist utvalda individer från studiens 

sekretariat. Vårdcentralerna bjöd sedan in deltagare i följd på den slumpvist ordnade 

listan. När varje åldersstrata, 40, -45, -50, -55, -60, -65, -70 år, var fyllt avslutades 

inbjudningar. Exklusionskriterier i LSH var psykisk ohälsa såsom svår demens eller 

allvarlig fysisk sjukdom såsom terminal cancer då detta skulle påverka utförandet 

(Lundgren et al. 2014; Linköpings Universitet 2012). Enkäterna i LSH inkluderade 

bland annat livsvillkor, självkänsla, självskattad hälsa, socioekonomiskt status och 

demografisk fakta. Parametrar som alla ingår i föreliggande studie. Gällande 

självkänsla så har den mätts i de olika utskicken för forskningsstudien, där man vid 

ett tillfälle valde att reducera det item som berör självkänsla (Linköpings universitet 

2012).  

Det kalkylerade bortfallet (Billhult & Gunnarsson 2012b) inför LSH-studien är 

desamma som de exklusionskriterier som tidigare angetts, likaså föll de individer 
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bort som inte hamnade inom ramen för de åldersstrata som var förutbestämda. 

Gällande planerat bortfall under datainsamling angavs inga sådana, om individen 

blev tillfälligt sjuk exkluderades individen inte utan kunde återuppta deltagandet en 

tid efter tillfrisknande (Linköpings Universitet 2012).  

Mätning av självkänsla 

För att mäta självkänsla användes Rosenberg’s self-esteem scale, vilken är reliabel 

och validerad (Greenberger, Chen, Dmitrieva & Farruggia 2003; Hatcher & Hall 

2009). Huruvida ett item är adekvat eller inte bestäms sålunda av relationen med de 

andra item i skalan. Skalan har 10 item som mäter global självkänsla (Rosenberg 

1989), där hälften av frågorna ställs på ett positivt sätt, den andra halvan på ett 

negativt sätt i blandad ordning (Albor et al. 2014). I LSH studiens utskick 

2012/2013, vilket föreliggande studie utgår från, var skalan reducerad till 4 item för 

att minska ner det totala antalet frågor, där de 4 item gällande självkänsla fortfarande 

var viktade med två positivt ställda, samt två negativt ställda frågor. Reduceringen 

utfördes inom LSH-studien genom att ta bort de item som hade minst påverkan på 

cronbach’s alpha, samt kontroll av korrelation mot originalinstrumentet, så att den 

var fortsatt hög, en metod som stöds av Fleming & Courtney (1984). Inom LSH-

studien har det nya instrumentet signifikant association om originalinstrumentet var 

signifikant. De item som inkluderades vid det tredje insamlingstillfället i LSH-

studien anges i Bilaga 1.   

Mätning av socioekonomisk status 
Den självskattade ekonomin och utbildningsgrad valdes för att definiera subjektiv 

och objektiv socioekonomis status. Utbildning sägs vara viktig då den är en 

socioekonomisk markör med hög tillgänglighet (Berkman & Kawachi 2000), och 

möjliggör klättring i den sociala hierarkin (Wilkinson 1996) genom exempelvis 

bättre betalt jobb eller bättre boende (Berkman & Kawachi 2000). Utbildning kan 

mätas som ett kontinuum utifrån antalet år individen befunnit sig i utbildning, 

alternativt genom att gruppera in det i exempelvis förgymnasiala studier, gymnasiala 

studier och eftergymnasiala studier. Häri ligger en skillnad då förstnämnda indikerar 

att varje ytterligare år i utbildning ger ökat SES, medan sistnämnda istället pekar på 

att det är graden av utbildning eller akademisk examina som räknas (Galobardes et 

al. 2006). I denna uppsats valdes en grupperad indelning. 

Självskattad ekonomi har använts i tidigare forskning för att påvisa subjektiv 

socioekonomisk status då individuella uppfattningar identifierar en komponent av 

status som inte kan hänföras till ekonomiska mätningar (Nobles, Ritterman 

Weintraub & Adler 2013). Dessutom gör den subjektiva socioekonomins koppling 

till hälsoutfall (Demekakos et al. 2008), att den är en viktig variabel att studera. 

Den självskattade ekonomin och utbildningsnivån i LSH-enkäten består av en fråga 

vardera och redovisas i Bilaga 1.  

 

Mätning av boendeform  
Forskare menar att boendeform vanligen är indikator för rikedom, då en stor del av 

inkomsten ofta går till just boendet (Galobardes et al. 2006; Lee, Ho & Chiu 2016). 
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Oakes (u.å) menar också att en individs val av bostad är den enskilt bästa källan till 

information gällande hens placering i den sociala strukturen (Oakes u.å).  

Statistisk analys  
Det huvudsakliga utfallet för studien var ”självkänsla”, vilket innebär att den 

användes som beroende variabel i analyserna. För att analysera och beskriva data 

användes det statistiska programmet SPSS, version 22, sedermera även version 23.  

Till att börja med togs deskriptiv och demografiska data fram på de i studien 

ingående individerna. Detta följdes sedan av en korrelationssanalys för att analysera 

samvariationen (Billhult & Gunnarsson 2012a) mellan variablerna, där Spearman’s 

Rho användes dels för att kunna hantera ordinala skalor, men även icke 

normalfördelade data (Ejlertsson 2003). De variabler som inte uppvisade någon 

korrelation skulle inte följa med till senare analyser, såvida det inte handlade om av 

litteraturen identifierade variabler av vikt, det vill säga utbildning, ekonomi och 

boendeform. För fortsatt analys av data valdes logistisk regression då utfallet skulle 

kunna förutses och förklaras (Ethington, Thomas & Pike 2002), det vill säga att 

variationen i den beroende variabeln ska kunna förklaras av variationen i de 

oberoende variablerna. Genom denna analys kan det sålunda beskrivas hur den 

beroende variabeln samvarierar med de oberoende variablerna (Billhult & 

Gunnarsson 2012a). Dessa data användes i en univariat logistisk regression, där 

signifikansnivån sattes till 0,05, alla värden bättre än detta redovisas som p<0,05. En 

multipel regression utfördes sedan på samtliga variabler, för att sedan utföra en 

interaktionsanalys vilken handlar om huruvida en faktors relation med utfallet 

förändras av en annan faktor. Det kan dels ge en positiv effekt, synergi, men det kan 

också vara en negativ effekt, det vill säga antagoni (Gordis 2013). När interaktionen 

skulle genomföras valdes att utgå från signifikanta variabler i den univariata 

analysen, men med undantag av ålder då den visade sig icke-signifikant i den 

multipla analysen och var dessutom inte viktig variabel i analysen. Nagelkerke 

valdes för att beskriva förklaringsgraden, R
2
, då denna anger den maximala 

sannolikheten (Nagelkerke 1991). 

Den beroende variabeln självkänsla gjordes om så att alla med medianpoäng och 

uppåt klassificerades som individer med hög självkänsla medan de under median 

klassificerades som individer med låg självkänsla, en metod som använts i tidigare 

studier (McNair, Carter & Williams 1998, Imai 2008). Självkänsla hade en median 

på 10 och medel på 9,3, med intervall mellan 0-12. Gruppen med hög självkänsla 

hade sålunda 10 poäng och uppåt, medan de med 9 poäng och lägre hamnade i 

gruppen med låg självkänsla.  Boendeform dikotomiserades från ”Egen villa/radhus”, 

”Bostadsrätt”, ”Hyresrätt” och ”annat” till ”äga” (innefattade svarsalternativen ”Egen 

villa/radhus” och ”Bostadsrätt”) respektive ”hyra” (innefattade svarsalternativet 

”Hyresrätt”). De individer som valt svarsalternativet ”annat” räknades som internt 

bortfall och motsvarade 1,2 % av materialet. Utbildningsvariabeln i LSH-materialet 

omvandlades efter korrelationen, som inte går att kategorisera, till förgymnasiala, 

gymnasiala och eftergymnasiala studier, vilket tidigare använts (Galobardes et al. 

