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Sammanfattning 

I denna studie har vi med ett kvantitativt tillvägagångsätt analyserat hur den självskattade hälsan 
hos en sjukdomspopulation förhåller sig till socioekonomiska faktorer, social kontext och de 
tre inkomsthypoteserna. De tre inkomsthypoteserna avser absolutinkomsthypotesen, 
relativinkomsthypotesen och inkomstskillnadshypotesen. Datamaterialet som ligger till grund 
för denna studie baseras på registerdata över cirka 7700 patienter över 18 år från Stockholms 
län som genomgått ryggkirurgi under åren 2006–2016. Den självskattade hälsan analyserades 
både vid inskrivningstillfället i samband med ryggkirurgi samt som förändringen i den 
självskattade hälsan från inskrivningstillfället till ett år efter operationen. Till vår vetskap har 
tidigare forskning inte i någon större utsträckning analyserat sambandet mellan 
socioekonomiska faktorer och förändringen i självskattad hälsa i samband med vårdinsats, 
vilket är en del av vårt forskningsbidrag. Resultaten indikerar att social kontext inte har ett 
statistiskt signifikant samband med förändringen i självskattad hälsa. Vid analys av den initiala 
hälsonivån finner vi dock tvetydiga resultat för inkomstskillnadshypotesen och 
relativinkomsthypotesen. Vi finner att absolutinkomsten har en positiv korrelation med den 
självskattade hälsan både vid inskrivningstillfället och vid förändringen. Vi finner även att 
universitetsutbildning har ett statiskt signifikant och positivt samband med förändringen i 
självskattad hälsa dock gäller inte detta för den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället. 
Våra resultat indikerar även att vara född utanför Europa har en statistiskt signifikant negativ 
korrelation med den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället samt vid förändringen i 
självskattad hälsa. Våra resultat ger en djupare förståelse för vilka faktorer som kan ligga till 
grund för skillnader i självskattad hälsa hos en sjukdomspopulation. Vidare ger studien 
underlag för utformning av policyrekommendationer som riktar sig mot en jämnare fördelning 
av hälsa i samhället genom implementering av tolk och individuellt anpassad information. 

Nyckelord: Socioekonomiska skillnader i hälsa, Social kontext, Grossman-modellen, 
Absolutinkomst, Relativinkomst, Inkomstskillnader 

  



Abstract 

In this study, we analyzed the correlation between differences in self-reported health, socio-
economic status, social context and the three income hypotheses. The three income hypotheses 
refer to the absolute income hypothesis, the relative income hypothesis and the income 
inequality hypothesis. The sample of our study consists of about 7700 individuals age 18 and 
above from Stockholm county who have gone through surgery due to back pain in the years 
2006-2016. With a quantitative approach, we analyzed the correlations between socioeconomic 
status, social context and health at two times in conjunction to a health care input. To our 
knowledge has previous research not to a greater extent analyzed the connection between 
socioeconomic status and the change in health in connection to a health care input, which is 
part of the contribution of this study. The results indicate that social context does not have a 
statistically significant correlation with the change in health after a health care input, although 
we find ambiguous results for the income inequality hypothesis and the relative income 
hypothesis when analyzing the initial health status. We find that absolute income has a 
statistically significant and positive correlation with both the initial self-rated health and the 
change in self rated health over time. An education at university has a statistically significant 
and positive correlation with the change in self-rated health between the two-time periods, 
however we do not find this result for the initial health status. Our results indicate that to be 
born outside of Europe correlates negatively and statistically significant with the change in self-
reported health and the initial health status. Our results give a deeper understanding and 
knowledge to which factors that could explain differences in health for a population with a 
defined disease. Furthermore, based on our results we give policy recommendations targeted at 
a more even distribution of health in Sweden through implementing the use of translators and 
individually customized information. 

Keywords: Socioeconomic differences in health, Social context, Grossman model, Absolute 
income, Relative income, Income inequality  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Socioekonomiska faktorers samband med hälsa är ett ständigt aktuellt ämne både i den 
akademiska forskningen och i den politiska debatten. Nya data visar att skillnader i självskattad 
hälsa kan härröras till var individen bor (Stockholms Stad, 2015). Stockholms stad (2015) visar 
att 38 % av männen i stadsdelen Rinkeby-Kista skattar att de har en sämre hälsa än god, medan 
endast 16 % upplever detta på Kungsholmen. I de områden som uppvisar ett högre ohälsotal 
finns det även en högre arbetslöshet, högre andel utlandsfödda och lägre inkomster (Stockholms 
Stad, 2015). Vidare visar en ny rapport utförd av Ernst & Young på uppdrag av Cancerfonden 
att om lågutbildade med cancer hade samma dödlighet som cancersjuka med eftergymnasial 
utbildning skulle antalet dödsfall minska med 2900 per år (Ernst & Young, 2018). Enligt Ernst 
& Young (2018) är en ojämlik vård en del av förklaringen till ojämlikheter i cancer. 
Myndigheten för vårdanalys (2014) menar att ojämlikheter uppstår när vården inte tar hänsyn 
till individuella egenskaper, såsom kön, etnicitet och socioekonomisk status. Det är därför av 
intresse att fortsätta studera och utvidga kunskapen om de skillnader som ligger till grund för 
att vissa rapporterar en lägre självskattad hälsa. Genom att analysera ett stort datamaterial med 
individer från Stockholms län som skrivits in i vården för ryggkirurgi kan vi studera 
socioekonomiska faktorers inverkan på den självskattade hälsan. 

Socioekonomiska faktorers samband med hälsa är ett ämne som behandlas och studeras i flera 
tidigare studier, såväl svenska som internationella. Exempel på dessa är Huisman et al. (2003), 
Gerdtham och Johannesson (2004) och Subramanian och Kawachi (2006). Dessa studier, som 
till exempel Huisman et al. (2003), undersöker framförallt ett urval av befolkningen i stort vilket 
inkluderar både friska och sjuka individer. Huisman et al. (2003) menar att det eventuellt skulle 
kunna vara ett problem eftersom de skillnader i hälsa som visas ofta är kopplade till specifika 
sjukdomar (till exempel hjärt- och kärlsjukdomar) som drabbar lägre socioekonomiska grupper 
i större utsträckning. Genom att identifiera potentiella sjukdomar ges mer information kring 
vilka faktorer som ligger till grund för socioekonomiska skillnader i hälsa (Huisman et al., 
2003). Att fokusera på individer med specifika sjukdomsdiagnoser istället för en allmän 
population skulle kunna vara en möjlighet att undvika delar av problemet. Flera tidigare studier 
har även studerat hur sannolikheten att få en viss sjukdom påverkas av individens 
socioekonomiska status med hjälp av överlevnadsanalys. Studierna fokuserar på sjukdomar 
som hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes (Mackenbach et al., 2000; Avendaño et al., 2005; 
Espelt et al., 2008). Denna studie avser att sammankoppla de två olika analytiska 
utgångspunkterna genom att studera den självskattade hälsan hos en sjukdomspopulation. En 
sådan analys ger en djupare förståelse för i vilken grad socioekonomisk status kan sägas ha ett 
samband med självskattad hälsa för en sjukdomspopulation. 

Den främsta ekonomiska teoribildningen för att förklara individers hälsonivå utifrån 
socioekonomisk status är Grossman-modellen vilket är den teoretiska utgångspunkten för 
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denna studie. Grossman (1972, 2000) utgår från mikroekonomisk teori och förklarar efterfrågan 
på hälsa för en rationell nyttomaximerande individ. Individen antas maximera sin nytta med 
hänsyn taget till allokeringen av tid och tillgångar vid produktionen av hälsokapital och övriga 
varor. Socioekonomiska faktorer så som utbildning och inkomstnivå antas påverka individens 
efterfrågan på investeringar i hälsa och därmed också nivån på hälsokapitalet. En högre 
utbildning räknat i antal avslutade studieår ökar effektiviteten i produktionen av hälsokapital 
och en högre timlön medför att efterfrågan på hälsa ökar då individens fritid blir relativt sett 
dyrare (Grossman, 1972, 2000). 

Ytterligare teorier som kan förklara inkomstens påverkan på skillnader i hälsa är de tre centrala 
inkomsthypoteserna: absolutinkomsthypotesen, relativinkomsthypotesen och 
inkomstskillnadshypotesen. Absolutinkomsthypotesen innebär att det är familjens eller 
individens absoluta inkomst som påverkar hälsan, i enlighet med Grossman (1972, 2000). 
Relativinkomsthypotesen innebär att det är individens sociala position i samhället som påverkar 
hälsan och där en låg relativinkomst har en negativ effekt (Marmot et al. 1991; Wilkinson 
1997). Inkomstskillnadshypotesen innebär att det är inkomstfördelningen i samhället som 
påverkar individens hälsa där större inkomstskillnader medför ökade samhällsproblem som har 
en negativ effekt på hälsan (Wilkinson, 1996). Absolutinkomsthypotesen analyseras på 
individnivå medan relativinkomsthypotesen och inkomstskillnadshypotesen kan härröras till 
individens sociala kontext, som i denna studie avser vilken kommun individen bor i. 

Det empiriska underlaget för denna studie utgörs av ett nyligen framtaget datamaterial över 
patienter från Stockholms län som genomgått ryggkirurgi under åren 2006–2016. 
Datamaterialet utgör en del av ett projekt vars syfte är att studera vårdval ryggkirurgi i 
Stockholms läns landsting (Eriksson et al., 2016). Ryggrelaterade sjukdomar står för ca 14 % 
av sjukförsäkringskostnaderna i Sverige och utgör tillsammans med psykiska sjukdomar den 
största andelen av sjukförsäkringskostnaderna i Sverige (Försäkringskassan, 2011). 
Ryggrelaterade sjukdomar är därmed inte bara ett individuellt problem som orsakar oro och 
lidande utan har även en stor samhällsekonomisk påverkan i form av vårdkostnader och 
produktionsbortfall. Det innebär att individer med ryggrelaterade sjukdomar är en relevant 
population när socioekonomisk status och självskattad hälsa skall studeras på individer med en 
definierad sjukdomsdiagnos. 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att analysera sambandet mellan social kontext (vilken kommun individen bor 
i), socioekonomiska faktorer och den självskattade hälsan hos individer med en ryggrelaterad 
sjukdom. Den självskattade hälsan analyseras både vid inskrivningstillfället i samband med 
ryggkirurgi och som förändringen i självskattad hälsa från inskrivningstillfället till ett år efter 
operationen. 
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1.2.1 Forskningsfrågor 
• Hur förhåller sig den självskattade hälsan till individens sociala kontext? 
• Hur förhåller sig den självskattade hälsan till socioekonomiska faktorer? 
• Hur förhåller sig den självskattade hälsan till de tre inkomsthypoteserna? 

1.3 Genomförande 
Studien har genomförts med ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom syftet är att studera 
sambandet mellan social kontext, socioekonomiska faktorer och den självskattade hälsan med 
hjälp av registerdata. De modeller som skattades utgick ifrån självskattad hälsa som beroende 
av ett antal variabler. De variabler som ingick i analysen motiverades utifrån Grossmans (1972, 
2000) teori om efterfrågan på hälsa, de tre inkomsthypoteserna samt utifrån tidigare studier. Vi 
kontrollerade för omfattningen av patientens erhållna vård vilket ledde till att vi kunde 
analysera korrelationen mellan självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer givet att 
individerna var likvärdigt sjuka. Vi utgick från den ekonometriska skattningsmetoden 
multilevel som tar hänsyn till faktorer som har ett samband med individens självskattade hälsa 
på individ- och gruppnivå. Vi landade slutligen i att skatta samtliga modeller med Ordinary 
Least Squares (OLS) eftersom det visade sig vara en mer lämplig metod för vårt datamaterial 
(se 4.2 Ekonometrisk metod). Vidare behandlades datamaterialet som ett tvärsnitt. Ett av 
hälsomåtten definieras dock som förändringen av den självskattade hälsan över ett år och kan 
därmed sägas innehålla en longitudinell komponent. 

Studien begränsades till att analysera patienter över 18 år från Stockholms län som genomgått 
ryggkirurgi mellan åren 2006–2016. Vidare begränsades studien till att undersöka de variabler 
som fanns tillgängliga i befintligt datamaterial och som kunde tänkas påverka individens 
självskattade hälsa. 

1.4 Forskningsbidrag 
Majoriteten av de tidigare studier som studerat sambandet mellan hälsa och socioekonomisk 
status har inte kontrollerat för sjukdom i studiepopulationen. Att studera individer där sjukdom 
delvis kan kontrolleras för leder till ny kunskap om olika faktorers samband med den 
självskattade hälsan. På vilket sätt socioekonomisk status kan sägas ha ett samband med 
förändringen i självskattad hälsa för en population som befinner sig i vården har inte heller 
berörts i någon större utsträckning i tidigare studier. Med ökad kunskap om dessa 
frågeställningar kan policyförslag som inriktas mot en jämnare fördelning av hälsa i 
befolkningen diskuteras. Vidare kan resultatet från denna studie ge empiriskt underlag för 
Grossman-modellens prediktionsförmåga när individer med en definierad sjukdomsdiagnos 
undersöks eftersom sådana underlag saknas idag enligt vår vetskap.   
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2 Teori 
2.1 Individens efterfrågan på hälsa 
Grossman-modellen används i denna studie för att på ett teoretiskt plan förklara hur individens 
socioekonomiska status förhåller sig till den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället och 
förändringen i självskattad hälsa. I avsnitt 6 förs en diskussion kring kausalitet samt alternativa 
förklaringar till varför utbildning och inkomst har en positiv korrelation med hälsa. 

Grossman publicerade år 1972 teorin om hälsokapital och efterfrågan på hälsa och kom år 2000 
med en utveckling av teorin (Grossman, 1972, 2000). Grossman (1972, 2000) utgår från ett 
mikroekonomiskt perspektiv och förklarar hur en rationell nyttomaximerande individ väljer att 
allokera sin tid och tillgångar mellan arbete samt produktion och konsumtion av hälsokapital 
och övriga varor. Hälsokapital är både en konsumtionsvara som ingår i nyttofunktionen och en 
investering som ger upphov till ökad produktiv tid (Grossman, 1972, 2000). Modellen bygger 
på hushållets produktionsfunktion vilket är en utveckling av traditionell mikroekonomisk teori 
som utvecklats av bland annat Lancaster (1966) samt Michael och Becker (1973). Enligt 
Michael och Becker (1973) är det inte insatsvaran i sig som ger upphov till nytta utan nyttan 
skapas av den aktivitet som insatsvarorna ger upphov till. Ett exempel utifrån vår studie är att 
ryggoperationen i sig inte skapar nytta utan det är den ökade hälsonivån till följd av operationen 
som ger upphov till ökad nytta. 

2.1.1 Grossman–modellen 
Individens nyttofunktion 

Enligt Grossman (1972, 2000) ger konsumtion av övriga varor (Z) upphov till nytta i nuvarande 
period medan ett ökat hälsokapital minskar onyttan till följd av att individen ägnar mindre tid 
åt att vara sjuk. Nyttan maximeras över alla framtida perioder utifrån nyttofunktionen med 
hänsyn till budget- och tidsrestriktionen, där samtliga nyttor och kostnader diskonterats till 
nuvärde i enlighet med Formel 1. Det optimala konsumtionsvalet förändras när 
förutsättningarna ändras, till exempel om inkomsten eller priset på insatsvarorna ökar eller 
minskar (Grossman, 1972, 2000). 

Det initiala hälsokapitalet (H0) är exogent givet medan hälsokapitalet i övriga tidpunkter (Hn) 
och livslängden (n) är endogent givna (Grossman, 1972, 2000). Det innebär att individen delvis 
”bestämmer” sin egen livslängd och när hälsokapitalet faller under en viss nivå dör individen. 
Enligt Grossman (1972, 2000) beror förändringen i hälsokapitalet över två perioder på 
investeringar i hälsa och deprecieringstakten. Deprecieringstakten antas öka med åldern eller 
efter en viss ålder, vilket är en del av förklaringen till varför äldre personer generellt sett har en 
sämre hälsa än yngre (Grossman, 1972, 2000). 

 Max$ = $ &'(',… , &+(+, ,', … , ,+ 	.. 0. 1	 2 −
4565785957:5 ;<57;=57;5

>7? 5
+
@A'   

BäD	2 = 	 :5E
(>7?)5

+
@A' + I'     Formel 1 
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U = Nytta 
R = Maximala tillgångar 
n = Individens livslängd 
i = Period 
r = Räntan på marknaden 
Hn = Individens hälsokapital i period n 
ϕn = Andelen produktiva dagar per enhet av hälsokapital i period n 
Zn = Individens konsumtion av övriga varor som ej är kopplade till hälsa i period n 
Mi = Vektor av insatsvaror i produktionen av Hi (Till exempel träningsutrustning, medicin 
m.m.) 
Xi = Vektor av insatsvaror i produktionen av Zi (Till exempel ett Tv-spel, pussel m.m.) 
Pi = Priset på insatsvaran Mi  
Vi = Priset på insatsvaran Xi 
Wi = Individens timlön 
TLi = Tid som går förlorad när individen är sjuk 
TWi = Tid spenderad på arbete 
THi = Tid spenderad på produktion av Hi 
Ti = Tid spenderad på produktion av Zi 
Ω = Den totala tiden i en period 
A0 = Individens initiala tillgångar 

Individens budget- och tidsrestriktion 

Formel 2 och 3 visar hushållets produktionsfunktion. Vid produktion av hälsokapital (Ii) och 
övriga varor är individen beroende av tid och inkomst som spenderas på insatsvaror och 
förhållanden i omgivningen (Ei) vilket kan vara faktorer som kön, etnicitet, utbildning, m.m. 
Förhållanden i omgivningen antas påverka effektiviteten vid produktionen av hälsokapital. 
Grossman (1972, 2000) menar att individer med en högre utbildning är effektivare i 
användningen av insatsvaror och kan därmed erhålla högre nivåer av hälsokapital givet en viss 
nivå av insatsvaror. 

J@ = J@(K@, L(@; N@)     Formel 2 
,@ = ,@(O@, L@; N@)     Formel 3 

Den totala tiden under en period (Ω) kan enligt Grossman (1972, 2000) fördelas mellan 
produktion av hälsokapital och övriga varor, arbete samt tid som går förlorad vid sjukdom (se 
Formel 4). En ökning av individens hälsokapital leder till mer produktiv tid (hi) som kan 
användas till arbete och produktion av hälsokapital och övriga varor. En ökning i individens 
hälsokapital leder även till minskad onytta eftersom mindre tid går förlorad till att vara sjuk (se 
Formel 5).  

Ω = L@ + L(@ + LQ@ + LR@    Formel 4 
ℎ@ = Ω − LQ@ = &@(@     Formel 5 
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Avkastningen på hälsokapitalet är det monetära värdet av ökad produktiv tid till följd av ökade 
investeringar i hälsa. Avkastningen av hälsokapital i produktionen av produktiv tid antas vara 
avtagande i enlighet med Figur 1 (Grossman, 1972, 2000). Om patienten i vår studie har en låg 
självskattad hälsa vid inskrivningstillfället innebär en ökning i hälsa en större ökning i 
produktiv tid i jämförelse med de som har en hög initial hälsonivå. 

Figur 1, Avtagande avkastning av produktiv tid i produktionen av hälsokapital. Källa: Egen bearbetning utifrån Grossman 
(1972) 

2.1.2 Hälsokapital som en investeringsvara 
På grund av att investeringar i hälsa i nuvarande period leder till högre nivåer av hälsa i 
nästkommande perioder anses hälsa vara en kapitalvara (Grossman, 1972, 2000). För optimala 
investeringar i hälsokapital måste den marginella monetära avkastningen (γi) vara lika med 
marginalkostnaden (r + δi). Marginalkostnaden för hälsokapital består av räntan på marknaden 
(r) samt deprecieringstakten (δi), vilket är alternativkostnaden för investeringar i övrigt kapital. 
Eftersom marginalkostnaden antas vara oberoende av nivån på hälsokapitalet är utbudskurvan 
enhetselastisk. Marginal Efficiency of Capital (MEC) återspeglar den marginella monetära 
avkastningen eller den marginella effektiviteten av hälsokapitalet vilket är ekvivalent med 
efterfrågan på investeringar i hälsa (Grossman, 1972, 2000). 

Optimal investering i hälsa 

Grossman (1972, 2000) menar att individer med en högre utbildning är effektivare i 
användningen av insatsvaror vid produktion av hälsokapital vilket kan illustreras med en 
förskjutning av MEC-kurvan åt höger eftersom högutbildade erhåller en högre hälsonivå givet 
en viss nivå av insatsvaror (se figur 2). Enligt Grossman (1972, 2000) är högutbildade 
effektivare i produktionen av hälsokapital på grund av att de bland annat anses vara bättre på 
att ta till sig läkares råd. För vår studie innebär det att högutbildade bör vara effektivare i 
produktionen av hälsokapital och således erhålla en större förändring i självskattad hälsa från 
inskrivningstillfället till ett år efter operationen, ceteris paribus. 
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En högre timlön ger också en förskjutning av MEC-kurvan i enlighet med figur 2. Grossman 
(1972, 2000) menar att en högre timlön innebär en ökad efterfrågan på hälsa eftersom 
individens fritid blir relativt sett dyrare. Det innebär att det monetära värdet av produktiv tid 
ökar. Med en högre inkomst kommer individen att substituera tiden i produktionen av 
hälsokapital och övriga varor mot insatsvaror. Detta eftersom individens fritid blir relativt sett 
dyrare samt att individen har en högre inkomst som kan spenderas på insatsvaror. I jämvikt är 
det marginella monetära värdet av tid som används i produktionen för hälsokapital och övriga 
varor lika med timlönen (Grossman, 1972, 2000). 

Figur 2, Förskjutning av MEC-kurvan. Källa: Egen bearbetning utifrån Grossman (1972) 

Grossmans hypotes angående inkomstens påverkan på hälsan är dock endast en av tre 
inkomsthypoteser som analyseras i denna studie. 

2.2 Inkomstens påverkan på hälsan 
Absolutinkomsthypotesen 

Absolutinkomsthypotesen innebär att det är individens eller familjens absoluta inkomst som 
har en påverkan på hälsan vilket går i linje med Grossmans (1972, 2000) teori om efterfrågan 
på hälsa. Som ovan nämnt ger en högre inkomst en högre efterfrågan på hälsa eftersom 
individens fritid blir relativt sett dyrare (Grossman, 1972, 2000). 

Relativinkomsthypotesen 

Relativinkomsthypotesen innebär att individer jämför sig med andra i dess närhet och där det 
inte bara är den absoluta inkomsten utan den relativa inkomsten som påverkar individens hälsa 
(Marmot et al., 1991; Wilkinson, 1997). Relativinkomsthypotesen antas således påverka 
individens hälsa genom psykosociala faktorer (Marmot, 1991). Marmot et al. (1991) finner att 
en lägre inkomst, relativt mätt, har en negativ effekt på den självskattade hälsan. 

