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Sammanfattning 

Bakgrund: Statistik och forskningsrapporter från bland annat Världshälsoorganisationen 

visar att hälsan världen över är ojämlikt fördelad och att socioekonomisk status, socialt kapital 

och health literacy är bidragande faktorer. Föräldrars utbildningsnivå och inkomst kan 

påverka barns hälsa och uppväxtvillkor och barn tillhörande riskgrupper har sämre 

förutsättningar till hälsa. Samhället har möjlighet att genom politiska insatser på olika nivåer 

och i olika sektorer påverka individers möjligheter att i sin tur vidta hälsofrämjande åtgärder. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och 

hälsa, och hur det påverkar familjen att leva ett gott liv. 

Metod: En kvalitativ ansats valdes och sju föräldrar från tre olika kommuner i Värmland 

intervjuades i enskilda semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in, 

transkriberades och analyserades därefter enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier: ”Hinder och möjligheter” som består av 

subkategorierna: Socialt kapital och Tid och utrymme, och vidare av ”Prioritering och 

investering” som består av subkategorierna: Samhällets roll, Levnadsvanor och livsstil och 

Uppväxtvillkor.  

Slutsats: Det framkom att hälsa är ett komplext begrepp som handlar om både fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Enligt informanterna har individer möjlighet att påverka sin hälsa 

genom prioriteringar och investeringar. Vidare beskrevs att förutsättningarna för hälsa är 

ojämlikt fördelade i samhället och de ekonomiskt svagare kan ha svårare att vidta 

hälsofrämjande åtgärder. Informanterna ansåg att det finns en koppling mellan ekonomi och 

hälsa och att god ekonomi förbättrar individers möjligheter till hälsa och ett gott liv. 

Individers kunskap, intressen och vilja styr individers val i livet. Tidsbrist och för lite 

utrymme för återhämtning och tid med familjen har beskrivits kunna utgöra en begränsande 

faktor för bättre hälsa. Hälsa beskrevs också vara en resurs för ett produktivt liv. Barns hälsa 

påverkas bara till viss del av familjens ekonomi samtidigt som en trygg miljö och god 

föräldrarelation ansågs vara betydelsefulla.  

Nyckelord: Bestämningsfaktorer, Ekonomi, Health literacy, Hälsa, Socioekonomisk status. 

  



 

Abstract 

Background: Statistics and reports from among others the World Health Organization show 

that inequity in health exists all over the world and that socioeconomic status, social capital 

and health literacy are contributing factors. Parental education and income have an effect on 

children’s health and development and children in risk groups have lower chances to develop 

good health. The society has the opportunity to affect individuals to take actions to promote 

their own health by political actions on different levels and in different sectors. 

Aim: The aim of this study was to examine parental view on the connection between 

economics and health, and its effects on living a good family life. 

Method: A qualitative approach was used to collect data. Seven parents from three different 

municipalities in Wermland were interviewed using a semi-structured interview guide. The 

interviews were recorded and transcribed. The data was analyzed using qualitative content 

analysis. 

Results: The analysis of the material resulted in two categories: ”Obstacles and 

opportunities” which further consists of two subcategories: Social capital and Time and 

capacity. The other category “Priority and investment” consists of three subcategories: 

Society’s role, Lifestyle factors and Childhood conditions.  

Conclusion: This study showed that health is a complex concept about physical and 

psychological well-being. According to the informants individuals have the opportunity to 

affect their health by their priorities and investments. Furthermore, the opportunities for 

reaching good health are being described as unequal throughout the society and it seems to be 

harder to take health promoting actions for those who are economically weaker. The 

informants felt that there is a connection between economics and health and that good 

economy improves individuals’ possibilities to be healthy and live a good life. Individuals’ 

interests, knowledge and will affect their choices in life. Lack of time and capacity for 

recovery and to spent time with their families is thought to be a limiting factor for better 

health. Health is also being described as a resource for a productive life. Children’s health is 

only partly being affected by families’ economy. A safe environment and good parental 

relationship seems to be important.  

Keywords: Determinants of health, Economy, Health, Health literacy, Socioeconomic status  
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1. Introduktion 
Hälsa och välbefinnande är mänskliga rättigheter och det är staters skyldighet att arbeta för att 

alla individer ska kunna leva friska och hälsosamma liv (Regeringskansliet, 2006). 

Forskningen visar att hälsa är ojämlikt fördelat såväl mellan som inom stater (WHO, 2016b). 

Genom strukturella och politiska beslut och insatser kan ohälsa förebyggas och hälsa 

bibehållas och främjas.  

Enligt Dahlgren och Whitehead (1991) påverkas hälsa av övergripande socioekonomiska, 

kulturella och miljömässiga faktorer, av förutsättningarna för privat- och arbetslivet och av 

omgivande samhället och nätverk. Individer har själva möjlighet att genom val av 

levnadsvanor påverka sin hälsa. Utöver att individers förutsättningar till att uppnå god hälsa 

påverkas av mer uppenbara faktorer så som samhällets ekonomi och möjligheter till hälso- 

och sjukvård, social trygghet och försörjning spelar även individuell förmåga att kunna nyttja 

dessa stor roll. Att det finns bestämmelser för exempelvis användning av skyddsutrustning på 

arbetsplatser eller att myndigheter informerar om följderna av ett riskbruk av alkohol och 

tobak gynnar inte hälsa om individer inte kan ta till sig och omsätta det som staten arbetar 

med och informerar om i syfte att främja folkhälsa. Individers förmåga att förstå och 

implementera hälsoinformation beskrivs som health literacy (Olander, Ringsberg & Tillgren, 

2014). Tillsammans med socioekonomisk status och socialt kapital har health literacy 

betydelse för hälsans utveckling på både individ- och samhällsnivå. Health literacy, socialt 

kapital och socioekonomisk status är kopplade till den sociala gradient som finns i hälsa och 

den i sin tur är kopplad till ekonomi i ett samhälle och hos individen.  

God ekonomi, som i denna studie innebär att ha en inkomst som det går att försörja sig på och 

att ha råd att leva ett gott liv, kan ses som en förutsättning för att må bra och ha hälsa (WHO, 

1986). Dessutom fastslår olika författare (Currie, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2017b; Engh 

Kraft, Gillå & Grahn Vera, 2015) att barns hälsa och utveckling kan kopplas till föräldrars 

socioekonomiska status, som bland annat bestäms av inkomsten. Det finns forskning om de 

olika bestämningsfaktorernas betydelse för hälsa. Som ett komplement till befintlig 

kvantitativ data vill Landstinget i Värmland (LiV) få bättre kunskap om föräldrars syn på 

ekonomi och hälsa och hur dessa faktorer påverkar familjers liv. Det är därmed av intresse att 

undersöka hur individer ser på den koppling som kan finnas mellan ekonomi och hälsa för att 

fylla en befintlig kunskapslucka. Denna studie i ämnet folkhälsovetenskap syftar till att 

undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa och hur det påverkar 
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familjen att leva ett gott liv. Genom att undersöka vikten av ekonomin för ett hälsosamt och 

gott liv, och även hur barn påverkas enligt föräldrarnas åsikter, uppnås bättre kunskap som 

kan ligga till grund för och underlätta ett hållbart hälsofrämjande arbete.  

2. Bakgrund 
Avsnittet bygger på aktuell forskning och relevant litteratur samt inleds med en beskrivning 

av hälsa som en mänsklig rättighet. Det handlar vidare om bland annat hälsa och ohälsa och 

de sociala bestämningsfaktorerna. Därefter beskrivs sambanden mellan ekonomi och hälsa 

och hur barn och ungdomars hälsa kan tänkas påverkas av familjers socioekonomiska status 

samt olika psykosociala aspekter som påverkas av ekonomi. Det ges en beskrivning av det 

globala, nationella och lokala hälsoläget samt av den ojämlikhet i hälsa som finns. Vidare 

presenteras en kort bakgrund om de statliga folkhälsomålen och om hur Landstinget i 

Värmland arbetar för att främja jämlik hälsa.  

2.1 Hälsa som mänsklig rättighet 
I Förenta Nationernas (FN:s) deklaration om de mänskliga rättigheterna står att ”Alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” (Regeringskansliet, 2006, s. 4).  

I artikel 25 har FN fastslagit att:  
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt 
rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, 
ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes 
kontroll. 

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta 
samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet (Regeringskansliet, 
2006, s. 7).  

UNICEF är det FN-organ som har till uppgift att säkerställa att barnkonventionen följs. Enligt 

FN:s barnkonvention har barn, i likhet med det som står skrivet i de mänskliga rättigheterna, 

rätt till hälsa och hälsovård samt till boende, mat, vatten och kläder. Barn har vidare rätt till 

utbildning och utveckling (Regeringskansliet, 2006). Enligt propositionen Inkorporering av 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Prop. 2017/18:186) var Sverige ett av de första 

länderna i världen att ratificera barnkonventionen men ändå anses det finnas stora brister i att 

omsätta den i praktiken. Regeringen föreslår att FN:s barnkonvention blir svensk lag från 

2020 för att därmed förbättra förutsättningarna att den efterlevs. Genom detta skulle det bli 
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tydligare och enklare för domstolar och rättstillämpare att beakta barnkonventionen och det 

skulle förbättra barns möjligheter till jämlika och goda uppväxtvillkor (Prop. 2017/18:186).  

2.2 Definition av hälsa  
Janlert (2000, s. 136–137) beskriver hälsa som ”en dimension som säger något om 

människans kroppsliga och psykiska tillstånd” (s. 136–137). Skillnader görs mellan god hälsa 

och ohälsa, som betyder avsaknad av god hälsa. Hälsa definierades år 1948 av 

Världshälsoorganisationen (WHO) som ”A state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity”. Definitionen brukar översättas till 

att hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaro av sjukdom eller handikapp” (Pellmer & Wramner, s. 10). WHO:s definition har 

kritiserats främst på grund av att den fastslår hälsa som ett fullständigt tillstånd av 

välbefinnande men enligt Pellmer och Wramner (2009) har definitionen varit mycket viktig 

för utvecklingen av svensk folkhälsopolitik. Sedan 1948 har andra definitioner formulerats 

och även WHO:s definition har utvecklats. Enligt WHO:s Health Promotion Glossary (1998) 

ska hälsa ses mindre som ett abstrakt tillstånd utan snarare som en resurs för individer att 

kunna leva individuella, sociala och ekonomiskt produktiva liv.  

2.3 Hälsans bestämningsfaktorer  
Enligt Janlert (2000, s. 38) är alla faktorer som påverkar en människas hälsotillstånd 

bestämningsfaktorer. Dahlgren och Whitehead (1991) har skapat en modell som visar dessa i 

olika nivåer som illustreras i Figur 1 (se s. 4). Vidare beskrivs hälsans bestämningsfaktorer 

vara de förutsättningar som individer föds in och växer upp i och som påverkar livets 

utformning (WHO, u.å.). Modellen kan användas såväl vid utveckling av generella strategier 

och åtgärder för hälsa men också i syfte att skapa mer jämlik hälsa (Dahlgren & Whitehead, 

1991). 

Dahlgren och Whitehead (1991) beskriver att den yttersta nivån (1) utgörs av strukturella 

faktorer som generella ekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer. Övergripande 

strategier och insatser på denna nivå påverkar de övriga nivåerna. På nivån innanför (2) finns 

faktorer som har direkt inflytande på individers liv genom att vara knutna till levnadsvillkor 

och arbetsförhållanden som exempelvis boende, hälso- och sjukvård, utbildning och 

arbetsmiljö och påverkar därmed också individers ekonomiska förutsättningar och behov. 

Nästa nivå (3) innehåller faktorer inom närsamhället och det lokala nätverket som socialt stöd 

och sociala relationer med familj, vänner, grannar och lokalsamhället. Slutligen påverkas 
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hälsan av en rad livsstilsrelaterade faktorer (4) samt av de opåverkbara faktorerna kön, ålder 

och genetiskt arv.  

 

Figur 1. Från Policies and strategies to promote social equity in health. Background 

document to WHO – Strategy paper for Europe (s. 11), av G. Dahlgren och M. Whitehead 

(1991). Strategy paper for Europe. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2007:14. 

Både förekomsten av smittsamma som icke-smittsamma sjukdomar påverkas av sociala 

bestämningsfaktorer och en individs sociala position i samhället. Enligt Marmot (2005) är 

socioekonomisk status i stor grad kopplad till hälsa. Sociala faktorer påverkar individers 

levnadsvanor och exempelvis social trygghet i samhället beskrivs påverka individers 

motståndskraft mot ohälsa (Dahlgren & Whitehead, 1991). Sociala faktorer kan därigenom 

bidra till ojämlikhet i hälsa som finns såväl mellan olika länder och regioner som inom dessa 

(Marmot, 2005). Enligt Bremberg (2003) beskrivs en individs sociala position av dess yrke, 

utbildningstid, inkomst och tillgång till materiella resurser samt bostadsområdets sociala 

karaktär. Beroende på social position, som är kopplad till hälsans bestämningsfaktorer, har 

individer olika förutsättningar att uppnå god hälsa. 

2.4 Ekonomi och hälsa 
Den här studien handlar om individers syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa, och 

ekonomi är en av hälsans bestämningsfaktorer, till exempel påverkas möjligheten till 

hälsosamma levnadsvanor eller val av boende, och tvärtom. Strukturella politiska beslut som 
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socialförsäkringssystemet, statlig sjukvård och gratis grundskola kan reglera betydelsen av 

individens ekonomi för hälsa och välbefinnande. Ur ett samhällsperspektiv påverkas statens 

ekonomi av befolkningens hälsa (Dahlgren & Whitehead, 1991). Ohälsa och sjukdom medför 

både direkta kostnader inom hälso- och sjukvården och indirekta kostnader på grund av 

befolkningens oförmåga att arbeta. Redan 1991 refererade Dahlgren och Whitehead till 

Wilkinson som fastslog att tre fjärdedelar av ojämlikhet i hälsa mellan rika länder är knuten 

till ojämlika inkomster.  

Enligt Pickett och Wilkinson (2014) finns flera studier som indikerar att ekonomiska 

skillnader mellan de rika och fattiga inom befolkningar har konsekvenser inom samhället och 

ökar förekomsten av olika fenomen som associeras med lägre social status och sämre hälsa. 

Exempel på dessa fenomen är förväntad livslängd, psykisk ohälsa, barnadödlighet, 

ungdomsgraviditeter, mord, fängelsestraff, utbildningslängd, social rörlighet och förtroende. 

Författarna (Pickett & Wilkinson, 2014) fastslår att deras genomgång av studier visat att det 

finns ett kausalt samband mellan ojämlik fördelning av inkomst och hälsa. Sociala relationer, 

där författarna inkluderar social sammanhållning, förtroende, samhällsengagemang och låg 

grad av våld, är bättre i mer jämlika samhällen vilket indikerar att det finns tydliga samband 

mellan ojämlikhet och psykosociala faktorer och därmed hälsa. 

2.4.1 Socioekonomiska skillnader 

Socioekonomiska faktorer under barndomen påverkar ungdomars välbefinnande. Enligt Elgar, 

Pförtner, Moor, De Clercq, Stevens och Currie (2015) har skillnader i ungdomars hälsa ökat i 

takt med ökade inkomstskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Högre 

inkomstskillnader är kopplade till ökad BMI (body mass index), mindre fysisk aktivitet utfört 

per vecka och fler psykiska och fysiska symptom samt lägre tillfredsställelse i livet. Att 

hälsoklyftorna ökar i ungdomsgruppen antyder också tydligare skillnader i vuxnas hälsa i 

framtiden (Elgar et al., 2015).  

Exakt hur inkomstskillnader påverkar prenatal utveckling, anknytningen och sättet föräldrar 

uppfostrar sina barn på är oklart. Däremot har studier visat att sämre ekonomi är kopplad till 

för tidig födsel, lägre födselvikt, barnadödlighet och dålig näringsstatus bland barn som leder 

till sämre hälsa på lång sikt, dock bör det undersökas mer (Elgar et al., 2016). Dessutom finns 

samband mellan inkomstskillnader när barn är mellan fem och nio år gamla och ökad 

förekomst av psykosomatiska symptom hos flickor (Elgar et al. 2016). Vidare hänvisas till 

studier som visat att ojämlikhet i samhället är kopplad till sämre självskattat hälsa och 
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befrämjar mobbning, ohälsosamma alkoholvanor och fysiskt våld bland ungdomar och skapar 

en hårdare social miljö (Elgar et al. 2016). 

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar en ojämn inkomstfördelning i landet. År 

2016 var medelinkomsten för män och kvinnor i hela riket 300 038 kronor. I Stockholms län, 

där medelinkomsten är som störst, var siffran 350 069 kronor jämfört med medelinkomsten i 

Värmland som låg på 268 869 kronor. Vidare visar statistiken att det finns stora skillnader 

mellan könen. Kvinnors medelinkomst i Värmland var drygt 237 000 kr och mäns strax över 

300 000 kr. Lägst i landet är medelinkomsten i Gotlands län med 261 193 kronor. Skillnader 

finns även inom länen. I Värmland är medelinkomsten för män och kvinnor högst i 

Hammarös kommun med en årsinkomst på 332 218 kronor och lägst i Årjängs kommun med 

229 475 kronor tätt följt av Edas kommun med 233 727 kronor (SCB, 2018).  

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik (2018) är andelen individer (16–84 år) som upplever 

sig ha bra eller mycket bra hälsa sju procentenheter större i Stockholms län jämfört med i 

Värmland för åren 2013–2016. Rapporten Om värmlänningarna från 2017 visar att den 

självuppskattade allmänna hälsan i länet är bäst i Hammarös kommun. I rapporten har det 

allmänna hälsotillståndet kopplats till socioekonomiska förutsättningar mätt i arbetslöshet, 

medelinkomst, medelålder i befolkningen och utbildningsnivå. Det allmänna hälsotillståndet i 

både Hammarö och Årjäng är som förväntat samtidigt som det i Eda är bättre än förväntat 

utifrån socioekonomiska förutsättningar. I rapporten anges inga möjliga förklaringar till varför 

hälsoutfallet i Edas kommun är bättre än förväntat (Landstinget i Värmland, 2017).  

Den 2014 i Sverige genomförda undersökningen European Health Interview Survey (EHIS) 

visade att individer med lägre utbildningsnivå och inkomst oftare upplever sig ha sämre hälsa 

än de med längre utbildning. Vidare framkom i rapporten att riskfaktorer för ohälsa som 

rökning och fetma är vanligare bland individer med kort utbildning. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017a) lever individer med högre socioekonomisk status både ett 

längre och friskare liv än de som är mindre välbeställda.  

2.4.1.1 Föräldrars ekonomi och barns uppväxtvillkor 

Av litteraturen framgår att familjers och individers ekonomi i form av inkomst påverkar 

hälsan. Lägre inkomst, som ofta är kopplad till lägre utbildningsnivå, ökar ohälsa i alla åldrar. 