2006). Självskattad ekonomi och självskattad hälsa kvarstod som tidigare.  

Etiska överväganden  

 

I föreliggande studie finns inga personuppgifter vilket innebär att kravet på 
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konfidentialitet bibehålls enligt etiska riktlinjer (CODEX 2015). Forskning som 

involverar människor innebär att de som tillfrågas om att delta i studien dels får 

tillräckligt med information för att kunna avgöra om de vill delta eller inte, samt att 

de också informeras om att det är högst frivilligt att delta och avbryta deltagande när 

som helst (ibid.). Detta har också skett i LSH-studien som står till grund för denna 

studie och godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr 

2012/80-31). 

Mann (2003) menar att tvärsnittsstudier sällan innebär etiska problem då 

studiepopulationen oftast inte är behandlade och inte heller avsiktligt exponerade för 

något. Detta motsätter sig dock The council for international organizations of 

medical sciences då de menar att såväl psykologisk som fysisk skada kan vara 

följden även för denna typ av studie. Exempel på skada kan handla om blodprov, 

eller frågor i en enkät som för respondenten är känsliga (Wenemark 2010; The 

council for international organizations of medical sciences 2008). Noggrann 

planering, öppna diskussioner med berörda personer, att tillgodose skydd av 

konfidentiell data och samla data till större enheter är alla delar av en god 

studiedesign (The council for international organizations of medical sciences 2008) 

som hjälper till att minimera de etiska problemen. 

 

Resultat  

Demografisk och deskriptiv karaktäristika 
Totalt besvarade 56 % kvinnor och 44 % män frågorna i frågeformuläret, vilket 

motsvarade 944 kvinnor och 751 män. Antal individer som fyllt i samtliga av de 

frågor som var av relevans för denna studie uppgick till 1142 stycken, vilket gav ett 

internt bortfall på 553 personer, det vill säga 32,6 %. Demografisk och deskriptiv 

karaktäristiska hos populationen som hanterats i denna studie redovisas i tabell 1, 

utifrån vilken det går att utläsa att individerna i studien till största delen äger sitt 

boende, mår bra och tycker att ekonomin är bra. Av kvinnorna har 45 % endast 

förgymnasial utbildning, medan det bland männen är 51 %, medan 53 % av 

kvinnorna har låg självkänsla, bland männen är det 36 %.   
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Tabell 1. Demografisk och deskriptiv karaktäristika 

 
Kvinnor n (% *) Män n (% *) Totalt n (%*) 

Ålder 
   

40 76 (6,7) 49 (4,3)   125 (10,9) 

45 87 (7,6) 41 (3,6) 128 (11,2) 

50 70 (6,1) 55 (4,8)  125 (10,9) 

55 97 (8,5) 63 (5,5) 160 (14,0) 

60 108 (9,5) 73 (6,4) 181 (15,8) 

65 103 (9,0) 97 (8,5) 200 (17,5) 

70 97 (8,5) 123 (10,8) 220 (19,3) 

75 
 

3 (0,3) 3 (0,3) 

Totalt 638 (56) 504 (44) 1142 

Självskattad ekonomi 
 Mycket bra 137 136 273 

Ganska bra 333 241 574 

Varken bra eller dålig 127 99 226 

Ganska dålig 35 24 59 

Mycket dålig 6 4 10 

Totalt 638 504 1142 

Utbildningsgrad 
  Förgymnasial 285 257 542 

Gymnasial 106 99 205 

Eftergymnasial 247 148 395 

Totalt 638 504 1142 

Självskattad hälsa 
  Mycket bra 116 101 217 

Bra 349 268 617 

Någorlunda 151 114 265 

Dålig 20 19 39 

Mycket dålig 2 2 4 

Totalt 638 504 1142 

Boendeform 
  Egen villa/radhus 409 328 737 

Bostadsrätt 105 82 187 

Hyresrätt 124 94 218 

Annat 7 6 13 

Totalt 614 541 1155 

Självkänsla 
  Hög 302 325 627 

Låg 336 179 515 

Totalt 638 504 1142 

*av det totala antalet deltagare 

 

Generellt var de som besvarade frågeformuläret fysiskt aktiva, åt hälsosamt, rökte i 

liten utsträckning och mycket få upplevde en pressad livssituation (Åsberg, Ekberg, 

Borgstedt-Risberg, Mako & Valter 2014). Detta kan tyda på att de som besvarat 

enkäten är de som också bryr sig mer om sin hälsa, vilket stöds av Molarius et al. 

(2006). Den vårdcentral med lägst deltagande är belägen i ett område med låg 

socioekonomi (Aronsson & Mako 2013), och individer med låg utbildning och/eller 

inkomst är mindre benägna att lista om sig till annan vårdcentral än den de tillhörde 

innan vårdval infördes (Vårdanalys 2014). 

Fördelning av män/kvinnor och socioekonomisk status 

Fördelning gällande det interna bortfallet mellan de olika åldersgrupperna redovisas i 

tabell 2. I bortfallet synliggörs en tendens att bortfall minskar med åldern för såväl 
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män som kvinnor, medan bra ekonomi och hälsa orsakar bortfall bland kvinnor, men 

ej bland män. Boendeformen har totalt sett inte haft någon påverkan för vilka som 

finns med i bortfallet, men att ha hög utbildning ökar sannolikheten för att inte delta i 

studien. 

Tabell 2. Demografisk och deskriptiv karaktäristika av bortfall 

 
Kvinnor n (%*) Män n(%*) Totalt** n(%) 

Ålder 
   40 57 (43*) 42 (46*) 99 (44**) 

45 50 (36*) 43 (51*) 93 (42**) 

50 46 (40*) 38 (41*) 84 (40**) 

55 52 (35*) 32 (34*) 84 (34**) 

60 35 (24*) 40 (35*) 75 (29**) 

65 29 (22*) 28 (22*) 57 (22**) 

70 36 (27*) 23 (16*) 59 (21**) 

75 1 (100*) 0 (0*) 1 (25**) 

Totalt*** 316 (33***) 246 (33***) 552(33****) 

Självskattad ekonomi 
 Mycket bra 52 (28*) 47 (26*) 99 (27**) 

Ganska bra 121 (27*) 124 (34*) 245 (30**) 

Varken bra eller dålig 74 (37*) 44 (31*) 118 (34**) 

Ganska dålig 22 (39*) 10 (29*) 32 (35**) 

Mycket dålig 6 (50*) 0 (0*) 6 (38**) 

Totalt *** 275 (30***) 225 (31***) 500 (30****) 

Utbildningsgrad 
  Förgymnasial 100 (26*) 87 (25*) 187 (26**) 

Gymnasial 43 (29*) 45 (31*) 88 (30**) 

Eftergymnasial 102 (29*) 83 (36*) 185 (32**) 

Totalt *** 245 (28***) 215 (30***) 460 (29****) 

Självskattad hälsa 
  Mycket bra 27 (19*) 46 (31*) 73 (25**) 

Bra 138 (28*) 128 (32*) 266 (30**) 

Någorlunda 84 (36*) 45 (28*) 129 (33**) 

Dålig 21 (51*) 9 (32*) 30 (43**) 

Mycket dålig 2 (50*) 1 (33*) 3 (43**) 