Gerdtham och Johannesson (2004) analyserar relativinkomsthypotesen på kommunnivå i 
Sverige. Författarna diskuterar dock att det kan finnas andra grupper som individen jämför sig 
med, till exempel de med samma utbildning eller yrke. Enligt Gerdtham och Johannesson 
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(2004) är det viktigt att urskilja vilken eller vilka av inkomsthypoteserna som har en effekt på 
hälsan vid utformning av policyrekommendationer. Om det är relativinkomsthypotesen som 
har en effekt på hälsan snarare än absolutinkomsthypotesen kommer hälsan i samhället inte att 
förbättras om alla inkomster höjs lika mycket (Gerdtham och Johannesson, 2004). 

Clark och Oswald (1996) visar i en studie att jämförelseinkomsten påverkar vilken 
tillfredsställelse individer kan uppleva med sitt arbete. Individens absolutinkomst relateras till 
en jämförelseinkomst uträknat utifrån en ekonomisk lönemodell där lönen för en typindivid 
beror på ett flertal olika faktorer (Clark och Oswald 1996). Studiens resultat implicerar att det 
inte bara är absolutinkomsten som påverkar hur nöjd individen är utan även individens inkomst 
i relation till dess jämförelsenivå (Clark och Oswald, 1996). 

Inkomstskillnadshypotesen 

Inkomstskillnadshypotesen innebär att fördelningen av inkomster i samhället uppvisar en 
koppling till individers dödlighet, självskattade hälsa och förväntade livslängd (Wilkinson, 
1996). Hypotesen har bevisats empiriskt där korrelationen mellan inkomstskillnader och hälsa 
håller över olika samhällen och tid (Wilkinson, 1996). Wilkinson (1996) menar att de länder 
som uppvisar en högre jämlikhet i inkomstfördelningen uppvisar även en lägre dödlighet för 
populationen. I utvecklade länder som har en högre levnadsstandard än miniminivå antas hälsan 
påverkas av inkomstfördelningen och inte av den absoluta inkomsten. Inkomstfördelningen kan 
påverka hälsan via psykosociala faktorer som relativ fattigdom snarare än absolut fattigdom 
(Wilkinson, 1996). Psykosociala faktorer påverkar hälsan genom osäkerhet, ångest, social 
isolation, minskad kontroll över livet och depression (Wilkinson och Marmot, 2001). 
Kopplingen mellan psykosociala faktorer, eller relativ fattigdom, och individers hälsa är något 
som har stöd i den empiriska forskningen (Wilkinson och Marmot, 2001). 

Subramanian och Kawachi (2006) argumenterar för att om inkomstskillnader påverkar den 
självskattade hälsan genom psykosociala faktorer bör de individer som tillhör de lägsta 
inkomstgrupperna skatta en sämre hälsa vid större inkomstskillnader medan det motsatta gäller 
för höginkomsttagare. Wilkinson och Pickett (2009) menar dock att alla i samhället drabbas 
negativt av större inkomstskillnader oavsett individens sociala position då större 
inkomstskillnader medför ökade samhällsproblem som till exempel ökat våld. 

Det finns även en syn på att inkomstfördelningen påverkar hälsan genom materialistiska 
faktorer där större inkomstskillnader leder till lägre sociala utgifter på exempelvis skola och 
sjukvård (Kaplan et al., 1996; Kawachi och Kennedy, 1999). Det medför att fattiga har mindre 
möjligheter till att förbättra sin livssituation (Kawachi och Kennedy, 1999). Krugman (1996) 
menar att större inkomstskillnader medför att intresset hos de rikaste skiljer sig från 
genomsnittsfamiljen vilket sätter press på sänkta skatter. Detta på grund av att de som befinner 
sig i toppen av inkomstfördelningen betalar mer skatt än genomsnittsfamiljen men får inte 
mycket högre nytta för sina skattepengar (Krugman, 1996). I den här studien kommer vi att 
analysera inkomstskillnaderna mellan kommunerna genom Gini-koefficienten. 
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Gini-koefficienten 

Corrado Gini presenterade Gini-koefficienten år 1912 i artikeln ”Variability and Mutability”, 
vilken är ett mått på inkomstskillnaderna inom en ekonomi (Ceriani och Verme, 2012). Enligt 
World Bank (2018) mäter Gini-koefficienten hur fördelningen av individernas eller hushållens 
inkomst skiljer sig från en perfekt jämlik fördelning av inkomsten. Lorenz-kurvan anger 
förhållandet mellan den kumulativa andelen av inkomsten och den kumulativa andelen 
individer som erhåller denna inkomst. Gini-koefficienten är ytan mellan linjen av perfekt 
jämlikhet och Lorenz-kurvan (Se area A i Figur 3). Koefficienten kan anta värden mellan 0–1 
där 0 anger perfekt jämlikhet och 1 anger fullständig ojämlikhet (World Bank, 2018). 

Figur 3, Illustrering av Gini-koefficienten. Källa: Egen bearbetning utifrån World Bank (2018) 
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3 Litteraturöversikt 
3.1 Effekter på individens självskattade hälsa 
De variabler som ligger till grund för studiens frågeställning presenteras var för sig nedan. 
Variablerna har identifierats utifrån studiens frågeställning och utifrån vad teori och tidigare 
studier funnit ha ett samband med individens hälsa. I Tabell A i Appendix återfinns en 
sammanfattning av de studier som kommenteras nedan.  

3.1.1 Utbildning 
Studier som analyserat sambandet mellan utbildning och hälsa presenterar entydiga resultat; 
utbildning korrelerar positivt med hälsa1. Studiernas resultat går i linje med Grossmans (1972, 
2000) teori om humankapitalets positiva inverkan på hälsokapitalet. Individer med högre 
utbildning är effektivare i produktionen av hälsokapital vilket gör att de erhåller högre nivåer 
av hälsa givet en viss nivå av insatsvaror (Grossman, 1972, 2000). 

Faresjö och Rahmqvist (2010) jämför skillnader i den självskattade hälsan mellan en arbetarstad 
och en tjänstemannastad i Sverige. Resultaten visar att skillnaderna i den självskattade hälsan 
inte kan förklaras av demografiska skillnader, livsstil eller levnadsstandard. Författarna visar 
att det finns skillnader i självskattad hälsa mellan de två städerna, dock minskar denna skillnad 
betydligt när de kontrollerar för utbildning (Faresjö och Rahmqvist, 2010). Resultatet indikerar 
att hälsan påverkas av skillnader i utbildning snarare än var individen bor. 

3.1.2 Inkomst och social kontext 
Det finns ett stort antal tidigare studier som analyserat sambandet mellan inkomst och hälsa2. 
Av dessa studier visar majoriteten en positiv korrelation mellan inkomst och hälsa3. I en svensk 
studie finner dock Bolin et al. (2006) inte någon korrelation mellan självskattad hälsa och 
inkomst när urvalet delats upp mellan kvinnor och män. Vidare studeras hälsoskillnader som 
kan härröras till social kontext i ett antal tidigare studier4. Resultaten i dessa studier är dock 
tvetydiga. 

Gerdtham och Johannesson (2004) studerar sambanden mellan inkomst och mortalitet på 
kommunnivå i Sverige mellan åren 1980–1986. Syftet med studien är att analysera huruvida 
det är absolutinkomsten, inkomstskillnader eller relativinkomsten som påverkar risken att dö. 
Absolutinkomsten definieras som familjens årliga disponibla inkomst inklusive räntan från 
nettotillgångar justerat för om individen var gift eller sambo under det år som individen 

                                                
 1 Exempel på dessa studier är: Gerdtham och Johannesson, 1999; Subramanian et al., 2001; Huisman et al., 2003; 
Van Doorslaer och Koolman, 2004; Bolin et al., 2006; Subramanian och Kawachi, 2006; Faresjö och Rahmqvist, 
2010. 
2 Exempel på dessa studier är: Gerdtham och Johannesson, 1999; Subramanian et al., 2001; Huisman et al., 2003; 
Fritzell et al., 2004; Van Doorslaer och Koolman, 2004; Bolin et al., 2006; Subramanian och Kawachi, 2006; 
Huijts et al., 2010; Rostila et al., 2012. 
3 Gerdtham och Johannesson, 1999; Subramanian et al., 2001; Huisman et al., 2003; Fritzell et al., 2004; Van 
Doorslaer och Koolman, 2004; Subramanian och Kawachi, 2006; Huijts et al., 2010. 
4 Exempel på dessa studier är: Subramanian et al., 2001; Gerdtham och Johannesson, 2004; Subramanian och 
Kawachi, 2006; Rostila et al., 2012. 
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intervjuats. Relativinkomsten definieras som genomsnittsinkomsten i kommunen och 
inkomstskillnader mäts genom Gini-koefficienten. Författarna konstaterar att det endast är 
absolutinkomsten som har en signifikant negativ korrelation med sannolikheten att dö 
(Gerdtham och Johannesson, 2004).  

Rostila et al. (2012) studerar sambandet mellan inkomstskillnader och den självskattade hälsan 
på kommun- och områdesnivå i Stockholm. Inkomstskillnader definieras i denna studie som 
Gini-koefficienten på kommun- och områdesnivå. Resultatet från Rostila et al. (2012) visar att 
större inkomstskillnader på kommunnivå leder till lägre självskattad hälsa när de kontrollerar 
för ålder, familjeinkomst, kön, civilstatus, genomsnittliga inkomsten i området och i kommunen 
samt andelen invandrare i kommunen. Korrelationen mellan inkomstskillnader på kommunnivå 
och den självskattade hälsan minskar och är ej längre statistiskt signifikant när författarna 
kontrollerar för sociala utgifter. Resultatet indikerar att det är sociala utgifter som svarar för 
associationen mellan inkomstskillnader på kommunnivå och den självskattade hälsan. Vidare 
finner författarna att inkomstskillnader på områdesnivå inte har en statistisk signifikant 
korrelation med självskattad hälsa när de kontrollerar för fler variabler än ålder. Resultatet visar 
att valet av aggregerad nivå har betydelse för slutsatsen gällande inkomstskillnadshypotesen. 
Rostila et al. (2012) finner ett visst stöd för inkomstskillnadshypotesen på kommunnivå, vilket 
skiljer sig från Gerdtham och Johannessons (2004) resultat eftersom de endast finner stöd för 
absolutinkomsthypotesen. Rostila et al. (2012) menar att resultaten kan skilja sig åt på grund av 
att de studerar självskattad hälsa medan Gerdtham och Johannesson (2004) studerar 
sannolikheten att dö. Vidare finner Rostila et al. (2012) att låginkomsttagare uppvisar en större 
sannolikhet att skatta en sämre hälsa i jämförelse med höginkomsttagare vid större 
inkomstskillnader på kommunnivå. 

Subramanian et al. (2001) studerar inkomstrelaterade skillnader i självskattad hälsa på individ- 
och delstatsnivå i USA. Författarna finner att variationen i självskattad hälsa inte enbart kan 
härröras till individuella egenskaper utan även till vilken delstat individen bor i, även när de 
kontrollerar för hälsoförsäkring. Vidare menar Subramanian et al. (2001) att det är av vikt att 
analysera den sociala kontexten eftersom den har en statistiskt signifikant korrelation med den 
självskattade hälsan. Resultatet från studien indikerar att större inkomstskillnader medför en 
mindre sannolikhet för att någon med en hög inkomst skattar en sämre hälsa än god på 
delstatsnivå (Subramanian et al., 2001). Det innebär att individer med en hög inkomst gynnas 
av större inkomstskillnader på delstatsnivå. Resultatet går emot Rostila et al. (2012) som finner 
att större inkomstskillnader har en negativ effekt på hälsan oavsett inkomst, men där 
låginkomsttagare drabbas i högre grad än höginkomsttagare av större inkomstskillnader. 
Subramanian et al. (2001) argumenterar för att större inkomstskillnader gynnar 
höginkomsttagare eftersom inkomstskillnadernas effekt på den självskattade hälsan påverkas 
genom psykosociala faktorer där individer med en högre inkomst mår bättre eftersom de jämför 
sig med de som har lägre inkomster. Studien visar således att skillnader i hälsa kan härröras till 
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var individen bor och att effekten av inkomstskillnader på den självskattade hälsan varierar för 
olika inkomstgrupper. 

Subramanian och Kawachi (2006) analyserar vilka som påverkas mest av den negativa effekten 
från inkomstskillnader med avseende på självskattad hälsa. Författarna argumenterar för att 
denna kunskap är viktig vid utformning av effektiva policyrekommendationer. Subramanian 
och Kawachi (2006) finner att större inkomstskillnader leder till en större sannolikhet att skatta 
en sämre hälsa än god på delstatsnivå. Interaktionsvariablerna mellan Gini-koefficienten och 
individens demografiska faktorer och socioekonomiska status är ej signifikanta, med ett fåtal 
undantag. Således finns ett negativt samband mellan att leva i en delstat med större 
inkomstskillnader och självskattad hälsa oavsett individens socioekonomiska status. Dock 
indikerar resultatet att den negativa effekten av större inkomstskillnader på hälsan är mer 
påtaglig för vita än för svarta samt för de med högre inkomster (Subramanian och Kawachi, 
2006). Subramanian och Kawachis (2006) resultat skiljer sig från Rostila et al. (2012) som 
finner att den negativa effekten av större inkomstskillnader på den självskattade hälsan är större 
för låginkomsttagare än för höginkomsttagare på kommunnivå. Skillnader i resultaten kan 
delvis bero på vilken aggregerad nivå författarna analyserar men också på grund av att olika 
länder studeras. Resultatet skiljer sig även från Subramanian et al. (2001) som finner att 
höginkomsttagare gynnas av större inkomstskillnader trots att de analyserar samma 
aggregerade nivå i USA och använder sig av samma skattningsmetod. 

Tidigare studier som undersökt sambanden mellan socioekonomisk status och hälsa har kommit 
fram till entydiga resultat. Utbildning och inkomst korrelerar positivt med hälsan. Dessa studier 
har analyserat befolkningen i stort medan vi kommer att analysera en sjukdomspopulation vilket 
skulle kunna leda till skillnader i resultat. Vidare har relativinkomsten inte varit huvudfokus i 
tidigare studier och det är därför av intresse att analysera dess samband med självskattad hälsa. 
De studier som analyserar inkomstskillnader relaterat till individens sociala kontext (område, 
kommun och delstat) har dock funnit tvetydiga resultat. Det är därför av intresse att stärka den 
tidigare forskningen genom att studera en sjukdomspopulation på individ- och kommunnivå. 
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4 Metod 
4.1 Datamaterial 
Datamaterialet som ligger till grund för denna studie består av patienter som genomgått 
ryggkirurgi. En tredjedel av alla vuxna i Sverige drabbas varje år av ryggsmärta och nästan 80 
% av alla vuxna drabbas någon gång i livet av ryggsmärtor (Svensk Ryggkirurgisk Förening, 
2018). Enligt Sveus (2015) är ryggsmärta i de absolut flesta fall inte ett symtom på en allvarlig 
sjukdom. Ofta läker det av sig själv inom några veckor eller så är icke-kirurgisk behandling 
såsom sjukgymnastik inom primärvården tillräcklig. Om symtomen inte går över eller om 
patienten upplever akut smärta kan det bli aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp (Sveus, 2015). 
Vidare skall patienten erbjudas postoperativ fysioterapeutisk rehabilitering (Eriksson et al., 
2016). Samtliga patienter i studiepopulationen är från Stockholms län, är över 18 år och har 
genomgått ryggkirurgi under perioden 2006–2016. Datamaterialet bygger på en samkörning av 
data från ryggkirurgiska kvalitetsregistret: Swespine, Stockholms läns landstings VAL-databas 
och SCB (för referens till samtliga variabler se Tabell B i Appendix). Denna samkörning har 
utförts av forskare vid Linköpings universitet (Eriksson et al., 2016). 

Det mått på självskattad hälsa som återfinns i datamaterialet analyserades på individnivå och 
det var därför önskvärt att individerna endast förekom en gång i datamaterialet. I de fall 
patienterna genomgått ryggkirurgi flera gånger under åren 2006–2016 behölls den observation 
som inträffade först inom tidsfönstret. Efter denna rensning bestod datamaterialet av 10 022 
observationer. Av dessa hade 7784 patienter värden för självskattad hälsa vid 
inskrivningstillfället. 

Enligt Verbeek (2004) kan ett partiellt bortfall leda till att resultatet inte går att generalisera till 
studiens referenspopulation. Det innebär att de statistiska slutsatser som dras utifrån stickprovet 
kan vara missvisande. Problemet med ett skevt urval uppstår när sannolikheten för att observera 
variabeln beror på variabeln i sig (Verbeek, 2004). Ett exempel på problemet i vår studie skulle 
vara om individer med en viss hälsonivå har större sannolikhet att inkluderas i datamaterialet. 
Information om individens självskattade hälsa är hämtad från ryggkirurgiska kvalitetsregistret: 
Swespine. Enligt Eriksson et al. (2016) har sjuksköterskor eller läkarsekreterare ansvar för att 
samla in och rapportera informationen om individens självskattade hälsa vid 
inskrivningstillfället och Swespine ansvarar för uppföljningen ett år efter operationen. 
Bortfallet kan därför delvis bero på att personen med administrativt ansvar eller Swespine ej 
rapporterat in patientens självskattade hälsa eller så har patienten själv inte rapporterat den 
(Eriksson et al., 2016). Det finns därmed flera potentiella orsaker till det partiella bortfallet av 
beroendevariabeln och det kan därför vara svårt att analysera om det föreligger någon 
systematisk orsak. 

Två av de 7784 observationerna med värden för den självskattade hälsan översteg maxvärdet 
100 och rensades bort ur materialet eftersom det var uppenbart felaktiga värden på 
beroendevariabeln. På samma sätt rensades observationer med extremvärden på längd och vikt 
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bort ur datamaterialet. I Tabell 1 återfinns en samanställning av bortfall. Vidare rensades de 
observationer som saknade värden för en variabel bort ur datamaterialet. Det partiella bortfallet 
i Tabell 1 är relativt litet dock är bortfallet i variabeln BMI något större än för övriga variabler. 
BMI definieras som vikten (uttryckt i kilo) dividerat med längden (uttryckt i meter) i kvadrat 
(WHO, 2004). Anledningen till att bortfallet i BMI är större än för övriga variabler är för att 
BMI inkluderar värden från både längd och vikt. Efter rensning av samtliga observationer som 
saknade värden för någon variabel samt extremvärden återfanns 7048 observationer. Av dessa 
7048 observationer hade 4729 patienter rapporterade värden för den självskattade hälsan ett år 
efter operationen. 

Tabell 1 – Partiellt bortfall 

Variabel Antal som saknar värden Andel (%) 
Utbildning 61 0,78 

Inkomst - - 
Kön - - 

Rökare 79 1,01 
BMI 579 7,44 

Ålder - - 
Familjeställning - - 

Civilstatus - - 
Sysselsättning - - 

Födelseland - - 
Typ av vård 16 0,21 

DRG-vikt 6 0,08 
 

4.1.1 Beroendevariabler 
För att analysera sambandet mellan den självskattade hälsan och socioekonomisk status när 
patienten skrevs in i vården för ryggkirurgi användes individens självskattade hälsa på en så 
kallad VAS-skala (Visual Analouge Scale) som beroendevariabel. För att studera förändringen 
i självskattad hälsa användes förändringen i VAS-skalan från inskrivningstillfället till ett år 
efter operationen som beroendevariabel där vi kontrollerade för den initiala hälsonivån. 

VAS-skalan är en del av livskvalitetsinstrumentet EQ-5D och benämns som EQVAS (EuroQol, 
2017). VAS-skalan innebär att respondenten indikerar på en 20 cm skala hur denne upplever 
att sin hälsa är den dagen (EuroQol, 2015). Skalan sträcker sig mellan 0 till 100 punkter där 0 
är sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 är bästa tänkbara hälsotillstånd (EuroQol, 2010). I 
denna studie är EQVAS0 den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället och EQVAS1 är 
den självskattade hälsan ett år efter operationen. 
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4.1.2 Förklaringsvariabler 
Centrala variabler 
De förklaringsvariabler som är centrala för studiens frågeställning är socioekonomisk status, 
relativinkomsten samt Gini-koefficienten. Socioekonomisk status avser i denna studie 
utbildning och absolutinkomst. 
Utbildningsvariabeln innehåller sju kategorier; från förgymnasial utbildning kortare än 9 år till 
forskarutbildning (SCBa, 2016). Utbildningsvariabeln delades upp i tre intervall: förgymnasial 
utbildning, gymnasieutbildning och universitetsutbildning. Kategorierna definieras på följande 
sätt: förgymnasial utbildning, utbildningsnivå 1–2; gymnasieutbildning, utbildningsnivå 3–4; 
universitetsutbildning, utbildningsnivå 5–7, där de olika utbildningsnivåerna följer definitionen 
från SCBa (2016). De tre utbildningskategorierna motiverades utifrån att de använts i flera 
tidigare studier5. För mer information kring de olika utbildningsnivåerna se Tabell B i 
Appendix. Av de som ingår i vår studie har 80,77 % en avslutad gymnasieutbildning eller högre 
(se deskriptiv statistik Tabell 2). 

Absolutinkomsten definierades som den årliga disponibla familjeinkomsten och delades upp i 
tre intervall: låg-, medel- och höginkomsttagare för att analysera effekten av att ingå i en viss 
inkomstklass på självskattad hälsa samt på grund av att sambandet mellan inkomst och hälsa 
antas vara icke-linjärt. SCBb (2018) räknar en inkomst på 50–60 % av medianinkomsten som 
en relativt låg inkomst och där 200 % av medianinkomsten räknas som en relativt hög inkomst. 
Den medianinkomst som användes för att definiera inkomstkategorierna utgick från hushållens 
disponibla årsinkomst i Stockholms län år 2016 (SCBc, 2018). Individer med en årlig 
disponibel familjeinkomst på 50 % av medianinkomsten kategoriserades i vår studie som 
låginkomsttagare. Eftersom individerna i datamaterialet skrivits in i vården under olika år 
inflationsjusterades inkomstvariabeln för att återspegla 2016 års priser med hjälp av KPI från 
SCBd (2018). Den årliga disponibla familjeinkomsten motiverades utifrån att det ger en mer 
rättvisande bild av individens ekonomiska ställning i jämförelse med den individuella 
inkomsten. 