Sämre ekonomi ger en sämre start i livet, ökar förekomsten av somatiska symptom hos 

flickor, ses i samband med ökad överviktsproblematik hos barn och hos vuxna rapporteras 
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ökad psykisk ohälsa i gruppen med lägre utbildning (Currie, 2009; Elgar et al., 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2017b; Moraeus, Lissner, Yngve, Poortvliet, Al-Ansari & Sjöberg, 

2011).  

Enligt barnhälsovårdens årsrapport (2015) i Stockholms läns landsting finns stora skillnader 

för den miljön barn växer upp i beroende på föräldrarnas socioekonomiska status och 

köpkraft. I Rinkeby-Kista är andelen barn med mammor som har eftergymnasial utbildning 30 

procent jämfört med Danderyd där siffran är 80 procent. I Rinkeby-Kista, där familjers 

ekonomiska förutsättningar generellt är sämre än i många andra stadsdelar och kommuner i 

länet utsätts barn för rökning i hemmet i större omfattning än i exempelvis Danderyd som är 

en kommun med hög köpkraft. I bland annat Norrmalm, Lidingö och Danderyd är nästan 100 

procent av alla treåringar födda 2012 kariesfria medan 11 procent av treåringarna i 

Skärholmen och Rinkeby-Kista har karies (Stockholms läns landsting, 2015). 

2.5 Hälsa ur ett internationellt perspektiv 
WHO:s övergripande hälsomål är ”Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 

ages” (WHO, 2016b). Som ett led i det globala hälsoarbetet ingår kartläggning av hälsan på 

global, nationell och lokal nivå och förväntad livslängd är ett mått som används för att mäta 

hälsa. Enligt WHO (2016b) har den globala förväntade livslängden ökat med mer än tre år per 

årtionde sedan år 1950 med ett undantag för 90-talet. Anledningen till undantaget var 

utbredningen av HIV-epidemin i Afrika och ökat antal dödsfall i Europa på grund av 

Sovjetunionens fall. Mellan åren 2000 och 2015 har den förväntade livslängden ökat med i 

genomsnitt fem år. Män i Schweiz har med 81,3 år den längsta förväntade livslängden vid 

födseln. Kvinnors förväntade livslängd vid födseln är med 86,8 år som längst i Japan. Kortast 

förväntad livslängd vid födseln har invånarna i Sierra Leone med 49,3 år för män och 50,8 år 

för kvinnor.  

Ledorden för WHO:s mål om hållbar hälsoutveckling (Sustainable Development Goals, 

förkortat SDG:s) är ”leaving no one behind” och ett övergripande mål är att uppnå ökad 

jämlikhet i hälsa (WHO, 2016b). Redan 2005 tillsattes Kommissionen för sociala 

bestämningsfaktorer för hälsa (CSDH) i syfte att uppnå mer jämlik hälsa (Commission on 

Social Determinants of Health (CSDH), 2008). Jämlikhet i hälsa påverkas av politiska och 

ekonomiska system och skillnader i hälsa beror till stor del på att makt, inkomster, varor och 

tjänster fördelas ojämlikt både på global nivå och inom länder. Sociala orättvisor leder till att 

individer har olika förutsättningar att uppnå hög livskvalitet med god hälsa.  
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Enligt WHO (2016b) påverkar även kön i stor grad förväntad livslängd, dödsorsak, 

morbiditet, huruvida en individ nås av hälsofrämjande interventioner och betydelsen av olika 

riskfaktorer och bestämningsfaktorer.  

2.6 Hälsan i Sverige idag  
Hälsan i Sverige idag är bra även ur ett internationellt perspektiv sett till spädbarnsdödlighet 

och medellivslängd (Folkhälsomyndigheten, 2017c; SOU 2017:47). Samtidigt som folkhälsan 

förbättras ökar den sociala gradienten och de med lägre socioekonomisk status har i allmänhet 

sämre hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Livsvillkoren i Sverige är i stort sett bra och den 

ekonomiska standarden1 har 2015 uppnått ett medianvärde på 233 000 kronor för individer 

från 30 till 64 år. Samtidigt är kvinnors medianinkomst 5000 kronor lägre än mäns och det 

skiljer 71 000 kronor mellan individer med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c). På grund av de sambanden som finns mellan ekonomi och 

hälsa är det oroande att inkomstskillnaderna i landet är av sådan omfattning. 

2.6.1 Skillnader mellan utbildningsgrupper 

Enligt den senaste folkhälsorapporten har både den självskattade hälsan och medellivslängden 

ökat (Folkhälsomyndigheten, 2017c). I Sverige är medellivslängden för perioden 2011–2016 

enligt SCB (2016) 84,2 år (+ 0,6 förändring sedan 2006–2010) för kvinnor och 80,4 år (+ 1,0) 

för män. Sverige är ett av de länder i världen med längst medellivslängd. Samtidigt som 

svenska befolkningen lever allt längre, vilket kan ses som ett tecken på positiv 

hälsoutveckling, finns dock en ojämlikhet i landet som enligt SCB (2016) alltid har funnits 

mellan olika regioner. Medellivslängden för kvinnor är högst i Hallands län med 84,4 år och 

för män i Kronobergs län med 81,09 år. Medellivslängden för kvinnor i Värmland är 83,4 år 

och för män 79,6 år. Lägst medellivslängd har kvinnor i Västernorrland (82,60 år) respektive 

män i Norrbotten (78,53 år). Dessutom finns skillnader i medellivslängd beroende på om en 

individ har inrikes- eller utrikesfödda föräldrar. Statistisk från SCB (2016) visar att 

                                                
 

 

 

1 Ekvivalerad disponibel inkomst på hushållsnivå, hänsyn tagen till hushållets 
sammansättning och räknat i fasta priser (Folkhälsomyndigheten, 2017c) 
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dödligheten för kvinnor i åldersgruppen 20–64 år med utrikesfödda föräldrar är 20 procent 

högre än för kvinnor med föräldrar födda i Sverige. Motsvarande för män är dödligheten 35 

procent högre. Vidare varierar medellivslängden mellan utbildningsgrupper. Individer med 

enbart förgymnasial utbildning lever kortare liv än de med eftergymnasial utbildning. Över 

hela landet var skillnaden mellan grupperna 5,5 år men den siffran skiljer sig mellan länen. 

Störst skillnader är det i Västmanlands, Stockholms och Värmlands län (SCB, 2016).  

2.6.2 Positiv hälsoutveckling 

Som nämnts ovan har folkhälsan i Sverige generellt utvecklats positivt samtidigt som hälsan 

är ojämnt fördelad i befolkningen med tydligaste skillnader mellan åldersgrupper, kön och 

individers högsta utbildning. Ohälsa är större bland individer med lägre utbildning än bland 

de som har eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Mycket tyder på att 

psykisk ohälsa ökar, främst bland unga och bland individer med lägre utbildning. Enligt 

rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige år 2013/14 har andelen 13-åringar som uppgett att 

de känt sig nedstämda minst en gång per vecka de senaste 6 månaderna ökat sen 2000-talets 

början (Folkhälsomyndigheten, 2014). Dessutom uppger nästan varannan 15-åring (44 

procent) psykiska och somatiska besvär och flickor drabbas i större utsträckning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c).  

Andelen med självrapporterade sömnbesvär (åldersgrupp 16–84 år) och enbart förgymnasial 

utbildning var 42 procent jämfört med 35 procent bland de med eftergymnasial utbildning. 

Skillnaden när det gäller rapportering av ängslan, oro eller ångest är enbart två procentenheter 

mellan grupperna med för- respektive eftergymnasial utbildning (38 mot 36 procent). Också 

vad gäller levnadsvanor, som i sin tur är kopplade till hälsa och ekonomi, finns skillnader i 

befolkningen beroende på utbildningsnivå. Andelen med en stillasittande fritid är 21 procent 

bland individer med förgymnasial utbildning men bara 9,9 procent bland de med 

eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2018). Dessa skillnader i symptom hos 

individer med olika utbildningsnivå förtydligar kopplingen mellan hälsa och socioekonomisk 

status.  

2.6.3 Skillnader i hälsa i Värmland 

Tidigare har det redogjorts för inkomstskillnader i riket och i Värmland (se s. 6). Andelen 

värmlänningar vars upplevda hälsotillstånd är bra eller mycket bra har minskat i alla 

åldersgrupper år 2016 jämfört med tidigare mätningar sedan 2000. Samtidigt är 2016 det 

första året då fler kvinnor än män anger att de har bra eller mycket bra hälsa (Landstinget i 
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Värmland, 2017). Vidare visar statistiken att det även i Värmland finns tydliga skillnader i 

hälsa mellan individer beroende på utbildningsnivå. Störst skillnad är det bland män med 

enbart grundskoleutbildning och eftergymnasial utbildning. Det är 28 procentenheters skillnad 

i bra hälsa. Övervikt och fetma som ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 

stroke och vissa cancerformer och därmed också är en riskfaktor för förlorade friska levnadsår 

är vanligare i Värmland än riksgenomsnittet. Fetma är vanligare bland båda könen hos 

individer med lägre utbildning. Andelen kvinnor med fetma är dessutom mer än dubbelt så 

vanligt förekommande bland dem med antingen förgymnasial (23 procent) eller gymnasial 

utbildning (24 procent) jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning (10 procent). 

Psykiska besvär som ängslan, oro, stress och sömnproblem har ökat i Värmland sedan 1990-

talet. Andelen män som angett att de har gott psykiskt välbefinnande är större än andelen 

kvinnor. Dock minskar skillnaderna med stigande ålder. Utbildningsnivån har enligt rapporten 

betydelse för upplevelsen av psykisk hälsa (Landstinget i Värmland, 2017). Både större andel 

män och kvinnor med eftergymnasial utbildning anger att de har gott psykiskt välbefinnande 

jämfört med individer med lägre utbildning. 

2.7 Svensk folkhälsopolitik och folkhälsomål 
Den svenska folkhälsopolitiken, i likhet med WHO:s globala hälsostrategier, syftar till att 

förbättra individers hälsa och minska ojämlikheter i hälsa (prop. 2002/03:35; WHO, 2016b). 

Förr fokuserade det svenska folkhälsoarbetet till stor del på att minska spridningen av 

smittsamma sjukdomar. År 2003 antog riksdagen elva nationella folkhälsomål för bättre 

folkhälsa som sträckte sig bortom hälso- och sjukvården. Det övergripande målet med dessa 

mål var att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (prop. 2002/03:35). Hälsans bestämningsfaktorer ligger till grund för 

folkhälsomålen och strategierna för folkhälsoarbetet och underlättar effektiv utvärdering och 

uppföljning av politiska beslut (SOU 2017:4). Pellmer och Wramner (2009) diskuterar att det 

krävs ett nationellt samarbete inom olika politiska områdena och från instanser inom den 

offentliga verksamheten, näringslivet och inom olika folkrörelser för att uppnå huvudmålet 

med folkhälsopolitiken. Dessutom har varje individ ett ansvar för sin egen hälsa. Det sker ett 

konstant dynamiskt samspel mellan hälsans bestämningsfaktorer, individer och samhället 

(Dahlgren & Whitehead, 1991; SOU 2017:4).  

Efter att i sin regeringsförklaring under hösten 2014 ha formulerat målet att ”de påverkbara 

hälsoklyftorna ska slutas inom en generation” (Regeringen, 2014) tillsatte regeringen i juni 
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2015 Kommissionen för jämlik hälsa. Två år senare lämnade Kommissionen sitt 

slutbetänkande till regeringen (SOU 2017:47). Svensk folkhälsopolitik har tidigare bland 

annat satsat på förskola, utbildning, socialförsäkringar och olika åtgärder för ökad ekonomisk 

tillväxt och bättre livsvillkor för en stor del av befolkningen. För att ytterligare förbättra 

folkhälsan och för att minska ojämlikheten i hälsa krävs enligt Kommission ett tålmodigt och 

systematiskt arbete inom olika sektorer. Ett mer konkret exempel på det är att genom olika 

insatser, som exempelvis syftar till att förbättra ekonomin, öka förutsättningar hos den del av 

befolkningen som behöver ökat stöd för att de därigenom får samma chanser till god hälsa 

som resterande befolkning (SOU 2017:47). Kommissionen har föreslagit att de tidigare elva 

målområden bör ändras till följande åtta prioriterade hälsomål (SOU 2017:4, s. 106–108); 

”Det tidiga livets villkor”, ”Kompetenser, kunskaper och utbildning”, ”Arbete, 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö”, ”Inkomster och försörjningsmöjligheter”, ”Boende och 

närmiljö”, ”Levnadsvanor”, ”Kontroll, inflytande och delaktighet” och slutligen ”En jämlik 

och hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Enligt Kommissionen (SOU 2017:47) är de första 

sju punkterna livsområden som bidrar till ojämlikhet hälsa. För ett lyckat folkhälsoarbete är 

det av vikt att förstå att bristande resurser inom dessa livsområden liksom svårigheter att 

agera är två faktorer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Kommissionen (SOU 2017:47) 

menar att levnadsvanor och sjukvården visserligen spelar stor roll och att insatser krävs även 

inom dessa områden, men att det krävs bredare insatser inom samtliga livsområden för att 

minska hälsoklyftorna.  

Kommissionens utgångspunkt vid framtagande av strategier för en mer jämlik hälsa var att 

utgå från faktorer som skapar och upprätthåller ojämlikhet. Åtgärder för mer jämlik hälsa 

föreslås bygga på följande principer (SOU 2017:47, s. 68):  

1. att stärka människors egna möjligheter att agera och generera resurser, och  

2. att komplettera och addera till människors resurser när deras egna inte räcker till. Detta görs 
via olika välfärdsinstitutioner, både i form av välfärdstjänster och via transfereringssystemen. 
I båda fallen kan det principiellt sett åstadkommas genom att  

a) göra mer av sådant som fungerar men är otillräckligt, och  
b) göra bättre eller annorlunda där insatserna inte fungerar. 

Folkhälsoarbete sker på individ-, grupp och samhällsnivå och globalt, nationellt och lokalt 

(SOU 2017:47). Vidare har alla individer rätt att utvecklas utifrån sina personliga 

förutsättningar. I och med att individens socioekonomiska situation har en direkt effekt på 
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levnadsvanorna och hälsa finns en särskild anledning till att utveckla hälsan i de grupper som 

är särskild utsatta för ohälsa (SOU 2017:4).  

2.8 Hälsa och folkhälsopolitik i Värmland 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att 

uppnå både god hälsa och jämlik vård för hela befolkningen. I HSL står även att ”hälso- och 

sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa” (HSL 2017:30, 3 kap 2 §).  

Genom att kartlägga och analysera värmlänningarnas livsvillkor, hälsa och levnadsvanor och 

även kontakter med sjukvården läggs grunderna för regionalt och lokalt folkhälsoarbete, 

samhällsplanering och även landstingets och kommuners olika verksamheter. I sitt 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete utgår landstinget, i likhet med 

Kommissionen för jämlik hälsa, från hälsans bestämningsfaktorer. LiV:s övergripande mål är 

god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter (Landstingsstyrelsen, 2015). Enligt 

Landstingsstyrelsens folkhälsostrategi (2015) är folkhälsoarbetet riktat mot två olika grupper, 

länets hela befolkning och patienter. Ett sätt att skapa mer jämlik hälsa är att skapa jämnare 

förutsättningar genom att bland annat stötta riskgrupper för ohälsa. Samverkan krävs för att 

kunna genomföra effektiva insatser riktade mot patienter och befolkningen. Ett fungerande 

och effektivt folkhälsoarbete ska genomsyras av ett tvärsektoriellt samarbete och samverkan, 

av långsiktighet och av professionell folkvetarkompetens (Landstingsstyrelsen, 2015).  

2.8.1 Landstingets folkhälsostrategi 

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för 

social hållbarhet betonas individens ansvar gentemot sin egen hälsa men även samhällets 

skyldighet att ge individen rätt förutsättningar att ta det ansvaret (SKL, 2013). För att stärka 

social hållbarhet och minska ojämlikhet i hälsa har fem rekommendationer tagits fram som 

LiV har anslutit sig till (Landstingsstyrelsen, 2015, s. 5). En rekommendation är att ”Integrera 

jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning”. Vidare föreslås att mäta 

och analysera de problem som finns för att kunna bedöma effekterna av olika åtgärder som 

vidtas. Dessutom rekommenderas insatser för att ”ge alla barn en bra start i livet” och även att 

”ge alla förutsättningar till egen försörjning”. Slutligen lyfts i landstingets rekommendationer 

(Landstingsstyrelsen, 2015, s. 5) att det behöver skapas ”hälsofrämjande och hållbara miljöer 

och samhällen”.  
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Nedan beskrivs folkhälsostrategins prioriterade områden (se s. 14–15). Huvudmålet med 

strategin är att ”främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling utifrån befolkningens behov” 

och visionen är i likhet med målet för nationellt folkhälsoarbete, ”En god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen” (Landstingsstyrelsen, 2015, s. 6). 

2.8.2 Barn och ungas hälsa 

Uppväxtförhållanden påverkar både den psykiska och fysiska hälsan genom livet och därför 

är det av betydelse för folkhälsan att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och 

därmed främja deras hälsa på kort och lång sikt. Att skapa goda förutsättningar för barns hälsa 

är positivt för individen men gynnar även samhället när det kan minska exempelvis kostnader 

i samband med vårdbehov. LiV har som delmål att förbättra de ungas psykiska hälsa bland 

annat genom att få dem att avstå från alkohol, narkotika och tobak. Minskning av övervikt och 

fetma bland barn, att minska hälsorisker i närmiljön samt att öka barns kunskaper om sina 

rättigheter är åtgärder för bättre hälsa (Landstingsstyrelsen, 2015). 

Ungas hälsa varierar inom Sverige. I Värmland är 11,4 procent av barnen i åldersgruppen 10–

15 år diagnostiserade med astma jämfört med 8,9 procent i hela Sverige (Knutz, Hederos, 

Berner & Örn, 2015). Övervikt och fetma, som försämrar folkhälsan i allmänhet, och som för 

individen bland annat leder till lägre självkänsla och ökat risk för psykisk och fysisk ohälsa, är 

mer vanligt förekommande bland värmländska barn än i övriga landet (Engh Kraft et al., 

2015). Författarna fastslår vidare att livsstilsfaktorer, miljöpåverkan och genetiska faktorer 

samt etnicitet, kultur och socioekonomi bidrar till utveckling av övervikt och fetma hos barn. 

Övervikt är vanligare bland barn som lever på landet eller tillhör socioekonomiskt utsatta 

grupper.  

2.8.3 Vuxnas hälsa 

Några av landstingets delmål för bättre hälsa bland vuxna är att minska tobaksanvändning och 

ohälsosam alkoholkonsumtion. Vidare ska övervikt och fetma minskas och hälsosamma mat- 

och solvanor, mer fysisk aktivitet och god sexuell hälsa förespråkas (Landstingsstyrelsen, 

2015). Enligt uppgifter från Landstingsstyrelsen (2015) lider 60 procent av Värmlands vuxna 

befolkning av övervikt eller fetma, ungefär 10 procent röker dagligen och förekomsten av 

malignt melanom har ökat. Det är de socioekonomiskt svagare som är mer utsatta. 