Totalt *** 272 (30***) 229 (31***) 501 (30****) 

Boendeform 
  Egen villa/radhus 172 (30*) 152 (32*) 324 (31**) 

Bostadsrätt 35 (26*) 28 (25*) 63 (26**) 

Hyresrätt 62(33*) 28(23*) 90(29**) 

Annat 5(42*) 2(25*) 7(35**) 

Totalt *** 264 (29***) 208 (29***) 472 (29****) 

Självkänsla 
  Hög 27 (8*) 24 (7*) 51 (8**) 

Låg 39 (10*) 8 (4*) 47 (8**) 

Totalt *** 66 (9***) 32 (6*) 98 (8***) 

Kön 306 (32*) 247 (33*) 553 (33****) 

* Andel anger det procentuella bortfallet för män respektive kvinnor i varje enskilt svar 
** n anger det totala antalet bortfall för män och kvinnor för varje svar inom ett item, samt andelen 
bortfallet utgör av män och kvinnor tillsammans i varje svar 
*** n anger det totala antalet bortfall för kvinnor respektive män i respektive item, samt den 
procentuella andel bortfallet utgör av män respektive kvinnor i respektive item 
**** n anger totala antalet kvinnor och män totalt i varje item, samt den procentuella andel bortfallet 
utgör i relation till hela datamaterialet 
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Interkorrelationer 
Så som tabell 3 påvisar är de flesta av korrelationerna signifikanta. Det går också att 

se att flera korrelationer är relativt svaga, samtidigt som självskattad hälsa och 

självskattad ekonomi påvisar starkare korrelationer med flera variabler. Gällande 

utbildningsgrad är korrelationerna generellt svaga (tabell 3). Av korrelationerna med 

självkänsla är det endast utbildningsgrad som inte är signifikant.  

Tabell 3. Interkorrelationsmatris 
     

 
Självkänsla Boendeform Utbildning 

Självskattad 
ekonomi 

Självskattad 
hälsa Kön Ålder 

Hög självkänsla 1 
      

Boendeform (hyra=0, äga=1) * 0,1 1 
     

Utbildningsgrad -0,043 * 0,089 1 
    

Självskattad ekonomi ++ * - 0,216 * - 0,236 * - 0,197 1 
   

Självskattad hälsa ++ * - 0,353 * - 0,169 * -0,116 * 0,346 1 
  

Kön (man=0, kvinna=1) * - 0,183 -0,044 * 0,063 * 0,067 * 0,067 1 
 

Ålder * 0,071 0,024 * -0,206 * - 0,054 0,021 * - 0,087 1 

* p<0,05 
++ Låg skattningspoäng anger högre skattning av hälsa/ekonomi 
Analys utförd med Spearman’s rho 

 
  

Logistiska regressioner 

 

Univariat logistisk regression 
I tabell 4 presenteras en univariat logistisk regressionsanalys där samtliga variabler 

påvisar signifikans, utom utbildningsvariabeln, liksom korrelationen ovan påvisade. 

Förklaringsvärdet, r
2
, är generellt lågt förutom mellan självskattad hälsa och 

självkänsla där den ökar markant i jämförelse med övriga variabler. Det är högre 

odds för att ha hög självkänsla om individen är en man som äger sin bostad än om 

individen är kvinna och hyr sin bostad. Åldern har i sammanhanget liten betydelse. 

Likaså är oddsen för att ha hög självkänsla högre då hälsa och ekonomi skattas som 

bra, oddsen för att ha en hög självkänsla ökar med mer än det dubbla om hälsan 

uppges bra, medan en bättre ekonomi ökar självkänslan med knappt 50 %. 

Utbildningsvariabeln är liksom i korrelationen icke-signifikant för självkänslan. 
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Tabell 4. Univariat logistisk regression med hög självkänsla 
som beroende variabel 

 
R square * B OR p-värde 

Boendeform (hyra=0, äga=1) 0,03 0,51 1,665 0,001 

Utbildning 0,03   0,288 

Förgymnasial utb. 0,03 0,2 1,222 0,123 

Gymnasial utb. 0,03 0,166 1,181 0,326 

Eftergymnasial utb. (ref.)   1  

Hög självskattad ekonomi++ 0,064 -0,539 0,583 <0,001 

Hög självskattad hälsa** 0,162 -1,038 0,354 <0,001 

Kön (man=0, kvinna=1) 0,044 -0,755 0,47 <0,001 

Ålder 0,006 0,014 1,014 0,016 

*Nagelkerke 
++ Låg skattningspoäng anger högre skattning av hälsa/ekonomi 

 

 

Multipel logistisk regression 
I den multipla logistiska regressionen, tabell 5, redovisas p-värden som är 

övervägande signifikanta. Två variabler, boendeform och ålder, påvisas som icke-

signifikanta. Dock är utbildning i sin helhet signifikant, där analysen visar att 

individer med förgymnasial utbildning har signifikant större chans att ha hög 

självkänsla i jämförelse med individer med eftergymnasial utbildning. Det påvisas 

också att kön har en stark koppling till självkänsla och att genom att vara man ökar 

möjligheterna till god självkänsla med nästan 50 %. Likaså ökar bra hälsa 

sannolikheten att ha hög självkänsla med drygt 60 %. 

 
Tabell 5. Multipel logistisk regression med hög självkänsla som beroende 
variabel 

 
 R square * B OR p-värde 

Boendeform (hyra=0, äga=1)  0,21 0,115 1,122 0,5 

Utbildning  0,21   0,047 

Förgymnasial utb.  0,21 0,376 1,457 0,014 

Gymnasial utb.  0,21 0,247 1,28 0,197 

Eftergymnasial utb. (ref)  0,21  1  

Självskattad ekonomi++  0,21 -0,274 0,76 0,002 

Självskattad hälsa**  0,21 -0,976 0,377 <0,001 

Kön (man=0, kvinna=1)  0,21 -0,715 0,489 <0,001 

Ålder  0,21 0,01 1,01 0,138 

*Nagelkerke 
++ Låg skattningspoäng anger högre skattning av hälsa/ekonomi 

 

Förklaringsgraden vid den multipla regressionen påvisade 21 %, vilket innebär att 

valda variabler förklarar utfall i hög självkänsla med 21 %. Liksom 

utbildningsvariabeln i sin helhet påvisar förgymnasial utbildning signifikanta p-

värden med självkänsla som beroende variabel, efter korrigering för såväl kön som 

ålder. Då utbildningsvariabeln i sin helhet har genomgått tidigare analyser utan 
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signifikans, utförs korstabellering för att undersöka fördelningen mellan kön i 

respektive utbildningsnivå, samt vad de har för självkänsla.  

Tabell. 6 Korstabell Självkänsla, kön och utbildningsnivå 

 
      Självkänsla 

Högsta avslutade utbildningsnivå                    Låg    Hög Total 

Grund- eller folkskola 
   

Man 
  

34      61 95 

Kvinna 
  

63      52 115 

Totalt 
  

97    113 210 

2-årigt gymnasium, fack-,  
flick-, yrkes-, eller realskola 

Man 
  

58    116 174 

Kvinna 
  

89      90 179 

Totalt 
  

147    206 353 

3-4-årigt gymnasium 
  

 

Man 
  

34      69 103 

Kvinna 
  

61      51 112 

Totalt 
  

95    120 215 

Högskola/Universitet 
   

Man 
  

58      95 153 

Kvinna   142    119 261 

Totalt 
  

200    214 414 

Totalt 
     

Man 
  

184    341 525 

Kvinna 
  

355    312 667 

Totalt 
  

539    653 1192 

 

Av detta kan utläsas att det finns en markant skillnad mellan de lägre utbildningarna 

och högskola/universitetsutbildning gällande självkänslan. Den variabel som stärker 

signifikansen för utbildning i en multipel regression är framför allt självskattad 

ekonomi. Om dessutom självskattad hälsa tas med i analysen blir 

utbildningsvariabeln signifikant med p= 0,001, medan ålder och boendeform ger ett 

sämre p-värde. Könsvariabeln ger ett markant sämre p-värde. 