Relativinkomsthypotesen analyserades genom att inkludera en kvotvariabel som relaterar 
familjens disponibla inkomst till genomsnittsinkomsten i kommunen. Den årliga disponibla 
familjeinkomsten dividerades med referensinkomsten för den kommun individen bor i. 
Referensinkomsten är den genomsnittliga disponibla inkomsten för samtliga hushåll på 
kommunnivå år 2016 från SCBc (2018). 

Inkomstskillnadshypotesen analyserades genom att inkludera Gini-koefficienten på 
kommunnivå år 2016 (SCBe, 2018). Gini-koefficienten är ett mått på inkomstskillnader inom 
ett samhälle och har använts i flera tidigare studier som analyserat inkomstskillnaders effekt på 

                                                
5 Gerdtham och Johannesson, 1999; Huisman et al., 2003; Van Doorslaer och Koolman, 2004; Huijts et al., 
2010; Faresjö och Rahmqvist, 2010. 
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självskattad hälsa (Subramanian et al., 2001; Subramanian och Kawachi, 2006; Rostila et al., 
2012). 

Kontrollvariabler 

För att isolera omfattningen av sambandet mellan individens socioekonomiska status, 
relativinkomsten, inkomstskillnaderna i kommunerna och den självskattade hälsan 
inkluderades ett antal kontrollvariabler. De individspecifika kontrollvariabler som inkluderades 
och som i tidigare studier visats ha ett samband med hälsa är: kön, rökare, BMI, ålder, om 
individen har barn, civilstatus, sysselsättning och födelseland. Sysselsättning definierades som 
förvärvsarbetar eller förvärvsarbetar ej. De som kategoriserats som förvärvsarbetar ej är de som 
enligt SCBa (2016) ej förvärvsarbetar och har eller saknar kontrolluppgift från arbetsgivare 
eller företagarinkomst under året. 

På ett teoretiskt plan kan BMI påverka hälsan negativt eftersom de som lider av fetma antas 
vara mindre effektiva i produktionen av hälsokapital samt har en högre deprecieringstakt än 
övriga befolkningen (Bolin et al., 2006). Huruvida BMI är ett relevant mått på fetma kan 
ifrågasättas eftersom måttet inte tar hänsyn till hur stor del av vikten som består av fett 
(Burkhauser och Cawley, 2018). BMI har använts som indikation på fetma och övervikt i 
tidigare studier och används även av SCBf (2018) som en indikation på övervikt och fetma 
varför vi ser det som ett relevant mått även i denna studie. Tabell 2 visar att genomsnittligt 
BMI för patienterna i denna studie är 26,625, som enligt klassificering räknas som övervikt. 
Vidare hade 20 % av studiepopulationen ett BMI som översteg 30, det vill säga fetma. 

Invandrares fysiska- och mentala hälsa i Sverige har berörts i ett fåtal studier (Tinghög et al., 
2010; Ranjbar et al., 2017). Resultaten pekar på att invandrare generellt mår sämre än de som 
är födda i Sverige (Ranjbar et al., 2017). Eftersom födelseland kan ha en påverkan på hälsa 
inkluderades även denna variabel som kontrollvariabel. Referensgruppen utgjordes av individer 
födda i Sverige med dummyvariabler definierade av Norden (alla nordiska länder förutom 
Sverige), Europa (alla europeiska länder förutom Norden och Sverige) och världen (alla länder 
förutom Europa, Norden och Sverige). 

Övriga kontrollvariabler som inkluderades var om individen fått privat vård samt om patienten 
skrevs in i vården före eller efter vårdval ryggkirurgi, som infördes oktober 2013. Vårdval 
ryggkirurgi innebär ett värdebaserat ersättningssystem för vårdgivaren samt en ökad valfrihet 
för patienten (Eriksson et al., 2016). Även patientens DRG-vikt (Diagnosis Related Groups) 
har inkluderats, vilket är ett administrativt mått som indikerar omfattningen av patientens 
åkomma. DRG måttet bygger på att patienter som är medicinskt likartade och som kräver lika 
mycket resurser faller in i samma grupp (Socialstyrelsen, 2018). DRG-vikten skulle i vårt 
datamaterial påverkas av att patienten erhållit flera ingrepp under samma vårdtillfälle och därav 
skulle kunna ha en lägre självskattad hälsa. Vi avser att analysera effekten av socioekonomisk 
status på självskattad hälsa givet att individerna är likvärdigt sjuka. I denna studie används 
därför patientens DRG-vikt som en proxy för hur pass sjuk individen är med avseende på att 
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kontrollera för att individerna i datamaterialet är olika sjuka vilket kan påverka effekten av 
socioekonomisk status på den självskattade hälsan. För deskriptiv statistik för 
kontrollvariablerna se Tabell 2. 

Deskriptiv statistik 

Datamaterialet beskrivs i detalj i Tabell 2. I studiepopulationen finns det ungefär lika många 
kvinnor som män, medelåldern är 57 år och majoriteten har barn. De flesta i datamaterialet är 
medelinkomsttagare och har således en årlig disponibel familjeinkomst på mellan 50 – 200 % 
av medianinkomsten i Stockholms län under 2016. Endast 53,58 % förvärvsarbetar vilket delvis 
kan bero på att en betydande andel av studiepopulationen är pensionärer eftersom medelåldern 
är 57 år. Att individer är sjukskrivna kan också förklara den låga siffran eftersom de kan 
klassificeras som att de ej förvärvsarbetar trots att de kan ha kontrolluppgifter arbetsgivare eller 
företagarinkomst under året. Deskriptiv statistik för de 4729 individer som hade värden för 
EQVAS1 återfinns i Tabell L i Appendix. 

Tabell 2 – Deskriptiv statistik 

Variabler n Andel 
(%) 

Medel-
värde 

Max-
värde 

Min-
värde 

Standard-
avvikelse 

Kod 
* 

Utbildning   3,82 7 1 1,557 D 
Förgymnasial 

utbildning 
1355 19,23     DR 

Gymnasieutbildning 3267 46,35      
Universitetsutbildning 2426 34,42      

        
 Årlig Familjeinkomst    494906 18528249 -2540200 527941 D 

Låginkomsttagare 1384 19,64 145252    DR 
Medelinkomsttagare  4822 68,42 447298     

Höginkomsttagare  842 11,95 1342280     
        

Relativinkomst   0,868 25,447 -3,577 0,840 K 
Gini-koefficienten   0,349 0,552 0,269 0,057 K 

        
EQVAS0   49,743 100 0 22,246 K 

Kön       D 
Män  3299 46,81      

Kvinnor 3749 53,19     DR 
        

Rökare       D 
Röker 964 13,68      

Röker ej 6084 86,32     DR 
        

BMI   26,625 66,406 14,679 4,139 D 
Fetma (BMI ≥ 30)  1370 19,44      

Ej fetma (BMI <30) 5678 80,56     DR 
        

Ålder   57,311 93 18 15,392 D 
18–34 601 8,53 28,702    DR 
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35–44 1011 14,34 40,035     
45–64 2746 38,96 54,602     

65+ 2690 38,17 72,961     
        

Familjeställning       D 
Barn 5998 85,10      

Ej Barn 1050 14,90     DR 
        

Civilstatus       D 
Gift/Registrerat 

partnerskap 
3641 51,66      

Ogift 3407 48,34     DR 
        

Sysselsättning       D 
Förvärvsarbetar 3776 53,58     DR 

Förvärvsarbetar ej 3272 46,42      
        

Födelseland       D 
Sverige 5584 79,23     DR 
Norden 455 6,46      
Europa 370 5,25      

Världen 639 9,07      
        

Vård       D 
Privat vård 6085 86,34     DR 

Icke-privat vård 963 13,66      
        

DRG-vikt   1,747 8,226 0,000 0,976 K 
Efter oktober 2013  59,14     D 

* K = Kontinuerlig variabel, D = Dummyvariabel, DR = Referensvariabel. n = 7048 

4.2 Ekonometrisk metod 
4.2.1 Multilevel 
För att analysera sambanden mellan socioekonomisk status, relativinkomst samt 
inkomstskillnader och självskattad hälsa valde vi först att utgå från en multilevel-modell som 
både tar hänsyn till mikroekonomiska faktorer på individnivå och makroekonomiska faktorer 
på gruppnivå. Enligt Wang et al. (2012) är OLS inte en lämplig skattningsmetod när data i olika 
hierarkiska nivåer analyseras. Vidare bygger OLS på att observationerna ska vara oberoende 
och likafördelade. Antagandet om oberoende är många gånger orimligt vid analys av data i 
olika hierarkiska nivåer eftersom observationer inom gruppen ofta är beroende av varandra. Ett 
exempel på när antagandet om oberoende observationer inte håller är när individer inom en 
grupp har liknande egenskaper som gör att de skiljer sig från andra grupper (Wang et al., 2012). 
I vårt fall skulle det innebära att individer inom samma kommun uppvisar samma egenskaper 
som skiljer sig åt från andra kommuner. Om modellen skattas med OLS och antagandet om 
oberoende observationer inte håller leder det enligt Wang et al. (2012) till ej väntevärdesriktiga 
estimat och en risk för att felaktiga slutsatser dras av studien. 
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En multilevel-modell tar hänsyn till att observationerna på gruppnivå är beroende av varandra 
(Wang et al., 2012). Observationernas beroende kan enligt Wang et al. (2012) testas genom 
Intra Class Correlation (ICC) som både är ett mått på heterogeniteten mellan grupperna men 
också homogeniteten inom grupperna. För att beräkna ICC estimeras en empty model. En 
empty model är en multilevel-modell som endast skattas med ett intercept enligt Formel 6. 
Interceptet består dels av den genomsnittliga självskattade hälsan för alla individer (γ00) samt 
varje kommuns variation kring den genomsnittliga självskattade hälsan (u0j) (se Formel 7). 
Formel 6 och 7 kan således summeras till Formel 8 där feltermen (εij) är variationen på 
individnivå vilket är variationen kring den genomsnittliga självskattade hälsan inom varje 
kommun (Wang et al. 2012). 

NTUIV@W = X'W + Y@W     Formel 6 

X'W = Z'' + ['W     Formel 7 

NTUIV@W = Z'' + ['W + Y@W    Formel 8 

Enligt Wang et al. (2012) beräknas ICC från variansen mellan gruppen (σB
2) och variansen 

inom gruppen (σW
2) enligt Formel 9. 

\ = ]^
_

]^
_7]`

_ = Jaa     Formel 9 

σB
2

 = var(u0j), σW
2 = var(εij) 

ICC mäter således hur stor del av variationen i beroendevariabeln som kan förklaras av 
variationen på gruppnivå som i denna studie avser kommuner. Resultatet från ICC-testet med 
den initiala hälsonivån som beroendevariabel återfinns i Tabell 3. 

Tabell 3 – ICC, Empty model 1 

Variabler Estimat Standardavvikelse Signifikans 
σW

2 = var(εij) 496,007 7,967 0,000 *** 
σB

2
 = var(u0j) 0,504 0,796 0,526 

Beroendevariabel EQVAS0. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %. ICC = σB
2/(σB

2+ σW
2) 

= (0,504366)/(0,504366+496,007237) ≈ 0,10 %. n = 7048 

Eftersom variationen i den självskattade hälsan på kommunnivå ej var statistiskt signifikant och 
endast 0,1 % av variationen i den självskattade hälsan kan härröras till skillnader mellan 
kommunerna är observationerna inom kommunen oberoende av varandra. Således kan våra 
modeller skattas med OLS. Vidare fann vi att variationen i förändringen i den självskattade 
hälsan på kommunnivå ej var statistiskt signifikant och att endast 0,36 % av variationen i 
förändringen i självskattad hälsa kan härröras till skillnader mellan kommuner (se Tabell C i 
Appendix). En möjlig förklaring till varför heterogeniteten mellan kommunerna är så pass liten 
kan vara för att individer från Stockholms län som genomgått ryggkirurgi under perioden 2006–
2016 är en relativt homogen grupp. Vi kan dock inte utesluta att det inte finns ett samband 
mellan kommuntillhörighet och självskattad hälsa endast på grund av ett test. Därför 
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analyserades sambandet mellan social kontext och självskattad hälsa genom att inkludera 
relativinkomsten och inkomstskillnaderna på kommunnivå i våra skattningar. 

4.2.2 Modellspecifikation 
Initial hälsonivå 

För att undersöka hur den självskattade hälsan för individer som genomgått ryggkirurgi 
förhåller sig till socioekonomisk status samt hur den självskattade hälsan förhåller sig till de tre 
inkomsthypoteserna skattades fyra olika modeller. Inledningsvis skattades Modell 1 som avser 
grundmodellen. För att undersöka hur den självskattade hälsan förhåller sig till social kontext 
skattades ytterligare två modeller där absolutinkomsthypotesen testades mot 
relativinkomsthypotesen och inkomstskillnadshypotesen var för sig (se Modell 2 och 3). Vidare 
skattades den sista modellen för att testa samtliga inkomsthypoteser mot varandra (se Modell 
4). Samtliga modeller skattades med OLS enligt nedan: 

NTUIV0@ = X' + X>$cdefBgegh@ + XiIdjkf[ceglk.jc@ + XmO@ + Y@ 
      Modell 1 

NTUIV0@ = X' + X>$cdefBgegh@ + XiIdjkf[ceglk.jc@ + Xm2nf0ceoeglk.jcW + XpO@ + Y@
      Modell 2 

NTUIV0@ = X' + X>$cdefBgegh@ + XiIdjkf[ceglk.jc@ + XmqegelknrresengcngW +
XpO@ + Y@      Modell 3 

NTUIV0@ = X' + X>$cdefBgegh@ + XiIdjkf[ceglk.jc@ + Xm2nf0ceoeglk.jcW +
XpqegelknrresengcngW + XtO@ + Y@    Modell 4 

Xi är en vektor av kontrollvariabler (Kön, rökare, BMI, ålder, om individen har barn, civilstatus, 
förvärvsarbetar, födelseland, om individen fått privat vård, DRG-vikt och om individen 
opererats före eller efter införandet av vårdval ryggkirurgi). Anledningen till att modellerna 
skattats med en linjär skattningsmetod istället för en logistisk som flera tidigare studier använt 
sig av är tillgången till en kontinuerlig beroendevariabel i vårt datamaterial. Tidigare studier 
har förlitat sig på en variabel i ordinal skala för självskattad hälsa. För att skatta modellerna 
med en logistisk skattningsmetod måste beroendevariabeln delas upp i olika intervall. 
Uppdelningen av beroendevariabeln skulle ställa krav på en rättvisande klassificering och 
skulle även innebära att en del av den variation som finns i variabeln går förlorad. En fördel 
med att använda EQVAS som beroendevariabel jämfört med den ordinala variabel som använts 
i tidigare studier är att resultatet kan användas för att skatta vilka långsiktiga konsekvenser 
skillnader i hälsa kan få i termer av QALYs (kvalitetsjusterade levnadsår). Enligt Bhattacharya 
(2014) är QALY ett mått på den förväntade livslängden som är justerad för livskvaliteten under 
dessa år. QALY är ett hälsomått som är vanligt inom hälsoekonomiska utvärderingar.  

Vi testade för heteroskedasticitet i Modell 1 med hjälp av Breusch-Pagan test och Whites test 
för heteroskedasticitet (se Tabell H–I i Appendix). Vi valde dessa två test för att analysera om 
variansen i feltermen berodde linjärt eller icke-linjärt på någon av förklaringsvariablerna. 
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Testen i Tabell H–I i Appendix indikerar att vi kan förkasta nollhypotesen för homoskedastisk 
varians i den första modellens felterm. Vi testade även för heteroskedasticitet i Modell 2–4 
vilket indikerade att vi hade problem med heteroskedasticitet även i dessa skattningar. Enligt 
Gujarati och Porter (2009) leder heteroskedasticitet till ineffektiva skattningar. En möjlig 
förklaring till heteroskedasticiteten i våra skattningar är på grund av en skev fördelning av 
förklaringsvariablerna. Förklaringsvariablerna utbildning och inkomst är ofta ojämlikt 
fördelade i samhället vilket leder till att variansen i feltermen inte är konstant när dessa variabler 
inkluderas i skattningarna (Gujarati och Porter, 2009). Det finns även fler potentiella orsaker 
till problemet med heteroskedasticitet. En av dessa är utelämnandet av för studien relevanta 
variabler (Gujarati och Porter, 2009). Eftersom vi kontrollerar för så pass många variabler som 
kan tänkas ha ett samband med den självskattade hälsan där vi inkluderat samtliga variabler 
utifrån teori och tidigare studier minskar risken för detta problem. För att åtgärda problemet 
med heteroskedasticitet skattades modell (1)–(4) med Huber-White robusta standardfel. Vi 
utförde även ett VIF-test för att analysera om det fanns multikolinjäritet i modellen (se Tabell 
J i Appendix). Enligt Gujarati och Porter (2009) indikerar ett VIF värde på över 10 att det finns 
problem med multikolinjäritet i modellen. Eftersom inget av VIF-värdena i Tabell J i Appendix 
översteg 10 kunde vi således utesluta att vi har problem med multikolinjäritet i skattningarna. 
En korrelationsmatris över korrelationen mellan förklaringsvariablerna presenteras i Tabell K 
i Appendix. 

Förändringen i självskattad hälsa 

För att analysera förändringen i självskattad hälsa till följd av vårdinsats skattades fyra modeller 
och tillvägagångssättet som användes var samma som vid analysen av den initiala självskattade 
hälsan. För att undersöka hur förändringen i självskattad hälsa förhåller sig till socioekonomisk 
status och de tre inkomsthypoteserna skattades Modell 5–8 enligt nedan: 

∆NTUIV@ = X' + X>NTUIV0@ + Xi$cdefBgegh@ + XmIdjkf[ceglk.jc@ + XpO@ + Y@
      Modell 5 

∆NTUIV@ = X' + X>NTUIV0@ + Xi$cdefBgegh@ + XmIdjkf[ceglk.jc@ +
Xp2nf0ceoeglk.jcW + XtO@ + Y@    Modell 6 

∆NTUIV@ = X' + X>NTUIV0@ + Xi$cdefBgegh@ + XmIdjkf[ceglk.jc@ +
XpqegelknrresengcngW + XtO@ + Y@    Modell 7 

∆NTUIV@ = X' + X>NTUIV0@ + Xi$cdefBgegh@ +
XmIdjkf[ceglk.jc@+Xp2nf0ceoeglk.jcW + XtqegelknrresengcngW + XvO@ + Y@
      Modell 8 

Beroendevariabeln mäter förändringen i självskattad hälsa mellan det tillfälle när individen 
skrevs in i vården för ryggkirurgi till ett år efter operation där vi kontrollerar för den initiala 
hälsonivån. Eftersom förhållandet mellan den initiala hälsonivån och förändringen i 
självskattad hälsa antas vara icke-linjärt delades den initiala hälsonivån upp i sju dummy-
variabler. Vidare har EQVAS stoppunkter, en individ kan inte må sämre än 0 eller bättre än 
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100. Det medför i sin tur att resultatet kan bli skevt eftersom någon med en initial hälsonivå på 
0 inte kan få en negativ förändring i självskattad hälsa. För att undvika detta inkluderas dummy-
variabler som klassificerades utifrån Burström et al. (2014). Tabell 4 visar klassificeringen av 
den initiala hälsonivån i dummy-variabler och nivån sämsta tänkbara hälsa används som 
referensgrupp. 

Tabell 4 – Klassificering av dummyvariabeln för initial hälsonivå 

Variabler Hälsonivå 
Bästa tänkbara hälsa EQVAS0 = 100 

Mycket bra hälsa 100> EQVAS0 <83,36 
Bra hälsa 83,36> EQVAS0 <65,63 

Okej hälsa 65,63> EQVAS0 <41,64 
Dålig hälsa 41,64> EQVAS0 <28,05 

Mycket dålig hälsa 28,05> EQVAS0 <0 
Sämsta tänkbara hälsa EQVAS0 = 0 

 

Modell 5–8 skattades med OLS och kan ge en indikation på i vilken grad socioekonomisk status 
kan sägas ha ett samband med förändringen i självskattad hälsa i samband med vårdinsats. 
Resultatet ger även underlag till Grossman-modellens prediktionsförmåga för förändringar i 
självskattad hälsa över tid. I Modell 5–8 utfördes samma test för heteroskedasticitet och 
multikolinjäritet som i Modell 1–4 (se Tabell O–Q i Appendix). Eftersom samtliga test för 
heteroskedasticitet indikerade att vi hade problem med heteroskedasticitet i modellerna 
skattades Modell 5–8 med Huber-White robusta standardfel. Testet i Tabell Q i Appendix 
indikerar att vi har problem med multikolinjäritet i skattningarna. Enligt Gujarati och Porter 
(2009) innebär problemet med hög multikolinjäritet att det blir svårt att separera effekten av en 
enskild variabel eftersom den korrelerar med en eller flera andra förklaringsvariabler i 
modellen. Variansen för koefficienterna blir även högre vilket gör att koefficienterna estimeras 
med en lägre precision och skattningarna ger färre signifikanta förklaringsvariabler (Gujarati 
och Porter, 2009). Vi anser dock att det inte är ett stort problem i våra skattningar eftersom det 
endast är dummy-variablerna för den initiala hälsonivån som har en stark korrelation med 
varandra. En korrelationsmatris över korrelationen mellan förklaringsvariablerna presenteras i 
Tabell R i Appendix.  

Eftersom 2319 av observationerna i Modell 1–4 exkluderades från Modell 5–8 på grund av att 
de saknade värden för den självskattade hälsan ett år efter operationen utfördes ett t-test för att 
jämföra grupperna. T-testet testade huruvida det förelåg skillnader mellan de som inkluderats i 
Modell 5–8 och de som exkluderats. Testen indikerade att det förelåg skillnader i medelvärdet 
mellan grupperna för de flesta förklaringsvariablerna (se Tabell Y i Appendix). På grund av 
detta skattade vi även Modell 1–4 för de 4729 observationer som hade värden på den 
självskattade hälsan ett år efter operationen (se Tabell Z i Appendix). 
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Det förväntade resultatet vid skattningarna av modellerna för initial hälsonivå och förändringen 
i självskattad hälsa presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 – Förväntat resultat 

Variabler Förväntad effekt Förklaring 
Utbildning Positiv Högre utbildningsnivåer 

antas påverka effektiviteten i 
produktionen av hälsokapital 

positivt 
Absolutinkomst Positiv Absolutinkomsten antas öka 

individens efterfrågan på 
investeringar i hälsokapital 

Relativinkomst Positiv Individer som har en högre 
inkomst än 

genomsnittsinkomsten i 
kommunen antas erhålla 
högre nivåer av hälsa på 
grund av att individen 

jämför sig med individer i 
sin närhet  

Inkomstskillnader Negativ I de kommuner som 
uppvisar en snedfördelning 

av inkomsten antas individer 
skatta en lägre hälsa 

eftersom det ökar den 
relativa fattigdomen 

 

För att göra en djupare analys av förändringen i självskattad hälsa undersökte vi om sambandet 
mellan socioekonomisk status och förändringen i självskattad hälsa skiljde sig åt för individer 
med olika initiala hälsonivåer. Detta analyserades genom att skatta Modell 5 med 
modifieringen att observationerna för olika initiala hälsonivåer delades upp samtidigt som vi 
inte kontrollerade för den initiala hälsonivån. Modell 9 är skattningen för de som hade en initial 
hälsonivå som var sämre än okej, Modell 10 är skattningen för de som hade en okej hälsa och 
Modell 11 är skattningen för de som hade en initial hälsonivå som var bättre än okej. 