Den psykiska hälsan påverkas av individers fysiska hälsa och vice versa (WHO, 2017). 

Exempelvis kan stress och depression påverka risken för stroke och hjärtinfarkt (Rosengren, 
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2000). Enligt Landstingsstyrelsen (2015) påverkas den psykiska hälsan av förmågan att 

hantera stress, av sociala relationer, arbetslöshet, eventuell utsatthet och huruvida en individ 

har goda levnadsvanor. I likhet med de övriga bestämningsfaktorerna för hälsa påverkar de 

olika faktorerna varandra.  

2.9 Problemformulering 
Ekonomi och socioekonomisk status påverkar hur individer lever sina liv vilket beskrivits 

inledningsvis. Psykisk hälsa och fysiskt välbefinnande påverkar varandra. Upplevelsen av 

hälsa, i alla dess dimensioner, kan påverka huruvida en individ kan ta tillvara på och även 

påverka de olika faktorerna som ger bättre eller sämre hälsa.  

Individers förutsättningar att kunna påverka sin egen hälsa är olika beroende på 

socioekonomisk status. Samtidigt är individers hälsa en resurs och påverkar deras 

välbefinnande och socioekonomisk status. Sjukskrivningar ger exempelvis lägre inkomst 

vilket i sin tur påverkar livet i stort och kan minska möjligheter till hälsofrämjande åtgärder 

både för individen själv och dennes familj. Enligt litteraturen påverkar utbildningsnivån både 

inkomst och social status som i sin tur påverkar hälsa (Elgar et al., 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2017c; Marmot, 2005;). Landstinget i Värmland har efterfrågat en 

studie som undersöker föräldrars syn på ekonomi och hälsa och som komplement till redan 

befintlig kvantitativ data. Föräldrar påverkar i stor grad hur deras barn utvecklas och vilka liv 

de kommer att leva. Att uppnå en bättre förståelse för dessa frågeställningar kan underlätta 

arbetet att skapa bättre och mer jämlik folkhälsa. Denna studie kan ge en bättre kunskap om 

hur familjers ekonomi påverkar hälsan och vice versa samt om de upplever, och i så fall hur, 

att deras livskvalitet påverkas.  

3. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och 

hälsa, och hur det påverkar familjen att leva ett gott liv.  

3.1 Frågeställningar 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för föräldrars syn på ekonomi och hälsa och 

hur det påverkar familjer att leva ett gott liv. Syftet kommer att besvaras med hjälp av 

följande frågeställningar: 
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1. Vad innebär hälsa för familjerna och hur upplever de sin hälsa? 

2. I vilken omfattning anser familjer sig ha möjlighet att påverka sin hälsa? 

3. Hur tycker familjer att deras ekonomiska situation och socioekonomiska status i 

samhället påverkar hälsan? 

4. Hur påverkas familjernas ekonomi och socioekonomiska status samt möjligheter 

till förbättrad ekonomi av deras hälsa? 

5. Hur har ekonomin under föräldrarnas uppväxt påverkat deras hälsa?  

 

4. Centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de begrepp som anses vara mest centrala och av betydelse för studiens 

förståelse.  

Ekonomi – ”Ekonomi” (u.å.) definieras i Nationalencyklopedin som studierna av resursers 

bildande, organisation och användning vilket innebär samtliga arrangemang där människor 

söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov. Ekonomi kan i detta sammanhang 

ses som de finansiella medel som en människa har tillgång till. 

Ett gott liv – Vad som kännetecknar ett gott liv är subjektivt. Enligt Janlert (2000, s. 91) är 

enbart inkomst inget bra mått på att individen lever ett gott liv. Ett gott liv likställs i denna 

studie med livskvalitet som av WHO (1998) definieras som ”individual’s perceptions of their 

position in life in the context of the culture and value system where they live, and in relation 

to their goals, expectations, standards and concerns.” (s. 17). 

Fattigdom – I litteraturen skiljs mellan absolut och relativ fattigdom (Janlert, 2000, s. 91). 

Absolut fattigdom innebär att hushåll saknar resurserna som krävs för uppfyllande de mest 

grundläggande behoven för att upprätthålla mänskligt liv så som mat. Relativ fattigdom är ett 

mått där individer kan betraktas som fattiga i förhållande till en referens. Enligt EU:s 

definition innebär relativ fattigdom en inkomst efter skatt som understiger 60 procent av 

medianinkomsten (Andö, 2013). Vidare beskriver Janlert (2000, s. 91) att fattigdom kan 

mätas indirekt genom att enbart ta hänsyn till individens inkomst och direkt där 

utgångspunkten är vad individen verkligen äger eller konsumerar. 

Fysisk hälsa – Kroppsliga funktioner som rörelseförmåga, samspelet mellan nerver och 

muskler och hjärnans funktion påverkas av, och i sin tur påverkar, fysiska funktioner som 
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kondition, styrka, koordination och rörlighet. Välfungerande kroppsliga funktioner är ett 

tecken på god fysisk hälsa i människors vardag där fysisk aktivitet är av betydelse. Fysisk 

hälsa är även kopplad till den psykiska hälsan (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Psykisk hälsa – Enligt Nationalencyklopedin definieras psykisk hälsa (u.å.) som ett tillstånd 

som möjliggör att individen utvecklas optimalt i intellektuellt, emotionellt och fysiskt 

hänseende. Det kan även handla om en förmåga av självförverkligande.  

Social hälsa – Hälsa utgörs av flera dimensioner så som människans kroppsliga och psykiska 

tillstånd och enligt WHO:s definition av hälsa (1948) krävs även socialt välbefinnande. Social 

struktur och goda relationer inom närmiljön stärker individers hälsa och folkhälsan (WHO, 

1998). Vidare beskrivs att engagemang i olika sociala sammanhang stärker individens 

möjligheter att kunna påverka sin hälsa även på samhällsnivå. Att finnas i ett sammanhang 

och få bekräftelse är kopplat till socialt kapital och till social hälsa.  

Status – En beteckning som visar en persons ställning i en grupp eller också gruppens 

ställning i samhället. Status kan vara grundad på exempelvis makt, rikedom eller yrke och det 

är andras värderingar och samhällets värdesystem som avgör vad som ger hög status (Janlert, 

2000, s. 322).  

Socioekonomisk status – Det är ett mätvärde av en individs tillgång till eller besittning av 

ekonomiska och sociala resurser i form av individens egendom, makt och prestige och visar 

individens status i samhället. För att mäta socioekonomisk status hos vuxna graderas främst 

utbildning, inkomst och arbete. Ibland används även mått som en individs totala välfärd och 

socioekonomisk status i individens närmiljö och barns socioekonomiska status. 

(Socioeconomic status, 2007).  

Välbefinnande – Janlert (2000, s. 362) beskriver välbefinnande som en känsla av att må bra. 

 

5. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt. Studiens empiri knyter an till 

den teoretiska referensram som beskrivs i avsnittet. 
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5.1 Hälsa ur ett holistiskt, salutogent och ekologiskt perspektiv 
Den holistiska ansatsen tillhör den humanistiska inriktningen av hälsoteorier. Utgångspunkten 

är att det fokuseras på hälsa istället för på sjukdom. Den humanistiska inriktningen är 

motsatsen till den biomedicinska inriktningen (Medin & Alexanderson, 2000). Enligt Pellmer 

och Wramner (2009) är den humanistiska synen på hälsa mer positiv än i den biomedicinska 

inriktningen. Individen är aktiv och har en skapande roll där hen ingår i ett samspel med sin 

omgivning. Inom den holistiska ansatsen är hälsa enligt Medin och Alexanderson (2000) 

knuten till i vilken omfattning en individ har möjligheten att socialt, kulturellt och ekonomiskt 

uppnå det som är viktigt för hen. Grundtanken är alltså att hälsa och sjukdom påverkar 

individens handlingsutrymme och även dess ekonomi och allt i livet som påverkas av 

ekonomin. På WHO:s konferens i Ottawa 1986 har hälsa beskrivits som en daglig resurs som 

bidrar till att individer kan leva socialt och ekonomiskt produktiva liv. Förutsättningar för 

hälsa ansågs vara fred, tillräckliga ekonomiska resurser, mat och bostad samt ett stabilt 

ekosystem och hållbar utveckling. Kopplingen mellan sociala och ekonomiska villkor, 

individers fysiska omgivning och livsstil lyfts i det holistiska synsättet (Tillgren, Ringsberg & 

Olander, 2014).  

Aaron Antonovsky som grundat det salutogena perspektivet fastslog att hälsa och sjukdom 

ska ses i ett kontinuum och att det ena inte utesluter det andra. Hälsan påverkas av individens 

förmåga att bemästra sin omgivning. Den salutogena ansatsen lyfter de faktorer som leder till 

hälsa (salutogenes) istället för de som skapar sjukdom (patogenes) (Tillgren et al., 2014). 

Enligt Antonovskys teori är en känsla av sammanhang (KASAM) av betydelse för att uppnå 

hälsa och välbefinnande. KASAM består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Det handlar om huruvida en individ kan förstå sig själv, sin situation och sina 

känslor, finna möjligheter att hantera svårigheter i livet och uppleva att livet är meningsfullt 

trots de svårigheterna som ibland finns. Beroende på hur stark KASAM en individ upplever 

att hen har kan hen påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. Den teorin knyter an till den 

holistiska och ekologiska ansatsen. Gemensamt för de olika hälsoteorierna inom den 

humanistiska inriktningen är att individen ska ses i det sammanhang hen befinner sig i och att 

hen är i ett ständigt samspel med sin omvärld. I den ekologiska ansatsen inkluderas 

biologiska, sociala och mentala aspekter. Vidare innebär ansatsen en helhetssyn där hälsans 

bestämningsfaktorer anses vara beroende av varandra och av hur individen samspelar med 

dessa (Medin & Alexanderson, 2000).  
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Bronfenbrenners ekologiska modell som illustreras i Figur 2 (se nedan) visar individen som 

en del av de miljöer och system hen ingår i (Tillgren et al., 2014). Modellen är i likhet med 

modellen över hälsans bestämningsfaktorer som illustreras i Figur 1 (se s. 4) en ekologisk 

modell. Den förbättrar förståelsen av och förtydligar den komplexitet som finns mellan de 

olika faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. Tillgren et al. (2014) hänvisar till 

Pelikan (2007) och fastslår att genom att förstå individens hälsa som ett socialt fenomen och 

ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till individens livsbetingelser läggs grunden för planering 

och genomförande för hälsofrämjande arbete.  

 

 

Figur 2. Från Bronfenbrenner’s Ecological Theory of Development, av Hchokr, 2012, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Deve

lopment_(English).jpg CC-BY-SA-3.0 

Bronfenbrenners modell består av fyra samverkande system där mikrosystemet är det innersta 

och beskriver individens dagliga kontakt med till exempel familjen. Mesosystemet beskriver 

interaktioner och relationer inom mikrosystemet så som ett föräldrasamtal i skolan. 

Kommunens ekonomi är ett exempel på ett system som indirekt påverkar familjers välfärd 

och ingår i exosystemet. Makrosystemet visar sociokulturella faktorer i samhället som 

lagstiftning, värderingar och samhällsekonomi. Individens hälsa och folkhälsan påverkas av 
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alla de olika faktorerna i de fyra systemen som både samspelar med och påverkar varandra. 

Centralt i det ekologiska perspektivet är att hälsa har sin utgångspunkt hos individen och 

samhället och utvecklas i ett samspel mellan individen och de olika strukturer på olika 

samhällsnivåer, vilket visas tydligt i både Bronfenbrenners och Dahlgrens och Whiteheads 

modell (Dahlgren & Whitehead, 1991; Tillgren et al., 2014).   

5.2 Health literacy 
På svenska översätts health literacy ibland till hälsokompetenser, -förmågor, -kapaciteter, -

färdigheter, -kunskap och -medvetenhet (Olander, et al., 2014). Eftersom det inte finns ett 

allmänt accepterat begrepp på svenska används här den engelska benämningen. Health 

literacy är ett förhållandevist modernt begrepp och det infördes i WHO:s Health Promotion 

Glossary 1998 (s. 10).  

“Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the 
motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information 
in ways which promote and maintain good health.” 

Health literacy är ett flerdimensionellt begrepp som beskriver individers kognitiva och sociala 

förutsättningar som skapar motivation och ger individen möjlighet att förstå och ta till sig 

information för att bibehålla och främja hälsa. Hälsa definieras i ett holistiskt, ekologiskt och 

salutogent perspektiv. Health literacy är kopplat till hälsans sociala bestämningsfaktorer som 

kan stärka individers health literacy (Olander et al., 2014). Författarna beskriver vidare att 

stärkt health literacy möjliggör hållbara investeringar i hälsa på både individ- och 

samhällsnivå. Det i sin tur påverkar folkhälsan i stort. Begreppet health literacy är därför 

relevant för denna studie. 

Enligt WHO:s definition (1998) handlar health literacy om individens kompetens, kunskap 

och även självförtroende att kunna ta till sig och omsätta information som syftar till att 

förbättra hälsa. Det räcker inte att enbart ge ut skriftlig information om hälsofrämjande 

åtgärder utan individer måste stärkas i att ta till sig och omsätta den information som finns 

och därför har health literacy sin utgångspunkt i empowerment. WHO (1998) beskriver 

empowerment som den process där individer genom ökad kontroll över sina beslut och 

handlingar kan påverka sin hälsa. Lägre health literacy kan påverka individers hälsa genom att 

begränsa personlig, social och kulturell utveckling och samtidigt förhindra utvecklingen av 

health literacy.  
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5.2.1 Health literacy och ojämlikhet i hälsa 

Utöver att health literacy belyser huruvida individer kan ta till sig hälsokommunikation och 

vikten av de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa sätts även fokus på de faktorer som kan 

öka ojämlikhet i hälsa och vad som kan öka individers och befolkningens health literacy 

(Olander et al., 2014). Health literacy kan bidra till ojämlikhet i hälsa för att lägre health 

literacy förekommer mer bland svaga socioekonomiska grupper så som etniska minoriteter, 

äldre, långvarigt sjuka individer och de med funktionsvariationer (Tillgren et al., 2014). Med 

anknytning till WHO:s definition av health literacy (1998) och i likhet med Antonovskys teori 

om KASAM, blir det tydligt att det bland annat krävs personliga färdigheter för att uppnå 

health literacy och förstå information med råd om hälsa och sedan kunna omsätta dessa i sin 

vardag och uppnå bättre hälsa.  

WHO (2013) fastslår att health literacy visar tydligare på en individs möjlighet att uppnå hög 

hälsostatus än utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning och etnisk bakgrund. Begränsad 

health literacy är kopplat till sämre hälsa mätt i bland andra riskbeteende som rökning och 

förekomst av kroniska sjukdomar och kortare livslängd. Enligt resultat från The European 

Health Literacy Survey (WHO, 2013) finns ett samband mellan health literacy och 

självuppskattad hälsa. Lägre health literacy förekommer oftare hos utsatta individer som de 

med lägre utbildningsnivå, äldre eller individer med migrationsbakgrund och det verkar finnas 

en koppling till sociala gradienten. Health literacy var ett prioriterat område vid WHO:s 

nionde konferens i Shanghai 2016. Enligt WHO (2016a) är det viktigt att health literacy lyfts 

från individen och även blir ett ansvar för hela samhället i syfte att uppnå bättre och mer 

jämlik folkhälsa. Det med anledning att högre health literacy inom befolkningar är kopplat till 

olika sociala fördelar så som effektivare mobilisering av samhällen exempelvis då det gäller 

att förbättra sociala, ekonomiska och miljömässiga bestämningsfaktorer. Vidare framhålls att 

insatser som stärker health literacy kan minska ojämlikhet inte enbart inom hälsa utan även 

inom andra områden (WHO, 2016a). Att stärka health literacy på samhällsnivå med fokus på 

de mest utsatta grupperna anses vara ett effektivt verktyg för att minska ojämlikhet i världen.  

5.3 Social gradient i hälsa 
Social gradient inom hälsa betyder enligt WHO (u.å.) att ojämlikhet drabbar alla och att 

hälsoskillnader finns mellan alla olika socioekonomiska grupper (S 2015:02). 
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Den sociala gradient som finns i hälsa i Sverige har vuxit och det har blivit tydligare 

skillnader i hälsa bland individer med olika socioekonomisk status (Folkhälsomyndigheten, 

2017c).  

Marmot (2005) beskriver att vuxnas dödlighet i Bangladesh, ett land som präglas av 

fattigdom, sjunker med stigande utbildning. Samma fenomen ses i rika länder med helt andra 

materiella förutsättningar och Marmot (2005) lyfter att det antyder förekomsten av ett kausalt 

samband mellan status och hälsa. Även om den sociala gradient i hälsa finns i både fattiga och 

rika länder finns skillnader i vad som påverkar den sociala gradienten. I fattigare länder 

handlar det främst om brist och ojämn fördelning av materiella saker för att uppfylla 

individers grundläggande behov som exempelvis att ha tillgång till mat och rent vatten. I 

rikare länder kan det också vara materiella behov som inte tillfredsställs men det är även 

vanligt med fysiska behov, kompetens samt spirituella och psykosociala behov.  

Inom såväl globalt som nationellt folkhälsoarbete är utgångspunkten för hälsofrämjande 

åtgärder och insatser hälsans bestämningsfaktorer (CSDH, 2008; Dahlgren & Whitehead, 

1991; Pellmer & Wramner, 2009). Hälsans bestämningsfaktorer kan stärkas genom politiska 

och även individuella beslut som gynnar befolkningen och utsatta riskgrupper för att 

därigenom minska klyftorna i samhället och effekten av den sociala gradienten.  

5.4 Socialt kapital 
Socialt kapital är en tillgång för förtroende och ömsesidighet mellan medborgarna i ett 

samhälle (Janlert, 2000, s. 310). Det skapas vid deltagande i sociala nätverk och av civilt 

engagemang och bygger på relationer mellan individer. Enligt Pellmer och Wramner (2009) 

är socialt kapital en del av hälsans bestämningsfaktorer och på samhällsnivå kan begreppet 

användas för att få en ökad förståelse för hur individers och hela befolkningens hälsa påverkas 

av politiska, sociala och ekonomiska system. Janlert (2000, s. 310) lyfter att många författare 

beskriver att socialt kapital är mycket betydelsefullt för folkhälsan i ett land. Eriksson (2012) 

fastslår att socialt kapital är både en individuell tillgång och en kollektiv egenskap. 