Interaktionsanalys 
I interaktionstabellen presenteras samtliga interaktioner. Av interaktionsanalysen 

framgår att inga signifikanta interaktioner kan påvisas, dock finns 2 interaktioner 

med p-värden under 0,1, boendeform och självskattad hälsa samt kön, självskattad 

ekonomi, självskattad hälsa och boendeform. 
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Tabell 7. Interaktionstabell med hög självkänsla som beroende variabel 

 
B OR p-värde 

Boendeform*SRE -0,698 0,498 0,32 

Boendeform*SRH -1,218 0,296 0,082 

Boendeform*SRE*SRH 0,346 1,414 0,18 

SRE*SRH -0.067 0,935 0,733 

Kön*Boendeform -2,503 0,082 0,143 

Kön*SRH -0,152 0,859 0,713 

Kön*SRE -0,066 0,936 0,839 

Kön*SRE*Boendeform 1,052 2,862 0,116 

Kön*SRH*Boendeform 0,881 2,414 0,21 

Kön*SRE*SRH*Boendeform -0,407 0,665 0,099 

  

Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien vara att undersöka om, och i så fall hur, självkänsla påverkas av 

självskattad hälsa, boendeform, utbildning (objektiv socioekonomisk status) och 

självskattad ekonomi (subjektiv socioekonomisk status), och dessutom om en sådan 

association finns, om det finns en skillnad i dessa associationer mellan könen. 

Resultatet påvisar framför allt den relation som går att ses mellan självskattad hälsa 

och självkänsla, samt att självskattad ekonomi, kön och självskattad hälsa är de 

variabler som enskilt påverkar utfallet i självkänsla mest. Hälsans roll i 

uppbyggandet av självkänslan kan därmed anses ha en signifikant roll. Samtliga 

variabler som valts att undersöka i föreliggande studie uppvisade en korrelation med 

självskattad hälsa.  

 

Hur boendeformen påverkar utfallet i självkänsla 
Boendet är en faktor som individen, till skillnad från kön och ålder, kan påverka 

(Dahlgren & Whitehead 1991). Utrymmet i denna påverkan kan dock anses 

begränsad då investering i boende kräver viss del eget kapital, vilket studier både 

bekräftar genom sin koppling mellan inkomst och ägande (Blanco, Gilbert & Kim 

2016; Chen 2015; Popham, Williamson & Whitley 2014), men också dementerar 

(Blanco, Gilbert & Kim 2016).  

Resultatet påvisar att det är vanligast att kvinnor och män äger sitt boende, 81 %, 

medan 19 % hyr. I jämförelse med statistik för Östergötland i sin helhet skiljer sig 

detta markant, då 67 % äger sitt boende, medan 29 % hyr. Om man tittar på samma 

åldersintervall som studiens intervall åskådliggörs att andelen som äger sitt boende 

uppgår till 70 % (Statistiska centralbyrån 2015c). Fler östgötar äger sålunda sitt 

boende i föreliggande studie än vad östgötarna i helhet gör. Detta stämmer väl 

överens med att de också skattar sin ekonomi och hälsa som bra, vilka alla korrelerar 

med hög socioekonomisk status, vilket bekräftas i tidigare forskning (Berkman & 
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Kawachi 2000; Blanco, Gilbert & Kim 2016; Chen 2015; Popham, Williamson & 

Whitley 2014). Boendeformen visade en signifikant korrelation med självkänsla, att 

äga sitt boende ökar oddsen för hög självkänsla med cirka 66 %. Resultatet är helt i 

linje med vad tidigare forskning visat, att ägande och självkänsla relaterar till 

varandra (Macintyre et al. 1998, Shaw 2004). Förklaringsvärdet är dock lågt, vilket 

indikerar att boendeformen är långt ifrån hela förklaringen till hur individen stärker 

sin självkänsla.  

Detta blev också tydligare då den multipla analysen genomfördes, och 

boendeformens signifikans försvann i och med justering för självskattad ekonomi 

och självskattad hälsa. I sig påvisar det dels att dessa två variabler hade större effekt 

på självkänslan, men de kan också indikera att boendeformen som objektiv 

socioekonomisk variabel är underordnad den subjektiva socioekonomin (Cohen et al. 

2008; Gong, Xu & Takeuchi 2012). Tidigare forskning, som såväl visar att ägande är 

mer gynnsamt för självkänsla än att hyra (Ellaway et al. 2004), som att individer som 

äger sin bostad har lägre självkänsla (Kleinhans & Elsinga 2010), påvisar att ämnet 

är komplext och att fortsatt forskning är nödvändig för ökad förståelse.  

 
Hur påverkas korrelationen mellan självkänsla och socioekonomisk status av 
boendeformen? 
I studien framgår att bland såväl kvinnor som män är andelen förgymnasialt 

utbildade flest, totalt 47 % ingår i denna kategori, med en större andel män. Detta 

skiljer sig från statistik över Östergötland, där motsvarande siffra är 38 % (Statistiska 

centralbyrån 2015a). Den eftergymnasiala utbildningen är att jämföras med den 

statistik statistiska centralbyrån (2015a) presenterat för Östergötland, om än något 

lägre. Resultaten för utbildning och självskattad ekonomi påvisar att andelen 

deltagare i studien generellt har lägre utbildning och upplever sin ekonomi som 

bättre än Östgötarna i sin helhet. Anledningen kan vara den höga andelen deltagare 

över 60 år, vilket motsvarar dryga 50 % av deltagarna. Den äldre befolkningen har 

jobbat länge, har kunnat göra karriär utan att nödvändigtvis har högre utbildning, har 

haft tid att betala av på sina hus och bor därmed billigt vilket sammantaget leder till 

god ekonomi utan att ha hög utbildning. Utbildningsnivån skiljer sig i denna studie 

då variabeln i denna studie inte har den inverkan som tidigare forskning påvisat, men 

där istället yrket kanske hade påvisat högre samstämmighet med boendeformen 

(Galobardes et al. 2006; Galobardes & Morabia 2003). Utbildningens korrelation 

med boendeformen har tidigare påvisats (Chen 2015; Baker, Bentley & Mason 

2013), Vad som också framkommer tydligt är att lågutbildade med stor marginal är 

de som oftare hyr sina bostäder (Kleinhans & Elsinga 2010). 