∆NTUIV@ = X' + X>$cdefBgegh@ + XiIdjkf[ceglk.jc@ + XmO@ + Y@ 
      Modell 9-11 

Samtliga modeller skattades med OLS där vi testade för heteroskedasticitet och 
multikolinjäritet likt Modell 1–8. Resultaten från heteroskedasticitetstesten återfinns i Tabell 
S–X i Appendix. Eftersom testen indikerade att vi hade problem med heteroskedasticitet i 
Modell 9 och Modell 11 skattades dessa modeller med Huber-White robusta standardfel.  
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4.3 Etiska riktlinjer 
Vi har i studien tagit hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011). Patienterna har avidentifierats av socialstyrelsen och de resultat som 
presenteras i studien kan ej härröras till specifika individer. Vidare presenteras inga uppgifter i 
studien som skulle kunna kopplas till en specifik individ. Vi har även skrivit på ett kontrakt 
gällande behandlingen och hanterandet av datamaterialet, i syfte att skydda de individer som 
ingår i studien.  
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5 Resultat 
En av forskningsfrågorna för denna studie är huruvida skillnader i den självskattade hälsan kan 
härröras till social kontext. I Figur 4 illustreras det genomsnittliga värdet på den självskattade 
hälsan vid inskrivningstillfället på kommunnivå i Stockholms län under perioden 2006–2016. 
Skillnaderna i den genomsnittliga självskattade hälsan mellan kommunerna är små, dock har 
Danderyd ett något högre genomsnitt än till exempel Botkyrka och Haninge. Enligt SCBc 
(2018) är Danderyd den kommun i Stockholms län som har högst genomsnittlig årlig disponibel 
familjeinkomst. Den genomsnittliga disponibla familjeinkomsten i Danderyd var år 2016, 
1 292 000 kr medan den i Botkyrka var 461 400 kr (SCBc, 2018). Samma år hade 87,15 % av 
befolkningen i Danderyd en avslutad gymnasieutbildning eller högre medan endast 70,82 % av 
befolkningen i Botkyrka hade en avslutad gymnasieutbildning eller högre (SCBg, 2018). För 
jämförelse mellan kommunerna med avseende på inkomst och utbildning för de som ingår i vår 
studie se Tabell E och Figur A–B i Appendix. 

Figur 4, Genomsnittligt EQVAS0 på kommunnivå under perioden 2006–2016 

Liknande mönster som vi finner i Figur 4 kan urskiljas i Figur 5 där det genomsnittliga värdet 
på den självskattade hälsan ett år efter operationen på kommunnivå illustreras. De kommuner 
som uppvisar en lägre genomsnittlig självskattad hälsa är bland annat Botkyrka och Södertälje 
medan genomsnittet i Danderyd är högre även för EQVAS1. Det genomsnittliga värdet på 
EQVAS1 i Danderyd ett år efter operationen är 76,83 punkter på VAS-skalan medan 
genomsnittet i Botkyrka endast är 63,21 punkter. Trots att vi ser skillnader i den genomsnittliga 
självskattade hälsan på kommunnivå indikerar vår skattning av multilevel-modellen empty 
model med initial hälsonivå som beroendevariabel att endast 0,1 % av variationen i den 
självskattade hälsan vid inskrivningstillfället kan härröras till skillnader mellan kommunerna 
(se Tabell 3). 
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Figur 5, Genomsnittligt EQVAS1 på kommunnivå under perioden 2006–2016 

Eftersom endast 0,1 % av variationen i den initiala självskattade hälsan kan härröras till 
variationen mellan kommunerna samt att denna variation inte är statistiskt signifikant är således 
sambandet mellan social kontext och självskattad hälsa inte statistiskt signifikant. Skillnaderna 
i självskattad hälsa mellan kommunerna beror snarare på individens egenskaper än 
kommuntillhörigheten vilket vi analyserar nedan. 

Till vänster i Figur 6 illustreras det genomsnittliga värdet på den självskattade hälsan vid 
inskrivningstillfället för individer med förgymnasial-, gymnasie- och universitetsutbildning. I 
Tabell G i Appendix visas samtliga t-test som jämför medelvärdet av den initiala självskattade 
hälsan mellan de olika utbildningsnivåerna och inkomstgrupperna. T-testen mellan grupperna 
indikerar att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i den initiala självskattade hälsan 
mellan individer med förgymnasial utbildning och universitetsutbildning samt mellan de med 
gymnasieutbildning och universitetsutbildning. Således skattar individer med en 
universitetsutbildning i genomsnitt en högre självskattad hälsa än dem med övriga 
utbildningsnivåer. 

Till höger i Figur 6 illustreras det genomsnittliga värdet på den självskattade hälsan vid 
inskrivningstillfället för låg-, medel- och höginkomsttagare. Det finns statistiskt signifikanta 
skillnader mellan samtliga inkomstgrupper vilket indikerar att den genomsnittliga nivån på den 
initiala självskattade hälsan är olika för de olika inkomstgrupperna. Höginkomsttagare har ett 
genomsnittligt värde på den självskattade hälsan på 52,66 punkter på VAS-skalan vilket 
statistiskt signifikant skiljer sig åt mot det genomsnittliga värdet för medelinkomsttagare på 
50,13 punkter, t(5691)=-3,080, p<0,01. Huruvida det faktiskt finns en korrelation mellan 
utbildning och självskattad hälsa samt inkomst och självskattad hälsa och att denna korrelation 
inte beror på andra faktorer som ej inkluderats analyseras i nästkommande avsnitt (se Tabell 
6). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

B
ot

ky
rk

a
D

an
de

ry
d

Ek
er

ö
H

an
in

ge
H

ud
di

ng
e

Jä
rf

äl
la

Li
di

ng
ö

N
ac

ka
N

or
rtä

lje
N

yk
va

rn
N

yn
äs

ha
m

n
Sa

le
m

Si
gt

un
a

So
lle

nt
un

a
So

ln
a

St
oc

kh
ol

m
Su

nd
by

be
rg

Sö
de

rtä
lje

Ty
re

sö
Tä

by
U

pp
la

nd
s-

B
ro

U
pp

la
nd

sv
äs

by
V

al
le

nt
un

a
V

ax
ho

lm
V

är
m

dö
Ö

st
er

åk
er

E
Q

V
A

S1



27 

 
Figur 6, Genomsnittlig EQVAS0 för individer med förgymnasial-, gymnasie-, och universitetsutbildning samt för 
låg-, medel- och höginkomsttagare, med 95 % konfidensintervall 

Till vänster i Figur 7 illustreras den genomsnittliga förändringen i självskattad hälsa för 
individer med förgymnasial-, gymnasie- och universitetsutbildning. Skillnaderna i medelvärden 
är statistisk signifikanta för samtliga utbildningsnivåer (se Tabell M i Appendix). Den 
genomsnittliga förändringen i självskattad hälsa är 20,28 punkter för de med 
universitetsutbildning medan den endast är 13,31 punkter för de med förgymnasial utbildning. 
Vidare visar staplarna till höger i Figur 7 den genomsnittliga förändringen i självskattad hälsa 
för låg-, medel- och höginkomsttagare. Även här skiljer sig medelvärdena åt för samtliga 
inkomstgrupper. Den genomsnittliga förändringen i självskattad hälsa för höginkomsttagare är 
21,24 punkter medan den genomsnittliga förändringen för låginkomsttagare endast är 12,57 
punkter. Medelvärdena skiljer sig statistiskt signifikant åt mellan samtliga inkomstgrupper på 
5 % signifikansnivå. Huruvida det faktiskt finns en korrelation mellan utbildning och 
förändringen i den självskattade hälsan samt mellan inkomst och förändringen i den 
självskattade hälsan och att korrelationen inte beror på andra faktorer som inte inkluderats 
analyseras i nästkommande avsnitt (se Tabell 7). 
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Figur 7, Genomsnittlig förändring i EQVAS för individer med förgymnasial-, gymnasie-, och 
universitetsutbildning samt för låg-, medel- och höginkomsttagare, med 95 % konfidensintervall 

Vilka faktorer som kan influera variablernas korrelation med den självskattade hälsan kommer 
att diskuteras i korthet nedan, medan en längre diskussion om våra centrala variabler tas upp i 
diskussionen. Resultaten kommer nedan att kopplas till tidigare studier samt denna studies 
teoretiska grund. 

5.1 Initial hälsonivå 
I Tabell 6 presenteras resultaten från skattningarna av Modell 1–4. Skattning (1) inkluderar 
absolutinkomsten, skattning (2) inkluderar relativinkomsten, skattning (3) inkluderar 
inkomstskillnaderna på kommunnivå. Slutligen inkluderar skattning (4) samtliga 
inkomsthypoteser. 

I skattningarna (1)–(4) finner vi att utbildning inte har en statistiskt signifikant korrelation med 
den självskattade hälsan. Dock är korrelationen mellan universitetsutbildning och den 
självskattade hälsan nästan statistiskt signifikant på 10 % signifikansnivå. Resultatet går emot 
resultaten från de tidigare t-test vi utfört som indikerar att det föreligger statistiskt signifikanta 
skillnader i självskattad hälsa mellan de med förgymnasial utbildning och de med 
universitetsutbildning (se Tabell G i Appendix). Dock analyserar vi i Tabell F i Appendix att 
när vi endast skattar modellen med utbildning och inkomst som förklaringsvariabler så minskar 
sambandet mellan utbildning och självskattad hälsa. Det innebär att effekten av utbildning 
minskar när vi kontrollerar för inkomst. Resultatet går även mot Grossman (1972, 2000) och 
tidigare studier6. Att utbildning inte har ett statistiskt signifikant samband med den initiala 
självskattade hälsan i skattningarna (1)–(4) skulle kunna vara på grund av att utbildning inte 
påverkar hälsan innan operation eftersom operation används i de fall patienten upplever en akut 

                                                
6 Exempel på dessa studier är: Gerdtham och Johannesson, 1999; Subramanian et al., 2001; Huisman et al., 2003; 
Van Doorslaer och Koolman, 2004; Bolin et al., 2006; Subramanian och Kawachi, 2006; Faresjö och Rahmqvist, 
2010. 
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eller kronisk smärta. Dock skattar individer med en universitetsutbildning en något högre hälsa 
än de med förgymnasial utbildning och de med gymnasieutbildning. 

Medel- och höginkomsttagare skattar generellt en högre hälsa än låginkomsttagare vilket går i 
linje med majoriteten av tidigare studier7. Sambandet mellan en hög inkomst och den 
självskattade hälsan avtar och är ej längre statistiskt signifikant när vi kontrollerar för 
relativinkomsten. Det kan vara en indikation på att efter en viss nivå av inkomst är det inte 
längre absolutinkomsten som påverkar hälsonivån utan relativinkomsten. Relativinkomsten är 
en kvotvariabel som relaterar familjens årliga disponibla inkomst till genomsnittsinkomsten i 
den kommun individen bor i. Att en komponent i relativinkomsten utgörs av familjens årliga 
disponibla inkomst kan också vara en anledning till att inkluderandet av relativinkomsten tar ut 
effekten av att vara höginkomsttagare. Relativinkomsten har en positiv och statistiskt 
signifikant korrelation med den självskattade hälsan, om än liten. Det kan vara ett tecken på att 
individer jämför sig med andra i dess närhet (i detta fall med de som är bosatta i samma 
kommun). De som har en högre inkomst relativt till medelinkomsten i kommunen skattar i 
genomsnitt en högre hälsa än övriga i kommunen. Dock är denna effekt liten, om individens 
relativinkomst skulle öka med en enhet så ökar den självskattade hälsan i genomsnitt med ca 
0,7 punkter på VAS-skalan, ceteris paribus. För att sätta detta i perspektiv innebär det att om 
individen har en årlig disponibel familjeinkomst som är lika hög som genomsnittsinkomsten i 
den kommun individen bor i så måste den årliga disponibla familjeinkomsten fördubblas för att 
relativinkomsten ska öka med en enhet. Vi finner inte stöd för att inkomstskillnaderna mellan 
kommunerna har en statistiskt signifikant korrelation med den självskattade hälsan. I 
skattningarna (1)–(4) är Gini-koefficienten den största koefficienten mätt i absoluta mått, om 
vi bortser från interceptet. Eftersom Gini-koefficenten endast kan anta värden mellan 0 och 1 
är dock effekten liten. Vårt resultat skiljer sig från Rostila et al. (2012) som finner att 
inkomstskillnader har en negativ effekt på hälsan på kommunnivå i Stockholm. Vidare går 
resultatet delvis i linje med Gerdtham och Johannesson (2004) som finner att det endast är 
absolutinkomsten som har en effekt på hälsan. 

De som är födda i Europa eller övriga delar av världen (förutom Norden och Sverige) skattar 
generellt en sämre hälsa än de som är födda i Sverige. Individer som är födda i Norden (förutom 
Sverige) skattar en bättre hälsa än de som är födda i Sverige, denna effekt är dock inte statistiskt 
signifikant. Att icke-svenskfödda skattar en sämre hälsa än de som är födda i Sverige är något 
som även Ranjbar et al. (2017) visat.  

Enligt Grossman (1972, 2000) ökar deprecieringstakten i hälsokapitalet med åldern eller efter 
en viss ålder. I skattningarna (1)–(4) finner vi dock att de som är 65 år eller äldre generellt 
skattar en högre hälsa än de som är 18–34 år. Skattningarna (1)–(4) visar att individer som är 
65 år eller äldre i genomsnitt skattar sin hälsa 6,6 punkter högre på VAS-skalan än de som är 
18–34 år, ceteris paribus. Vi finner således att när individer är likvärdigt sjuka skattar de som 
                                                
7 Gerdtham och Johannesson, 1999; Subramanian et al., 2001; Huisman et al., 2003; Fritzell et al., 2004; Van 
Doorslaer och Koolman, 2004; Subramanian och Kawachi, 2006; Huijts et al., 2010. 
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är 65 år eller äldre en bättre hälsa än de som är 18–34 år. Resultatet går i linje med van Doorslaer 
och Gerdtham (2003) som finner att när individer har samma risk att dö, skattar äldre individer 
generellt en högre hälsa än yngre. Ytterligare en förklaring till resultatet skulle kunna vara att 
de yngre individer som inkluderats i datamaterialet är sjukare än andra individer i samma ålder 
medan detta inte gäller för äldre individer i datamaterialet.  

Vid en jämförelse av Tabell 6 och Tabell Z i Appendix, där vi analyserar den initiala 
hälsonivån för individer som har värden för den självskattade hälsan ett år efter operationen, 
finner vi liknande resultat. Utbildningsnivån har inte ett statistiskt signifikant samband med den 
initiala självskattade hälsan varken i Tabell 6 eller i Tabell Z. Vidare är stödet för 
relativinkomsthypotesen och inkomstskillnadshypotesen tvetydigt i tabellerna. Vissa skillnader 
mellan resultaten finns dock, till exempel skattar rökare i skattningarna (1)–(4) i genomsnitt 3,3 
punkter lägre på VAS-skalan jämfört med individer som inte röker, ceteris paribus. I regression 
(12), Tabell Z i Appendix, skattar rökare i genomsnitt 1,8 punkter lägre på VAS-skalan än de 
som inte röker, ceteris paribus. I Tabell 6 finner vi att absolutinkomsten är statistiskt 
signifikant, dock ej för höginkomsttagare när vi kontrollerar för relativinkomsten. I Tabell Z 
finner vi ett visst stöd för absolutinkomsthypotesen för höginkomsttagare. Resultaten för den 
initiala hälsonivån indikerar dock att det inte finns betydande skillnader för de som har ett värde 
på den självskattade hälsan ett år efter operationen och de som saknar värde. 

Inkluderandet av relativinkomsten och Gini-koefficienten förbättrar modellerna i Tabell 6 
marginellt med avseende på den justerade förklaringsgraden (Adj R2). Eftersom Gini-
koefficienten inte är statistiskt signifikant och effekten från relativinkomsten är så pass liten 
kan det diskuteras huruvida dessa variabler tillför något till modellerna. 

Tabell 6 – OLS-skattningar med EQVAS0 som beroende variabel 

Variabler (1) (2) (3) (4) 

C 44,718 *** 
(1,604) 

44,465 *** 
(1,607) 

42,731 *** 
(2,272) 

42,099 *** 
(2,284) 

Utbildning     
Gymnasieutbildning 0,020 

(0,732) 
0,014 

(0,732) 
0,010 

(0,733) 
0,002 

(0,733) 
Universitetsutbildning 1,252 

(0,777) 
1,235 

 (0,777) 
1,135 

(0,783) 
1,095 

(0,783) 
     

Årlig familjeinkomst     
Medelinkomsttagare 1,920 ** 

(0,830) 
1,668 ** 
(0,841) 

1,899 ** 
(0,830) 

1,616 * 
(0,842) 

Höginkomsttagare  3,278 *** 
(1,180) 

2,105 
(1,334) 

3,167 *** 
(1,184) 

1,846 
(1,341) 

     
Relativinkomst  0,679 ** 

(0,344) 
 0,753 ** 

(0,342) 
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Gini-koefficienten   5,844 
(4,703) 

6,875 
(4,717) 

     
○ Kön  5,509 *** 

(0,531) 
5,502 *** 

(0,531) 
5,518 *** 

(0,531) 
5,512 *** 

(0,530) 
○ Rökare -3,289 *** 

(0,797) 
-3,253 *** 

(0,797) 
-3,278 *** 

(0,797) 
-3,237 *** 

(0,797) 
○ BMI -2,601 *** 

(0,654) 
-2,584 *** 

(0,654) 
-2,571 *** 

(0,654) 
-2,547 *** 

(0,654) 
○ Ålder     

35–44 -0,332 
(1,130) 

-0,347 
 (1,129) 

-0,340 
(1,130) 

-0,358 
(1,130) 

45–64 1,247 
(1,022) 

1,222 
 (1,022) 

1,259 
(1,023) 

1,233 
(1,023) 

65+ 6,569 *** 
(1,187) 

6,556 *** 
(1,186) 

6,562 *** 
(1,188) 

6,546 *** 
(1,187) 

     
○ Barn 0,810 

(0,849) 
0,902 

 (0,850) 
0,755 

(0,851) 
0,847 

(0,852) 
○ Gift/registrerat 

partnerskap 
0,191 

(0,665) 
0,037 

(0,669) 
0,268 

(0,668) 
0,110 

(0,672) 
○ Förvärvsarbetar ej -2,788 *** 

(0,773) 
-2,736 *** 

(0,773) 
-2,797 *** 

(0,773) 
-2,742 *** 

(0,773) 
○ Födelseland     

Norden 0,422 
(1,083) 

0,436 
(1,084) 

0,470 
(1,083) 

0,494 
(1,083) 

Europa -2,278 * 
(1,225) 

-2,262 * 
(1,227) 

-2,280 * 
(1,225) 

-2,263 * 
(1,226) 

Världen -3,501 *** 
(1,015) 

-3,471*** 
(1,014) 

-3,500 *** 
(1,016) 

-3,468 *** 
(1,015) 

     

○ Ej privat vård -3,442 *** 
(0,803) 

-3,427 *** 
(0,803) 

-3,451 *** 
(0,802) 

-3,436 *** 
(0,802) 

○ DRG-vikt -0,086 
(0,307) 

-0,093 
(0,307) 

-0,079 
(0,307) 

-0,086 
(0,307) 

○ Efter oktober 2013 -0,259 
(0,615) 

-0,288 
(0,615) 

-0,246 
(0,616) 

-0,276 
(0,615) 

Adj R2 0,043 0,043 0,043 0,044 
○ Avser kontrollvariabler. Modellerna är skattade med Huber-White robusta standardfel eftersom testen i Tabell 
H–I i Appendix indikerar att vi ej har konstant varians i modellernas felterm. Robust standardavvikelse anges i 
parentes. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %, n = 7048 
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5.2 Förändringen i självskattad hälsa 
I Tabell 7 presenteras resultaten från skattningarna av Modell 5–8. Skattning (5) inkluderar 
absolutinkomsten, skattning (6) inkluderar relativinkomsten, skattning (7) inkluderar 
inkomstskillnaderna på kommunnivå. Slutligen inkluderar skattning (8) samtliga 
inkomsthypoteser.  

Kontrollvariablerna som indikerar den initiala självskattade hälsan säger inte mycket i sig självt. 
Det vi kan utläsa i skattningarna (5)–(8) är att de individer som skattar ett högre initialt 
hälsotillstånd uppvisar en mindre förändring i självskattad hälsa, ceteris paribus. Vidare visar 
resultatet att de individer som initialt skattade sin hälsa som bästa tänkbara är de som uppvisar 
störst koefficient i absoluta termer, alltså minst förändring i självskattad hälsa. 

Tabell 7 indikerar att universitetsutbildning korrelerar positivt med förändringen i självskattad 
hälsa och är statistiskt signifikant i samtliga skattningar. Gymnasieutbildning är dock endast 
nästan statistiskt signifikant på 10 % signifikansnivå. Det statistiskt signifikanta sambandet 
mellan gymnasieutbildning och självskattad hälsa som uppvisas i t-testen mellan 
utbildningsnivåerna är fortfarande statistiskt signifikant även när vi kontrollerar för inkomst (se 
Tabell N i Appendix). Denna statistiskt signifikanta korrelation försvinner dock när vi i 
skattningarna (5)–(8) kontrollerar för fler variabler än inkomst. Enligt skattning (5) skattar 
individer med universitetsutbildning i genomsnitt en 4,0 punkter större förändring i självskattad 
hälsa än de som har en förgymnasial utbildning, ceteris paribus. I skattningarna (1)–(4) finner 
vi att utbildning inte har ett statistiskt signifikant samband med den initiala självskattade hälsan, 
det kan diskuteras att det är på grund av att sjukdomen skulle kunna ses som en extern effekt. 
Kirurgi används i de fall som individen upplever en akut smärta eller att smärtan inte går över, 
det skulle därför kunna vara så att utbildningsnivån inte har en påverkan sjukdomen i sig själv 
innan kirurgi. Efter ett kirurgiskt ingrepp erbjuds patienten rehabilitering vilket kan vara 
anledningen till att förändringen i självskattad hälsa har ett statistiskt signifikant samband med 
utbildning eftersom högutbildade skulle kunna vara bättre på att tillgodose sig rehabiliteringen. 
En sådan tolkning går i linje med Grossman som menar att högutbildade är effektivare i 
produktionen av hälsokapital (1972, 2000). 