Teorier om betydelsen av socialt kapital på hälsa bygger på att det finns ett värde i att ingå i 

sociala nätverk och att det leder till positiva effekter för individen och samhället. Individer får 

möjlighet till kunskap, information och kontakter samt materiellt- och socialt stöd. Samhället 

gynnas för att aktiva sociala nätverk underlättar samarbeten (Eriksson, 2012). Individers 

möjligheter till att ingå i sociala nätverk och uppnå bättre socialt kapital kräver ofta en viss 
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tillgång till resurser som individen kan investera i nätverket. Det betyder att redan resursstarka 

individer har en fördel i att bygga upp och ta del av sociala nätverk. Kollektivt socialt kapital 

som kan finnas i ett område har positiva effekter för individer i området men också för hela 

samhället och påverkar demokrati, ekonomi, trygghet och folkhälsa. Eriksson (2012) hänvisar 

till studier som visat att det finns samband mellan högre tillgång till socialt kapital och bättre 

självuppskattad hälsa. I en svensk studie från 2010 framkom att det finns ett positivt samband 

mellan tillgången till kognitivt och strukturellt socialt kapital och självrapporterad hälsa 

oavsett kön och utbildningsbakgrund. Samtidigt framkom att sannolikheten att ha tillgång till 

socialt kapital är mycket högre för individer med hög utbildningsnivå jämfört med de 

individer som enbart har grundskoleutbildning eller motsvarande. Sambanden mellan 

kollektivt socialt kapital och hälsa är inte lika tydliga då studier visat olika resultat för olika 

befolkningsgrupper och kontext (Eriksson, 2012). 

5.5 Levnadsvanor och individens möjligheter att påverka hälsa 
Modellen över hälsans bestämningsfaktorer visar att individen själv kan bibehålla och främja 

sin hälsa genom val av olika livsstilsfaktorer. Dessa faktorer är rökning, användning av 

alkohol och droger, sex och samlevnad, sömn-, kost- och motionsvanor (Dahlgren & 

Whitehead, 1991).  

Politiska beslut och åtgärder som är inriktade på såväl samhället, gruppnivå och på individer 

kan främja hälsa genom att stärka individens välbefinnande och därigenom underlätta för 

goda levnadsvanor. I de åtta övergripande hälsomål som Kommissionen för jämlik hälsa har 

föreslagit utgör levnadsvanorna ett eget hälsomål (SOU 2017:47). Enligt Kommissionens 

förslag (2017) påverkas individers hälsa direkt av levnadsvanorna som är starkt kopplade till 

inlärda beteenden och sociala sammanhang. Målområdet om levnadsvanorna har en koppling 

till de övriga målområden som Kommissionen formulerat. Till exempel förbättras individers 

förutsättningar att göra hälsosamma val av att få en bra start i livet och bo i en trygg miljö. 

Svenskars levnadsvanor är kopplade till socioekonomisk status. Det framgår av litteraturen att 

lägre socioekonomisk status är förknippat med ökat riskbeteende gällande levnadsvanor och 

ger sämre förutsättningar att uppnå god hälsa (Pickett & Wilkinson, 2014; SOU 2017:47).  
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6. Metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning av studiedesignen och av studiens ansats. Vidare beskrivs 

hur provintervjun har genomförts och hur denna har lett till den slutgiltiga intervjuguiden. Det 

redogörs för hur urvalet och datainsamlingen gått till samt för studiens analysmetod. Slutligen 

belyses de olika etiska överväganden som gjorts för att höja studiens kvalitet. 

I studien används kvalitativ metod i syfte att uppnå en bättre förståelse av och få mer kunskap 

om föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa, samt hur dessa faktorer påverkar 

ett gott liv. Ordet informanter används som benämning på de individer som deltagit i 

intervjuerna (Danielson, 2012). Kvalitativ metod är forskning som enligt Yin (2013) 

kännetecknas av en strävan efter att undersöka individers åsikter och synsätt samt deras liv 

under verkliga förhållanden. Det handlar om att se till de sammanhang som individer lever i 

och att få en förståelse om såväl rådande som framväxande begrepp som kan förklara 

individers sociala beteende.  

6.1 Design 
Studiens ansats är induktiv och data har samlats in med hjälp av enskilda intervjuer. 

Informanternas berättelser och upplevelser står i fokus och skapar de koder och kategorier 

som sedan leder till ett resultat (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). I 

syfte att få ökad kunskap om föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa har 

enskilda föräldrars åsikter och tankar kring ämnet samlats in. 

Efter att studiens syfte hade formulerats bestämdes det att kvalitativa intervjuer lämpade sig 

bäst för att samla in den data som behövdes för att besvara forskningsfrågorna och för att få 

en ökad förståelse av ämnet (Yin, 2003). Intervjuer som datainsamlingsmetod är visserligen 

tidskrävande men de är enligt Danielson (2012) ofta ett bra verktyg för att få ett betydelsefullt 

kunskapsbidrag. Kvalitativa intervjuer liknar snarare ett samtal och varje enskild intervjus 

struktur skapas utifrån interaktionen mellan intervjuaren och informanten. En intervjuguide 

kan användas för att ge en tankeram men exakt vilka frågor som ställs till varje enskild 

informant och ordningen på frågorna bestäms under intervjun. I den kvalitativa intervjun ställs 

främst öppna frågor och ett mål är att informanten besvarar dessa utförligt och beskrivande, 

delar med sig av sina erfarenheter och använder sina egna ord (Danielson, 2012). Enligt Yin 

(2003) är syftet med kvalitativ forskning att ”avbilda en komplex social värld ur deltagarnas 

perspektiv” (s. 138). Intervjuerna bygger på ett fenomenologiskt forskningsperspektiv vilket 
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innebär ett antagande om att informanterna ger en korrekt bild av verkligheten och beskriver 

världen hur den är (Rosberg, 2012).  

6.2 Urval 
Med mål att kunna uppfylla studiens syfte har ett delvis strategiskt urval av informanter gjorts 

(Trost, 2010). Variabler som ansågs vara av teoretisk betydelse har valts ut. Eftersom studiens 

syfte var att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa och hur det 

påverkar familjen att leva ett gott liv bestämdes att samtliga informanter var tvungna att ha 

minst ett barn i åldrarna 0 till 18 år. Dessutom skulle informanterna bo i Värmland. 

Urvalsmetoden som har använts i studien kallas enligt Trost (2010) för lämplighetsurval och 

är en metod för att få ett strategiskt urval. Samtidigt som alla informanter behöver uppfylla 

inklusionskriterierna för studien är det av värde i kvalitativa studier att uppnå variationer inom 

studiepopulationen.  

Rekrytering av en förälder som ville delta i en provintervju gjordes via plattformen Facebook 

i februari månad 2018. Studiens upplägg och syfte beskrevs kortfattat och det informerades 

om att det gällde en testintervju. En 30-årig kvinna med ett tvåårigt barn har anmält sitt 

intresse att delta efter att hon fått läsa informationsbrevet (se Bilaga I).  

För att senare komma i kontakt med möjliga informanter har ett större antal individer i 

intervjuarens bekantskapskrets som uppfyllde variablerna tagits kontakt med via e-post. Detta 

gjordes också i februari 2018. Intervjuaren har informerat om studien och dess syfte. Vid 

intresse har sedan informationsbrevet mailats till den potentiella informanten som därefter 

meddelat eventuellt intresse. Av de som intervjuaren tagit kontakt med har fem individer velat 

delta i studien varav en senare fick ändrade arbetsförhållanden och tackade nej till studien 

innan intervjun hade genomförts. De övriga två informanterna som deltagit i studien har 

rekommenderats av utomstående personer som hade fått vetskap om studien. Informanterna 

kontaktades av intervjuaren och efter att de tagit del av informationsbrevet och anmält sitt 

intresse att delta i studien avtalades en tid för intervju (se Tabell 1).  

Den redovisade åldern på informanterna och deras barn motsvarar den kronologiska åldern 

vid intervjutillfället. 
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Tabell 1. Översikt över informanterna 

Kön och ålder Civilstånd Sysselsättning Barn Barn 

(Provintervju) 

1: Kvinna,  

30 år 

Sambo Timanställd, friskvård Flicka,  

2 år 

 

2: Man, 29 år Gift Föräldraledig Pojke,  

5 år  

Flicka,  

1 år 

3: Man, 36 år Skild, sambo Student Flicka,  

14 år 

Pojke,  

11år  

4: Kvinna,  

28 år 

Sambo Student Flicka,  

7mån 

Flicka,  

7 mån 

5: Kvinna,  

39 år 

Gift HR-strateg Pojke,  

11år 

Pojke,  

7 år 

6: Kvinna,  

36 år 

Gift Hälsopedagog Flicka,  

8år 

Flicka,  

4 år 

7: Man, 35 år Gift Tjänsteman, 
personalplanering 

Flicka,  

7 år 

Pojke,  

4 år 

 

6.3 Datainsamling 
Enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod går ut på att förstå informantens tankesätt, vad 

den känner och dess erfarenheter samt hur föreställningsvärlden ser ut (Trost, 2010). Under 

intervjuer är det av stor vikt att intervjuaren lyssnar på det som informanten säger men också 

att rätt uppföljningsfrågor ställs för att få svar på forskningsfrågorna. Enligt Danielson (2012) 

är en semistrukturerad intervju flexibel och intervjuguiden fungerar snarare som ett stöd än ett 

fast frågeformulär. Frågorna måste inte tas i samma ordning i varje intervju utan kan anpassas 

efter intervjuns naturliga flöde. Ibland kan även frågor utelämnas om de bedöms att inte passa 
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in i sammanhanget. Det är av vikt att ge informanten tid att svara på frågorna och att inte 

skynda igenom intervjun. Enligt Smith och Osborn (2015) kan kvalitativa intervjuer ta mycket 

tid och det är inte ovanligt att de varar i minst en timme. För att underlätta för informanten 

rekommenderas att inte flera frågor ställs samtidigt och det underlättar även senare vid 

transkriberingen och analysen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod ansågs 

vara lämplig för att kunna besvara forskningsfrågorna och därmed uppfylla studiens syfte. En 

viss förförståelse i ämnet kan ha haft påverkan på både val av ämnet för studien, formulering 

av frågorna i intervjuguiden samt genomförande av intervjuerna. Intervjuarens förkunskaper 

och intressen och hur dessa kan ha påverkat studiens genomförande och resultat kommer att 

diskuteras. 

Datainsamlingen till studien gjordes i form av enskilda semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor (Danielson, 2012). För att pröva och eventuellt revidera intervjuguiden har en 

provintervju genomförts under vecka fem år 2018. Den reviderade intervjuguiden som 

använts består av sju olika frågeområden och 28 öppna frågor och även ett antal stödord (se 

Bilaga III).  

Att göra en pilotstudie, det vill säga en provstudie som är mindre omfattande än den tilltänkta 

studien, ger intervjuaren möjlighet att testa studieupplägget och i detta fall intervjuguiden och 

kan ses som ett lärotillfälle (Yin, 2003). Dessutom kan det säkerställas att den tekniska 

utrustningen fungerar samt att planerad tid för intervjuerna är hållbar (Danielson, 2012). 

Intervjuguiden fungerar som tankeram och ger stöd under intervjun och att täcka in alla 

frågeområden (Danielson, 2012; Yin, 2003). Intervjuernas naturliga utveckling styr sedan 

ordningen i vilken frågorna ställs samt deras exakta formulering. I studien var strävan att 

uppnå naturliga samtal med informanterna där dessa har haft möjlighet att ge uttryck för sina 

tankar och upplevelser. Genom anpassade följdfrågor har intervjuaren här haft möjlighet att 

säkerställa att samtliga frågeområden behandlats under intervjuerna (Yin, 2003).  

Innan provintervjun fick informanten ytterligare en gång möjlighet att läsa studiens 

informationsbrev och blev informerat att hon deltar i en testintervju vilket Yin (2003) 

framhåller är viktigt att informera om. Intervjun genomfördes på ett bibliotek. Intervjuguiden 

användes som ett stöd för att under samtalet beröra samtliga frågeområden. Redan under 

intervjun konstaterades att några frågor skulle behöva läggas till i intervjuguiden för att få en 

mer komplett bild av föräldrarnas syn på och tankar om ekonomi och hälsa.  
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Resterande informanter intervjuades under veckorna tio och elva år 2018. Utöver 

provintervjun där en kvinna intervjuades genomfördes sex intervjuer, tre stycken med 

respektive kön. Platsen för intervjun kan påverka datainsamlingen och därmed i förlängningen 

studiens resultat (Smith & Osborn, 2015). Författarna föreslår att det väljs en plats där 

informanten känner sig bekväm och där intervjun kan genomföras ostörd. En av intervjuerna 

genomfördes i informantens hem, två genomfördes i ett grupprum på universitetsbiblioteket, 

ytterligare två intervjuer gjordes på respektive informants kontor och en informant 

intervjuades på ett café. Alla intervjuer kunde genomföras utan större störmoment, under en 

intervju kom någon in på kontoret och senare ringde informantens telefon. Även i en annan 

intervju kom någon in på informantens arbetsrum, dock hände det efter att sista frågan hade 

besvarats och intervjun höll på att avslutas. Intervjuerna pågick i mellan 42 och 56 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefonens ljudupptagare. Trost (2010) framhåller 

att det är av fördel att spela in intervjuerna för att kunna koncentrera på samtalet och för att 

kunna lyssna på intervjuerna i efterhand. Dock finns det även nackdelar med att använda en 

ljudupptagare. Det är mödosamt att spola fram och tillbaka och att skriva ut intervjuerna samt 

att informantens kroppsspråk inte framkommer i inspelningen. Trost (2010) betonar att 

intervjuarens minne är mycket viktig vid både analys och tolkning av det insamlade 

materialet. Efter varje enskild intervju har intervjuaren gjort några minnesanteckningar. När 

intervjuerna transkriberades har också pauser och skratt markerats. Intervjuerna har skrivits ut 

ordagrant. När informanten använde ett upprepat antal utfyllnadsord har det istället gjorts en 

markering.  

6.4 Databearbetning och analys 
Efter att provintervjun hade genomförts i februari transkriberades den och analyserades enligt 

konventionell kvalitativ innehållsanalys där innehållet styr bildningen av koder och kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden har därefter reviderats. Frågorna som lades 

till efter provintervjun var B4, uppföljningsfråga D1, D10 och fråga G. 

Provintervjun var innehållsrik och mycket av den information som framkommit ansågs vara 

av stort intresse för syftet varpå provintervjun, med informantens tillåtelse, har använts i 

studien.  

Dataanalysen av de övriga intervjuerna gjordes i april 2018. Efter att intervjuerna hade 

transkriberats bearbetades dessa med kvalitativ innehållsanalys. Det är en empirisk metod 

som kan anpassas till intervjuarens erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ 
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innehållsanalys är en flexibel metod för att analysera texter (Hsieh & Shannon, 2005). Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) används kvalitativ innehållsanalys främst inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap och fokuserar på att tolka texter. 

Metoden kan användas på olika typer av data som observationsprotokoll och dagböcker men 

också utskrivna intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys är en användbar metod för tolkning av 

data som används inom olika forskningsområden. Hsieh och Shannon (2005) delar in 

kvalitativ innehållsanalys i en metod med tre olika tillvägagångssätt. I studien har kvalitativ 

innehållsanalys använts. Den studiedesignen förutsätter en induktiv ansats. Genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehållet kan intervjuaren med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys beskriva variationer i materialet. Graneheim och Lundman (2004) lyfter att 

dessa vid analys redovisas i olika kategorier och teman. Kategorierna återger textens 

uppenbara innehåll och visar den manifesta tolkning som har gjorts. Textens underliggande 

budskap, som också kallas det latenta budskapet, redovisas i form av teman. Vidare 

framhåller Lundman och Graneheim (2012) vikten av att se till textens sammanhang och att 

informanternas bakgrund så som bland annat ålder, kön, familjesituation och utbildning har 

betydelse för tolkningen.  

Databearbetningen började redan när intervjuerna transkriberades (Danielson, 2012). 

Intervjuaren har lyssnat på intervjuerna och samtidigt läst utskrifterna och korrigerat 

eventuella felaktigheter som uppstått under transkriberingen. Därefter har det ytterligare 

lyssnats på varje enskild intervju för att få en bättre förståelse av hela materialet. Sedan har de 

utskrivna intervjuerna, som totalt utgjorde 96 A4-sidor, använts i analysprocessen.  

Samtliga intervjuer utgör studiens analysenhet. Dessa är tillräckligt stora för att ge ett 

sammanhang och samtidigt tillräckligt små för att ge en överblicka över hela kontexten vid 

framtagning av de meningsbärande enheterna som ligger till grund för analysen (Graneheim 

& Lundman, 2004). Efter att den transkriberade texten hade lästs ytterligare en gång 

markerades meningsbärande enheter i varje enskild intervju. Vid identifiering av dessa 

enheter gjordes genomgående en koppling till studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, vilket enligt Lundman och Graneheim (2004) innebär att innehållet förkortas 

samtidigt som kärninnehållet kvarstår. Den delen av analysen sker på manifest nivå, det vill 

säga att det är det uppenbara innehållet som analyseras. Därefter skapades koder ur den 

kondenserade texten. Koderna bildade sedan preliminära subkategorier och kategorier som 

har diskuterats med handledaren. Diskussionen genererade i de slutgiltiga subkategorierna och 

kategorierna. I detta steg av analysen gjordes en latent tolkning av materialet. Det betyder att 
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det underliggande innehållet i intervjuerna tolkades. Efter att dataanalysen var avslutat 

skapades en tabell för att ge läsaren en överblick över studiens resultat. Dessutom har 

resultatet beskrivits i text i avsnitt 7 och citat från informanterna har använts för att det stärka 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att korrigera citaten enligt 

svenska skrivregler höjs läsarens upplevelse av texten. För att säkerställa att inget betydande 

innehåll skulle gå förlorat ändrades inte informanternas ordval. Analysen av datamaterialet 

har resulterat i fem subkategorier fördelade på två kategorier (se Tabell 2). 

Tabell 2. Analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det kan ju också ha mycket 
med intresse och kunskap 
att göra. Hur man väljer 
och vad man väljer att 
lägga sina pengar på.  

Det kan också 
ha med 
intresse och 
kunskap att 
göra vad man 
väljer att lägga 
sina pengar på. 

(1) Intresse 
och kunskap 
styr vad 
pengar läggs 
på 

Levnadsvanor 
och livsstil 

Prioritering 
och 
investering 

Det är ju en fråga om tid 
också. Det är inte bara 
ekonomi utan det är ju, 
ähm, alltså du måste ju 
jobba. Som med min 
sambos och själv för min 
egen del så att, att det, det 
blir ju, man får ju jobba 
mycket för att ha råd med 
att göra de här sakerna som 
man, som är bra för hälsan.  

Det är en fråga 
om tid för man 
måste ju jobba 
för att ha råd 
med saker som 
är bra för 
hälsan.  

(3) Ha tid 
att jobba 

Tid och 
utrymme 

Hinder och 
möjligheter 

Men om, om jag håller mig 
frisk äh, psykiskt och 
fysiskt så har jag ju större 
liksom då har jag ju bättre 
egenskaper med mig för att 
klara av livet. Arbetslivet 
och privatlivet och allting.  

Om jag håller 
mig fysiskt och 
psykiskt frisk 
har jag bättre 
egenskaper för 
att klara 
arbetslivet och 
privatlivet.  