Subjektivt socioekonomisk status 

Gällande den självskattade ekonomin uppgav hela 75 % att de hade ganska eller 

mycket bra ekonomi, medan dryga 5 % uppgav ganska dålig eller mycket dålig 

ekonomi, med liten skillnad mellan könen. I jämförelse med nationella 

folkhälsoenkäten gällande Östergötland, framgår det att totalt ca 20 % upplever att de 

saknas kontantmarginal (Folkhälsomyndigheten u.å a).  
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Korrelationen mellan självskattad ekonomi och självkänsla ses i 

interkorrelationsmatrisen, likaså ses i den univariata regressionen att självskattad 

ekonomi har en effekt på självkänslan som är signifikant. Korrelationerna visar att ju 

bättre individen skattar sin ekonomi och hälsa, desto bättre är individens självkänsla, 

vilket ju också kan bekräftas i tidigare forskning (Green & Tones 2010, Haney 

2006). Oddsen för hög självkänsla ökar markant då individen skattar sin ekonomi 

som bra. Det verkar dock inte vara självskattad ekonomi som är den variabel framför 

andra som leder till hög självkänsla, då förklaringsgraden får ses som låg. Intressant i 

sammanhanget är att självkänsla föreslås vara ett av de mest fundamentala 

psykologiska och mänskliga behoven, medan lyx och pengar är på botten av 

behovslistan (Sheldon et al 2001), men här verkar det istället gå hand i hand. Inkomst 

menas, till skillnad från andra socioekonomiska indikatorer, vara ett mer direkt bevis 

för materiella resurser (Cundiff, Uchino, Smith & Birmingham 2015), vilket ägande 

av exempelvis en bostad handlar om. Det som kan vara viktigt att diskutera är hur 

betydelsefulla pengar egentligen är och på vilket sätt de påverkar. Är det känslan av 

att inte behöva ta ställning till om ekonomin finns för att en vara ska inhandlas, eller 

om att de facto köpa och ha? Att inte behöva fundera över vad något kostar skulle 

kunna vara kopplat till positiva psykologiska aspekter, medan det å andra sidan 

skulle kunna verka direkt dämpande på det psykologiska välbefinnandet att vid varje 

inköp behöva fundera på hur ekonomin ska lösas.  

Objektiv socioekonomi 

Variabeln för objektiv socioekonomi som analyserats, utbildningsnivån, saknar 

signifikans på både förgymnasial som gymnasial nivå av utbildning i den univariata 

analysen, liksom i interkorrelationsmatrisen. Relationen mellan inkomst och 

utbildning är inte säkerställd, inkomst och utbildning påvisar inte alltid samma utfall 

(Serwinski, Salavecz, Kirschbaum & Steptoe 2016). Den låga utbildningsnivån 

förväntades ha påverkat såväl den självskattade ekonomin som självkänsla som 

psykologisk resurs, men gjorde inte det. Utbildningsnivån får därmed i denna studie 

se sig underordnat den ekonomiska aspekten, även avseende korrelationen till 

självskattad hälsa där självskattad hälsa korrelerar betydligt starkare med självskattad 

ekonomi än med utbildning. Det skulle sålunda kunna handla om att subjektiv 

socioekonomisk status är mer prediktivt för hälsoutfall och självkänsla än vad 

objektiv socioekonomisk status är, vilket gällande utfall i hälsa stöds av Cohen et al. 

(2008). 

Den effekt som utbildning har på självkänslan kan tolkas ha samma effekt som kön. 

Att låg utbildning verkar predicera hög självkänsla skulle därmed kunna vara 

starkare associerat till kön än utbildning. Akademisk utbildning innebär att utbilda 

sig till alltifrån kvinnodominerande yrken så som exempelvis sjuksköterska eller 

arbetsterapeut, till mer mansdominerade yrken såsom ingenjörer, yrkesgrupper där 

lönen vanligen skiljer sig (Sveriges ingenjörer 2016; Vårdförbundet 2016). Därför 

kan utbildningsvariabeln ses som undermålig för att predicera självkänsla, och 

istället vara kopplat till kön och samhällets syn och värdering på yrket som 

utbildningen genererar. Resultaten från denna studie skiljer sig från andra studier 

som utförts, där just utbildning har visat en högre korrelation med självkänsla än vad 

inkomst visat (Twenge & Campbell 2002; Girtz 2014). Variationen i resultat gör 

sålunda ämnet intressant för vidare forskning så det sannolikt finns en medierande 

faktor som ännu inte är kartlagd till fullo. 
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Gällande boendeformen uppvisar den en relation till självkänsla, tills den justeras för 

i den multipla analysen. Självskattad ekonomi är sannolikt den variabel som påverkar 

mest, då den vid införande i analysen orsakade att associationen mellan boendeform 

och hög självkänsla blev säkrare. Winkleby menade att inkomst reflekterar 

boendeform (Winkleby 1992), vilket stärks i senare forskning där det synliggörs att 

de som hyr från offentliga aktörer har absolut lägst inkomst jämfört med de som äger 

sitt boende (Baker, Bentley & Mason 2013). Av de två socioekonomiska markörerna 

har subjektiv socioekonomi en betydligt starkare korrelation till boendeform än vad 

objektiv socioekonomi uppvisar. Detta har sannolikt sin grund i att utbildningen inte 

till fullo speglar senare inkomst, vilken skulle kunna möjliggöra bostadsköp.  

 

Hur skiljer sig korrelationerna mellan könen? 
Deltagandet i studien skiljer sig mellan män och kvinnor, där kvinnor utgör 56 % av 

deltagarna, männen 44 %. Andelen kvinnor som skattar sin ekonomi som ganska, 

eller mycket bra är i samma nivå som männen, men där männen i större omfattning 

skattar sin ekonomi som mycket bra, nära 30 % fler än kvinnorna (tabell 1). Att män 

har högre inkomst än kvinnor är i sammanhanget inget nytt (Baliamoune-Lutz & 

McGillivray 2015; Okoshi, Nomura, Taka, Fukami, Tomizava, Kinoshita et al. 2016; 

Probst, Roerecke, Behrendt & Rehm  2015). Vidare visar tabell 4 hur individens kön 

har en effekt på självkänslan, det vill säga att självkänslan med tydlighet är högre hos 

en man än hos en kvinna. Även vid justering för övriga variabler behåller kön sin 

signifikans, vilket påvisar betydelsen av kön när det kommer till utfall i självkänsla, 

något som stämmer överens med tidigare forskning (Kearney-Cooke 1999; Kling, 

Hyde, Showers & Buswell 1999; McKay, Dempster & Byrne 2014). 

Enligt interkorrelationsmatrisen uppvisar kön signifikans med samtliga variabler 

förutom boendeform, vilket visar att skillnaden i boendeform mellan män och 

kvinnor inte kan påvisas. Gällande boendeformen är fördelningen sålunda helt lika 

mellan män och kvinnor, som alltså äger och hyr i samma omfattning, medan 

självkänslans fördelning skiljer sig så att männen betydligt oftare angav hög 

självkänsla än kvinnor, 64 % respektive 47 % (tabell 1). Att det förhåller sig på det 

viset stärker tidigare forskning (Bleidorn et al. 2015; Kling et al. 1999). Skillnaden i 

självkänsla mellan män och kvinnor är inte befäst från barndomen, då det bland 

förskolebarn ses att gruppen som helhet har lika god självkänsla, men flickorna 

identifierar sig med sitt kön i signifikant högre utsträckning än killarna (Cvencek, 

Greenwald & Meltzoff 2016). Då barnen växer och kommer till slutet av barndomen 

påvisas att killarna har en starkare könsidentitet än tjejerna (Steensma, Kreukels, de 

Vries & Cohen-Kettenis 2013). Denna skillnad har sedan även påvisats i vuxen ålder 

(Reinhard, Schindler & Stahlberg 2014). Kvinnors brist på självkänsla har setts 

framför allt inom social, akademisk och fysisk självkänsla, liksom självaktning 

(Rentzsch, Wenzler & Schütz 2016), vilka alla är specifika delar av självkänsla. 

Därmed finns några aspekter att utgå från för att i ett senare skede verka för att stärka 

den globala självkänslan. 