Medel- och höginkomsttagare uppvisar en statistiskt signifikant större förändring i självskattad 
hälsa jämfört med låginkomsttagare enligt skattningarna (5)–(8). Skattning (5) visar att 
höginkomsttagare i genomsnitt skattar en 4,2 punkter större förändring i självskattad hälsa än 
låginkomsttagare, ceteris paribus. Förändringen i självskattad hälsa är större för 
höginkomsttagare än för medelinkomsttagare som i skattning (5) i genomsnitt skattar en 2,9 
punkter större förändring i självskattad hälsa än låginkomsttagare, ceteris paribus. Resultaten 
indikerar att absolutinkomsten korrelerar positivt i alla inkomststeg samt är statistiskt 
signifikant. I Tabell 6 är relativinkomsten signifikant på 5 % signifikansnivå. Relativinkomsten 
är dock inte statistiskt signifikant i skattningarna (6) och (8) när vi studerar förändringen i 
självskattad hälsa. Det skulle kunna vara för att individer inte jämför sig med de som bor i 
samma kommun när det handlar om att bli frisk. I skattningarna (3) och (4) är Gini-koefficienten 
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inte statistiskt signifikant när vi studerar den initiala hälsonivån, dock är den signifikant i Tabell 
Z i Appendix. Skattningarna (7) och (8) visar att Gini-koefficienten inte är statistiskt signifikant 
när vi studerar förändringen i den självskattade hälsan. Inkomstskillnaderna mellan 
kommunerna har således inte en statistiskt signifikant korrelation med förändringen i 
självskattad hälsa. Att vi inte finner något starkt stöd för inkomstskillnadshypotesen varken när 
vi analyserar den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället eller när vi analyserar 
förändringen i den självskattade hälsan kan bero på att inkomstskillnaderna inom kommunerna 
i Stockholms län är relativt låga. 

Individer födda utanför Europa skattar en lägre hälsa än de som är födda i Sverige och är 
statistiskt signifikant på 1 % signifikansnivå enligt skattningarna (1)–(4). I skattningarna (5)–
(8) finner vi att de som är födda utanför Europa även har en mindre förändring i den 
självskattade hälsan jämfört med de som är födda i Sverige. Denna korrelation är statistiskt 
signifikant på 1 % signifikansnivå. Den största koefficienten (i absoluta mått) i skattningarna 
(5)–(8) bortsett från interceptet, uppvisas för de som är födda utanför Europa. Att de som är 
födda utanför Europa har en mindre förändring i självskattad hälsa skulle kunna härröras till 
språkliga barriärer som försvårar mötet med vården. Tinghög et al. (2010) menar att skillnader 
i mental hälsa mellan invandrargrupper bland annat kan bero på skillnader i traumatiska 
upplevelser. Det kan diskuteras att individer som är födda utanför Europa uppvisar en mindre 
förändring i självskattad hälsa på grund av skillnader i traumatiska upplevelser och/eller 
språkbarriärer. 

Kön korrelerar inte statistiskt signifikant med förändring i den självskattade hälsan enligt 
skattningarna (5)–(8), ceteris paribus. Kön är inte heller statistiskt signifikant i Tabell Z i 
Appendix. Högre ålder korrelerar negativt med förändringen i självskattad hälsa vid jämförelse 
med individer i åldrarna 18–34 år enligt skattningarna (5)–(8). Vi finner i skattning (5) att 
individer över 65 år i genomsnitt skattar en 2,5 punkter mindre förändring i självskattad hälsa 
jämfört med de som är 18–34 år, ceteris paribus. Korrelationen är signifikant på 10 % 
signifikansnivå. Skillnaden i förändringen i självskattad hälsa skulle kunna bero på att det finns 
fysiologiska skillnader mellan yngre och äldre. På ett teoretiskt plan skulle dessa skillnader 
kunna förklaras med hjälp av Grossmans (1972, 2000) teori om att äldre har en högre 
deprecieringstakt än yngre vid investeringar i hälsa. 

Skattningarna (5)–(8) visar att korrelationen mellan förändringen i den självskattade hälsan och 
fetma är negativ. En medicinsk studie visar att fetma leder till att individen löper större risk att 
drabbas av efterföljande infektioner på grund av det kirurgiska ingreppet (Thelwall et al., 2015). 
Det skulle kunna vara en förklaring till att individer med fetma har en mindre förändring i 
självskattad hälsa än de med BMI under 30. Vid analys av initial hälsonivå visar skattningarna 
(1)–(4) att de med fetma i genomsnitt skattar en hälsonivå som är 2,6 punkter lägre än de med 
ett BMI under 30, ceteris paribus. Resultatet går i linje med Bolin et al. (2006) och Faresjö och 
Rahmqvist (2010). Enligt Bolin et al. (2006) skulle det kunna bero på att överviktiga inte är lika 
effektiva i produktionen av hälsokapital samt att de har en högre deprecieringstakt än 
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normalviktiga individer. En vidare förklaring skulle kunna vara att fetma i större utsträckning 
korrelerar med ryggont.  

Den negativa korrelationen mellan förändringen i självskattad hälsa och ej privat vård är inte 
statistiskt signifikant i skattningarna (5)–(8). Skillnader mellan de som fått privat vård och de 
som ej fått privat vård uppvisas dock vid analys av den initiala hälsonivån i Tabell 6 där de 
som fått icke-privat vård i genomsnitt skattar 3,4 punkter lägre på VAS-skalan än de som fått 
privat vård, ceteris paribus. Det skulle kunna vara ett tecken på att det finns skillnader i vården. 
En anledning som ligger till grund för resultatet skulle kunna vara att de som får icke-privat 
vård har längre väntetider och således hinner hälsotillståndet förvärras innan operationen är 
aktuell. 

Inkluderandet av inkomstskillnader och relativinkomsten försämrar skattningarna (5)–(8) 
marginellt med avseende på den justerade förklaringsgraden (Adj R2). Eftersom ingen av dessa 
koefficienter är statistiskt signifikanta kan det därför diskuteras om inkluderandet av dessa 
tillför något. Vad vi kan dra för slutsatser från analysen av förändringen i självskattad hälsa är 
att socioekonomiska faktorer korrelerar positivt med förändringen i självskattad hälsa. Vi finner 
dock inget stöd för att relativinkomsthypotesen eller inkomstskillnadshypotesen. 

Tabell 7 – OLS-skattningar med förändringen i EQVAS som beroende variabel 

Variabler (5) (6) (7) (8) 

C 63,588 *** 
(5,123) 

63,491 *** 
(5,130) 

64,257 *** 
(5,370) 

64,014 *** 
(5,406) 

Utbildning     
Gymnasieutbildning 1,467  

(0,904) 
1,466 

(0,904) 
1,471 

(0,904) 
1,469 

(0,904) 
Universitetsutbildning 4,028 *** 

(0,934) 
4,019 *** 

(0,934) 
4,070 *** 

(0,944) 
4,051 *** 

(0,944) 
     

Årlig familjeinkomst     
Medelinkomsttagare 2,887 *** 

(1,010) 
2,767 *** 

(1,031) 
2,898 *** 

(1,010) 
2,783 *** 

(1,033) 
Höginkomsttagare  4,190 *** 

(1,402) 
3,627 ** 
(1,643) 

4,235 *** 
(1,409) 

3,699 ** 
(1,673) 

     
Relativinkomst  0,347 

(0,582) 
 0,323 

(0,593) 
Gini-koefficienten   -2,034 

(5,413) 
-1,574 
(5,521) 

○ Initial hälsonivå     
Mycket dålig hälsa -15,938 *** 

(4,783) 
-15,959 *** 

(4,782) 
-15,914 *** 

(4,786) 
-15,940 *** 

(4,786) 
 Dålig hälsa -29,315 *** 

(4,749) 
-29,335 *** 

(4,749) 
-29,292 *** 

(4,752) 
-29,316 *** 

(4,752) 
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Okej hälsa -45,761 *** 
(4,723) 

-45,790 *** 
(4,722) 

-45,736 *** 
(4,726) 

-45,769 *** 
(4,725) 

Bra hälsa -58,329 *** 
(4,729) 

-58,348 *** 
(4,729) 

-58,301 *** 
(4,733) 

-58,325 *** 
(4,733) 

Mycket bra hälsa -67,004 *** 
(4,839) 

-67,036 *** 
(4,839) 

-66,959 *** 
(4,843) 

-67,000 *** 
(4,843) 

Bästa tänkbara hälsa -70,894 *** 
(6,095) 

-71,009 *** 
(6,098) 

-70,832 *** 
(6,098) 

-70,954 *** 
(6,104) 

     
○ Kön  0,837 

(0,640) 
0,832 

(0,640) 
0,834 

(0,640) 
0,830 

(0,640) 
○ Rökare -4,505 *** 

(1,004) 
-4,484 *** 

(1,005) 
-4,506 *** 

(1,004) 
-4,486 *** 

(1,005) 
○ BMI -3,499 *** 

(0,793) 
-3,488 *** 

(0,793) 
-3,507 *** 

(0,793) 
-3,495 *** 

(0,793) 
○ Ålder     

35–44 -2,346 * 
(1,377) 

-2,362 * 
(1,377) 

-2,347 * 
(1,377) 

-2,362 * 
(1,377) 

45–64 -3,634 *** 
(1,230) 

-3,655 *** 
(1,230) 

-3,644 *** 
(1,231) 

-3,662 *** 
(1,231) 

65+ -2,450 * 
(1,380) 

-2,462 * 
(1,380) 

-2,458 * 
(1,380) 

-2,467 * 
(1,380) 

     
○ Barn -1,276 

(1,050) 
-1,229 
(1,054) 

-1,250 
(1,052) 

-1,212 
(1,054) 

○ Gift/registrerat 
partnerskap 

1,657 ** 
(0,791) 

1,570 * 
(0,805) 

1,625 ** 
(0,791) 

1,552 * 
(0,804) 

○ Förvärvsarbetar ej -7,480 *** 
(0,918) 

-7,451 *** 
(0,919) 

-7,472 *** 
(0,918) 

-7,447 *** 
(0,919) 

○ Födelseland     
Norden 0,028 

(1,256) 
0,032 

(1,256) 
0,009 

(1,255) 
0,017 

(1,255) 
Europa -3,610 ** 

(1,452) 
-3,604 ** 
(1,452) 

-3,606 ** 
(1,452) 

-3,601 ** 
(1,452) 

Världen -8,656 *** 
(1,313) 

-8,639 *** 
(1,314) 

-8,654 *** 
(1,313) 

-8,639 *** 
(1,314) 

     
○ Ej privat vård -1,179 

(0,961) 
-1,169  
(0,961) 

-1,174  
(0,961) 

-1,166 
(0,961) 

○ DRG-vikt -0,535 
(0,351) 

-0,541 
(0,351) 

-0,538 
(0,351) 

-0,543 
(0,351) 

○ Efter oktober 2013 -0,305 
(0,710) 

-0,329 
(0,710) 

-0,314 
(0,711) 

-0,335 
(0,710) 

Adj R2 0,388 0,388 0,388 0,388 
○ Avser kontrollvariabler. Modellerna är skattade med Huber-White robusta standardfel eftersom testen i Tabell 
O–P i Appendix indikerar att vi ej har konstant varians i modellens felterm. Robust standardavvikelse anges i 
parentes. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %, n = 4729 
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För att analysera om korrelationen mellan socioekonomisk status och förändringen i 
självskattad hälsa skiljer sig åt för individer med olika initiala hälsonivåer skattas Modell 9–
11. Resultatet från skattningarna presenteras i Tabell 8. 

Intercepten i skattningarna (9)–(11) indikerar den genomsnittliga förändringen i självskattad 
hälsa för de olika grupperna, ceteris paribus. Som vi tidigare analyserat har de med en högre 
initial hälsonivå en mindre genomsnittlig förändring i självskattad hälsa. De som har en initial 
hälsonivå som är bättre än okej har en negativ genomsnittlig förändring i den självskattade 
hälsan.  

I skattningarna (9)–(11) finner vi att universitetsutbildning korrelerar positivt med förändringen 
i självskattad hälsa samt uppvisar liknande storlek för samtliga initiala hälsonivåer. 
Gymnasieutbildning har dock inte en statistiskt signifikant korrelation med förändringen i 
självskattad hälsa i skattningarna (9) och (10). I skattning (11) har gymnasieutbildning en 
positivt statistiskt signifikant korrelation med förändringen i självskattad hälsa där 
koefficienten är högre än i övriga skattningar. Resultatet indikerar att gymnasieutbildning 
spelar en större roll för förändringen i självskattad hälsa för de som har en initial hälsonivå som 
är bättre än okej. 

Vidare finner vi att medelinkomsttagare och höginkomsttagares förändring i självskattad hälsa 
uppvisar liknande korrelation i skattningarna (10) och (11). Dock finner vi i skattning (9) att 
korrelationen mellan inkomst och förändringen i självskattad hälsa är svag och ej statistiskt 
signifikant på 5 % signifikansnivå. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det är andra 
faktorer än inkomst som påverkar förändringen i självskattad hälsa vid en initial hälsonivå som 
är sämre än okej. Exempel på dessa faktorer kan vara födelseland eller att ej förvärvsarbeta. 

Vi finner i skattningarna (9)–(11) att korrelationen mellan att vara född utanför Europa och 
förändringen i den självskattade hälsan är negativ och statistiskt signifikant oavsett initial 
hälsonivå. Storleken på koefficienten är en av de största i samtliga skattningar. Resultatet 
indikerar att de som är födda utanför Europa har en lika stor negativ förändring i självskattad 
hälsa oavsett initial hälsonivå. 
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Tabell 8 – OLS-skattningar med förändringen i EQVAS som beroende variabel 

Variabler (9) (10) (11) 

C 45,429 *** 
(3,684) 

17,484 *** 
(3,206) 

-4,952  
(3,163) 

Utbildning    
Gymnasieutbildning 0,893  

(1,695) 
1,339  

(1,425) 
2,751 * 
(1,526) 

Universitetsutbildning 4,371 ** 
(1,759) 

3,398 ** 
(1,502) 

3,829 ** 
(1,600) 

    
Årlig familjeinkomst    
Medelinkomsttagare -0,338 

(1,877) 
4,557 *** 

(1,641) 
5,129 *** 

(1,747) 
Höginkomsttagare  1,917 

(2,832) 
5,787 ** 
(2,340) 

5,253 ** 
(2,210) 

    
○ Kön  -0,635 

(1,227) 
-0,199  
(1,058) 

2,721 ** 
(1,032) 

○ Rökare -5,605 *** 
(1,703) 

-3,584 ** 
(1,699) 

-2,045  
(1,752) 

○ BMI -3,632 ** 
(1,426) 

-3,130 ** 
(1,348) 

-4,282 *** 
(1,464) 

○ Ålder    
35–44 -4,110 * 

(2,452) 
-3,707  
(2,454) 

1,220 
(2,204) 

45–64 -5,546 ** 
(2,297) 

-4,678 ** 
(2,203) 

1,210  
(1,787) 

65+ -4,274 * 
(2,572) 

-4,497 * 
(2,486) 

2,025 
(2,020) 

    
○ Barn -2,314  

(1,997) 
0,264  

(1,775) 
-1,556  
(1,646) 

○ Gift/registrerat 
partnerskap 

3,672 **  
(1,590) 

-0,516  
(1,336) 

0,649  
(1,161) 

○ Förvärvsarbetar ej -9,061 *** 
(1,634) 

-5,703 *** 
(1,547) 

-6,303 *** 
(1,611) 

○ Födelseland    
Norden 0,438  

(2,307) 
-1,416  
(2,037) 

0,480  
(2,190) 

Europa -5,041 * 
(2,765) 

-3,428  
(2,587) 

1,600 
(2,278) 

Världen -8,160 *** 
(2,150) 

-7,289 *** 
(2,133) 

-8,258 *** 
(2,815) 

    

○ Ej privat vård 1,527  -2,523 * -3,637 ** 
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(1,696) (1,514) (1,783) 
○ DRG-vikt -0,703 

(0,668) 
-0,609  
(0,582) 

0,164  
(0,598) 

○ Efter oktober 2013 0,172 
(1,369) 

0,159  
(1,182) 

-0,714  
(1,114) 

Adj R2 0,069 0,062 0,079 
○ Avser kontrollvariabler. Modellerna 9 och 11 är skattade med Huber-White robusta standardfel eftersom testen 
i Tabell S–T och Tabell W–X i Appendix indikerar att vi ej har konstant varians i modellernas felterm i Modell 
9 och 11. Standardavvikelse och robust standardavvikelse anges i parentes. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 
%, 5 % respektive 1 %, n9 = 1855, n10 = 1504, n11 = 1370 

5.3 Analys utifrån Grossman-modellen 
På ett teoretiskt plan kan individens ryggsjukdom påverka nivån på hälokapitalet genom 
effektiviteten i produktionen av hälsokapital. Effektiviteten produktionen av hälsokapital ingår 
enligt Grossman (1972, 2000) i variabeln för förhållanden i omgivningen i hushållets 
produktionsfunktion. Det kan diskuteras att när individen drabbas av ryggsjukdom sjunker 
effektiviteten för produktionen av hälsokapital och individen erhåller således en lägre 
hälsonivå. 

Våra resultat indikerar att höginkomsttagare generellt skattar en större förändring i självskattad 
hälsa än låginkomsttagare vilket går i linje med att högre inkomster innebär att individen har 
en högre efterfrågan på investeringar i hälsa (Grossman, 1972, 2000). Vi finner dock inte att 
utbildningsnivån har en statistiskt signifikant korrelation med den initiala hälsonivån för 
samtliga utbildningsnivåer. Resultatet går ej i linje med tidigare studier eller Grossman (1972, 
2000). Anledningen till resultatet kan, som vi tidigare diskuterat, bero på att utbildning inte 
påverkar hälsan vid sjukdom. Om ryggsjukdom är en extern effekt som drabbar individen och 
som inte beror på utbildning så kan det vara så att effektiviteten i produktionen av hälsokapital 
påverkas av sjukdomen i sig och tar ut effekten av individens utbildningsnivå (se Hsjuk i Figur 
8). 

Universitetsutbildning har ett positivt och statistiskt signifikant samband med förändringen i 
den självskattade hälsan vilket går i linje med Grossman (Grossman, 1972, 2000). Detta kan 
tolkas utifrån Grossmans teori enligt Figur 8 där individer med förgymnasial utbildning och 
universitetsutbildning har samma nivå på den självskattade hälsan vid inskrivningstillfället 
(Hsjuk). De som har en högre utbildningsnivå antas vara både effektivare i användningen av 
insatsvaror så som medicin och motion, men också bättre på att ta till sig läkares råd. En högre 
utbildningsnivå leder till en större förändring i självskattad hälsa, ceteris paribus. I Figur 8 
illustreras denna förändring genom att en individ med en förgymnasial utbildning har en mindre 
förskjutning av MEC-kurvan (från Hsjuk till H1) från operationstillfället till ett år efter 
operationen jämfört med de som har en universitetsutbildning. En högre utbildning bör således 
leda till en större förändring av hälsa vilket leder till mer produktiv tid. Mer produktiv tid leder 
i sin tur, enligt Grossman (1972, 2000), till att mer tid kan ägnas åt arbete samt produktion av 
hälsa och övriga varor (se Figur 8). 
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Vidare finner vi att högre inkomster har en positiv korrelation med förändringen i självskattad 
hälsa. Vi finner även att inkomsten har en positiv korrelation med den initiala hälsonivån. 
Resultat skulle kunna illustreras i Figur 8 där individer med en högre inkomst dels skulle ha en 
högre hälsonivå vid Hsjuk samt att högre inkomster leder till en större förskjutning av MEC-
kurvan. Enligt Grossman (1972, 2000) beror det på att en högre inkomst innebär att individens 
fritid blir relativt sett dyrare och således ökar efterfrågan på investeringar i hälsa. 

 Figur 8, Förändringen i hälsa i samband med vårdinsats. Källa: Egen bearbetning utifrån Grossman (1972) 
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6 Diskussion 
Vår hypotes var att absolutinkomsten, utbildning och relativinkomsten skulle korrelera positivt 
med den initiala självskattade hälsan, medan inkomstskillnader skulle ha en negativ effekt (se 
Tabell 5). Vid analys av variansen i den initiala självskattade hälsan finner vi att endast 0,1 % 
av variationen i självskattad hälsa kan härröras till vilken kommun individen bor i, vilket 
indikerade att det snarare är individspecifika variabler som har en statistiskt signifikant 
korrelation med den självskattade hälsan än individens sociala kontext. Vidare finner vi genom 
t-test att det genomsnittliga värdet på den initiala självskattade hälsan statistiskt signifikant 
skiljer sig åt mellan de olika inkomstgrupperna men inte mellan samtliga utbildningsnivåer.  

Resultatet från skattningarna av den initiala hälsonivån indikerar att absolutinkomsten och 
relativinkomsten har en positiv korrelation med den initiala hälsonivån. Korrelationen mellan 
relativinkomsten och självskattad hälsa är dock svag. Inkomstskillnader på kommunnivå och 
utbildning är inte statistiskt signifikanta. Resultatet skiljer sig från Rostila et al. (2012) i den 
mening att vi inte finner stöd för inkomstskillnadshypotesen. Att vårt resultat skiljer sig från 
Rostila et al. (2012) kan dels bero på valet av metod men också på valet av aggregerad nivå 
vilket kan ha en påverkan på signifikansen av inkomstskillnadshypotesen. Resultatet går delvis 
i linje med Gerdtham och Johanneson (2004) eftersom de endast finner stöd för 
absolutinkomsten. 

Vår hypotes var att förändringen i självskattad hälsa skulle uppvisa samma korrelation som den 
initiala självskattade hälsan med hänsyn till utbildning, absolutinkomst, relativinkomst och 
inkomstskillnader. Vi finner i t-testen att den genomsnittliga förändringen i den självskattade 
hälsan statistiskt signifikant skiljer sig åt både mellan de olika inkomstgrupperna och mellan 
utbildningsnivåerna. Vidare finner vi att universitetsutbildning och samtliga inkomstnivåer 
korrelerar positivt med förändringen i självskattad hälsa när vi kontrollerar för fler 
individspecifika variabler. Dock finner vi inget stöd för att relativinkomsten eller 
inkomstskillnaderna skulle ha ett samband med förändringen i självskattad hälsa. Vid analys av 
förändringen i självskattad hälsa för olika initiala hälsonivåer finner vi att korrelationen mellan 
absolutinkomst och förändringen i självskattad hälsa inte är statistiskt signifikant för individer 
med en initial hälsonivå som bedömts vara sämre än okej. Det finns dock en positiv och 
statistiskt signifikant korrelation mellan absolutinkomst och förändringen i självskattad hälsa 
för de individer med en initial hälsonivå som var okej eller bättre än okej. Vi finner även att 
korrelationen mellan universitetsutbildning och förändringen i självskattad hälsa samt 
korrelationen mellan att vara född utanför Europa och förändringen i självskattad hälsa är 
ungefär densamma oavsett initial hälsonivå. 

