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Abstract 

The Swine flu (H1N1) erupted in 2009 and was quickly spread over the world and developed 

into a pandemic, with a great threat against people’s health. It was soon discovered that the 

H1N1–virus had a different character than the seasonal flu, since it especially affected 

younger individuals and the consequences from the disease were expected to be more severe. 

In Sweden it was decided to provide a free of charge vaccination against the H1N1-virus, and 

the Swedish vaccination ratio become relatively high compared to other countries. This thesis 

studies what factors affected the Swedish population´s decision to take the flu shot against the 

H1N1-virus in 2009.  This is done by a statistical study with a logistic regression analysis, 

which is conducted on secondary data. The results show that the probability of vaccination 

against H1N1 increases if the individual is over 60 years, and increases with growing income. 

The results also show that women have a higher vaccination propensity than men. In contrast, 

there’s no association between vaccination against H1N1 and the level of health or education 

level. As the results were not entirely consistent in comparison with theories and previous 

studies, it can be concluded that it is difficult to determine how different factors actually 

affected the individuals’ vaccination decision against H1N1. Possibly, it depends on the 

specific and extreme circumstances with regard to H1N1. Therefore, it may be difficult to 

predict how individuals will behave in the case of future pandemics.  

 

Sammanfattning 

Svininfluensan (H1N1) bröt ut 2009 och spred sig snabbt över flera länder i världen med 

utveckling till en pandemi, vilket utgjorde ett stort hot mot människors hälsa. Det 

konstaterades snart att H1N1 var av en annan karaktär än säsongsinfluensan, då den 

framförallt drabbade yngre individer och konsekvenserna av sjukdomen förväntades vara 

allvarligare.  I Sverige beslutades att befolkningen skulle erbjudas en kostnadsfri vaccinering 

och den svenska vaccinationstäckningsgraden blev relativt hög i jämförelse med många andra 

länder. Denna uppsats undersöker vilka faktorer som påverkade svenska befolkningens beslut 

om vaccinering mot svininfluensan under 2009. Detta görs genom en statistisk undersökning i 

form av en logistisk regressionsanalys som utförs på sekundärdata. Resultaten visar att 

sannolikheten för vaccinering mot H1N1 ökar om individen är över 60 år, samt ökar med en 

stigande inkomst. Resultaten visar också att kvinnor har högre benägenhet att vaccinera sig än 

män. Däremot förekommer inget samband mellan hälsonivå eller utbildning och vaccinering 

mot H1N1. Då resultaten inte var helt konsistenta i jämförelse med teorier och tidigare 

studier, kan konstateras att det är svårt att fastställa hur olika faktorer påverkade individers 

vaccinationsbeslut mot H1N1. Möjligtvis kan detta bero på de särskilda och extrema 

omständigheter som rörde H1N1. Utifrån detta kan det bli svårt att förutse hur individer 

kommer resonera och agera inför eventuella framtida pandemier.  

 

Nyckelord: vaccinering, H1N1, logistisk regression, Sverige  
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1. Inledning 

1.1Introduktion 

Varje år insjuknar människor runt om i världen i säsongsinfluensa. De flesta som insjuknar 

återhämtar sig inom en vecka utan behov av någon sjukvård.  Dock kan säsongsinfluensa ha 

allvarliga konsekvenser för äldre och för människor som lider av vissa kroniska sjukdomar. 

För dessa individer kan sjukdomen innebära ett allvarligt hot mot hälsan och i värsta fall ge 

dödlig utgång. För att försöka minska risken för smitta och mildra konsekvenserna från 

sjukdomen rekommenderas vissa grupper i samhället årlig vaccinering mot säsongsinfluensa 

(Smittskyddsinstitutet 2012). Varje år orsakar influensavirus större eller mindre epidemier
1
 

beroende på hur stor spridning viruset har. Under en säsongsinfluensa insjuknar 2-15 procent 

av den svenska befolkningen (Socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 2011) och årligen dör mellan 1000 och 2000 personer på grund av den (SMI 2009). 

Våren 2009 upptäcktes det nya H1N1-viruset, efter att det utbrutit i flera områden runt om i 

Mexico och USA.  Sjukdomen kom att kallas Svininfluensan och den orsakades av ett 

influensavirus som överförs från svin till människa. En typ av H1N1-virus cirkulerade redan 

bland oss människor i form av vanlig säsongsinfluensa, men det nya H1N1-virusets karaktär 

skiljde sig från den andra varianten vilket resulterade i att vårt immunförsvar hade svårt att stå 

emot viruset. Spridningen av det nya H1N1-viruset skedde på samma sätt som för 

säsongsinfluensan, det vill säga via luft eller i direktkontakt med smittan (Ibid). 