(6) Vara 
frisk för 
bättre 
egenskaper i 
arbetslivet 

Social status 

 

Hinder och 
möjligheter 
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6.5 Etiskt förhållningssätt 
Studien är ett magisterarbete och kommer att publiceras som ett sådant. Innan 

rekryteringsprocessen av informanter påbörjades inhämtades ett etiskt godkännande från 

handledaren för arbetet.  

För att säkerställa att studien uppnår god kvalitet har intervjuaren följt Vetenskapsrådets 

rekommendationer gällande god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningskravet 

uppfylls eftersom det är av intresse för samhället och medborgarna att uppnå bättre insikt och 

kunskaper om föräldrars syn på ekonomi och hälsa. Resultatet från studien kan gynna 

folkhälsoarbetet i Värmland. Genom att med hjälp av informationsbrevet informera 

informanterna om studiens syfte, genomförande och vilken institution som står bakom den 

uppfylls Vetenskapsrådets informationskrav. Det är en av flera forskningsetiska kodexar som 

syftar till att forskningen utförs på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapsrådet, u.å.; 

Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckeskravet har uppfyllts. Det innebär att informanten måste ge 

sitt samtycke till studien och vet att deltagandet sker på egen fri vilja. Dessutom ger 

informanten sitt samtycke till att den information som framkommer under datainsamlingen 

används i forskningssyfte. Samtliga informanter har deltagit frivilligt och de har i förväg via 

informationsbrevet och muntligt i början på intervjun informerats om samtyckeskravet. 

Informanten som deltagit i provintervjun har gett sitt samtycke muntligt. De resterande 

informanterna har fyllt i en samtyckesblankett om att de samtycker till studien (se Bilaga II). 

Vidare har samtliga informerats om att de har rätt att avbryta intervjun och sitt deltagande i 

studien utan negativa konsekvenser för vederbörande. Allt material som samlats in i samband 

med studien har behandlats konfidentiellt för att uppfylla Vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav. Materialet har inte lämnats ut till obehöriga, det har förvarats på säker 

plats och informanterna har avidentifierats. Fullständig anonymitet kunde inte uppnås i 

studien eftersom intervjuaren vet vilka informanter som intervjuats. Däremot har 

informanterna anonymiserats gentemot läsaren genom att de getts siffror och inga 

personbeskrivningar som kan identifiera deltagarna har gjorts (Yin, 2003). Efter att analysen 

var genomförd har ljudfilerna raderats. De utskrivna intervjuerna samt analysen av dessa 

kommer att bevaras och arkiveras vilket informanterna har fått veta i förväg av sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådets nyttjandekrav har uppfyllts genom att det material 

som samlats in enbart använts i denna studie och i syfte att besvara forskningsfrågorna. 
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6.6 Kvalitetsaspekter i kvalitativ forskning 
Enligt Lundman och Graneheim (2012) syftar all forskning till att finna ny kunskap. Denna 

tolkas och det finns ofta flera sanningar vilket leder till att intervjuaren måste visa 

trovärdigheten (trustworthiness) av sina resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Inom 

kvalitativ forskning används begreppen giltighet (dependability), tillförlitlighet (credibility) 

och överförbarhet (transferability). Vidare har intervjuarens delaktighet under intervjun 

betydelse för resultatet (Lundman & Graneheim, 2012).  

Giltighet handlar om sanning och huruvida studiens resultat visar det som var avsett att 

undersökas (Lundman & Graneheim, 2012). Giltighet är också en aspekt som är beroende av 

tid. Om datainsamlingen sträcker sig över längre tid eller upprepas efter lång tid kan olika 

omgivande faktorer ha ändrats som i sin tur påverkar intervjuarens agerande och 

beslutsfattande vid datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2004). Studien har genomförts 

under en tidsperiod på cirka fem månader och samtliga intervjuer gjordes inom sju veckor. 

Tillförlitlighet berör frågor som hur väl kategorier och teman täcker den data som samlats in 

och som är relevant för syftet. Genom att visa och diskutera varför data har inkluderats 

alternativt uteslutits från analysen och använda lämpliga citat från transkriberingen höjs 

tillförlitligheten. Intervjuaren har förbättrat studiens tillförlitlighet genom att under hela 

analysprocessen reflektera över alternativa tolkningar av data och diskuteras dessa och hur 

bildningen av koder och kategorier kan ha påverkats (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Graneheim, 2012). Överförbarhet av studien kan diskuteras av intervjuaren men 

det är läsarens uppgift att avgöra om och i så fall i vilken omfattning som resultatet kan 

överföras till liknande situationer eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004).  

Vid tolkningen av en text finns alltid olika alternativa sanningar och intervjuarens 

förförståelse, åsikter och personliga bakgrund har betydelse för resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att diskutera dessa aspekter, och även studiens giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet, i studiens metoddiskussion höjs studiens 

kvalitet. Det har eftersträvats att presentera studiens genomförande och resultat detaljrikt och 

på ett sätt som möjliggör att läsaren kan dra alternativa slutsatser för att det enligt Graneheim 

och Lundman (2004) ökar en studies trovärdighet. 



 

 32 

7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i en övergripande tabell och i löpande text 

innehållande citat från intervjuerna (se Tabell 3). 

Av analysen framkom två kategorier ”Hinder och möjligheter” och ”Prioritering och 

investering” som visade sig som viktiga när det handlar om informanternas syn på kopplingen 

mellan ekonomi och hälsa, samt att kunna leva ett gott liv. Kategorin ”Hinder och 

möjligheter” innefattar subkategorierna Social status och Tid och utrymme och kategorin 

”Prioritering och investering” består av subkategorierna Samhällets roll, Levnadsvanor och 

livsstil och Uppväxtvillkor, vilka presenteras mer ingående nedan. 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier. 

 

7.1 Hinder och möjligheter 
I denna kategori beskrivs de hinder och möjligheter som framkom ur analysen när det gäller 

kopplingen mellan ekonomi och hälsa så som social status och tid och utrymme, vilka 

presenteras mer ingående nedan.  

7.1.1 Social status 

Subkategorin beskriver hur faktorer som var informanterna är geografiskt bosatta, hur deras 

arbetsmarknadssituation ser ut, yrke och utbildning, inkomst, egendom och tillgång till 

materiella och kulturella ting samt generella levnadsförhållanden och att det kan innebära 

hinder eller möjligheter för att ha god ekonomi och hälsa samt leva ett gott liv. 

Det framkom av informanterna att god ekonomi skapar möjligheter och ger individer frihet att 

göra det de tycker om och mår bra av. God ekonomi ansågs kunna främja hälsa, vilket till stor 

Kategorier Subkategorier 

Hinder och möjligheter 
Social status 

Tid och utrymme 

 

Prioritering och investering 

Samhällets roll 

Levnadsvanor och livsstil 

Uppväxtvillkor 
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del beror på att mycket av det som främjar hälsa exempelvis deltagande i aktiviteter är dyrt. 

Pengar ska räcka till mycket och exempelvis föräldraledighet kan ge lägre standard och 

därmed påverka tankarna om ekonomin. Hälsa ansågs vara livsnödvändig i livet men kan 

kosta pengar att upprätthålla. Hälsa sågs som positiv medan ekonomi förknippades med en 

negativ känsla. Informanterna beskrev att de upplever att det finns en koppling mellan 

ekonomi och hälsa och att sämre ekonomi kan ge sämre hälsa. Informanterna menade att god 

ekonomi kunde gynna deras hälsa för att det gav godare förutsättningar i livet. Ekonomi 

ansågs också kunna begränsa hälsa till exempel då mycket utgifter försämrar psykisk hälsa. 

Den sociala gemenskap familjerna hamnar i beror till stor del på att de har råd att unna sig och 

har lön för att kunna sätta guldkant på tillvaron. God ekonomi beskrevs som gynnsam för 

familjernas sociala hälsa. Ekonomin ansågs kunna påverka social status och ge bekräftelse.  

”Jag kan vara med på om att folk ser ekonomi och social status att det går ihop. 

Ju mer pengar ju högre social status.” (7) 

Vidare framkom åsikter om att familjens ekonomi inte påverkar val av vänner och att enbart 

en omfattande ekonomisk kris skulle påverka det sociala livet om ekonomin då förhindrade att 

man kunde vara fortsatt delaktig i olika aktiviteter.  

Samtidigt som ekonomin påverkar hälsan ansågs ekonomin inte vara det viktigaste för ett 

hälsosamt och gott liv och god ekonomi är inte lika med god hälsa. Informanterna tyckte att 

pengar visserligen ska räcka till mycket men att det går att ha bra hälsa även om ekonomin är 

mager. Bara det finns resurser till att göra det man önskar och att köpa det som behövs 

hindras inte hälsan av ekonomin.  

”Jag upplever att hälsan är god. För att jag har pengar till att köpa det vi 

behöver. Men sen är inte jag den heller som köper en massa onödiga saker.” (4) 

Hälsan påverkas också av relationer och av arbetet och det gäller även psykisk hälsa. Att ha 

en otrygg anställning eller att ha lägre inkomst till exempel som student kräver ett extraarbete 

och det kan i sin tur påverka hälsan. Bland annat genom att individen har mindre energi och 

tid och därför gör mindre hälsosamma val. Även levnadsförhållanden som att vara skild 

beskrevs kunna påverka måendet om det saknas en enighet om barnens aktiviteter eller vad 

pengar ska läggas på. 
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”Har man en otrygg anställning och har liksom den där psykiska pressen att du 

hela tiden måste ta extrapass eller vad det nu är för att få din ekonomi att gå 

ihop så påverkar ju det din energi väldigt mycket så att du kanske inte orkar 

komma hem och ställa dig och laga den mest näringsrika maten. Utan då blir 

det ju såhär att jag kommer hem, det ska gå fort för jag ska få energi och så 

väljer man ett halvfabrikat och snabba kolhydrater.” (1) 

Enligt informanterna påverkas hälsan av var och hur familjen bor vilket i sin tur påverkas av 

familjens ekonomi.  

Ekonomin är beroende av hälsa. Utan att ha god hälsa går det inte att arbeta eller studera och 

att uppnå en bra ekonomisk situation. Att vara frisk beskrevs kunna ge bättre förutsättningar 

att klara arbetslivet och genom att må bra i vardagen minskas riskerna för sjukskrivning som i 

sin tur skulle leda till försämrad ekonomi. Att uppleva oro och stress påverkar ekonomin 

negativt och om ekonomin redan är begränsad blir situationen ytterligare försämrad om hälsan 

inte är med. Samtidigt framkom att den som är i en ekonomiskt sämre situation kan uppleva 

en form av ökad motivation att ändra på det och få bukt med sina ekonomiska problem om 

hälsan är sämre. Slutligen har det framkommit att det även är ekonomiskt gynnsamt att vara 

frisk och att inte ha hälsoproblem. 

”Ja alltså den (hälsan) måste ju ändå påverka vår ekonomi positivt eftersom vi 

ju inte har några bekymmer. Vi har inte en massa läkarbesök och mediciner och 

alltså såna grejer som kanske skulle belasta vår ekonomi.” (5) 

7.1.2 Tid och utrymme 

Subkategorin framkom som viktig när det gällde kopplingen mellan ekonomi och hälsa för att 

kunna leva ett gott liv. Tid och utrymme handlar om tankar och åsikter om hur tid kan 

påverka arbete och privatliv och därmed även ekonomin och hälsan.  

Informanterna har uttryckt att tidsbrist är ett hinder i vardagen och för att uppnå bättre hälsa. 

Det krävs tid för att hinna arbeta och tjäna pengar som räcker till att betala räkningar och leva 

gott samtidigt som det behövs tid för att må bra och återhämta sig och utföra aktiviteter som 

främjar hälsa eller tillbringa tid med familjen.  

”Tid. Tid är det största hindret. Det finns väldigt mycket jag själv skulle kunna 

göra för att förbättra min hälsa.” (4) 
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Därutöver har informanterna beskrivit att arbetet kan ta stor plats i livet och att ett ofta 

gränslöst arbete blir svårt att kombinera med fritiden. Det finns inte alltid utrymme för 

träning, återhämtning och glädje som ansågs vara viktiga för hälsan. Hög arbetsbelastning 

framställdes som bekymmersam och om inte ekonomiska resurser spelade någon roll i livet 

skulle informanterna vilja ändra på sin arbetssituation och jobba mindre för att ha mer tid till 

annat. Mer tid och annorlunda prioriteringar skulle kunna ändra vanor för att ge bättre 

möjligheter till god hälsa.  

”Sluta tidigare och hämta dem (barnen) tidigare från skolan och så. Men det är 

klart att om man ska jobba heltid så behöver de vara där längre…/ Så kanske gå 

ner i arbetstid då. Och låta dem gå mindre på fritids och så.” (6) 

Utöver arbetet tar även barns aktiviteter mycket tid från familjen och att vara tvungen att 

skjutsa barnen dit de ska istället för att de ska kunna gå eller cykla är en del av tidsschemat. 

Att göra hälsosamma val och matplanering upplevdes kräva tid, energi och pengar. 

7.2 Prioritering och investering 
Kategorin beskriver och lyfter den betydelse som samhället har för god folkhälsa och hur 

individer kan prioritera och investera i hälsa kopplat till levnadsvanor och livsstil. Vidare 

redogörs för den betydelse som informanterna tillskrev familjeekonomin på barns hälsa och 

utveckling. 

7.2.1 Samhällets roll 

Det framkom av analysen att samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att främja 

hälsa. Riktade insatser kan underlätta för individer att göra hälsosamma val och investeringar. 

Det framgick av informanterna att samhället har ett ansvar att det läggs mer pengar på 

individers mående. Folkhälsan kan främjas genom att det vid stadsplanering investeras i 

grönområden och cykelvägar som möjliggör fysisk aktivitet för alla. Även situationen på 

arbetsmarknaden ansågs kunna ha betydelse för hälsan genom att låg arbetslöshet främjar 

välmående. Individer vill känna sig behövda på arbetet och i samhället. Det framkom också 

att utsatta individer i samhället oftare har sämre hälsa. 

”Om man kollar ett par kvarter ovanför mig så bor det nog väldigt många 

utsatta personer i samhället. De bryr sig inte riktigt om hälsa. Man skulle räkna 

de som lite av samhällets botten. Så nej, hälsan är inte god i området.” (7) 
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Sjukvårdssystemet beskrevs i intervjuerna ha stor betydelse för individers hälsa och ekonomi. 

Att betala skatt för sjukvårdssystemet tycktes vara en accepterad utgift för att ha ett skyddsnät 

vid sjukdom. Konsumentverket ansågs ha en roll i att främja folkhälsan genom att ge ökad 

kunskap om kopplingen mellan ekonomi och hälsa. Ökad folkbildning menade informanterna 

kan vara ett sätt för samhället att investera i hälsa. Det beskrevs som viktigt att det investeras i 

att det finns evidens i den kunskap som sprids.  

”Det finns en evidens i saker och ting för att kunna öka och sprida kunskap och 

medvetenhet. Det tycker jag är viktigt att det satsas pengar på. Det skulle ju 

hela familjen och vuxna också ha glädje av.” (5) 

Föreningslivet som av informanterna beskrevs som en hälsofrämjande arena för vuxna och 

barn upplevs ofta vara kostsamt och därför är bidrag viktiga för att individer ska ha råd att ta 

del av ett rikt föreningsliv. Utbudet beskrevs också påverkas av statliga medel. 

”Lokalt här i Karlstad finns ett brett utbud av olika former av aktiviteter och 

stort föreningsliv. Och det hade nog inte varit möjligt utan statliga bidrag.” (2) 

Informanterna menade att föreningslivet har en betydande roll i att främja fysisk aktivitet hos 

barn och då främst hos de barn vars föräldrar inte är intresserade av idrott och som annars 

skulle kunna gå miste om allt det föreningslivet har att erbjuda. Det uttrycktes en önskan om 

att det borde vara ännu lättare att bli en del av föreningslivet. Kommunikation och samarbete 

mellan exempelvis kommuner och fritidsbanker som möjliggör gratis lån av utrustning sågs 

som hälsofrämjande och skulle underlätta framför allt för familjer med begränsad ekonomi. I 

intervjuerna framkom att hälsan i samhället är ojämlikt fördelad och att det finns många barn 

som lever i fattigdom och därför behövs samhälleliga insatser och bidrag för att alla ska kunna 

uppnå god och jämlik hälsa.  

Informanterna har uttryckt att skolan kan ta ett större ansvar i att lära ut mer om fysisk 

aktivitet och god mat och om hur ekonomi och hälsa påverkar varandra.  

”Inom ramen för skolan. Alltså att barn får lära sig om vikten av olika saker 

och hälsa. Ekonomi också, konsumentkunskap till exempel.” (5) 

Dessutom beskrevs att staten borde satsa på mer idrott i skolorna, fler aktivitetsdagar och 

möjligheter att prova olika idrotter kostnadsfritt. Det framkom också att barns förhållningssätt 
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till varandra skulle kunna ha betydelse för deras ekonomi och hälsa senare i livet och därför 

upplevdes bildning vara mycket viktig.  

7.2.2 Levnadsvanor och livsstil 

Subkategorin handlar om individens sätt att främja sin hälsa genom de prioriteringar som görs 

gällande levnadsvanor och livsstil. Här beskrivs informanternas syn på hur ekonomi och hälsa 

påverkar de val individer kan göra i sin vardag men också hur ekonomin kan påverka det 

psykiska välbefinnandet och upplevelsen av hälsa. 

Informanterna tyckte att det finns en koppling mellan hälsa, fysisk aktivitet och ekonomi och 

att god hälsa, mat och fysisk aktivitet är viktiga för att kunna leva ett gott liv. Fysisk aktivitet 

och träning främjar hälsa och välbefinnande, kan ge psykisk avkoppling och kompensera för 

till exempel ett stillasittande arbete. Dock har informanterna beskrivit att ekonomin i stor grad 

påverkar vilka investeringar som kan göras för att främja hälsa och alla har inte samma 

möjligheter. Pengar underlättar att kunna göra mer och ger fler valmöjligheter inom idrotten. 

Många aktiviteter är kostsamma som till exempel golf. Avgifterna inom föreningslivet kan 

vara höga och alla familjer klarar inte att idrott är dyr. Organiserat motion kostar pengar och 

alla har inte råd med det. Kostnaderna kan begränsa vilken idrott eller form av fysisk aktivitet 

som kan utföras. Informanterna ansåg att sämre ekonomi även kan hindra ett intresse för 

idrott. Det finns även aktiviteter som är gratis men dessa kanske inte upplevs vara lika roliga.  

”Det finns mycket att välja på som kan vara gratis men vill man ha nån form av 

organiserad träning så kostar det pengar. Och då är det så klart att, har man en 

god ekonomi så kan man ju göra flera saker och man har möjlighet att ge sina 

barn möjligheten att testa olika saker.” (6) 

Att vara instruktör inkluderar ofta gratis träning och det finns även möjlighet att träna hemma. 

Det finns aktiviteter som kostar mindre pengar eller inget alls.  