Vad som kan ligga till grund för att socioekonomisk status korrelerar positivt med förändringen 
i den självskattade hälsan kan diskuteras. Korrelationen mellan utbildning och 
absolutinkomsten är mycket låg vilket innebär att vi kan utesluta att effekten som uppvisas från 
absolutinkomsten kommer från utbildning (Tabell K och Tabell R i Appendix). Anledningen 
till att korrelationen mellan utbildning och inkomst är så pass låg för de som ingår i vår studie 
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kan vara på grund av att medelåldern i vårt datamaterial är så pass hög. Utbildningsnivån kanske 
inte har samma effekt på lönebildningen för den äldre delen av populationen som för den yngre. 
Vidare kan korrelationen mellan utbildning och inkomst vara låg på grund av att inkomsten 
definieras som familjens årliga disponibla inkomst. Resultaten gällande utbildningen och 
absolutinkomstens positiva korrelation med förändringen i självskattad hälsa går i linje med 
Grossman (1972, 2000). 

Kritik mot Grossman  

De antaganden som Grossman gör i sin teori kan naturligtvis ifrågasättas. Grossman antar att 
individen är rationell och att de hälsorelaterade besluten inte påverkas av osäkerhet eller risk 
(Grossman, 1972, 2000). 

Rationalitetsantagandet är ett vida debatterat antagande. Simons (1957) föreslår att individen är 
begränsat rationell på grund av att människan lever och verkar i en komplex värld där det inte 
är möjligt att processa all information som finns tillgänglig. Det leder till att individen inte kan 
maximera sin nytta objektivt sett utan nöjer sig vid en viss nivå av nytta (Simons, 1957). Det 
kan därför finnas begränsningar i individens rationalitet när det gäller optimala investeringar i 
hälsa då individen inte är medveten om alla tänkbara investeringar som leder till en ökad 
hälsonivå. 

Kahneman och Tversky (1979) diskuterar beslutsfattande under risk och visar att individer 
föredrar säkra framför osäkra vinster, men osäkra framför säkra förluster. Det betyder att 
individer är riskaverta med hänsyn till vinster, men risksökande gällande förluster (Kahneman 
och Tversky, 1979). Fuchs (1982) menar att en sådan diskussion är applicerbar på de beslut 
som rör hälsa. Investeringar i hälsa kan innebära att individen ger upp nytta idag, för att 
eventuellt få nytta i framtiden (Fuchs, 1982). Beslutet att investera i hälsa genom att till exempel 
sluta röka ger upphov till en säker minskning av nyttan i dag, men endast eventuellt en ökning 
av nytta i framtiden (risken för lungcancer samt andra riskfaktorer som är kopplade till rökning). 
Det kan därför finnas osäkerhet och risk när det gäller investeringar i hälsa.  

Preferenser, förmågor och externa effekter 

Vidare kan det därför diskuteras huruvida slutsatser kan dras om socioekonomiska faktorers 
påverkan på den självskattade hälsan utifrån Grossman. En diskussion kan även föras vad det 
är som ligger till grund för den uppvisade korrelationen mellan utbildning och inkomst. Fuchs 
(1982) menar att det nödvändigtvis inte är själva utbildningen som påverkar hälsotillståndet 
utan individens tidspreferens för nutida och framtida belöningar. Individer med en låg 
diskonteringsränta värderar sin framtid högre och investerar således mer i utbildning och hälsa 
än andra (Fuchs, 1982). Den uppvisade positiva korrelationen mellan utbildning och hälsa kan 
delvis utgöras av tidspreferenser vilket är en utelämnad variabel (Fuchs, 1982). Individens 
tidspreferenser kan även kopplas till beteenden som är skadligt för hälsan där Becker och 
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Murphy (1988) i deras teori om rationellt beroende8 menar att individer som värderar framtiden 
lägre tenderar att bli beroende av droger som till exempel cigaretter. Fuchs (1982) presenterar 
dock ytterligare en teori som innebär att utbildning påverkar tidspreferenser i och med att 
utbildningen lär individer att vara mindre otåliga. De två synsätten är inte motsatser utan kan 
existera i samverkan (Fuchs, 1982). 

Det kausala sambandet mellan utbildning och den självskattade hälsan är svårt att fastställa 
inom ramen för denna studie. Dock är tolkningen av resultaten densamma. Individer med 
universitetsutbildning har en större förändring i självskattad hälsa, oavsett vad det är som 
påverkar vad. En studie utförd av Cutler och Lleras-Muney (2010) visar att högutbildade ägnar 
sig åt mer hälsofrämjande beteenden som att dricka och röka mindre samt att använda 
säkerhetsbälte. Cutler och Lleras-Muney (2010) visar även att kunskap och kognitiv förmåga 
kan förklara vissa skillnader i hälsobeteenden. Cavalli-Björkman et al. (2012) visar i en studie 
över den svenska cancervården att patientens utbildningsnivå styr längden på mötet med läkaren 
men även den information som ges ut och i vissa fall vilken behandling som erbjuds. Skillnaden 
i förändringen i självskattad hälsa kan därför bero på att högutbildade ägnar sig åt mer 
hälsofrämjande beteende och/eller har en högre kognitiv förmåga som gynnar dem i mötet med 
vården vilket leder till att de erhåller en större förändring i självskattad hälsa. Detta går i linje 
med Grossman (1972, 2000) och ger en djupare förklaring till varför individer med en högre 
utbildning är effektivare produktionen av hälsokapital. 

Det uppvisade resultatet, där absolutinkomsten korrelerar positivt med både den initiala 
hälsonivån och med förändringen i den självskattade hälsan kan förutom ökad efterfrågan på 
investeringar i hälsa, bero på samsjuklighet. Bhattacharya et al. (2014) menar att barn vars 
familj lever i fattigdom löper större risk att bli sjuka jämfört med barn i rikare familjer. 
Sannolikheten för samsjuklighet kan därför tänkas vara större för låginkomsttagare vilket kan 
leda till att förändringen i självskattad hälsa är lägre för denna grupp. Enligt Ernst & Young 
(2018) är samsjuklighet en av de faktorer som bidrar till ojämlikheter i vården och skillnader i 
förändringen i självskattad hälsa skulle således kunna härledas till en sådan faktor.  

Skillnader i förändringen i självskattad hälsa skulle, förutom individens förmåga att investera i 
hälsa och hälsofrämjande beteende, kunna bero på ojämlikheter i vården vilket delvis kan ses 
som en extern effekt. Ojämlikheter i vården kan uppstå på grund av vårdgivarens attityd och 
kompetens men också på grund av patientens egenskaper och förutsättningar (Myndigheten för 
vårdanalys, 2014). Målet för den svenska sjukvården är bland annat vård på lika villkor för hela 
befolkningen, vilket regleras i tredje kapitlet i hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Trots 
detta finner myndigheten för vårdanalys (2014) att det finns omotiverade skillnader i vården för 
individer med ett visst kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller sexuell läggning. 
Omotiverade skillnader i vård avser skillnader i vård som inte kan härröras till patientens 
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medicinska förutsättningar och behov. Således blir vården ojämlik om vårdgivare inte tar 
hänsyn till patienternas olika förutsättningar och behov (Myndigheten för vårdanalys, 2014).  

De resultat som vi presenterar i denna studie kan tyda på att det finns brister i mötet med vården 
där individuella förutsättningar inte beaktas på ett optimalt sätt. Exempel på förutsättningar som 
bör tas i beaktning utifrån våra resultat är utbildning, absolutinkomst och födelseland. Resultatet 
från skattning (5) i Tabell 7 indikerar att individer som är födda utanför Europa, är 
låginkomsttagare och har en förgymnasial utbildning i genomsnitt skattar förbättringen i sin 
hälsa cirka 17 punkter lägre jämfört med de som är födda i Sverige, är höginkomsttagare och 
har en universitetsutbildning. Om denna skillnad består innebär resultatet att de som är födda 
utanför Europa, är låginkomsttagare och har en förgymnasial utbildning förlorar ett helt år i full 
hälsa under en 6 års period jämfört med de som är födda i Sverige, är höginkomsttagare och har 
en universitetsutbildning. Eftersom medellivslängden i Sverige enligt SCBh (2018) är cirka 82 
år och medelåldern i vårt datamaterial är cirka 57 år innebär detta att den genomsnittliga 
individen har cirka 25 år kvar att leva. Det innebär att en individ som är 57 år, är född utanför 
Europa, är låginkomsttagare och har en förgymnasial utbildning förlorar cirka 4,2 år i full hälsa 
under sin förväntade återstående livslängd om den skillnad som uppvisas ett år efter ryggkirurgi 
skulle kvarstå resten av livet. 

6.1 Begränsningar och Metodkritik 
Studiens begränsningar kan härröras till de variabler vi haft tillgång till i datamaterialet samt 
valet av metod. Studien använder sig av registerdata som samkörts av forskare vid Linköpings 
universitet. Resultatet i vår studie baseras därför på en sekundäranalys av data. Några av de 
problem som uppstår vid en sekundäranalys är enligt Bryman och Bell (2011) att forskaren inte 
är bekant med datamaterialet, att det kan saknas viktiga variabler för analysen och att det kan 
vara svårt att kontrollera kvaliteten i datamaterialet. Fördelar med sekundäranalys är dels att 
forskaren sparar tid men också att data är av hög kvalitet eftersom den samlats in av erfarna 
forskare och kan täcka stora delar av en population (Bryman och Bell, 2011). Vi bedömer att 
sekundäranalys i denna studie är till vår fördel eftersom datamaterialet är så pass omfattande 
och håller god kvalitet eftersom det samlats in av pålitliga källor och sedan samkörts av erfarna 
forskare vid Linköpings universitet. 

När vi analyserat förändringen i självskattad hälsa har vi inte haft tillgång till förändringen i 
förklaringsvariablerna, såsom absolutinkomst och sysselsättning. Dock är majoriteten av våra 
variabler fasta i det avseende att de inte förändras. Vi anser dock att det inte är ett stort problem 
just för att det endast är ett års skillnad samt att Sverige har socialt stöd vid sjukdom och 
arbetslöshet vilket gör att problemen inte blir lika omfattande. 

Vidare kan det föreligga korrelation mellan de oberoende variablerna. I denna studie definieras 
socioekonomisk status som individens inkomst och utbildning, men flera individuella 
egenskaper kan korrelera med individs socioekonomiska status (till exempel att vara gift, ha 
barn och så vidare). På liknande vis kan den socioekonomiska statusen påverka individens 
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egenskaper. Dock indikerar de VIF-test som vi utfört samt våra korrelationsmatriser att det inte 
föreligger någon stor korrelation mellan våra förklaringsvariabler. Vidare skulle utbildning 
kunna tänkas ha ett samband med inkomst. Korrelationen mellan utbildning och inkomst är 
dock mycket låg vilket innebär att vi kan utesluta att effekten som uppvisas från inkomst 
kommer från utbildning (Se Tabell K och Tabell R i Appendix).  

Det kan även finnas problem med omvänd kausalitet och uteslutande av för studien relevanta 
variabler. Som vi diskuterat tidigare kan korrelationen mellan socioekonomisk status och hälsa 
härröras till individens tidspreferenser. Individer som värderar framtiden högre och således har 
en lägre diskonteringsfaktor för tid tenderar att investera mer i utbildning och hälsa. Eftersom 
vi i denna studie inte har tillgång till patienternas tidspreferenser kan denna variabel inte 
inkluderas i våra skattningar. Exkluderandet av variabler som korrelerar med modellens 
förklaringsvariabler och beroendevariabel är ett endogenitetsproblem och leder till ej 
väntevärdesriktiga estimat (Verbeek, 2004). Det skulle kunna innebära att effekten av 
utbildning på självskattad hälsa överskattas på grund av att en del av denna effekt kan härröras 
till individens tidspreferenser. Vidare kan exkluderandet av för studien relevanta variabler 
orsaka problem med heteroskedasticitet. Dock är det inte säkert att individens tidspreferenser 
svarar för korrelationen mellan socioekonomisk status och självskattad hälsa. 

Vi kan inte säkerställa kausalitetsriktningen för socioekonomisk status och självskattad hälsa i 
denna studie på grund av att datamaterialet är ett tvärsnitt och vi ej har tillgång till relevanta 
instrumentvariabler. Trots att vi inte kan fastställa de kausala sambanden samt att effekten av 
utbildning skulle kunna härledas till individens tidspreferenser är tolkningen av resultaten 
densamma. De individer som har en högre inkomst har en större förändring i självskattad hälsa 
i samband med vårdinsats vilket även gäller för de med universitetsutbildning. Det finns även 
ytterligare ett potentiellt endogenitetsproblem mellan individens inkomst och självskattad hälsa 
på grund av att individerna i vår studie befinner sig i vården. Enligt Grossman (1972, 2000) 
påverkas inkomsten av tiden när individen är sjuk, och tvärtom. För individerna i vår studie 
skulle det innebära att det är hälsan som påverkar inkomsten. Gerdtham och Johannesson (1999) 
påpekar dock att detta endogenitetsproblem inte bör vara lika omfattande i Sverige eftersom 
individen har rätt till sjukersättning vid sjukskrivning. Kausalitetsriktningen mellan självskattad 
hälsa och patientens DRG-vikt som används som proxy för omfattningen av individens sjukdom 
kan inte heller fastställas i denna studie. DRG-vikten skulle kunna uppvisa omvänd kausalitet i 
den mening att hur patienten mår har en viss påverkan på den vårdtyngd som den erhåller. För 
att analysera förhållandet mellan socioekonomisk status och självskattad hälsa givet att 
individerna är likvärdigt sjuka är dock DRG-vikten en relevant variabel att inkludera för att 
kontrollera för omfattningen av individens åkomma. 

  



45 

7 Slutsats 
Denna studie ger ett nytt empiriskt underlag till vilka faktorer som kan ligga till grund för 
skillnader i självskattad hälsa genom att studera en sjukdomspopulation. Vidare ger studiens 
resultat ytterligare empiriskt underlag till Grossman-modellens prediktionsförmåga. Vi finner 
att individens sociala kontext varken har ett samband med den initiala självskattade hälsan eller 
förändringen i självskattad hälsa i samband med vårdinsats. Variationen i självskattad hälsa 
mellan kommunerna är mycket låg och anledningen till det kan vara för att individer i 
Stockholms län som var inskrivna i vården för ryggkirurgi under åren 2006–2016 är en relativt 
homogen grupp. Vidare finner vi inte något starkt stöd för inkomstskillnadshypotesen eller 
relativinkomsthypotesen. Våra resultat indikerar att det finns en statistiskt signifikant 
korrelation mellan socioekonomisk status och förändringen i självskattad hälsa även när 
individerna är likvärdigt sjuka. 

Utbildning har inte någon statistisk signifikant korrelation med den initiala hälsonivån medan 
universitetsutbildning har en positivt statistiskt signifikant korrelation med förändringen i 
självskattad hälsa. Att utbildningsnivån inte har en signifikant korrelation med den initiala 
hälsonivån kan vara på grund av att sjukdomen tar ut effekten av utbildningens positiva 
påverkan på hälsan. Universitetsutbildningens positiva korrelation med förändringen i 
självskattad hälsa kan bero på att högutbildade är effektivare i produktionen av hälsokapital 
samt ägnar sig åt ett mer hälsofrämjande beteende. Resultatet kan även bero på individens 
tidspreferenser och/eller kognitiva förmåga. Vidare finner vi att universitetsutbildning har en 
statistiskt signifikant positiv korrelation med förändringen i självskattad hälsa oavsett 
individens initiala hälsonivå. 

Vi finner även stöd för absolutinkomsthypotesen där en högre inkomst har en positiv korrelation 
med både den initiala självskattade hälsan och förändringar i självskattad hälsa. Inkomsten kan 
påverka hälsonivån genom att högre inkomstnivåer innebär en högre efterfrågan på hälsa 
eftersom individens fritid blir relativt sett dyrare. Resultatet kan även bero på att 
låginkomsttagare löper en större risk för samsjuklighet vilket kan ha en negativ påverkan på 
den självskattade hälsan. Absolutinkomsten har även en positiv och statistiskt signifikant 
korrelation med förändringen i självskattad hälsa för de med en initial hälsonivå som var okej 
eller bättre än okej, medan detta inte gäller för det med en initial hälsonivå som var sämre än 
okej. Resultatet skulle kunna vara ett tecken på att det är andra faktorer än inkomst som påverkar 
hälsan när individen mår sämre än okej som till exempel födelseland.  

Våra resultat indikerar att de som är födda utanför Europa både har en lägre initial självskattad 
hälsa och en mindre förändring. Vi finner även att den negativa korrelationen mellan att vara 
född utanför Europa och förändringen i självskattad hälsa är densamma oavsett initial 
hälsonivå. 

Skillnader i förändringen i självskattad hälsa kan även bero på omotiverade skillnader i vården 
där vårdgivare inte tar hänsyn till patienternas olika förutsättningar och behov. Eftersom vi inte 
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kan dra slutsatser om kausala samband begränsar vi oss i våra policyrekommendationer till att 
inte diskutera policyimplikationer som riktar sig mot förändringar i utbildning eller inkomst. 
Våra resultat visar att det finns skillnader i förändringen i självskattad hälsa vilket kan tyda på 
att vården inte tar hänsyn till individspecifika faktorer. De policyimplikationer som våra resultat 
leder oss till är att vården behöver fånga upp individspecifika faktorer och att dessa ska tas i 
beaktning i patientmötet för att ge så bra förutsättningar som möjligt till en hälsoförbättring för 
patienterna. Det skulle kunna leda till en jämnare fördelning av hälsa i samhället samt minska 
produktionsbortfallet och försäkringskostnaderna. De individspecifika faktorer som verkar vara 
av störst vikt utifrån våra resultat är utbildning, inkomst och födelseland. Som vi diskuterat 
under rubrik 6 så skulle de som är födda utanför Europa, är låginkomsttagare och har en 
förgymnasial utbildning kunna förlora så mycket som ett helt år i full hälsa under en 6 års period 
i jämförelse med de som är födda i Sverige, är höginkomsttagare och har en 
universitetsutbildning. För att ta dessa faktorer i beaktning och möta de olika individuella 
behoven skulle sjukvården kunna erbjuda tolk till utlandsfödda som har språkliga brister som 
försvårar mötet med vården. För att utjämna skillnader i hälsa skulle vården vidare kunna sätta 
in mer resurser riktade till de med lägre inkomster och utbildning. Dessa resurser skulle till 
exempel kunna vara bättre och individuellt anpassad information. 

Till vår vetskap har tidigare forskning inte i någon större utsträckning analyserat sambandet 
mellan socioekonomiska faktorer och förändringen i självskattad hälsa i samband med 
vårdinsats, något som vår studie visar. Vårt förslag till vidare forskning är att fastställa det 
kausala sambandet mellan socioekonomisk status och hälsa för en sjukdomspopulation. Vidare 
är förslaget för framtida forskning att studera huruvida individspecifika faktorer såsom 
preferenser och förmågor är det som ligger till grund för skillnader i socioekonomisk status och 
förändringen i självskattad hälsa. Framtida forskning bör även studera skillnader i självskattad 
hälsa till följd av skillnader i socioekonomisk status och social kontext hos andra 
sjukdomspopulationer så som till exempel psykisk ohälsa eftersom det tillsammans med 
ryggsjukdomar utgör den största andelen av sjukförsäkringskostnader i Sverige.  

  



47 

Referenslista 
Avendaño, M., Kunst, A.E., Van Lenthe, F., Bos, V., Costa, G., Valkonen, T., Cardano, M., 
Harding, S., Borgan, J.K., Glickman, N., Reid, A., & Mackenbach, J.P. (2005). Trends in 
socioeconomic disparities in stroke mortality in six European countries between 1981–1985 
and 1991–1995. American Journal of Epidemiology 161(1): 52–61. DOI: 10.1093/aje/kwi011. 

Becker, G.S., & Murphy, K.M. (1988). A theory of rational addiction. Journal of Political 
Economy 96(4): 675–700. 

Bhattacharya, J., Hyde, T., & Tu, P. (2014). Health Economics. London: Palgrave Macmillan. 

Bolin, K., Lindgren, B., & Rössner, S. (2006). The significance of overweight and obesity for 
individual health behaviour: An economic analysis based on Swedish surveys of living 
conditions 1980–81, 1988–89, and 1996–97. Scandinavian Journal of Public Health 34(4): 
422–431. DOI: 10.1080/1403494050022831. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2 uppl.). Stockholm: 
Liber AB. 

Burkhauser, R.V., & Cawley, J. (2008). Beyond BMI: The value of more accurate measures 
of fatness and obesity in social science research. Journal of Health Economics 27(2): 519–
529. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2007.05.005. 

Burström, K., Sun, S., Gerdtham, U-G., Henriksson, M., Johannesson, M., Levin, L-Å., & 
Zethraeus, N. (2014). Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states. Quality 
of Life Research 23(2): 431–442. DOI: 20.1007/s11136-013-0496-4 

Cavalli-Björkman, N., Glimelius, B., & Strang, P. (2012). Equal cancer treatment regardless 
of education level and family support? A qualitative study of oncologists´ decision-making. 
British Medical Journal Open Access 2. 

Ceriani, L., & Verme, P. (2012). The origins of the Gini index: Extracts from Variabilità 
(1912) by Corrado Gini. Journal of Economic Inequality 10(3): 421–443. 

Clark, A E., & Oswald, A.J. (1996). Satisfaction and comparison income. Journal of Public 
Economics 61(3): 359–381. 

Cutler, D. M., & Lleras-Muney, A. (2010). Understanding differences in health behaviors by 
education. Journal of Health Economics 29(1): 1–28. DOI: 10.1016/j.hgealeco.2009.10.003. 

Eriksson, T., Levin, L-Å., & Carlsson, P. (2016). Utvärdering av vårdval ryggkirurgi – 
Delrapport 2. Linköping: Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys. 

Ernst & Young AB. (2018). Cancer och ojämlikhet – En rapport om hur grupptillhörighet 
påverkar risken att insjukna och avlida i cancer. Rapporten har genomförts på uppdrag av 
Cancerfonden. 