Skillnaden mellan män och kvinnor i utbildningsgrad syns framför allt på 

eftergymnasial nivå, drygt 1/3 fler kvinnor än män har utbildat sig efter gymnasiet 

(tabell 1). I den demografiska och deskriptiva tabellen framgår också sannolikt en del 

av förklaringen till varför gymnasial utbildning inte setts som signifikant i någon 
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analys då urvalet är relativt litet. I och med den hopslagning som gjorts till 

förgymnasial utbildning genererar denna grupp en stor del av materialet, i liknande 

nivå som den eftergymnasiala gruppen. Skillnaden i utbildning mellan män och 

kvinnor gör sig också gällande i interkorrelationsmatrisen, då det finns en korrelation 

till kön (tabell 3), men den är svag. Samtidigt går det i tabell 6 att se att män på 

samtliga utbildningsnivåer har markant högre självkänsla än kvinnor. Detta kan 

jämföras med en studie som påvisar hur självkänsla behövs för att en kvinna ska få 

ett högkvalificerat jobb, medan män baserar sin självkänsla på högkvalificerade jobb 

i högre grad än kvinnor (Keller, Meier, Gross & Semmer 2015). Detta kan innebära 

problem och samtidigt vara en del av förklaringen till kvinnors sämre självkänsla.  

               Hälsa och könsskillnader 

Gällande den självskattade hälsan uppger nästan ¾ av såväl män som kvinnor att de 

har bra eller mycket bra hälsa. Tas ”någorlunda” med, som ju kan tolkas som ett 

varken bra eller dåligt, så stiger siffrorna till 96 %. Många av de deltagande 

Östgötarna anger sålunda inte dålig hälsa. Motsvarande siffror för Östgötar i den 

nationella folkhälsoenkäten visar att 69 %, respektive 74 % av kvinnor och män 

uppger bra eller mycket bra hälsa. Åtta procent av kvinnorna och 5 % av männen 

angav enligt folkhälsomyndigheten dålig eller mycket dålig hälsa 

(Folkhälsomyndigheten u.å b), medan motsvarande siffra i föreliggande studie visar 

en total på knappt 4 %, med något mer övervikt på sämre hälsa hos män. I den 

nationella folkhälsoenkäten påvisas en skillnad i självskattad hälsa mellan kön, vilket 

bekräftas av tidigare forskning (Jayanta Kumar, Nandita  2015; Molarius et al. 2006; 

Rözer & Volker 2016; Seo Yoon, Sun Jung, Ki Bong, Sang Gyu & Eun-Cheol 2016), 

vilket inte bekräftas av denna studie. Remarkabelt är också att fler män än kvinnor, 

om än marginellt, uppgett dålig eller mycket dålig hälsa, vilket vanligen förhåller sig 

precis tvärtom (Jayanta Kumar, Nandita  2015; Rözer & Volker 2016; Seo Yoon, 

Sun Jung, Ki Bong, Sang Gyu & Eun-Cheol 2016). De kvinnor som är en del av 

denna studie ter sig sålunda ha bättre hälsa än vad kvinnor i allmänhet uppger, i 

förhållande till män. Orsaken därtill skulle kunna ha med socioekonomin att göra, då 

många kvinnor som besvarat för studien relevanta frågor också är högskole-

/universitetsutbildade, till skillnad från gruppen med 2-årigt gymnasium, fack-, flick-

, yrkes- eller realskola, där skillnaden mellan könen är ytterst liten. 

Enligt Nordenfeldt får individen hälsa då hen uppnår sina vitala mål (Nordenfeldt 

1996), vilket då enligt resultatet i föreliggande studie verkar ha ett relation till att 

individen anser sig ha god ekonomi och uppvisar hög självkänsla inte minst. Om vi 

utgår från människors olika förutsättningar för självkänsla och att öka den, är det lätt 

att inse att det är en mycket komplex uppgift att säkerställa god hälsa i en befolkning. 

Självkänslans koppling till hälsa existerar (Krause 2016; Lundgren et al. 2014; Orth, 

Robins & Widaman 2012; Razieh, Mousa & Mahrokh 2015; Smith, Theeke, Culp, 

Clark & Pinto 2014; Sowislo, Orth & Meier 2014). Den stora frågan blir hur 

samhället, vi, kan påverka människors värdering av sig själva, särskilt eftersom det 

verkar finnas en ekonomisk aspekt som bidrar (Smokowski et al. 2014). Är lösningen 

lika lön till alla, för att inte skapa löneklyftor? En sådan lösning skulle kunna få 

andra bieffekter som i sin tur påverkade hälsan. Att utbilda sig för att tjäna mer 

pengar skulle inte vara produktivt, vilket i sin tur skulle kunna göra att ett lika-

lönstänkande riskerade att underminera utbildningsnivån i landet då man inte ser 
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vikten av att utbilda sig. Dessutom skulle en sådan utveckling kunna leda till sämre 

hälsa, då lägre utbildning är associerat med ökad dödlighet (Mackenbach, 

Kulhánová, Bopp, Debosere, Eikemo, Hoffman, Kulik et al. 2016). Wilkinson & 

Pickett lyfter ett annat perspektiv då de menar att minskade klyftor ökar hälsan 

(Wilkinson & Pickett 2006). Fundamentala förändringar i samhällets byggstenar 

skulle därmed kunna bli aktuella för att öka människors självkänsla. Förhoppningsvis 

går det att komma ännu närmare en lösning gällande vad som skapar hälsa, och när 

vi kommit så nära vi kan är den stora utmaningen att införliva den lösningen i 

samhället. 

Ur ett samhällsperspektiv är det dock svårt att ändra på skillnaden mellan män och 

kvinnor eller att skapa en mer jämlik fördelning av de ekonomiska resurserna så att 

den som vill kan köpa sitt boende, eller uppleva sin ekonomi som bra. Om 

självkänslan är en för hälsan skyddande (Green & Tones 2010) eller medierande 

(Haney 2006) faktor så är den förstås viktig att höja i befolkningen, för folkhälsans 

skull.  

 

Metoddiskussion  

Tvärsnitt som metod 
I studien användes tvärsnitt som metod, vilket är en form av icke-experimentell 

epidemiologi (Bonita, Beaglehole & Kjellström 2010) som kan identifiera 

korrelationer mellan till exempel sjukdom och misstänkta riskfaktorer (Zaccai 2004). 

Metoden kan dock inte avgöra vad som är orsak eller effekt, men fyller en viktig 

funktion, exempelvis för att kunna utesluta vissa variabler som forskaren identifierat. 

Endera för att bekräfta korrelationer, eller för att till och med hitta nya korrelationer 

som är av vikt för det studerade fenomenet (Mann 2003). I föreliggande studie har 

metoden varit relevant just för att undersöka olika variablers korrelationer med 

självkänsla, vars korrelation med hälsa är sedan tidigare känt. Metoden är inte 

ovanlig på studier gällande självkänsla, (Fanaj, Melonashi & Shkëmbi 2014; 

Moksnes & Lazarewicz 2016; Sturm & Dellert 2016) socioekonomi (Nobles, 

Weintraub & Adler 2013; Brown-Ianuzzi, Payne, Rini, DuHamel & Redd 2014), 

eller hälsa (Hostmark, Holmboe-Ottesen & Haug 2014; Jankovic, Stojisavljevic, 

Jankovic, Eric & Marinkovic 2014). Vad som kan missas på grund av vald metod är 

eventuella, och kanske tillfälliga, varianser i olika variabler. Om en individ 

exempelvis uppger dålig självskattad ekonomi så kan det handla om en mycket 

tillfällig känsla efter att exempelvis belastats med reparationer efter oförutsedda 

reparationer. Detta kan givetvis påverka hälsoutfallet (Lynch et al 1997) på ett sätt 

som är omöjligt att tolka med en tvärsnittsstudie. 