”Det kostar pengar att aktivera sig genom olika saker idag. Om man vill köpa, 

alltså det finns ju möjligheter att ta på sig ett par skor och gå ut och gå eller 

promenera eller jogga. Det finns många fina motionsanläggningar nära de 

flesta städer eller områden.” (5) 

Det har även framkommit att familjen kan prioritera annorlunda om det skulle saknas pengar 

för att barnen till exempel ska kunna spela hockey. Det går att istället välja aktiviteter som 
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inte kräver mycket utrustning så som fotboll. Det går också att bara umgås fysiskt utomhus. 

Fysisk aktivitet upplevdes vara viktig för social hälsa men det finns andra vägar till det sociala 

som inte kostar pengar. 

Informanterna menade att de anser att ekonomin har stor betydelse för hur individer mår 

psykiskt och att en svår ekonomisk situation kan leda till stress och oro. Det upplevdes som 

påfrestande att ekonomin påverkar hälsan och att behöva vrida och vända på ekonomin varje 

månad skapar oro.  

”Jag tror ju att om man har dålig ekonomi så påverkar det ju hälsan, dels för 

att det är psykiskt jobbigt att veta att pengarna inte räcker till och sen kan man 

kanske inte kan skaffa ett gymkort för att det är för dyrt.” (3) 

Balans mellan arbete och fritid, hur mycket man jobbar, och att planera sin vardag för att 

undvika stress beskrevs vara viktigt. Eventuell sjukskrivning som i stor grad skulle påverka 

familjens ekonomi kan enligt informanterna undvikas genom att ha balans mellan livets olika 

delar. Samtidigt kan det vara utmanande att uppnå den balansen. Individen kan också främja 

sin hälsa genom att aktivt jobba med sitt psykiska välbefinnande och med att känna en 

trygghet i livet. God ekonomi och mindre ekonomisk press förbättrar psykisk hälsa. Individers 

förhållningssätt till pengar och vilka prioriteringar som görs påverkar både ekonomin och 

hälsan. Som exempel nämndes att familjen kan välja att köpa ett billigare hus för att på så sätt 

ha mer pengar att lägga på det familjen mår bra av istället för att ha ett högt lån att avbetala. 

Intresse och kunskap styr vad pengarna läggs på. Även om ekonomin kan ge bättre 

förutsättningar för familjer att leva ett hälsosamt och gott liv har informanterna beskrivit att 

det handlar mycket om viljan och drivet att leva bra och att det krävs ett aktivt val från 

individen att lägga pengar på hälsa. Bättre ekonomi innebär inte nödvändigtvis bättre hälsa 

eller ett gladare liv utan det finns även många som tjänar mer men ändå inte har råd att unna 

sig olika saker. Ekonomin ger bättre förutsättningar till hälsa men sämre ekonomi är samtidigt 

inget hinder från att leva ett gott liv. Enligt informanterna går det att leva stressfritt och bra 

och att ha god psykisk hälsa även om ekonomin är sämre. Prioriteringar i vardagen som sätter 

guldkant på tillvaron beskrevs leda till bättre mående och hälsa. 

”De väljer verkligen vad de lägger sina pengar på, och de har det de behöver 

och de kan göra saker som de vill göra utan att det är knäckande. Äh, och det 

tycker jag är en sån jäkla skatt att ha med sig, det förhållningssättet till pengar 
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och att det inte är pengarna som styr hur ens liv ska vara utan att man skapar 

ett liv som funkar oavsett inkomsten. Det tycker jag är ovärderligt och det 

hoppas jag verkligen att min dotter kan få med sig också liksom.” (1) 

Mat är en av levnadsvanorna som individer kan prioritera för att främja sin hälsa. 

Informanterna menade att ekonomin påverkar val av mat för att bra råvaror och nyttigare mat 

är dyrare än halvfabrikat och skräpmat. För att kunna äta varierat och bra krävs god ekonomi. 

Samtidigt ansågs att vegetarisk mat är billigare och ett nyttigt alternativ.  

”Och även att kunna äta bra mat. Tyvärr är det ju faktiskt så idag att många 

halvfabrikat är mycket billigare än att köpa riktig mat från grunden vilket är 

jättesynd. Och halvfabrikat är ju processerat mat som inte är nyttig för 

kroppen.” (4) 

Om ekonomin inte spelade någon roll skulle informanterna investera i sin hälsa genom att 

arbeta mindre och prioritera sig själv mer. En kostrådgivare skulle kunna hjälpa de att äta 

bättre. De beskrev att de skulle vilja ha personal som gav avlastning hemma för att de skulle 

få mer tid och energi att göra det de mår bra av. Att bygga ett gym i sitt hem, köpa en miljöbil 

och åka på fler semestrar för rekreation med familjen samt välja mer ekologiska och 

närproducerade produkter skulle vara möjliga investeringar för individens och familjens hälsa 

och även hållbar utveckling på global nivå.  

Informanterna beskrev att samtidigt som ekonomin påverkar individers hälsa har hälsan i sin 

tur stor betydelse för familjers ekonomi. 

”Sen blir det väl också att man spenderar pengar för att må bättre. Att man 

kanske köper saker, man kanske köper mycket godis för att man är trött. Det blir 

ju en kostnad i längden, det är ju ingen stor kostnad men det är ju ändå en 

kostnad. Eller att man kompenserar liksom sitt dåliga mående med att köpa 

saker som man tänker ska göra en glad.” (1)   

Sömn har också en direkt effekt på välmående och kan påverka ekonomin om sömnbrist leder 

till sämre prestation i arbetet. Att leva ett gott liv och må bra handlade för informanterna även 

om huruvida individen trivs på jobbet och om arbetsklimatet är bra. Det beskrevs vara upp till 

individen själv att prioritera sitt mående och att eventuellt göra en förändring i livet om det 

gynnar hälsan.  
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”Sådär har jag också varit faktiskt, så det är bland annat därför jag börjat 

studera att, att jag inte trivdes så bra på jobbet längre.” (3) 

7.2.3 Uppväxtvillkor 

I denna subkategori beskrivs hur barns hälsa och uppväxtvillkor påverkas av familjens 

ekonomi. Informanterna har både uttryckt hur de upplever och tror att deras barns hälsa 

påverkas av familjens inkomst och socioekonomisk status och svarat på frågor kring hur deras 

hälsa under barndomen och som vuxen påverkats av sina föräldrars ekonomi. 

Barns medvetenhet om ekonomi är begränsad främst när de är yngre och informanterna 

uppgav att de inte tror att barnen påverkas negativt av att familjen inte har råd med precis 

allting. Samtidigt kan väldigt god ekonomi vara positiv för barns hälsa för att de aldrig 

behöver känner någon oro över ekonomin. 

Vidare uttryckte informanterna att eftersom delaktighet i föreningslivet och idrott ofta medför 

höga kostnader för familjen kan barns möjligheter att vara med på olika aktiviteter och deras 

hälsa påverkas negativt om ekonomin är begränsad. Det är positivt för barnen om föräldrarna 

har råd att låta dem göra det som kompisarna gör så att de är en del av gemenskapen. 

Familjens ekonomi påverkar också vilka sociala sammanhang som barn hamnar i.  

”De sociala sammanhangen mina barn hamnar i det är ju till viss del utifrån 

ekonomi för att vi har råd att bo där och det har inte alla.” (6) 

Barnens ålder spelar inte bara roll för hur medvetna de är om ekonomi och hälsa men också 

för hur deras fritidsaktiviteter påverkas. Små barn nöjer sig med mindre och kräver enligt 

informanterna inga dyra aktiviteter.  

”En tvååring är ju inte så dyr på det sättet…/, de är ju rätt nöjda liksom av att 

umgås i en lekpark med andra barn.” (1) 

Informanterna upplevde att deras föräldrars ekonomi inte varit avgörande för hälsan utan att 

det fanns möjligheter att vara aktiv även om ekonomin var begränsad. En god föräldrarelation 

och trygghet i familjen var viktiga för hälsa och det kan ha skapat en vilja om att vara 

hälsosam. Kompisar, och även skolan, beskrevs vara faktorer som påverkar barns 

välbefinnande och vilja till fysisk aktivitet.  
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”Mina föräldrars ekonomi under min uppväxt var ju inte lika bra som vår 

ekonomi är nu med våra barn. För vi var fler barn och det gör ju automatiskt, vi 

var fyra syskon, att vi inte hade samma ekonomiska möjligheter att, kunna vara 

med på allting.../ Så både tidsmässigt och ekonomiskt så var det inte samma 

möjligheter…/ Jag har inte analyserat hur det påverkat mig varken socialt eller 

fysiskt för man hittade kanske andra vägar då till det sociala. Att träffa 

människor ändå, och leka, och vara fysisk med träning och andra aktiviteter.” 

(2) 

Fysisk aktivitet och delaktighet i föreningslivet tyckte informanterna var hälsofrämjande 

faktorer för barn och därför skulle föräldrarna prioritera annorlunda och själva stå tillbaka om 

ekonomin var begränsad för att möjliggöra barnens aktiviteter. 

8. Diskussion 
I avsnittet diskuteras studiens trovärdighet, styrkor och svagheter av studiens metod och 

resultat utifrån kvalitetsaspekterna tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. De centrala 

resultaten av studien diskuteras i anknytning till tidigare forskning, befintlig litteratur och 

teorier. Diskussionen inleds med en metoddiskussion, med en efterföljande diskussion kring 

de mest framträdande i resultaten. 

8.1 Metoddiskussion 
Studien har genomförts på ett etiskt korrekt sätt och enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer gällande god forskningsed för att öka studiens trovärdighet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Forskningskravet, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har uppfyllts i enighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska kodexar, vilket också noggrant redogjorts för i metodavsnittet.  

Formuleringen av intervjufrågorna och datainsamlingen kan ha påverkats av förkunskaper och 

tidigare intresse inom forskningsområdet. Sannolikt har också tolkningen av datamaterialet 

påverkats vilket kan ses som en svaghet i studien som möjligtvis minskat trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Tolkningen i kvalitativ innehållsanalys beskrivs som en 

balansgång där materialet behöver få tala utan att det införlivas mening som inte finns, 

samtidigt är det både omöjligt och oönskat att inte ha ett förutbestämt forskningsperspektiv. 

Förförståelsen och en eventuell undermedveten förväntan om hur informanterna skulle svara 
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på intervjufrågorna kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och därmed studiens trovärdighet 

ofördelaktigt.  

Under datainsamlingen har åtgärder vidtagits för att inte styra informanterna att svara på ett 

eller annat sätt genom att ställa öppna frågor istället för ledande. Informanterna har fått svara 

utifrån sina förutsättningar och upplevelser vilket höjer chanserna att målet med de kvalitativa 

intervjuerna uppnåddes, nämligen att korrekt avbilda informanternas sociala värld (Yin, 

2011). Informanterna ombads att utveckla sina svar och exemplifiera när det behövdes för att 

få mer omfattande svar och en bättre förståelse av deras åsikter. Efter respektive intervju 

gjordes några anteckningar vilket Trost (2010) lyfter kan vara av betydelse för tolkningen av 

materialet eftersom inte allt som sker under intervjun tas upp vid inspelningen. Exempelvis 

antecknades eventuella störmoment och avbrott under intervjuerna, vilket sedan har redovisats 

för i transkriberingarna. Att spela in intervjuerna hade till fördel att det under intervjuerna 

kunde fokuseras på informantens uttryck och kroppsspråk och lyssnas mer noggrant istället 

för att intervjuaren var upptagen med att anteckna informantens svar. Senare lyssnades varje 

intervju igenom i ett stycke innan transkriberingen gjordes, vilket inte hade varit möjligt om 

svaren på intervjufrågorna hade antecknats. Det valda tillvägagångssättet har varit fördelaktigt 

under datainsamlingen och gett ett bra underlag för analysen. Transkriberingarna gjordes med 

noggrannhet. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och pauser, skratt och ställen där 

informanten höjde rösten eller betonade något ord markerades. Sedan kontrollerades 

transkriberingarna ytterligare en gång. Innan några meningsbärande enheter valdes ut lästes 

transkriberingarna igen för att uppnå en känsla för hela intervjun och därmed en djupare 

förståelse av sammanhanget (Hsieh & Shannon, 2015).  

Under analysen gjordes genomgående avstämningar att de meningsbärande enheterna svarade 

på syftet. Lundman och Graneheim (2012) betonar vikten av att ingen data som svarar på 

studiens syfte får utelämnas från analysen. Data som var intressant men som inte svarade på 

syftet har sparats i en separat fil som bifynd. Analysen har genomsyrats av en stor öppenhet. 

Efter att preliminära subkategorier och kategorier hade bildats diskuterades dessa med 

handledaren. Diskussionen har sedan genererat i de slutgiltiga subkategorierna och 

kategorierna. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet kunde även en neutral person ha 

deltagit i diskussionen. De slutgiltiga kategorierna och subkategorierna presenterar studiens 

resultat. Analysprocessen har beskrivits i metodavsnittet och presenterats i tabeller, likaså har 

resultatet presenterats i en tabell för att ge en översikt över kategorierna med tillhörande 

subkategorier vilket ökar trovärdigheten. Ännu en åtgärd för mer trovärdighet är 
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användningen av citat (Graneheim & Lundman, 2004). Citaten har korrigerats enligt svenska 

skrivregler utan att väsentligt innehåll gått förlorat. Läsaren får därigenom goda 

förutsättningar att själv tolka resultatet och dra egna slutsatser. 

Vidare är urvalet av vikt för studiens trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

det i kvalitativa studier av betydelse för tillförlitligheten att informanterna har olika 

erfarenheter av och perspektiv på det som undersöks. Dessutom rekommenderas att 

informanterna är av båda könen och i olika åldrar (Graneheim & Lundman, 2004). I studien 

har fyra kvinnor och tre män ingått. Informanterna var mellan 28 och 39 år och bosatta i tre 

olika kommuner i Värmland. Samtliga bedömde sin ekonomi som tillfredsställande. 

Informanterna har gjort en subjektiv bedömning av sin ekonomi. När det i intervjuerna talas 

om dålig ekonomi och fattigdom är det relativ fattigdom som avses som av informanterna kan 

ha fastställts både direkt och indirekt (Janlert, 2000, s. 91). Huruvida föräldrarnas bedömning 

av ekonomin är korrekt är oklart. Det kan finnas en skam i att uppge att familjens ekonomi är 

dålig eller på något vis otillräcklig och därmed utgör en begränsande faktor i vardagen och för 

livskvalitén och hälsan. En möjlighet att undgå denna oklarhet hade varit att i intervjuerna 

ställa en fråga om familjens sammanlagda årsinkomst före skatt samt att ställa frågor om vad 

familjerna har råd med. Samtidigt är det även där oklart om informanterna hade svarat 

sanningsenligt för att frågor om ekonomi ofta upplevs som känsliga, vilket kan vara kopplat 

till att en bra inkomst och god ekonomi associeras med status och framgång i livet, både enligt 

litteratur (Janlert, 2000, s.322; Socioeconomic status, 2007) och studiens resultat.  

En av informanterna bodde i lägenhet medan resten bodde i villa. En av informanterna var 

timanställd, en var föräldraledig, två var studenter och resterande tre hade en fast anställning. 

Således har studiens strategiska urval lett till att viss variation har kunnat uppnås vilket är 

positivt för studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Trost, 2010).  

Tillförlitligheten hade däremot kunnat förbättras ytterligare om mångfalden av informanter 

hade varit bredare. Individer från flera olika kommuner samt med annan socioekonomisk 

status och även annan kulturell bakgrund kunde ha ingått i urvalet. Ett större och mer varierat 

urval hade ökat studiens överförbarhet (Trost, 2010). Det hade varit intressant att ta del av hur 

exempelvis arbetslösa eller ensamstående föräldrar ser på kopplingen mellan ekonomi och 

hälsa. För det hade studien behövt vara större och tiden för den hade behövt utökas. Trots att 

studien har varit begränsat till sju intervjuer har ett gediget datamaterial på 96 sidor kunnat 
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samlas in och studiens analys och resultat speglar åsikterna i ämnet av en delvis heterogen 

urvalsgrupp.  

Intervjuernas längd har varierat mellan 42 och 56 minuter och under den tiden har 

informanterna haft utrymme att uttrycka sig och prata om sina upplevelser och tankar. 

Informanternas svar har i stor grad styrd intervjuernas utveckling och längd. Informanterna 

har inte avbrutits i sina svar utan har haft friheten att svara så utförligt på frågorna som de 

ville. Smith och Osborn (2015) lyfter vikten av att intervjuaren främst fungerar som en guide i 

den semistrukturerade intervjun. För att uppnå god trovärdighet i studien har det tagits hänsyn 

till dessa rekommendationer.  

Giltighet är starkt kopplat till tid (Graneheim & Lundman, 2004). I metodavsnittet har det 

redogjorts för när studien har påbörjats och för när urvalet, datainsamlingen och analysen har 

skett. Pilotintervjun gjordes i februari 2018, fem veckor innan resterande intervjuer. Efter 

denna kompletterades intervjuguiden med ett fåtal frågor. Vid de resterande intervjuerna har 

den korrigerade intervjuguiden använts och samtliga frågor har ställts till alla informanter 

vilket har gett studien en stabilitet som ökar giltigheten. Trost (2010) poängterar att konstans 

inte är aktuell i kvalitativ forskning utan att individer är aktiva deltagare och aktörer i en 

process och att deras beteenden och åsikter kan ändras över tid. Därför är det positivt att 

intervjuerna inte har genomförts med för stora mellanrum och även att dataanalysen 

påbörjades ganska omgående efter sista intervjun, i början på april 2018. Intervjuarens 

skicklighet i att intervjua och samla in data påverkades av erfarenheten av varje genomförd 

intervju.  

Intervjuarens kompetens och delaktighet har under studiens genomförande förändrats och 

utvecklats. Skickligheten att ställa korrekta uppföljningsfrågor för att få informationsrika svar 

som är kopplade till syftet har utvecklats under intervjuprocessen och har fungerat stärkande i 

denna studie. Studiens resultat visar det som var avsett att undersökas och forskningsfrågorna 

och syftet har besvarats. Studiens resultat ger mer kunskap om och en bättre förståelse av 

föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa och är avsedd att vara ett komplement 

till befintlig forskning. Dessutom handlar giltighet enligt Lundman och Graneheim (2012) 

också om sanning och i strävan efter att ge en sann bild av studiens genomförande har de 

olika stegen dokumenterats och sedan presenterats i metodavsnittet. Giltigheten påverkas av 

tillvägagångssättet under analysen och Graneheim och Lundman (2004) betonar att valet av 

de meningsbärande enheterna och hur väl kategorierna och eventuella teman täcker den 
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insamlade data är av betydelse för giltigheten. Genom att välja ut representativa citat från de 

transkriberade intervjuerna stärks studiens giltighet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det läsaren som bestämmer huruvida resultatet kan 

överföras till liknande grupper eller sammanhang. Genom att urvalskriterierna har redovisats i 

metoden och informanternas bakgrund har beskrivits får läsaren en tydlig bild av gruppen och 

sammanhanget och kan därefter själv avgöra om studiens resultat kan överföras. Samtidigt 

lyfter Yin (2011) att kvalitativa studier inte är tänkta att kunna generaliseras utan att de är 

designade för att ge mer djupgående analytisk kunskap som täcker in de sammanhang och 

omständigheter individer lever i. Kvalitativa studier kan enligt Yin (2011) ge insikter om 

rådande eller framväxande begrepp och kopplas till befintliga teorier och antaganden.  