48 

Espelt, A., Borell, C., Roskam, A.J., Rodriguez-Sanz, M., Stirbu, M., Dalmau-Bueno, A., 
Regidor, E., Bopp, M., Martikainen, P., Leinsalu, M., Artnik, B., Rychtarikova, J., Kalediene, 
R., Dzurova, D., Mackenbach, J., & Kunst, A.E. (2008). Socioeconomic inequalities in 
diabetes mellitus across Europe at the beginning of the 21st century. Diabetologia 51(11): 
1971–1979. DOI: 10.1007/s00125-008-1146-1. 

EuroQol Group. (2010). Hälsoenkät Svensk version för Sverige. EuroQol Group. 

EuroQol Research Foundation. (2015). EQ-5D-5L User Guide- Basic information on how to 
use the EQ-5D-5L instrument. Rotterdam: EuroQol Research Foundation. 

EuroQol Group. (2017). EQ-5D Instruments. Hämtad 2018–02–09, från 
https://euroqol.org/eq-5d-instruments/. 

Faresjö, T., & Rahmqvist, M. (2010). Educational level is a crucial factor for good perceived 
health in the local community. Scandinavian Journal of Public Health 38(6): 605–610. DOI: 
10.1177/1403494810374676. 

Fritzell, J., Nermo, M., & Lundberg O. (2004). The impact of income: assessing the 
relationship between income and health in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health 
32(1): 6–16. DOI: 10.1080/14034950310003971. 

Fuchs, R. V. (1982). Time preference and health: an exploratory study. In R. V. Fuchs (Ed.), 
Economic aspects of health (s. 93–120). Chicago: University of Chicago Press. 

Försäkringskassan. (2011). Socialförsäkringsrapport 2011:4. Stockholm: Försäkringskassan. 

Gerdtham, U-G., & Johannesson, M. (1999). New estimates of the demand for health: results 
based on a categorial health measure and Swedish micro-data. Social Science & Medicine 
49(10): 1325–1332. 

Gerdtham, U-G., & Johannesson, M. (2004). Absolute income, relative income, income 
inequality, and mortality. The Journal of Human Resources 39(1): 228–247. 

Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. The 
Journal of Political Economy 80 (2): 223–255. 

Grossman, M. (2000). The human capital model. In A.J. Culyer, & J.P. Neewhouse (Ed.), 
Handbook of Health Economics (s. 347–408). Amsterdam: Elsevier. 

Gujarati, D.N., & Porter D.C. (2009). Basic Econometrics. (5 uppl.). New York: McGraw-
Hill Education. 

Huijts, T., Eikemo, T.A., & Skalická, V. (2010). Income-related health inequalities in the 
Nordic countries: Examining the role of education, occupational class, and age. Social Science 
& Medicine 71(11): 1964–1972. DOI:10.1016/j.socscimed.2010.09.021. 



49 

Huisman, M., Kunst, A.E., & Mackenbach, J.P. (2003). Socioeconomic inequalities in 
morbidity in elderly; a European overview. Social Science & Medicine 57(5): 861–873. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under risk. 
Econometrica 47(2): 263–292. 

Kaplan, G.A., Pamuk, E.R., Lynch, J.W., Cohen, R.D., & Balfour, J.L. (1996). Inequality in 
income and mortality in the United States: Analysis of mortality and the potential pathways. 
Brittish Medical Journal 312(7037): 999–1013. 

Kawachi, I., & Kennedy, B.P. (1999). Income inequality and health: Pathways and 
mechanisms. Health Services Research 34(1): 215–227. 

Krugman, P. (1996). The spiral of inequality. Mother Jones 21(6): 44–49. 

Lancaster, K.J. (1966). A new approach to consumer theory. The Journal of Political 
Economy 74(2): 132–157. 

Mackenbach, J.P., & Kunst, A.E. (1997). Measuring the magnitude of socio-economic 
inequalities in health: An overview of available measures illustrated with two examples from 
Europe. Social Science & Medicine 44(6): 757–771. 

Mackenbach, J.P., Cavelaars, A.E.J.M., Kunst, A.E., Groenhof, F., & the EU Working Group 
on Socioeconomic Inequalities in Health. (2000). Socioeconomic inequalities in 
cardiovascular disease mortality. European Heart Journal 21(14): 1141–1151. DOI: 
10.1053/euhj.1999.1990. 

Marmot, M.G., Smith, G.D., Stansfeld, S., Patel, C., North, F., Head, J., White, I., Brunner, 
E., & Feeney, A., (1991). Health inequalities among British civil servants: the Whitehall II 
study. The Lancet 337(8754): 1387–1394.  

Marmot, M.G., & Wilkinson, R.G. (2001). Psychosocial and material pathways in the relation 
between income and health: a response to Lynch et al. British Medical Journal 322(7296): 
1233–1236. 

Michael, T., & Becker, G.S. (1973). On the new theory of consumer behavior. The Swedish 
Journal of Economics 75(4): 378–396. 

Myndigheten för vårdanalys. (2014). En mer jämlik vård är möjlig. Stockholm: Myndigheten 
för vårdanalys. 

Ranjbar, V., Fornazar, R., Ascher, H., Ekberg-Jansson, A., & Hensing, G. (2017). Physical 
and mental health inequalities between native and immigrant Swedes. International Migration 
55 (2): 80–96. DOI: 10.1111/imig.12312. 

Rostila, M., Kölegård, M.L., & Fritzell, J. (2012). Income inequality and self-rated health in 
Stockholm, Sweden: A test of the” income inequality hypothesis” on two levels of 



50 

aggregation. Social Science & Medicine 74(7): 1091–1098. DOI: 
10.1016/j.socscimed.2011.11.027. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

Simon, H.A. (1957). Models of Man. New York: Wiley. 

Socialstyrelsen. Logiken i NordDRG. Hämtad 2018–03–14, från 
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/norddrg/logikenidrg 

Statistiska centralbyrån (SCBa). Bakgrundsfakta 2016:1. Longitudinell intergrationsdatabas 
för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) 1990–2013. 

Statistiska centralbyrån (SCBb). Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst i 
förhållande till medianen, efter region, hushållstyp och ålder. Hämtad 2018–03–12, från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110F/Tab7
AndiHtyp/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

 Statistiska centralbyrån (SCBc). Disponibel inkomst för hushåll, efter region, hushållstyp och 
ålder. Hämtad 2018–03–12, från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110G/Tab4
bDispInkN/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

Statistiska centralbyrån (SCBd). Konsumentprisindex (KPI). Hämtad 2018–02–26, från 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-
diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/ 

Statistiska centralbyrån (SCBe). Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet 
för personer efter region. År 2011–2016. Hämtad 2018–03–14, från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110F/Tab1
DispInk/?rxid=373df489-d285-44e4-917f-a8f53d3e8922 

Statistiska centralbyrån (SCBf). Body Mass Index (BMI) efter indikator, ålder och kön. 
Andelar i procent skattat antal i tusental. År 2014–2015 – 2016–2016. Hämtad 2018–03–15, 
från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0101__LE0101H/LE01
01BMI01/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

Statistiska centralbyrån (SCBg). Befolkning 16–74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och 
kön. År 1985–2017. Hämtad 2018–05–09, från 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0506/Utbildning/?rxid=
f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

Statistiska centralbyrån (SCBh). Återstående medellivslängd för 0-åringar efter region och 
kön. År 1998–2002–2013–2017. Hämtad 2018–05–14, från 



51 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/Medel
livsl/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 

Stockholms stad. (2015). Skillnadernas Stockholm- kommissionen för ett social hållbart 
Stockholm, 2015. Stockholm: Stockholms stad. 

Subramanian, S.V., Kawachi, I., & Kennedy, B.P. (2001). Does the state you live in make a 
difference? Multilevel analysis on self-rated health in the US. Social Science & Medecine 
53(1): 9–19. 

Subramanian, S.V., & Kawachi, I. (2006). Whose health is affected by income inequality? A 
multilevel analysis of contemporaneous and lagged effects of state income inequality on 
individual self-rated health in the United States. Health & Place 12(2): 141–156. DOI: 
10.1016/j.healthplace.2004.11.001. 

Svensk Ryggkirurgisk Förening. Patientinformation. Hämtad 2018–03–21, från 
http://www.4s.nu/patientinfodiagnoser.htm 

Sveus. (2015). Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal 
stenos - analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Stockholm; TMG Sthlm. 

Thelwall, S., Harrington, P., Sheridan, E., & Lamagni, T. (2015). Impact of obesity on the risk 
of wound infection following surgery: results from a nationwide prospective multicentre 
cohort study in England. Clinical Microbiology and Infection 21(11): 1008.e1–1008.e8. DOI: 
10.1016/j.cmi.2015.07.003 

Tinghög P., Al-Saffar, S., Carstensen, J., & Nordenfelt, L. (2010). The association of 
immigrant- and non-immigrant specific factors with mental ill health among immigrants in 
Sweden. International Journal of Social Psychiatry 56(1): 74–93. DOI: 
10.1177/0020764008096163. 

Van Doorslaer, E., & Gerdtham, U.G. (2003). Does inequality in self-assessed health predict 
inequality in survival by income? Evidence from Swedish data. Social Science & Medicine 
57(9): 1621–1629. DOI: 10.1016/S0277-9536(02)00559-2. 

Van Doorslaer, E., & Koolman, X. (2004). Explaining the difference in income-related health 
inequalities across European countries. Health Economics 13(7): 609–628. DOI: 
10.1002/hec.918. 

Verbeek, M. (2004). A guide to modern econometrics. West Sussex: John Wiley & Sons. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Wang, J., Xie, H., & Fischer, J.H. (2012). Multilevel models. Applications using SAS. Berlin: 
De Gruyter; Boston: Higher Education Press, c2012. 



52 

Wilkinson, R. G. (1996). Unhealthy societies: The Afflictions of inequality. New York: 
Routledge. 

Wilkinson, R.G. (1997). Socioeconomic determinants of health: Health inequalities: Relative 
or absolute material standards? British Medical Journal 314 (February): 591–595. 

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). The Spirit Level. London: Penguin Books. 

World Bank. (2018). Gini index. Hämtad 2018–03–21, från 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 

World Health Organization. (2004). BMI Classification. Hämtad 2018–02–09, från 
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html. 



53 

Appendix 
Del 1. Sammanfattning av tidigare studier 
Tabell A - Litteratursammanfattning 

Författare Målpopulation  Datakälla Metod Resultat 
Gerdtham och 
Johannesson 
(1999) 

Sverige 
Tvärsnitt  
18–76 år 
n = 5174 

Level of Living 
Survey (LNU) från 
1991 hämtad från 
Institutet för Social 
Forskning 

Ordered Probit Positiv effekt på hälsa: 
Utbildning, Individens 
Inkomst 
Negativ effekt på hälsa: 
Kön (män), Ålder, BMI, 
Singel, Att bo i en storstad 

Subramanian 
et al. (2001) 

USA, 39 delstater 
Tvärsnitt 
18–98 år 
n = 144 692 

Behavioral Risk 
Factor Surveillance 
System (BRFSS) 
och General Social 
Surveys (GSS) 

Multilevel 
logistisk 
regression 

Större inkomstskillnader på 
delstatsnivå medför en 
mindre sannolikhet för att 
någon med en hög inkomst 
skattar en sämre hälsa än 
god. 
Positiv effekt på hälsa: 
Medianinkomsten i 
delstaten, Socialt kapital, 
Högre individuell inkomst 
Negativ effekt på hälsa: 
Rökning, Kön (män), 
Hudfärg (ej vit) 

Huisman et al. 
(2003) 

Elva europeiska 
länder (ej 
Sverige) 
Tvärsnitt 
≥ 60 år 
n = 31 350 
 

European 
Community 
Household Panel 
(ECHP) hämtad från 
Eurostat 
 

Binär logistisk 
regression, RII 

Det finns inkomst- och 
utbildningsrelaterade 
skillnader i hälsa både i 
absoluta- och relativa mått i 
samtliga länder för individer 
som är äldre än 60 år. Dessa 
socioekonomiska skillnader i 
hälsa minskar med åldern för 
kvinnor men ej för män i alla 
avseenden 

Gerdtham och 
Johannesson 
(2004) 

Sverige 
Poolad data 
20–84 år 
n = 41 006 
 
 

Undersökning av 
levnadsförhållanden 
(ULF) hämtat från 
Statistiska 
Centralbyrån 

Cox 
proportional 
hazard model 

Av de tre 
inkomsthypoteserna är det 
endast individens inkomst 
som har ett negativt 
samband med individens 
risk att dö. Det vill säga ju 
högre inkomst individen har 
desto mindre sannolikhet har 
denne att dö 

Fritzell et al. 
(2004) 

Sverige 
Tvärsnitt 
25–64 år 
n = 7201 
 
 

Undersökning av 
levnadsförhållanden 
(ULF) hämtat från 
Statistiska 
Centralbyrån 

Binär logistisk 
regression 

Det finns en positiv 
korrelation mellan inkomst 
(individens inkomst och 
familjens disponibla 
inkomst) och hälsa för både 
män och kvinnor 

Van Doorslaer 
och Koolman 
(2004) 

Tretton 
europeiska länder 
(ej Sverige) 
Tvärsnitt 
≥ 16 år 
n = 113818 

European 
Community 
Household Panel 
(ECHP) hämtat från 
Eurostat 

Intervall-
regression, 
Health 
concentration 
index 

Det finns inkomstrelaterade 
skillnader i hälsa i samtliga 
länder. Det finns en 
koppling mellan 
inkomstskillnader inom 
länderna och ojämlikheter i 
hälsa, dock är sambandet 
svagare än vad tidigare 
studier visat 
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Bolin et al. 
(2006) 

Sverige 
Paneldata  
16–84 år 
n = 3693 

Undersökning av 
levnadsförhållanden 
(ULF) hämtat från 
Statistiska 
Centralbyrån 

Ordered Probit Positiv effekt på hälsan 
(Kvinnor): 
Utbildning, Barn 
Negativ effekt på hälsan 
(Kvinnor): Övervikt 
Positiv effekt på hälsan 
(Män): 
Utbildning 
Negativ effekt på hälsan 
(Män): 
Ålder, Barn, Skild, Övervikt 

Subramanian 
och Kawachi 
(2006) 

USA, 50 delstater 
Tvärsnitt 
≥18år 
n = 201 221 

Current Population 
Studies (CPS) 
hämtat från US 
Bureau of Labor 
Statistics 

Multilevel 
logistisk 
regression 

Större inkomstskillnader 
inom en delstat leder till en 
större sannolikhet att skatta 
en sämre hälsa. Effekten av 
inkomstskillnader på hälsa 
för olika grupper av 
individer visar tvetydiga 
resultat. 

Huijts et al. 
(2010) 

Danmark, 
Finland, Norge 
och Sverige 
Tvärsnitt 
≥ 25 år 
n = 17 801 

European Social 
Survey (ESS) 

Binär logistisk 
regression, RII 

Sannolikheten att befinna sig 
i ett dåligt hälsotillstånd är 
högre för låginkomsttagare 
än för höginkomsttagare 

Faresjö och 
Rahmqvist 
(2010) 

Norrköping och 
Linköping 
Tvärsnitt 
20–64 år 
n = 1394 

Samhällsbaserad 
enkät 

Linjär 
regression 

Generellt sätt så var den 
självskattade hälsan högre 
bland respondenterna som 
bodde i tjänstemannastaden 
jämfört med de som bodde i 
arbetarstaden.  
Positiv effekt på hälsa: 
Kön (män), Högre 
utbildning, Sysselsättning, 
Inkomst 
Negativ effekt på hälsa: 
Ålder, Ensamhushåll, 
Stillasittande, Övervikt 
 

Rostila et al. 
(2012) 

Stockholm 
Tvärsnitt 
18–84 år 
n = 28 092 

Hälsoenkät 
utformad av 
Stockholms läns 
landsting 

Multilevel 
logistisk 
regression 
 

Författarna finner att 
inkomstskillnader påverkar 
den självskattade hälsan på 
kommunnivå, sambandet 
upphör dock när de 
kontrollerar för utgifter på 
sociala varor. Sambandet 
återfanns dock inte på 
områdesnivå när författarna 
kontrollerar för 
familjeinkomst, kön, ålder, 
civilstatus, andelen 
invandrare i kommunen, 
genomsnittliga inkomsten i 
området samt i kommunen 
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Del 2. Referens till variabler 
Tabell B – Förklaring av variabler och källor 

Variabler Förklaring Källa 
EQ-5D Standardiserat instrument 

framtaget av EuroQol Group 
i avseende att mäta 
hälsorelaterad livskvalité hos 
individer 

Ryggkirurgiska 
kvalitetsregistret: Swespine 

EQVAS Individens självskattade 
hälsa på en skala mellan 0–
100 

Ryggkirurgiska 
kvalitetsregistret: Swespine 

Utbildning  SCB: Utbildningsregistret 
Förgymnasial utbildning 

kortare än 9 år 
Utbildningsnivå 1  

Förgymnasial utbildning 9 år 
eller motsvarande 

Utbildningsnivå 2  

Gymnasial utbildning högst 
2 år 

Utbildningsnivå 3  

Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå 4  
Eftergymnasial utbildning 3 

år eller längre 
Utbildningsnivå 5  

Eftergymnasial utbildning 3 
år eller längre 

Utbildningsnivå 6  

Forskarutbildning Utbildningsnivå 7  
Familjens årliga disponibla 

inkomst 
Disponibelinkomst per 
familj och år enligt 2004 års 
definition 

SCB: Inkomst- och 
texeringsregistret (IoT) 

Låginkomsttagare  50 % av medianinkomsten i 
kommunen 

 

Medelinkomsttagare  50 % under till 200 % över 
medianinkomsten i 
kommunen 

 

Höginkomsttagare  Över 200 % av 
medianinkomsten i 
kommunen 

 

Relativinkomst Familjens årliga disponibla 
inkomst relaterat till 
genomsnittsinkomsten i den 
kommun individen bor i. 

SCBa (se referenslista) 

Gini-koefficienten Ett mått på 
inkomstskillnader inom en 
ekonomi. 

SCBe (se referenslista) 

Kön  Stockholms läns landsting: 
VAL-databasen 

Rökare  Ryggkirurgiska 
kvalitetsregistret: Swespine 

BMI Uträknat från individens 
längd relaterat till individens 
vikt 

Ryggkirurgiska 
kvalitetsregistret: Swespine 
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Ålder  Stockholms läns landsting: 
VAL-databasen 

Familjeställning Barn eller ej barn SCB: Register över 
totalbefolkningen (RTB) 

Civilstånd Gift/registrerat partnerskap 
eller ogift 

SCB: Register över 
totalbefolkningen (RTB) 

Sysselsättning Förvärvsarbetar eller 
förvärvsarbetar ej 

SCB: Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS) 
Födelseland Sverige, Norden, Europa 

eller utanför Europa 
SCB: Register över 

totalbefolkningen (RTB) 
Kommuntillhörighet Samtliga kommuner i 

Stockholms län 
SCB: Register över 

totalbefolkningen (RTB) 
Privat vård Om individen varit inskriven 

i privat- eller offentlig vård 
Stockholms läns landsting: 

VAL-databasen 
DRG-vikt Ett relativt mått på 

patientens vårdtyngd 
Stockholms läns landsting: 

VAL-databasen 
Diagnoskod  Stockholms läns landsting: 

VAL-databasen 
Ryggsjukdomar (M40-M54) M40.3-Plana-ryggen-

syndromet 
M41.8-Andra specificerade 
former av skolios 
M43.0-Spondylolys 
M43.1-Spindylolistes 
M48.0K-Central spinal 
stenos i ländryggen 
M48.8K-Lateral spinal 
stenos (rotkanalstenos) i 
ländryggen 
M51.1K-
Diskdegeneration/diskrbåck 
med radikulit i ländryggen 
(ischias). 
M53.3-Sjukdomar i sakro-
koccygeala regionen som ej 
klassificeras på annan plats 
(koccgodyni) 

 

Åtgärdskod ABC16- mikrokirurgisk 
disketomi i ländryggraden 
ABC26- Öppen disketomi i 
ländryggraden 
ABC36- Dekompression av 
nervrötter i ländryggraden 
ABC56- Dekompression av 
ryggmärgen och nervrötter 
vid degenerativa 
förändringar i ländryggraden 
BC66-Dekopression av 
ryggmärgen i ländryggraden 

Stockholms läns landsting: 
VAL-databasen 
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NAB94- Primär-led och 
diskprotesoperation i 
ländkotpelare 
NAB96- Primär led-och 
diskrpotesopertation i 
lumboskralotpelare 
NAG09- 
Excisionsartoplastik i 
kotpelare 
NAG29-Annan artosplastik i 
kotpelare 
NAG49-Främre fusion med 
intern fixation 
NAG69- Bakre fusion utan 
fixation 
NAG79-Bakre fusion med 
fixation 
NAG89- Unilateral bakre 
fusion 
NAG99- Annan excision, 
rekonstruktion eller fusion 
av ledare i kotpelare 
NAK19-Partiell eller total 
excision av kota, inkl. av 
exstos utanför led 
NAM39- Excision av 
synovialganglion i kotpelare 
eller nacke 
NAT29- Spinal korrektion 
med bakre 
korrektionsinstrument.	