 

Regression som analysmetod 
Målet med logistisk regression är kunna eliminera variabler som inte påverkar 

utfallet (Ethington, Thomas & Pike 2002), och används ofta för att justera för 

inflytandet från andra variabler än exponeringen av intresse (Lackland 2015), men 

även för att kunna förutse och förklara ett utfall (Ethington, Thomas & Pike 2002). 
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Valet att utföra en multipel logistisk regression är relaterat till att epidemiologin 

studerar människor, vilket gör att många variabler behöver ställas mot den beroende 

variabeln för att kunna se vad som påverkar denna (McDonald 2015). Utifrån 

studiens syfte ansåg därför logistisk regression som ett lämpligt alternativ. Linjär 

regression har krav på kontinuerliga variabler gällande utfallet, där dessutom sättet 

att uttrycka prediktion inte ansågs tillfredsställande av författaren.  

Valet av förklaringsvariabel föll på Nagelkerke utifrån tanken att den skulle ange den 

maximala sannolikheten. Detta i sig innebär bättre förklaringsgrad än exempelvis 

Cox & Snell, vilket kan anses missvisande högt (Allison 2013). Förklaringsgraden 

enligt Nagelkerke låg generellt sett mellan 20-30 % högre än Cox & Snell, vilket 

påverkar tolkningen av resultatets betydelse. Dock var förklaringsgraden i många fall 

låg, vilket gör att skillnaden trots allt inte blir markant.  

Urvalet 
I och med att urvalet till LSH-studien var slumpmässigt, och inga medvetna val 

föregick vilka som skulle inkluderas, var selektionsbias sålunda inte vara en faktor 

(Leopold 2013), vilket gör den inre validiteten stark. Dock kan det alltid diskuteras 

vilka som valde att tacka ja till studien, inte minst efter att ha analyserat bortfallet. 

Har exempelvis samhällets struktur och rådande politik vid tidpunkten påverkat vilka 

som valde att tacka ja? Vad forskningen påvisat gällande vad som påverkar olika 

individer att vilja delta i forskningsstudier har ofta en relation med den personliga 

vinningen med att delta, men det handlar också om att få information som går att 

förstå, då den kan upplevas som komplex (Locock & Smith 2011). Generellt skiljer 

sig individer som väljer att avstå från att delta i studier, från de som accepterar 

deltagande avseende demografiska, kulturella, socioekonomiska, livsstilsmässiga och 

medicinska karaktäristika (Gordis 2013). Vidare har Rönmark et al (1999) visat på 

att de som valde att avstå från deltagande skiljde sig markant från de som valde att 

delta, de var lägre utbildade, hade ökat riskbeteende, mer besvär av sin sjukdom, 

samt använde högre doser av läkemedel. Men det som deltagarna själva uppgav som 

orsak var att de glömt, att de inte hade tid eller intresse (Rönmark et al. 1999). 

Om informationen gällande LSH-studien inte förståtts till fullo, oberoende av om 

individen inte förstod språket, eller om utformningen av informationen var sådan att 

den var svårtolkad för vissa individer, kan detta inte helt osannolikt ha lett till att 

individen valde att avstå från deltagande. Om anledningen till att avstå från 

deltagande var sämre hälsa och ökat riskbeteende, hade resultatet av studien med 

sannolikt förändrats. Inte nödvändigtvis till något sämre, utan kanske till ett tydligare 

resultat med högre signifikans mellan vissa variabler. 

Möjligheten att extrapolera resultatet, det vill säga den yttre validiteten, till andra 

liknande populationer ses dock som fullt möjlig, men kan kanske inte användas i 

andra kulturer och samhällen av skäl som tidigare nämnts. Studiegruppen är inte helt 

representativ för Östergötland eller Sverige som helhet i de variabler som undersökts, 

men det hindrar inte att resultaten kan överföras till andra liknande grupper. Det är 

givetvis viktigt att inse att andra variabler, möjligen medierande sådana, kan ha 

påverkat utfallet, eller påverkar individer på olika sätt. 
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                Den beroende variabeln 
Att bestämma en brytpunkt för hög respektive låg är inte okomplicerat, då ingen 

generell brytpunkt finns (Department of Sociology u.å). Brytpunkten anger endast att 

de ovanför brytpunkten har högre självkänsla än vad de under har. Det är sålunda 

inte självklart att alla under brytpunkten har låg självkänsla, det kan förhålla sig så att 

deltagarna rent generellt väljer ”ganska mycket” på två påståenden, istället för 

”mycket” på samtliga. Det är i det fallet mycket tveksamt om individer kan 

klassificeras som att ha låg självkänsla utifrån det. Detta skapar i sig en fråga kring 

vad som egentligen uppmätts, då även de som kategoriserats med låg självkänsla per 

definition kanske inte har det. För att undvika analysfel utfördes därmed en 

korrelationsmätning med ursprungsvariabeln av självkänsla för att tillförsäkra att 

analyserna inte påverkades i för stor omfattning i och med kategoriseringen. Denna 

mätning påvisade inga skillnader i korrelation eller signifikans med övriga variabler. 

Kontexteffekten i enkäten kan också vara värd att diskutera; var i enkäten är 

påståendena placerade och vilka frågor föregick självkänslafrågan. De fyra frågor i 

LSH-studien som utgår från Rosenberg’s self-esteem scale är placerade i det första 

av fyra häften, och är där fråga 30 av 39. Detta i sig kan ha bidragit med en viss 

”svarströtthet” när frågan gällande självkänsla väl kom, och gjorde att många valde 

att avstå från att besvara den. Frågan med de fyra påståendena är placerad efter 

frågor som ”Hur ofta, under den senaste månaden, har du känt…”, påståendefrågor 

rörande om hen känner sig orättvist behandlad och huruvida hen redan gjort allt som 

finns att göra i livet. Många påståendefrågor föregår påståendena gällande 

självkänsla, där 26 av 30 påståenden har negativ karaktär såsom ”Jag slutade för 

längesen med att försöka förbättra mig eller förändra saker i mitt liv”. Forskning har 

påvisat att inte minst föregående item påverkar svaret på nästkommande, exempelvis 

genom att det kan ställa krav på att fortsätta svara i samma anda (Tourangeau & 

Rasinski 1988). Det går därmed att ifrågasätta eventuella bias med den placering 

påståenden gällande självkänsla hade, då de omgavs av idel negativt ställda 

påståenden.  

Det går vidare att diskutera kring det faktum att två påståenden är negativt ställda, 

två positivt, då forskning visat att fler svarar att de inte instämmer alls vid ett 

negativt ställt påstående. Detta till skillnad från svaren på positivt ställda dito då 

benägenheten inte alls är lika stor att instämma (Kamoen et al. 2011), även om 

effekten av ett positivt ställt påstående leder mer åt det positiva hållet än det 

negativa. Det handlar om att deltagaren ämnar vara hövlig och ”hålla med” forskaren 

(Revilla, Saris & Krosnick 2014). Denna effekt blir påtaglig i hur deltagarna besvarat 

påståendena. De negativt ställda är till absolut största delen besvarade med att de inte 

instämmer alls, medan de positivt ställda domineras av att deltagarna instämmer 

ganska mycket i påståendet. Det går också att se att i de positivt ställda påståendena 

anges oftare ”ganska lite”, än vad motsvarande ”ganska mycket” anges i negativa 

påståenden. Intressant är också att se fördelningen av svar på påståendena, där 

männen i markant högre andel svarar ”mycket” eller ”inte alls”, vilket är de två 

yttervärdena. Denna fördelning är som mest markant i ett av de negativt ställda 

påståendena, där ca 70 % av männen svarade ”inte alls”, medan motsvarande siffra 

för kvinnorna var ca 54 %.  
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Det här ger en anledning att fortsätta diskutera det faktum att flera forskare lyft upp 

att skalan, genom upplägget med positivt och negativt ställda påståenden, mäter olika 

saker. Negativt ställda frågor ska då ha en nära relation till depression, medan de 

positivt ställda anses mäta självvärde, vilket gör skalan tvådimensionell. Genom att 

likrikta skalan att bara vara ställd positivt eller negativt, blir den endimensionell 

(Greenberger et al. 2003). Rosenberg själv hävdade att den var endimensionell i den 

form den är (Rosenberg 1989, Rosenberg & Pearlin 1982). Det positiva med 

Rosenberg’s skala är dock att den bara har fyra svarsalternativ, där forskningen 

påvisat att exempelvis 7- eller 11-gradiga skalor är betydligt sämre för kvaliteten på 

materialet (Revilla, Saris & Krosnick 2014).  