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa, 

och hur det påverkar familjen att leva ett gott liv. De kategorier som framkom av analysen var 

”Hinder och möjligheter”, med tillhörande subkategorier Social status och Tid och utrymme, 

och ”Prioriteringar och investeringar” med subkategorierna Samhällets roll, Levnadsvanor 

och livsstil och Uppväxtvillkor. Nedan följer en diskussion kring de mest framträdande 

resultaten av studien. 

8.2.1 Hälsa är flerdimensionell 

I likhet med WHO:s definition av hälsa (1948; 1986) och Janlerts beskrivning (2000, s. 136–

137) handlar hälsa enligt informanterna om mer än fysiskt och psykiskt välbefinnande och 

kan ses som både komplex och flerdimensionell. Vidare lyftes i intervjuerna att det finns en 

koppling mellan dessa olika dimensioner och att exempelvis fysisk aktivitet som främjar den 

kroppsliga hälsan även fungerar som psykisk avkoppling och kan förebygga ohälsa och 

sjukdom. Tillika finns kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa även beskriven i 

litteraturen (Rosengren, 2010). Enligt informanterna handlar hälsa om att må bra i vardagen, 

att ha en fungerande kropp och en frisk familj. Goda relationer till exempel i form av en trygg 

partner förbättrar hälsan.  

8.2.2 Ett liv i balans 

Enligt informanterna krävs balans mellan arbete och fritid och mellan aktivitet och vila för 

god hälsa. Hälsa har beskrivits gynnas av bland annat god balans mellan faktorer som sömn, 

rätt mat, rörelse och arbete. Genom att ha ett liv i balans där inte arbetet tar överhand kan 
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framtida sjukskrivning förebyggas. I intervjuerna framkom att god ekonomi och god trivsel på 

arbetet är viktigt för att må psykiskt bra. Dessutom beskrevs i intervjuerna att individers 

mentala välbefinnande blir påverkad av att känna sig behövd på arbetet, ha god arbetsmiljö 

och av att känna sig som en viktig del av samhället. Det kan knytas an till hälsans 

bestämningsfaktorer och har även lyfts av Pickett och Wilkinsson (2014) som beskriver 

betydelsen av goda sociala relationer för hälsa (Dahlgren & Whitehead, 1991). Som beskrivit 

är det subjektivt vad som uppfattas som ett gott liv och i denna studie är det kopplat till 

livskvalitet (WHO, 1998). Informanterna har uttryckt att ett gott liv handlar om att känna 

glädje och att ha råd för att ibland kunna unna sig, vilket innebär att det är essentiellt att ha 

tillräcklig inkomst. 

Det framkom också att informanterna upplever att tid påverkar hälsan och välbefinnandet, 

ekonomin samt livet i stor utsträckning. Att arbeta, eller också studera, tar tid från individerna 

och ger mindre utrymme till fritidsaktiviteter och till att göra det som individen mår bra av. 

Samtidigt krävs en viss inkomst som täcker månatliga utgifter och möjliggör bland annat ett 

bra boende och deltagande i olika aktiviteter som ger social gemenskap och främjar hälsan på 

olika sätt. Betydelsen av tidsaspekten i vardagen och för hälsa har inte lyfts i den litteratur 

som legat till grund för studiens bakgrund och diskussion.  

Att ha god hälsa har beskrivits som en förutsättning för att kunna arbeta och god hälsa ger 

bättre förutsättningar för att klara privat- och arbetslivet. I linje med det beskrevs redan år 

1986 på WHO:s konferens i Ottawa att hälsa utgör en resurs för att leva ett rikt socialt och 

ekonomiskt produktivt liv. Vidare har det av analysen framkommit att en bra inkomst och att 

trivas på arbetet ger förutsättningar att skapa god ekonomi som sedan kan påverka social 

status och hälsan idag och på lång sikt. Studiens resultat samstämmer med den komplexitet 

som finns mellan hälsans olika bestämningsfaktorer och som lyfts i litteraturen (Dahlgren & 

Whitehead, 1991).  

8.2.3 Socioekonomisk status  

Av resultatet framgick att ekonomi är viktig för allmänt välbefinnande och hälsa och att 

ekonomi utgör grunden för att som familj kunna uppnå en viss levnadsstandard. Att god 

ekonomi främjar hälsa går i linje med Marmot (2005) som beskriver att det finns samband 

mellan socioekonomisk status och hälsa. Också enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) är 

högre socioekonomisk status kopplad till ett friskare och längre liv.  
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Pickett och Wilkinson (2014) lyfter att bland annat kortare utbildningslängd, ökad 

barnadödlighet och mer psykisk ohälsa, faktorer som är kopplade till sämre hälsa, är vanligare 

i samhällen där inkomsten är ojämlikt fördelad. Detta faktum lyfte även informanterna. Enligt 

deras resonemang minskar orostankar och stress över att pengarna inte räcker till när 

ekonomin är tillräcklig. Samtidigt underlättar det i vardagen när pengarna räcker till och det i 

sin tur förbättrar hälsan. Områden med låg arbetslöshet och som upplevs vara trygga och 

stadiga förknippas med god hälsa bland de boende. I motsats till detta beskrev informanterna 

att socialt utsatta individer inte bryr sig om sin hälsa. Att den allmänna hälsan är sämre bland 

riskgrupper som arbetslösa individer, timanställda eller också lågutbildade bekräftas även i 

litteraturen (CSDH, 2008) och framgår ur SCB:s statistik (2016).  

8.2.3.1 Social position och socialt kapital 

Individers sociala position i samhället påverkas av deras yrke, utbildning, inkomst, tillgång till 

materiella resurser och bostadsområdets sociala karaktär (Bremberg, 2003). I intervjuerna 

framkom att hög social status i samhället är associerad med god inkomst och i vissa fall kan 

god ekonomi ge en upplevelse av bekräftelse och påverka sociala delar i livet. Informanterna 

har beskrivit att ekonomin kan påverka de sociala sammanhang som familjer rör sig i 

exempelvis genom att pengar kan styra valet av bostadsområde och därmed individerna i 

närmiljön, och när det kommer till barn vilka andra barn de har kontakt med i förskolan, i 

skolan och på fritiden. Den sociala gemenskap som finns kan vara uppbyggd på att det finns 

resurser till att kunna unna sig och därmed skulle familjers sociala umgänge möjligtvis 

påverkas negativt om ekonomin försämrades vilket i längden även skulle påverka 

välbefinnande och hälsa. Enligt Bremberg (2003) styrs individers förutsättningar för hälsa av 

social status.  

Av Eriksson (2012) framgår att sociala nätverk har positiva effekter på individen och på 

samhället, men för att kunna få bra socialt kapital krävs även tillgång till resurser som 

individen kan investera i nätverket. Enligt Eriksson (2012) har därmed redan resursstarka 

individer bättre förutsättningar att öka sitt sociala kapital och eftersom högre tillgång till 

socialt kapital är kopplat till bättre självuppskattad hälsa skulle detta kunna vara en 

bidragande orsak till att hälsa är ojämlikt fördelad (Folkhälsomyndigheten, 2017c). I likhet 

med det framkom i intervjuerna att vuxnas välbefinnande kan vara kopplat till goda relationer 

men också till att ha stadig ekonomi som räcker till att betala räkningarna och till att ha råd till 

att vara delaktig i exempelvis föreningslivet. Att ha en fast inkomst varje månad har beskrivits 

utgöra en trygghet som har positiv effekt på hälsan. Detta stärker det som nämnts tidigare och 



 

 48 

som CSDH (2008) lyfter om att tillfälligt arbete, timanställning och visstidsanställning är 

kopplad till sämre psykisk hälsa och ökad mortalitet i jämförelse med en fast anställning.  

8.2.3.2 Ett samhällsansvar för hälsa 

Staten, landstingen och kommuner har ett ansvar gentemot befolkningen att främja god 

folkhälsa.  I intervjuerna framkom att informanterna ansåg att hälsan i Sverige är ojämnt 

fördelat, vilket också forskning har visat (SOU 2017:47). Också de ekonomiska 

förutsättningarna som i sin tur möjliggör investeringar i hälsa har beskrivits varierar i 

samhället (SCB, 2016). Informanterna har vidare lyft att bidrag och olika åtgärder på 

samhällsnivå upplevs vara viktiga för att ge individer mer jämlika förutsättningar att uppnå 

god hälsa. Därmed skulle betydelsen av socioekonomiska skillnader möjligtvis kunna 

minskas. Studiens resultat visar att informanterna upplever att även om individer kan påverka 

sin livssituation och sin hälsa, har samhällets utformning och politiska åtgärder betydelse för 

enskilda individers hälsa och folkhälsan. Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:4) lyfter 

att regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna i samhället inom en generation 

enbart kan uppnås om det sker ett brett hälsofrämjande arbete på många områden.  

I likhet med förslag i Kommissionens delbetänkande (SOU 2017:4) uppgav informanterna att 

utformningen av närmiljön har stor påverkan på hälsan. Bland annat framkom att cykelvägar 

och grönområden kan stimulera till fysisk aktivitet. Informanterna beskrev att stadsplanering 

är ett politiskt område där samhället har stora möjligheter att verka för mer fysisk aktivitet och 

bättre hälsa. Också i landstingets folkhälsostrategi ingår att skapa hälsofrämjande miljöer för 

mer jämlik hälsa i länet och vikten av att arbeta tvärsektionellt betonas (Dahlgren & 

Whitehead, 1991; Landstingsstyrelsen, 2015; SOU 2017:4). Kommuner har stor potential att 

påverka befolkningens hälsa genom att skapa hälsofrämjande miljöer som finns tillgängliga 

för alla. ”Leaving no one behind” är WHO:s ledord för hållbar hälsoutveckling och även i 

Sveriges folkhälsopolitik poängteras att makt, inkomster, varor och tjänster måste vara jämlikt 

fördelade för att mer jämlik hälsa ska kunna uppnås (CSDH, 2008).  

Svenskt folkhälsoarbete skall genomföras utifrån målsättningen att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (prop. 2002/03:35). 

Enligt teorierna inom den humanistiska inriktningen, som är utgångspunkten i denna studie, är 

individen bara en liten del i ett större sammanhang och hen har en aktiv och skapande roll i 

det samspel som ständigt sker med omgivningen (Medin & Alexanderson, 2000). Individen 

har fri vilja och utifrån sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang har hen ett 
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handlingsutrymme att påverka sin hälsa och sitt liv. I likhet med den holistiska ansatsen har 

det framkommit att informanterna upplever att individer själva kan påverka sin hälsa och 

ansvarar för att investera i hälsan samt att prioritera hälsosamma levnadsvanor. Utifrån 

Bronfenbrenners ekologiska modell, och modellen över hälsans bestämningsfaktorer, 

påverkas individen av olika omgivande strukturer som är fördelade på flera nivåer (Dahlgren 

& Whitehead, 1991; Tillgren et al., 2014). Modellerna visar den dynamiska interaktion som 

sker. Det blir tydligt att individers liv och hälsa påverkas av familj och vänner, av 

närsamhället men också av kultur, politik och lagar samt de skyddsnät som finns. Att betala 

skatt för att ha tillgång till sjukvård och ett socialt skyddsnät är en trygghet för informanterna 

och något som har beskrivits vara värd att betala för.  

Staten har ett ansvar för folkbildning och informanterna uttryckte vidare att Konsumentverket 

och skolor har goda möjligheter att förmedla kunskap om hälsa och ekonomi till 

befolkningen. Det är tänkbart att det resulterar i att individers förmågor till att aktivt främja 

sin hälsa ökar genom att insatserna stärker individer och deras health literacy (Olander et al., 

2014; WHO, 2016a). 

8.2.3.3 Barns hälsa och uppväxtvillkor 

I intervjuerna lyftes att statliga och kommunala bidrag till föreningslivet som möjliggör att 

barn kan idrotta till låg kostnad är av betydelse framförallt för familjer med sämre ekonomi. 

Vidare finns en uppfattning om att barns förutsättningar för god hälsa inte är jämnt fördelade i 

samhället och att det även i Sverige finns många barn som lever i fattigdom. Informanterna 

har inte ombetts att definiera fattigdom men sannolikt är det relativ fattigdom som menas i 

sammanhanget (Janlert, 2000, s. 91). Enligt FN:s barnkonvention (1990) skall alla barn ha 

samma rättigheter att uppnå hälsa vilket informanterna ansåg inte är fallet idag. I och med att 

barns hälsa påverkas av familjernas ekonomi och att det finns tydliga inkomstskillnader i 

Sverige har inte alla barn samma möjligheter i livet (SCB, 2016). Informanterna har främst 

beskrivit hur barns intresse för idrott och fysisk aktivitet kan hindras när ekonomin inte räcker 

till. Kostnader som medlemsavgifter och utgifter för utrustning är enligt informanterna 

begränsande faktorer för fysisk aktivitet om pengarna inte räcker till. Dessutom kan det 

innebära att barn går miste om de sociala fördelarna som är en del av föreningslivet och 

organiserade aktiviteter. Social gemenskap beskrivs som värdefull för hälsan och 

välbefinnandet i litteraturen och av informanterna (Pickett & Wilkinson, 2014). Samtidigt har 

det i intervjuerna framkommit att individer kan välja alternativa aktiviteter att göra på sin 

fritid istället för att vara med i en förening eller delta i en dyr sport så som att barn skulle 
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kunna spela fotboll istället för ishockey. Informanterna ansåg att det till exempel finns 

möjlighet att bara gå ut och gå eller springa eller att delta i gratisaktiviteter som ibland erbjuds 

av föreningar eller också kommunerna. Det är möjligt att umgås fysiskt med familj och 

vänner utan att det behöver kosta mycket, dock handlar det även här återigen om vad 

individer prioriterar att lägga pengar på.  

Att barns hälsa och utveckling påverkas i hög grad av familjens ekonomi redan från födseln 

bekräftas i litteraturen (Currie, 2009; Elgar et al., 2015). Enligt CDSH (2008) har moderns 

utbildningsnivå stor betydelse för barns chanser senare i livet, vilket även Currie (2009) lyfter. 

Därutöver har också Elgar et al. (2016) fastslagit att högre inkomstskillnader tidigt i livet, som 

vanligtvis är kopplade till utbildningsnivå, påverkar hälsan, dock har de studierna som 

författarna hänvisar till enbart visat signifikanta samband mellan ekonomi och flickors hälsa. 

Currie (2009) hänvisar till Currie och Hyson (1999) som menar att faderns yrke påverkar 

barns födelsevikt. Större andel barn till män med ett lågavlönat arbete föddes med låg vikt 

jämfört med barn där fadern hade ett högavlönat och prestigefyllt arbete. I linje med det 

beskriver Moraeus et al. (2011) att lägre utbildningsnivå hos föräldrarna är kopplad till sämre 

hälsa hos barn. Självuppskattad hälsa förbättras i takt med att inkomsten ökar och låg 

socioekonomisk status under uppväxten är associerad med sämre hälsa senare i livet (Currie, 

2009). Informanterna såg inte samma tydliga koppling mellan föräldrars utbildning, 

familjeekonomi och barns hälsa och utveckling som det beskrivs i litteraturen (Currie, 2009; 

Elgar et al., 2015; Elgar et al., 2016). Det skulle kunna bero på att informanterna inte har 

tillräcklig kunskap eller också att de inte tidigare har funderat på dessa frågor. 

Elgar et al. (2015) fastslår att socioekonomisk ojämlikhet bland ungdomar har ökat. Med 

tanke på den koppling som finns mellan hälsa och socioekonomisk status är det oroande att 

den sociala gradienten i hälsa ökar (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Ojämlik inkomst är 

kopplat till sämre allmänhälsa och författarna har vidare funnit att det finns positiva samband 

med ojämlikhet i hälsa, vilket också gäller hos ungdomsgruppen (Elgar et al., 2016). 

Dessutom skriver Elgar et al. (2015) att större nationella inkomstskillnader är kopplade till 

ökat stillasittande, högre BMI och fler psykologiska och fysiologiska symptom samt större 

skillnader i allmän tillfredsställelse i livet. Informanterna har inte kopplat lägre inkomst till 

högre BMI bland barn, däremot har de beskrivit förekomsten av kopplingar till psykologiska 

symptom. Som exempel nämndes i intervjuerna att god ekonomi innebär att barn inte har 

någon anledning att känna en oro över familjens ekonomi.  
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Därutöver kan det även vara svårt att som förälder göra kopplingen mellan sina egna barns 

hälsa och familjens ekonomi. Det har i intervjuerna inte heller frågats om barnens vanor 

gällande fysisk aktivitet och stillasittande eller huruvida de är överviktiga. Huruvida 

familjeekonomin och föräldrarnas utbildningsnivå och arbete har några långsiktiga effekter på 

informanternas barn är något som kan vara för tidigt att bedöma eftersom det äldsta barnet i 

studien var 14 år. Däremot har informanterna beskrivit sin syn i frågan och hur de tror att 

deras föräldrars ekonomi påverkat deras uppväxt och hälsa. Det har också framkommit att 

barn inte anses vara särskilt medvetna om hur familjens ekonomi är och att det därför inte 

heller påverkar dem negativt. Utifrån den subjektiva bedömning som informanterna har gjort 

av sin ekonomi tillhör ingen i urvalet en mer ekonomiskt utsatt grupp. Som det redan har 

diskuterats tidigare kan det finnas en skam i att uppge att ekonomin är svag. Det är också 

tänkbart att det stämmer att informanternas barn inte är medvetna om familjens ekonomi, men 

att barn som lever i relativ fattigdom är mer medvetna om ekonomin och att det påverkar 

deras hälsa och välbefinnande. I anknytning till det är det möjligt att ett urval där även 

individer med lägre socioekonomisk status fanns representerade hade lett till ett annorlunda 

och bredare resultat. Dessutom hade det varit intressant att även få svar på frågorna ur 

barnperspektivet eftersom det är möjligt att barnen påverkas av ekonomin och familjens status 

i samhället utan att föräldrarna är medvetna om det. 