 

Del 3. Multilevel, ekonometriskt test 
Tabell C – ICC, Empty model 2 

Variabler Estimat Standardavvikelse Signifikans 
σW

2 = var(εij) 0,072 0,001 0,000*** 
σB

2
 = var(u0j) 0,0003 0,0002 0,197 

Ovan presenteras estimatet för variansen inom och mellan kommuner från skattningen av Empty model med 
förändringen i EQVAS som beroende variabel. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %. 
ICC = σB

2/(σB
2+ σW

2) = (0,000263)/(0,000263+0,071968) ≈ 0,36 %. n =4729 

Tabell D – ICC, Empty model 3 

Variabler Estimat Standardavvikelse Signifikans 
σW

2 = var(εij) 486,605 10,044 0,000*** 
σB

2
 = var(u0j) 1,739 1,783 0,329 

Ovan presenteras estimatet för variansen inom och mellan kommuner från skattningen av Empty model med 
EQVAS0 som beroende variabel för de som hade värden på EQVAS1. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 
5 % respektive 1 %. ICC = σB

2/(σB
2+ σW

2) = (1,738898)/(1,738898+486,605901) ≈ 0,36 %. n = 4729 
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Del 4. Jämförelser mellan kommunerna i Stockholms län 
Tabell E – Utbildningsnivå i kommunerna 

Kommuner Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasie-
utbildninng 

Universitets-
utbildninng 

Botkyrka 22,40 % 51,30 % 26,30 % 
Danderyd  5,68 % 36,36 % 57,95 % 

Ekerö 21,78 % 49,50 % 28,71 % 
Haninge 21,86 % 56,63 % 21,51 % 

Huddinge  21,41 % 49,52 % 29,07 % 
Järfälla  19,09 % 51,36 % 29,55 % 
Lidingö 16,55 % 35,97 % 47,48 % 

Nacka 18,23 % 41,99 % 39,78 % 
Norrtälje 27,44 % 51,42 % 21,14 % 
Nykvarn 41,38 % 39,66 % 18,97 % 

Nynäshamn 25,49 % 49,02 % 25,49 % 
Salem 15,28 % 48,61 % 36,11 % 

Sigtuna 21,28 % 51,77 % 26,95 % 
Sollentuna 17,80 % 47,12 % 35,08 % 

Solna 14,35 % 45,93 % 39,71 % 
Stockholm 16,87 % 40,08 % 43,06 % 

Sundbyberg 17,19 % 55,47 % 27,34 % 
Södertälje 28,05 % 51,22 % 20,73 % 

Tyresö 22,17 % 49,06 % 28,77 % 
Täby 13,33 % 40,00 % 46,67 % 

Upplands-Bro 20,48 % 61,45 % 18,07 % 
Upplandsväsby 20,00 % 55,15 % 24,85 % 

Vallentuna 14,56 % 60,19 % 25,24 % 
Vaxholm 10,71 % 42,86 % 46,43 % 
Värmdö 19,12 % 52,45 % 28,43 % 

Österåker 14,56 % 53,88 % 31,55 % 
 

Figur A, Genomsnittlig utbildningsnivå på kommunnivå under perioden 2006–2016, där 1 = Förgymnasialutbildning 2 = 
Gymnasieutbildning och 3 = Universitetsutbildning 
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Figur B, Genomsnittlig årlig disponibel familjeinkomst i kronor på kommunnivå under perioden 2006–2016 

Del 5. Initial hälsonivå, ekonometriska tester och korrelationsmatris 
Tabell F – OLS-skattning med EQVAS0 som beroende variabel 

Variabler Parameter 

C 46,357 *** 
(0,790) 

Utbildning  
Gymnasieutbildning -0,050  

(0,742) 
Universitetsutbildning 1,300 * 

(0,780) 
  

Årlig familjeinkomst  
Medelinkomsttagare 3,349 *** 

(0,709) 
Höginkomsttagare  5,614 *** 

(1,003) 
Adj R2 0,006 

Modellen är skattad med Huber-White robusta standardfel eftersom vi ej har konstant varians i modellens felterm. 
Robust standardavvikelse anges i parentes. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %, n = 7048 
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Tabell G – t-test för om det föreligger skillnader i självskattad hälsa mellan olika utbildnings- 
och inkomstgrupper 

Variabler n µi t-statistika Pr 
Förgymnasial 

utbildning 
1355 48,779   

Gymnasieutbildning 3267 49,198 -0,575 0,566 
Gymnasieutbildning 3267 49,198   

Universitetsutbildning 2426 51,016 -3,080 0,002 *** 
Förgymnasial 

utbildning 
1355 48,779   

Universitetsutbildning 2426 51,016 -2,983 0,003 *** 
Låginkomsttagare 1384 46,616   

Medelinkomsttagare 4822 50,132 -5,027 0,000 *** 
Medelinkomsttagare 4822 50,132   

Höginkomsttagare 842 52,657 -3,084 0,000 *** 
Låginkomsttagare 1384 46,616   
Höginkomsttagare 842 52,657 -6,076 0,000 *** 

H0 µi – µj = 0    
Ha µi – µj ≠ 0    

µi = medelvärdet på EQVAS0 för respektive grupp. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %. 

Tabell H – Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (1) Tabell 6 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 62,047 
Pr > χ2 0,000 

 

Tabell I – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (1) Tabell 6 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 247,205 
Pr > χ2 0,001 
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Tabell J – Variance Inflation Factors (VIF) och Toleransvärde för skattningarna (1)–(4) i 
Tabell 6 

Variabler VIFj TOLj = 1/VIFj 
Utbildning   

Gymnasieutbildning  1,91 0,52 
Universitetsutbildning 2,01 0,50 

Årlig familjeinkomst   
Medelinkomsttagare  2,20 0,45 

Höginkomsttagare  2,96 0,34 
Relativinkomst 1,80 0,56 

Gini-koefficienten 1,07 0,94 
Kön 1,04 0,96 

Rökare 1,07 0,93 
BMI 1,02 0,98 

Ålder   
35–44 2,37 0,42 
45–64 3,65 0,27 

65+ 4,72 0,21 
Barn 1,46 0,69 

Gift/registrerat partnerskap 1,73 0,58 
Förvärvsarbetar ej 2,10 0,48 

Födelseland   
Norden 1,04 0,96 
Europa 1,02 0,98 

Världen 1,10 0,91 
Ej privat vård 1,04 0,96 

DRG-vikt 1,33 0,75 
Efter oktober 2013 1,32 0,76 

Medelvärde 1,81 0,67 
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Tabell K – Korrelationsmatris för förklaringsvariabler i skattningarna (1)–(4) i Tabell 6 

 Utb. Ink. Relativ-
inkomst 

Gini Kön Rökare BMI Ålder Barn Familje-
ställning 

Förvärvs
arbetar ej 

Födelsela
nd 

Ej 
Privat 
vård 

DRG-
vikt 

Efter 
oktober 

2013 
Utb - 0,209 0,139 0,155 -0,023 -0,107 -0,068 -0,073 0,060 -0,052 -0,151 -0,052 -0,005 -0,057 0,055 

Ink.  - 0,602 0,058 0,113 -0,116 -0,065 -0,089 -0,101 0,392 -0,309 -0,112 -0,057 -0,078 0,088 

Relativinkomst   - -0,044 0,067 -0,093 -0,052 -0,053 -0,040 0,285 -0,198 -0,068 -0,047 -0,049 0,080 

Gini    - -0,020 -0,028 -0,055 -0,002 0,018 -0,053 -0,005 -0,027 0,004 -0,027 0,008 

Kön     - -0,005 -0,014 -0,106 0,014 0,082 -0,112 0,026 -0,003 -0,068 0,010 

Rökare      - -0,031 -0,121 -0,051 -0,102 -0,035 0,107 0,032 0,062 -0,092 

BMI       - 0,057 0,013 0,0002 0,037 0,020 0,020 0,020 0,022 

Ålder        - 0,297 0,147 0,564 -0,095 -0,084 0,067 0,010 

Barn         - 0,397 0,213 0,003 -0,032 0,031 -0,011 

Familjeställning          - 0,028 0,052 -0,043 0,003 -0,008 

Förvärvsarbetar 
ej 

          - 0,003 0,009 0,046 -0,0300 

Födelseland            - 0,035 -0,015 0,025 

Ej privat vård             - 0,127 -0,108 

DRG-vikt              - -0,472 

Efter oktober 
2013 

              - 
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Del 6. Förändringen i självskattad hälsa, ekonometriska tester, deskriptiv 
statistik och korrelationsmatris 
Tabell L – Deskriptiv statistik för observationerna i skattningarna (5)–(8) 

Variabler n Andel 
(%) 

Medel-
värde 

Max-
värde 

Min-
värde 

Standa
rd-

avvikel
se 

Kod 

Utbildning   3,833 7 1 1,574 D 
Förgymnasial 

utbildning eller lägre 
905 19,14     DR 

Gymnasial utbildning 
2–3 år 

2136 45,17      

Universitetsutbildning 1688 35,69      
        

Årlig Familjeinkomst   495434 7360343 -650885 445757 D 
Låginkomsttagare 883 18,67 149549    DR 

Medelinkomsttagare 3270 69,15 448792     
Höginkomsttagare 576 12,18 1290458     

        
Relativinkomst   0,870 16,026 -1,521 0,764 K 

Gini-koefficienten   0,349 0,552 0,269 0,057 K 
Förändringen i 

självskattad hälsa 
  17,579 100 -99 26,870 K 

        
Initial hälsonivå   50,69 100 0 22,090 D 

0 36 0,76     DR 
Mycket dålig hälsa 739 15,63      

Dålig hälsa 1080 22,84      
Okej hälsa 1504 31,80      
Bra hälsa 1108 23,43      

Mycket bra hälsa 249 5,27      
100 13 0,27      

        
Kön       D 
Man 2170 45,89      

Kvinna 2559 54,11     DR 
        

Rökare       D 
Röker 583 12,33      

Röker ej 4146 87,67     DR 
        

BMI   26,520 60,973 16,385 4,037 D 
Ej fetma (BMI <30) 3861 81,65     DR 

Fetma (BMI ≥ 30)  868 18,35      
        

Ålder   58,466 93 18 15,037 D 
18–34 339 7,17 28,80    DR 
35–44 619 13,09 40,13     
45–64 1825 38,59 54,81     
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65+ 1946 41,15 72,89     
        

Familjeställning       D 
Barn 4100 86,70      

Ej Barn 629 13,30     DR 
        

Civilstatus       D 
Gift/Registrerat 

partnerskap 
2552 53,96      

Ogift 2177 46,04     DR 
        

Sysselsättning       D 
Förvärvsarbetar 2442 51,64     DR 

Förvärvsarbetar ej 2287 48,36      
        

Födelseland       D 
Sverige 3822 80,82     DR 
Norden 324 6,85      
Europa 226 4,78      

Världen 357 7,55      
        

Vård       D 
Privat vård 4070 86,06     DR 

Icke-privat vård 659 13,94      
        

DRG-vikt   1,823 8,226 0 1,000 K 
Efter oktober 2013  53,80     D 

* K = Kontinuerlig variabel, D = Dummyvariabel, DR = Referensvariabel. n = 4729 

Tabell M – t-test för om det föreligger skillnader i förändringen i självskattad hälsa mellan 
olika utbildningsnivåer och inkomstgrupper 

Variabler n µi t-statistika Pr 
Förgymnasial 

utbildning 
905 13,308   

Gymnasieutbildning 2136 17,258 -3,674 0,000 *** 
Gymnasieutbildning 2136 17,258   

Universitetsutbildning 1688 20,275 -3,494 0,000 *** 
Förgymnasial 

utbildning 
905 13,308   

Universitetsutbildning 1688 20,275 -6,331 0,000 *** 
Låginkomsttagare 883 12,567   

Medelinkomsttagare 3270 18,288 -5,404 0,000 *** 
Medelinkomsttagare 3270 18,288   

Höginkomsttagare 576 21,240 -2,476 0,013 ** 
Låginkomsttagare 883 12,567   
Höginkomsttagare 576 21,240 -5,877 0,000 *** 

H0 µi – µj = 0    
Ha µi – µj ≠ 0    

µi = medelvärdet på förändringen i den självskattade hälsan (EQVAS1-EQVAS0) för respektive grupp. *, **, *** 
anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 % 
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Tabell N – OLS-skattning med förändringen i EQVAS som beroende variabel  

 

Modellen är skattad med Huber-White robusta standardfel eftersom vi ej har konstant varians i modellens felterm. 
Robust standardavvikelse anges i parentes. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %, n = 4729 

Tabell O - Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (5) i Tabell 7 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 228,680  
Pr > χ2 0,000 

Tabell P – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (5) i Tabell 7 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 578,293 
Pr > χ2 0,000 

 

Tabell Q – Variance Inflation Factors (VIF) och Toleransvärde för skattningarna (5)–(8) i 
Tabell 7 

Variabler VIFj TOLj = 1/VIFj 
Utbildning   

Gymnasieutbildning 1,94 0,52 
Universitetsutbildning 2,05 0,49 

Årlig familjeinkomst   
Medelinkomsttagare 2,24 0,45 

Höginkomsttagare 3,22 0,31 
Relativinkomst 2,01 0,50 

Gini-koefficienten 1,08 0,92 
Initial hälsonivå   

Mycket dålig hälsa 18,39 0,05 
Dålig hälsa 24,24 0,04 
Okej hälsa 29,60 0,03 

Variabler Parameter 

C 9,816 *** 
(1,199) 

Utbildning  
Gymnasieutbildning 3,261 *** 

(1,093) 
Universitetsutbildning 5,717 *** 

(1,137) 
  

Årlig familjeinkomst  
Medelinkomsttagare 4,887 *** 

(1,065) 
Höginkomsttagare  7,150 *** 

(1,478) 
Adj R2 0,014 
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God hälsa 24,72 0,04 
Mycket god hälsa 7,61 0,13 

Bästa tänkbara hälsa 1,37 0,73 
Kön 1,07 0,94 

Rökare 1,07 0,94 
BMI 1,03 0,97 

Ålder   
35–44 2,52 0,40 
45–64 4,19 0,24 

65+ 5,38 0,19 
Barn 1,43 0,70 

Gift/registrerat partnerskap 1,74 0,58 
Förvärvsarbetar ej 2,16 0,46 

Födelseland   
Norden 1,04 0,96 
Europa 1,02 0,98 

Världen 1,11 0,90 
Ej privat vård 1,04 0,96 

DRG-vikt 1,31 0,76 
Efter oktober 2013 1,31 0,77 

Medelvärde 5,40 0,55 
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Tabell R – Korrelationsmatris för förklaringsvariabler i skattningarna (5)–(8) i Tabell 7 

 Eqvas0 Utb. Ink. Relativ-
inkomst 

Gini Kön Rökare BMI Ålder Barn Familje-
ställning 

Förvärvs-
arbetar 

Ej 

Födelse-
land 

Ej 
Privat 
vård 

DRG-
vikt 

Efter 
oktober 

2013 
Eqvas0 - 0,019 0,059 0,047 0,039 0,131 -0,058 -0,045 0,099 0,032 0,039 0,026 -0,072 -0,058 -0,023 0,008 

Utb.  - 0,211 0,150 0,160 -0,019 -0,094 -0,009 -0,103 -0,012 0,051 -0,165 -0,052 0,011 -0,068 0,061 

Ink.   - 0,640 0,061 0,122 0,081 -0,076 -0,109 -0,090 0,398 -0,313 -0,092 -0,046 -0,071 0,079 

Relativ-
inkomst 

   - -0,055 0,078 -0,083 -0,058 -0,070 -0,035 0,317 -0,223 -0,057 -0,047 -0,048 0,093 

Gini     - -0,015 -0,019 -0,052 -0,022 0,019 -0,065 -0,008 -0,024 0,013 -0,029 -0,008 

Kön      - -0,017 -0,02 -0,067 0,018 0,093 -0,091 0,024 0,002 -0,071 0,008 

Rökare       - -0,020 -0,118 -0,046 -0,073 -0,045 0,119 0,014 0,071 -0,092 

BMI        - 0,056 0,017 0,005 0,048 0,026 0,027 0,032 0,009 

Ålder         - 0,303 0,138 0,579 -0,090 -0,109 0,028 0,049 

Barn          - 0,387 0,218 0,002 -0,04 0,029 0,0005 

Familje-
ställning 

          - 0,038 0,065 -0,038 0,004 -0,009 

Förvärvsarbet
ar ej 

           - 0,014 -0,003 0,01 0,006 

Födelseland             - 0,020 0,002 0,012 

Ej privat vård              - 0,098 -0,106 

DRG-vikt               - -0,459 

Efter oktober 
2013 

               - 
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Tabell S – Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (9) Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 40,828 

Pr > χ2 0,003 

 

Tabell T – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (9) i Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 218,763 

Pr > χ2 0,033 

 

Tabell U – Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (10) Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 23,676 

Pr > χ2 0,209 

 

Tabell V – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (10) i Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 196,962 

Pr > χ2 0,228 

 

Tabell W – Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (11) Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 76,217 

Pr > χ2 0,000 
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Tabell X – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (11) i Tabell 8 

H0 Konstant varians 

Ha Ej konstant varians 

LM-stat 280,545 

Pr > χ2 0,000 

 

Del 7. Initial hälsonivå för individer med värden på EQVAS1, skattning och 
ekonometriska tester 
Tabell Y – t-test för om det föreligger skillnader mellan de som har värden för EQVAS1 och 
de som inte har det 

Variabler µ0 µ1 t-statistika Pr 
EQVAS0 47,82 50,69 -5,087 0,000 *** 

Utbildning 3,83 3,77 -1,683 0,093 * 
Årlig familjeinkomst  495 434  493 831 -0,105 0,916 

Relativinkomst 0,87 0,86 -0,279 0,780 
Gini-koefficienten 0,35 0,35 -1,427 0,154 

Kön 0,46 0,49 2,210 0,027 ** 
Rökare 0,12 0,16 4,527 0,000 *** 

BMI 26,52 26,84 2,967 0,003 *** 
Ålder 58,47 54,95 -8,894 0,000 *** 
Barn 0,87 0,82 -5,159 0,000 *** 

Gift/registrerat 
partnerskap 

0,54 0,47 -5,541 0,000 *** 

Förvärvsarbetar ej 0,48 0,42 -4,679 0,000 *** 
Födelseland 1,39 1,55 6,116 0,000 *** 

Ej privat vård 0,14 0,13 0,949 0,343 
DRG-vikt 1,82 1,59 -9,616 0,000 *** 

Efter oktober 2013 0,54 0,70 13,570 0,000 *** 
H0 µ0 - µ1 = 0    
Ha µ0 - µ1 ≠ 0    

µ0 = medelvärdet för de som hade värden för förändringen i självskattad hälsa (EQVAS1-EQVAS0), µi = 
medelvärdet för de som inte hade värden för EQVAS1. *, **, *** anger signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 
1 %, n0 = 4729, n1 = 2319 

Tabell Z – OLS-skattningar med EQVAS0 som beroende variabel 

Variabler (12) (13) (14) (15) 
C 44,498 *** 

(2,004) 
44,434 *** 

(2,014) 
40,156 *** 

(2,796) 
39,844 *** 

(2,840) 
Utbildning     

Gymnasieutbildning 0,731 
(0,898) 

0,731 
(0,898) 

0,705 
(0,898) 

0,704 
(0,898) 

Universitetsutbildning 1,345 
(0,942) 

1,341 
(0,942) 

1,085 
(0,949) 

1,064 
(0,949) 

     
Årlig familjeinkomst     
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Medelinkomsttagare 1,639 
(1,023) 

1,575 
(1,044) 

1,572 
(1,023) 

1,439 
(1,046) 

Höginkomsttagare  3,321 ** 
(1,443) 

3,024 * 
(1,728) 

3,038 ** 
(1,452) 

2,413 
(1,752) 

     
Relativinkomst  0,183 

(0,599) 
 0,377 

(0,599) 
Gini-koefficienten   12,739 ** 

(5,762) 
13,271 ** 

(5,831) 
 ○ Kön  6,088 *** 

(0,645) 
6,085 *** 

(0,645) 
6,105 *** 

(0,645) 
6,100 *** 

(0,645) 
 ○ Rökare -1,838 * 

(1,014) 
-1,827 * 
(1,014) 

-1,830 * 
(1,013) 

-1,806 * 
(1,014) 

○ BMI -2,376 *** 
(0,814) 

-2,370 *** 
(0,814) 

-2,323 *** 
(0,813) 

-2,309 *** 
(0,813) 

○ Ålder     
35–44 -0,517 

(1,479) 
-0,526 
(1,479) 

-0,509 
(1,479) 

-0,527 
(1,479) 

45–64 1,779 
(1,341) 

1,767 
(1,341) 

1,841 
(1,342) 

1,820 
(1,342) 

65+ 7,097 *** 
(1,518) 

7,091 *** 
(1,519) 

7,139 *** 
(1,520) 

7,128 *** 
(1,520) 

     
○ Barn 0,306 

(1,058) 
0,331 

(1,061) 
0,145 

(1,063) 
0,189 

(1,065) 
○ Gift/registrerat 

partnerskap 
-0,036 
(0,809) 

-0,082 
(0,823) 

0,161 
(0,815) 

0,075 
(0,826) 

○ Förvärvsarbetar ej -2,072 ** 
(0,951) 

-2,057 ** 
(0,953) 

-2,119 ** 
(0,952) 

-2,089 ** 
(0,954) 

 ○ Födelseland     
Norden 0,732 

(1,273) 
0,734 

(1,274) 
0,853 

(1,271) 
0,862 

(1,271) 
Europa -3,024 * 

(1,582) 
-3,021 * 
(1,582) 

-3,046 * 
(1,581) 

-3.040 * 
(1,582) 

Världen -4,450 *** 
(1,326) 

-4.441 *** 
(1,325) 

-4,460 *** 
(1,328) 

-4,441 *** 
(1,327) 

     
○ Ej privat vård -2,750 *** 

(0,949) 
-2,745 *** 

(0,949) 
-2,778 *** 

(0,947) 
-2,770 *** 

(0,946) 
○ DRG-vikt -0,045 

(0,365) 
-0,048 
(0,365) 

-0,025 
(0,366) 

-0,030 
(0,366) 

○ Efter oktober 2013 -0,330 
(0,730) 

-0,343 
(0,731) 

-0,273 
(0,731) 

-0,300 
(0,731) 

Adj R2 0,042 0,042 0,043 0,043 
Modellerna är skattade med Huber-White robusta standardfel eftersom testen i Tabell AA–AB indikerar att vi ej 
har konstant varians i modellernas felterm. Robust standardavvikelse anges i parentes. *, **, *** anger 
signifikansnivå på 10 %, 5 % respektive 1 %, n = 4729 
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Tabell AA – Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet för skattning (12) i Tabell Z 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 37,722 
Pr > χ2 0,006 

 

Tabell AB – White´s test för Heteroskedasticitet för skattning (11) i Tabell Z 

H0 Konstant varians 
Ha Ej konstant varians 

LM-stat 226,464 
Pr > χ2 0,016 

 

Tabell AC – Variance Inflation Factors (VIF) och Toleransvärde för skattningarna (12)–(15) 
i Tabell Z 

Variabler VIFj TOLj 
Utbildning   

Gymnasieutbildning 2,03 0,49 
Universitetsutbildning 2,16 0,46 

Årlig familjeinkomst   
Medelinkomsttagare 2,32 0,43 

Höginkomsttagare 3,38 0,30 
Relativinkomst 2,02 0,49 

Gini-koefficienten 1,10 0,91 
Kön 1,05 0,95 

Rökare 1,06 0,94 
BMI 1,03 0,97 

Ålder   
35–44 2,60 0,39 
45–64 4,36 0,23 

65+ 5,71 0,18 
Barn 1,43 0,70 

Gift/registrerat partnerskap 1,73 0,58 
Förvärvsarbetar ej 2,31 0,43 

Födelseland   
Norden 1,04 0,96 
Europa 1,03 0,97 

Världen 1,08 0,92 
Ej privat vård 1,05 0,95 

DRG-vikt 1,36 0,74 
Efter oktober 2013 1,35 0,74 

Medelvärde 1,96 0,65 
 