Variabel boendeform 
Vissa människor gör ett val att flytta till lägenhet efter att ha bott mesta delen av sitt 

liv i villa. Att sälja sin bostad och flytta till lägenhet gör dem inte per automatik 

nedflyttade till lägre socioekonomi. Likaså kan arbetsplatsens närhet till bostaden 

avgöra boendeformen, eller att individen väljer att lägga mindre pengar på sitt 

boende för att kunna spendera dem på annat exempelvis.  

Valet av variabler för att mäta individuellt SES 
Huruvida det skulle kunna vara så att disponibel inkomst bättre än självskattad 

ekonomi korrelerar med självkänsla, undersöktes med korrelationer mellan 

disponibel inkomst, självskattad ekonomi, allmän hälsa och self-esteem från tidigare 

insamlade LSH-material. Anledningen till att det tidigare materialet användes var att 

den disponibla inkomsten inte fanns som variabel i det material examensarbetet utgår 

från. Här påvisades endast marginella skillnader i korrelationskoefficienten, vilket 

visar på att skillnaden mellan objektiv och subjektiv socioekonomi i detta fall var 

liten. 

Systematiska fel och bias 
De instrument som LSH-studien använt sig av, så som Rosenberg’s self-esteem scale 

och SF-36 är validerade och reliabla (Failde & Ramos 2000; Jenkinson, Stewart-

Brown, Petersen & Paice 1999; Greenberger et al. 2003), vilket gör att datamaterialet 

inte är drabbat av systemiska fel. Forskargruppen är inte heller de som samlat in data, 

vilket gör att deltagarna inte påverkats av dessa i sina svar (Billhult & Gunnarsson 

2012a). 

Vad som också kan vara en bias är att studieområdet är nytt för författaren, vilket kan 

ha påverkat sökning av den teoretiska bakgrunden och tolkning av resultaten. Om det 

tagit den ena eller andra riktningen är utifrån detta omöjligt att säga. 

 

Förslag på framtida forskning 

 
Vid sökning av vetenskaplig litteratur gällande självkänsla och boendeform var 

resultatet begränsat, vilket gör att det är ett område värt att beforska vidare. Då detta 

skulle kunna vara ett område där det går att få fram kausalitet är det av stort intresse 

att kunna följa. En individ skaffar vid en viss punkt ett eget boende, och har 

självkänslan med sig i bagaget. Påverkar självkänslan valet av boende? 
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Flickors självkänsla är stark i barndomen (Cvencek, Greenwald & Meltzoff 2016), 

för att sedan tappa gentemot killarna i den senare ungdomen (Steensma, Kreukels, de 

Vries & Cohen-Kettenis 2013), en skillnad som sedan består genom det vuxna livet 

(Reinhard, Schindler & Stahlberg 2014). Det finns också forskning som påvisat var 

kvinnors bristande självkänsla har sin grund (Rentzsch, Wenzler & Schütz 2016), 

vilket gör att forskning kring hur stärkande av dessa delar kan utformas vore av stort 

intresse. 

Mycket forskning har bedrivits på hög eller låg utbildning (Denney, Rogers, 

Hummer & Pampel 2010; Cavalli-Björkman, Lambe, Eaker, Sandin & Glimelius 

2011; Sautter, Thomas, Dupre, & George 2012, Cakmak, Hebbern, Cakmak & Vanos 

2016), men sällan utifrån stratifiering av högskole-/universitetsutbildning. Därmed 

vore det av intresse att forska på yrke och den lön yrket ger utifrån hög 

utbildningsgrad och fördjupa kunskapen om utbildningsvariabelns påverkan på 

socioekonomiskt status. 

Att bo på landet har funnits relaterat till sämre hälsa och sämre benägenhet att söka 

vård (Douthit, Kiv, Dwolatsky & Biswas 2015), men hur det förhåller sig med 

socioekonomi, självkänsla och boendeform beroende på om individen äger sitt 

boende i en stor eller mindre stad kontra på landsbygden, är inte utforskat i högre 

grad. Skillnaden i socioekonomi skiljer sig sannolikt till stor del mellan dessa två 

grupper och dess relation till självkänsla skulle kunna se mycket olika ut.  

Det vore också intressant att beforska Rosenbergs self-esteem scale och kontrollera 

vilka av instrumentets item som främst korrelerar med socioekonomi, då ett urval av 

items nödvändigtvis inte är de som bäst, eller för instrumentet representativt 

korrelerar med socioekonomisk status. 

 
Konklusion 
  

Vi lever i en komplex verklighet, med många faktorer som påverkar varandra. Det 

går omöjligen från detta arbete att säga huruvida fysisk omgivning eller psykologiskt 

kapital har störst roll för hälsan. I slutänden kanske vi får finna oss i att 

omständigheter påverkar individen, samtidigt som individen påverkar 

omständigheter, men även andra individer som i sin tur påverkar den första 

individens omständigheter. Det pusslet är troligtvis för komplext för att lösa, men 

möjligheten att kunna kartlägga vilka faktorer som spelar roll, även om de skiljer sig 

åt mellan människor kan vara värdefulla för att förstå och agera för att människor ska 

må bättre. Självkänslans roll för hälsan är sedan tidigare påvisad. I resultatet av 

denna studie påvisades även hur boendeform, könets, den självskattade ekonomins 

och utbildningsformens påverkade utfallet i självkänsla. Studien har gett ytterligare 

en pusselbit till forskningen för att fånga hälsans alla dimensioner, samtidigt som den 

också bekräftar tidigare forskning i ämnet. Därmed borde vi kunna anta att hälsan 

delvis utgår från psykologiska aspekter som bland annat handlar om att kunna 

hantera olikheter och jämförelser. Att det också finns en annan viktig komponent, 

som att ge alla individer möjligheter till ett samhälle där hen inte känner sig nödgad 

att jämföra sig med andra, det är en större utmaning att anta.  
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Bilaga 1 

Self-esteem 

I vilken grad instämmer du med följande påståenden? 

                            Inte alls        Ganska         Ganska        Mycket 

                                                                                                                                  lite            mycket 

Jag har en positiv inställning till mig själv 

När allt kommer omkring är jag benägen 

att känna mig misslyckad 

Ibland känner jag mig värdelös 

På det hela taget är jag nöjd med mig själv 

 

 

Självskattad ekonomi 

Hur bedömer du på det hela taget din ekonomi? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken bra eller dålig 

 Ganska dålig 

 Mycket dålig 

 

Boendeform 

Hur bor du? 

 Egen villa/radhus 

 Bostadsrätt 

 Hyresrätt 

 Annat 

 

Självskattad hälsa 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Någorlunda 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 
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Utbildning 

Vilken är den högsta utbildningsnivå som du har avslutat? 

 Grundskola eller folkskola 

 2-årigt gymnasium, fack-, yrkes-, flick-, realskola 

 3-4-årigt gymnasium 

 Högskola/universitet 

 

 