Det går att diskutera vidare hur familjers ekonomi påverkar barns hälsa utöver deras 

möjligheter till fritidsaktiviteter. Pengarna styr val av bostadsområde och därmed påverkas 

ofta barns relationer till individer i närmiljön. Familjens ekonomi och föräldrarnas 

prioriteringar påverkar vilken mat barnen får men också val av till exempel kläder och inköp 

av materiella ting som i sin tur kan påverkar barns känsla av social tillhörighet och därmed 

välbefinnande. När familjens ekonomi är mycket ansträngd kanske inte familjen har råd att ha 

en bil. Finns då inte bra kollektivtrafik har barn sämre förutsättningar till att leva ett rikt 

socialt liv, framför allt om de bor på landet. Den gruppen är dessutom redan mer utsatt än 

andra (Engh Kraft et al., 2015). Det är bara ett av många exempel där det återigen blir tydligt 

att samhällets utformning påverkar befolkningens hälsa och att folkhälsofrämjande insatser 

behöver ske inom olika sektorer för att ge alla i befolkningen samma förutsättningar till att 

leva ett rikt liv (SOU 2017:4). Vidare förstärks teorierna om att hälsa inte enbart påverkas av 

en eller några få faktorer utan att hälsans bestämningsfaktorer är många och att hälsa behöver 

främjas genom åtgärder på olika nivåer i samhället (Dahlgren & Whitehead, 1991; Tillgren et 

al., 2014).  
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Familjens ekonomi kan ha betydelse för barns uppväxtvillkor och hälsa men informanterna 

har även beskrivit trygga uppväxtförhållanden och en god föräldrarelation som påverkande 

faktorer. Det visar återigen att relationer är betydelsefulla för hälsa och välbefinnande (Pickett 

& Wilkinson, 2014). 

Slutligen har informanterna beskrivit att skolorna har ett ansvar för barns kunskap om hälsa 

samt att de får en förståelse för hur hälsa kan främjas och även hur ekonomi och hälsa kan 

påverka varandra. Resultatet går i linje med att utbildning är en av hälsans 

bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

8.2.4 Betydelsen av hälsans bestämningsfaktorer och health literacy  

Enligt modellen över hälsans bestämningsfaktorer kan många faktorer som är kopplade till 

hälsa så som rökning, alkoholbruk, mycket stillasittande och dålig kosthållning påverkas av 

individers levnadsvanor (Dahlgren & Whitehead, 1991). Författarna (Dahlgren & Whitehead, 

1991) beskriver att valet av sunda levnadsvanor kan främjas genom strukturella politiska 

beslut och åtgärder på nivåerna ett till tre som i förlängningen även leder till en effekt på 

fjärde nivån. Enligt studiens resultat ansåg informanterna att individer kan påverka sin hälsa 

genom val av levnadsvanor, men ofta styrs förutsättningarna för att kunna välja av ekonomin. 

Vidare är det vid folkhälsopolitiska insatser av betydelse att vara medveten om den koppling 

som finns mellan socioekonomi och individers beteende (Dahlgren & Whitehead, 1991). Som 

exempel nämns att ekonomiska åtgärder kan påverka priserna på olika varor vilket i sin tur 

kan leda till att de ekonomiskt svagaste i samhället inte har några valmöjligheter och enbart 

kan köpa det allra billigaste. I intervjuerna framkom att val av mat styrs starkt av priset. 

Ekologisk och närodlad mat som enligt informanterna är nyttigare än konventionellt odlade 

eller tillverkade livsmedel är dyrare, vilket gör att inte alla har råd med det.  

Dahlgren och Whitehead (1991) lyfter att mat är en post som många familjer väljer att spara 

in på om det annars skulle innebära att de inte har råd med sina fasta utgifter. Det har 

framkommit i intervjuerna att individer kan förbättra sin hälsa genom sina levnadsvanor som 

att äta hälsosam mat eller genom att säkerställa att det finns utrymme för fysisk aktivitet som 

kan fungera som psykisk avkoppling. Dessutom har informanterna uttryckt att fysisk aktivitet, 

motion och träning är av stor betydelse för såväl fysisk som psykisk hälsa. Dock har inte alla 

råd att delta i organiserad träning. Fysisk aktivitet och kost är två av hälsans 

bestämningsfaktorer och ingår även i statens åtta prioriterade hälsomål (SOU 2017:4). I linje 

med folkhälsoarbetet som bedrivs i Sverige har också informanterna uttryckt att politiska 
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åtgärder behövs för att främja folkhälsan. Samtidigt lyfts i litteraturen och av informanterna 

att det är individen själv som är ansvarig för att göra val som är bra för hälsan (Dahlgren & 

Whitehead, 1991; Medin & Alexanderson, 2000).  

Att individen genom sina val kan styra över sitt välbefinnande och sin hälsa har 

återkommande lyfts i intervjuerna. Mycket handlar om vilka inköp som görs och vad familjen 

väljer att lägga sina pengar på. Individens kunskap och även intresse styr hur pengar används 

och det utvecklades vidare att det finns de som är höginkomsttagare men som ändå inte har 

råd att resa eller att delta i vissa aktiviteter. Det förtydligar behovet av att i forskning mäta 

fattigdom även direkt, inte enbart med inkomst som mått (Janlert, 2000 s. 91). Samtidigt 

beskrev informanterna att det går att leva gott, ha välbefinnande och vara delaktig i samhället 

även om inkomsten är lägre. Enligt Whiteheads och Dahlgrens teorier om de sociala 

bestämningsfaktorerna (1991) och teorierna om health literacy (Olander et al., 2014) styr 

individers kognitiva och sociala förmågor huruvida de kan ta till sig information om hälsa, 

förstå den och sedan motivera sig till att omsätta den. Vidare är det tänkbart att individers 

KASAM påverkar huruvida de upplever sina liv som meningsfulla och känner att de kan 

uppfylla det de anser vara viktigt och att ha välbefinnande (Medin & Alexanderson, 2000). 

Detta knyter an till denna studies resultat om att inställning, vilja och vanemönster, utöver 

ekonomiska förutsättningar, kunskap och intresse, i stor grad påverkar individers 

levnadsvanor och mående. Enligt WHO (1998) krävs mer empowerment som innebär att 

individer får ökad kontroll över sina beslut och handlingar vilket i sin tur stärker health 

literacy.  

Olander et al. (2014) beskriver att högre health literacy kan möjliggöra hållbara investeringar 

i hälsa på både individ- och samhällsnivå. Den sociala gradient som finns i hälsa och health 

literacy, socialt kapital och socioekonomisk status påverkar individers hälsa och folkhälsan. 

Informanterna i denna studie har bara haft liknande socioekonomisk status, socialt kapital och 

health literacy och ingen bedöms tillhöra någon utsatt grupp i samhället. Ett bredare urval i 

hänsyn till dessa faktorer och även intervjufrågor om huruvida informanterna bedömer att de 

har tillgång till information om hälsofrämjande åtgärder samt kan förstå och tillgodogöra sig 

denna hade varit intressant och skulle kunna vara ett ämne för framtida forskning.  

Slutligen har analysen visat att informanterna skulle välja att investera ytterligare i sin hälsa 

om inte ekonomi spelade någon roll. Först och främst har de lyft tidsaspekten som nämnts 

tidigare. Om inte deras ekonomiska standard förändrades skulle de arbeta mindre för att ha 



 

 54 

mer tid att tillbringa med familjen och mer utrymme för att göra det de själva mår bra av. 

Informanterna har vidare lyft vikten av att ha utrymme att tillbringa tid med familjen och att 

ha tid för återhämtning och nöjen. De skulle vilja ha mer tid för rekreation, vilket även skulle 

minska risken för en framtida sjukskrivning och därmed spara på samhällets ekonomiska 

resurser. Vidare har informanterna lyft att de skulle köpa mer ekologisk och närodlat mat, 

skulle köpa miljöbil och kemikaliefria produkter till hem och hushåll. Dessa åtgärder skulle 

sannolikt även påverka samhällets hållbara utveckling i stort.  

9. Slutsatser 
Syftet var att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa, och hur det 

påverkar familjen att leva ett gott liv. Analysen resulterade i två kategorier: ”Hinder och 

möjligheter” och ”Prioritering och investering” med fem olika subkategorier som samtliga 

beskriver föräldrarnas syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa och hur denna påverkar 

familjer att leva ett gott liv. I intervjuerna framkom att hälsa är ett komplext begrepp som 

omfattar såväl fysisk som psykisk hälsa. Hälsa har också beskrivits vara en förutsättning för 

att leva ett produktivt liv. Hälsa och inkomst upplevdes av informanterna vara ojämlikt 

fördelade i Sverige och samhället ansågs ha ett ansvar att folkhälsopolitiska åtgärder utförs 

tvärsektionellt och gynnar alla, även de som har lägre inkomst eller på något sätt har sämre 

förutsättningar för att uppnå god hälsa.  

Levnadsvanorna som fysisk aktivitet, kost och sömn men även sociala relationer har 

beskrivits vara viktiga för hälsan. Informanterna lyfte att det finns en koppling mellan 

ekonomi och hälsa och att god ekonomi i större utsträckning möjliggör för familjer att 

investera i hälsa. Sämre ekonomi beskrevs kunna leda till sämre hälsa, främst psykisk sådan 

för att stress och oro över att ekonomin inte räcker till utgör en påfrestning. Samtidigt 

framkom att sämre ekonomi inte tvunget leder till sämre hälsa utan att det är upp till individen 

huruvida ekonomiska bekymmer tillåts leda till oro.  

Mycket handlar om att ha ett bra förhållningssätt till pengar och vad de används till.  Det 

framkom att även om pengar underlättar mycket i livet är det möjligt att leva ett gott liv trots 

mindre medel. Ett gott liv har av informanterna beskrivits vara präglad av att känna glädje i 

vardagen och av att ha råd att ibland unna sig. En annan faktor som informanterna ansåg har 

stor påverkan på deras hälsa och på familjens liv är tidsbrist. Arbete och studier tar mycket tid 

som istället kunde ha använts för att tillbringa tid med familjen eller göra annat som bidrar till 

välbefinnande och hälsa. Samtidigt bidrar utbildning och arbete till att kunna uppnå de 
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finansiella förutsättningarna som möjliggör ett gott liv. För god hälsa måste individer hitta en 

balans mellan livets olika delar. Även barn har ofta ett pressat tidsschema och en konsekvens 

av det är att de måste bli skjutsade till träningar och olika aktiviteter för att det inte hinns med 

och de istället skulle promenera eller cykla.  

Individernas kunskap, intressen, vanor och vilja påverkar huruvida pengarna investeras i hälsa 

och vilka val individerna gör i vardagen för att må bra. I intervjuerna beskrevs dessutom 

många sätt att främja hälsa på som inte kräver mycket pengar. Det är möjligt att umgås i 

naturen och med familjen och att delta i gratisaktiviteter eller låna idrottsutrustning. 

Idrottsföreningar och skolorna ansågs ha en viktig roll för barns hälsa och för att främja fysisk 

aktivitet i ett samhälle där stillasittandet ökar allt mer. Vidare har skolan ett ansvar att 

förmedla kunskap om hälsa och hur den påverkas av ekonomi. Konsumentverket är en annan 

institution som kan vara värdefull vid spridning av kunskap om hälsa, livsstil och ekonomi. 

Dessutom har det betonats att det är viktigt att forskning om hälsa genomförs korrekt och att 

kunskapen som sprids är evidensbaserad.  

Informanterna ansåg inte att familjeekonomin är avgörande för barns hälsa eftersom barnen 

enligt deras uppfattning sällan är medvetna om ekonomin. Vidare har de beskrivit att om 

ekonomin eventuellt påverkar barns hälsa så är det i positiv riktning och sannolikt mest för att 

den möjliggör att barnen kan vara delaktiga i olika fritidsaktiviteter som även andra barn i 

deras omgivning deltar i och för att de därigenom känner sig delaktiga och befinner sig i ett 

socialt sammanhang. Hälsan kan påverkas positivt när familjens ekonomi är god i och med att 

det inte finns någon anledning till att vara orolig. Föräldrarna lyfte att ett tryggt hem och en 

god relation mellan föräldrar och barn är betydelsefull för barns hälsa och utveckling. 

Studiens resultat bidrar därmed med aktuell forskning som visar informanternas syn på 

kopplingen som finns mellan ekonomi och hälsa, hur vuxnas och barns hälsa och liv påverkas 

av ekonomi och dessutom på vilka sätt samhället kan bidra till att stärka förutsättningarna för 

att alla i samhället ska få samma möjligheter att främja sin hälsa och leva ett gott liv. 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Den aktuella studien och även tidigare forskning uppmärksammar att hälsa är ojämlikt 

fördelad i Sverige och att inte alla i befolkningen har samma möjligheter att välja goda 

levnadsvanor och främja sin hälsa. I studien framkom att föräldrarna ansåg att god ekonomi 

ger bättre förutsättningar att påverka sin hälsa och att sämre ekonomi kan vara en begränsande 
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faktor. Hur pengar används och vilka livsstilsval individer gör styrs delvis av individernas 

kunskap, intresse och vilja.  

I anknytning till detta resultat föreslås ytterligare studier inom det folkhälsovetenskapliga 

området om hur individers vilja att leva hälsosamt styrs av deras ekonomi och kunskaper och 

av möjligheter att omsätta dessa samt hur health literacy kan stärkas på såväl samhälls- som 

individnivå. Vidare föreslås att synen på kopplingen mellan ekonomi och hälsa undersöks i ett 

bredare urval där mer utsatta individer i samhället ingår och även nyanlända svenskar och 

individer tillhörande minoritetsgrupper. Utöver det kan det finnas potentiellt intresse i att 

belysa frågan utifrån ett barnperspektiv eller att intervjua föräldrar till barn med 

funktionsvariationer eller att vända sig till familjer med olika sjukdomar.  

Med koppling till resultatet i denna studie föreslås slutligen kvalitativa och kvantitativa 

studier som undersöker effekten av förkortat arbetstid med samma lön som ger individer mer 

fritid och möjligheter att främja sin hälsa och därmed förebygga sämre produktivitet i arbetet 

och i värsta fall sjukskrivning. Förslaget om kortare arbetsdagar har på senare tid lyfts i 

medier i ökad omfattning och effekten av en sådan åtgärd skulle potentiellt inte bara kunna 

påverka arbetstagarna utan även deras familjer och barn, arbetsklimatet, arbetsgivarna och 

därmed samhället i stort. 
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11. Bilagor 

Bilaga I 

2018-02-01 

Deltagare till intervjustudie sökes!  

Vill du vara med i en intervjustudie om föräldrars 
syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa? 

 

Informationsbrev 

Syftet med studien är undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och hälsa 
och hur det påverkar familjen att leva ett gott liv. Målet är att uppnå en djupare förståelse 
för hur föräldrar ser på ekonomi och hälsa och hur familjens liv påverkas av dessa 
faktorer.  
 
Studien genomförs under våren 2018 inom mastersprogrammet Hälsovetenskap – 
inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. 
 
Som respondent i studien krävs att du har minst ett barn som är under 19 år. Intervjun 
beräknas ta mellan 45 och 60 minuter. Var och när intervjun genomförs väljer du själv. 
Om du inte vet någon bra plats kan jag ordna det.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange 
någon motivering. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagare och enbart 
författaren och handledaren har tillgång till dessa inspelningar. Inspelningarna makuleras 
när studien publicerats. Inga personbeskrivningar som kan identifiera deltagarna kommer 
att publiceras och transkriberingarna av intervjuerna kommer avpersonifieras för att följa 
god forskningsetik. Studien kommer att publiceras som ett examensarbete på Karlstads 
Universitet.  

Vill du delta i en intervju, har frågor eller vill få mer information är du välkommen att 
kontakta mig eller min handledare.  
 

Nadine Huchthausen 
Student 
e-post: nadine.huchthausen@gmail.com 
telefon: 076 823 87 18 

Louise Persson 
Universitetslektor 
e-post: louise.persson@kau.se 
telefon: 054 700 21 35
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Bilaga II 
 

 

 

 

 

 Datum: ______________________ 

 

Samtyckesblankett för deltagande 

Härmed intygar jag _______________________________________________ 

att jag accepterar att delta i studien vars syfte är att undersöka föräldrars syn på 

kopplingen mellan ekonomi och hälsa och hur det påverkar familjen att leva ett 

gott liv.  

Jag intygar att jag tagit del av informationen och villkoren om studiens 

deltagande. 

 

Email:  

Telefon:  

Underskrift:   
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Bilaga III 

Intervjuguide 

A Inledande frågor  
1. Vem är du? (familj, barn, ålder på barnen, utbildning, yrke, boendeform, fysisk aktivitet, 
föreningsliv)  

Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på kopplingen mellan ekonomi och 
hälsa. Kan du berätta om din syn på ekonomi och hälsa? 

Följdfrågor 
B Allmän uppfattning om hälsa 
1. Vad innebär hälsa för dig?  

2. Vad tycker du utgör god hälsa? 

3. Hur anser du att individer själva kan främja sin egen hälsa rent generellt?  

4. Hur uppfattar du generellt familjers hälsa i det området där du bor? 

 
C Om den egna hälsan 
1. Hur upplever du din egen hälsa? 

2. Hur upplever du din familjs hälsa? 

3. Vilka åtgärder vidtar du för att främja din hälsa? 

4. Vilka åtgärder vidtar du för att främja din familjs hälsa? 

5. Finns det åtgärder för att främja hälsa som du skulle vilja vidta men inte har möjlighet till? 
(Exemplifiera)  

 
D Ekonomi och hälsa 
1. Hur upplever du din familjs ekonomi? (Uppföljningsfråga: Hur skulle du beskriva din 
familjs status i samhället ur ett socioekonomiskt perspektiv?) 

2. På vilket sätt tycker du att det finns en koppling mellan ekonomi och hälsa? 

3. Hur anser du att din familjs sociala hälsa påverkas av er ekonomi? (social hälsa handlar om 
att finnas i ett sammanhang, uppleva bekräftelse och gemenskap) 

4. Hur anser du att din familjs fysiska hälsa påverkas av er ekonomi? 

5. Hur anser du att din familjs psykiska hälsa påverkas av er ekonomi? 
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6. Kan du beskriva hur din familj investerar i sin hälsa? (social, fysisk, psykisk) 

7. Hur tycker du att din familjs hälsa påverkar er ekonomi? 

8. På vilket sätt tycker du att er ekonomi främjar respektive minskar era möjligheter till god 
hälsa? 

9. Vad skulle du säga är det största hindret för din familj att uppnå bättre hälsa än i dagsläget? 

10. Hur medveten tror du att ditt barn/dina barn är om familjens ekonomi och hur det i sin tur 
påverkar barnets/barnens hälsa? (Socialt liv? Möjlighet att delta i aktiviteter?) 

 
E Retrospektivt 
1. Vilka faktorer under din barndom tycker du har främjat din hälsa som vuxen? 

2. Anser du att din familjs ekonomi under barndomen påverkat din hälsa, både som barn och 
nu i vuxen ålder? Hur i så fall? 

 
F Prospektivt 
1. Om ekonomiska resurser inte spelade någon roll, hur skulle du vilja främja din familjs 
hälsa? 

2. Hur ser du på kommunala/statliga program som syftar till att främja folkhälsan/skapa god 
och jämlik hälsa i samhället? 

3. Kan du ge förslag på kommunala/statliga insatser/åtgärder som skulle främja familjers 
hälsa? 

 
G Övrigt 
Landstinget i Värmland och Karlstads universitet kommer senare i år att ge ut en rapport om 
Liv och hälsa i Värmland. Den rapporten ska dels fungera som ett underlag för beslutsfattare 
men också vara en bok för befolkningen. Vad tycker du ska vara med? (hälsa, 
bestämningsfaktorer, fokus på allmän hälsa eller riskgrupper, jämlikhet?) 

 

Fråga om informanten vill komplettera med något.  