 

Under våren 2009 upptäcktes allt fler fall av den nya influensan och i april samma år gick 

World Health Organization (WHO) ut med rapporter om att H1N1 sågs som ett internationellt 

hot mot människors hälsa och att viruset numera klassades som en pandemi.
2
 I samma takt 

som viruset fortsatte spridas till allt fler länder och kontinenter ökade också de olika faserna 

av pandemi. I juni 2009 klassades H1N1-viruset till pandemifas 6 vilket betyder att viruset 

nått en fullskalig pandemi. I början av pandemins utbrott rapporterades det att de flesta som 

insjuknade i influensan drabbades lindrigt, men att många unga avlidit på grund av 

lunginflammation. Myndigheter och experter befarade att den nya influensan skulle spridas 

till Sverige och att då 25 procent av den svenska befolkningen skulle komma att drabbas av 

viruset, vilket skulle sätta en stor press på sjukvården och övriga samhällsfunktioner. Då det 

stod klart att H1N1-viruset nått pandemifas 6 påbörjades leveransavtal för vaccinet 

Pandemrix
3
. Landstingen fick själva bestämma hur många doser de ville beställa med hjälp av 

rekommendationer från Socialstyrelsen (SoS) i samråd med smittskyddsläkarna. Vid denna 

tidpunkt kunde man utifrån de tidigt drabbade länderna, konstatera att det till skillnad från 

                                                           
1
 En epidemi innebär tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt 

område. Uttrycket används vanligen om sjukdomar, speciellt infektionssjukdomar (epidemiska sjukdomar). Om 

en epidemi täcker en hel världsdel eller flera världsdelar benämns den pandemi (Nationalencyklopedin 2012). 
2
 En pandemi innebär vanligen en infektionssjukdom som sprids över flera världsdelar (Nationalencyklopedin). 

Det finns 6 olika faser av pandemier och dessa är definitioner av den geografiska spridningen av viruset och inte 

baserat på hur allvarligt viruset är (SoS och MSB 2011). 
3
 Pandemrix är ett vaccin som förebygger influensa orsakat av H1N1 viruset, 2009 (FASS 2012). 
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säsongsinfluensa, var den yngre delen av befolkningen som var mest utsatt för H1N1- viruset. 

De löpte större risk att bli smittade av viruset och var i större utsträckning i behov av sjukvård 

och intensivvård än övriga delar av befolkningen. Många unga människor blev tvungna att 

vårdas i respirator under en längre tid, och ungefär 30 procent av de som avled på grund av 

H1N1 viruset var tidigare fullt friska individer, utan någon underliggande sjukdom (SoS och 

MSB 2011). 

I Sverige ansåg SoS att smittan var så pass riskfylld att den skulle inkluderas under 

smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarliga sjukdomar. Denna lag trädde i kraft den 15 

maj 2009. I juli samma år bytte Sverige strategi från att försöka förhindra spridningen av 

H1N1 viruset till att istället försöka minska effekterna av den, då det ansågs att pandemin inte 

längre gick att undvika. Influensan nådde Sverige tidigt i maj 2009 och i oktober samma år 

tog virusspridningen fart på allvar. Först drabbades barn i skolåldern, därefter småbarn och 

unga vuxna, sedan medelålders och till sista de äldre (Ibid). Man beräknar att cirka en halv 

miljon svenskar drabbades av H1N1-viruset men totalt rapporterades endast 11 000 

verifierade fall av smittan och majoriteten av dessa var barn. Utav de 11 000 verifierade fallen 

vårdades cirka 1600 personer på sjukhus och omkring 136 av dessa var i behov av 

intensivvård. Totalt avled 31 personer i Sverige på grund av H1N1-viruset (SMI 2011).   

Bland de svenska medierna var intresset för influensapandemin stort. Eskaleringen av smittan 

rapporterades flitigt, vilket resulterade i att den svenska befolkningen blev väl medvetna om 

H1N1 viruset, vilket kan ha påverkat deras agerande under denna tid (Ibid). Bland annat var 

det fler människor än normalt som sökte vård under perioden som H1N1-viruset snabbt spred 

sig runt om i landet. Orsaken till det kan bero på medias hårda rapportering vilken kan ha 

skapat en rädsla för sjukdomen. Men det kan även bero på att konsekvenserna från H1N1 var 

värre än vad som upplevs vid säsongsinfluensa, vilket kan ha resulterat i att fler var i behov av 

vård än i vanliga fall (SMI 2010).  

I oktober 2009 påbörjades en kostnadsfri massvaccination i Sverige (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2009). Först vaccinerades de som tillhörde de olika riskgrupperna
4
 och 

vårdpersonal, därefter erbjöds vaccination till alla i befolkningen som var äldre än sex 

månader (SMI 2010). Totalt var det 60 procent av den svenska befolkningen, vilket motsvarar 

ca 5,56 miljoner individer, som valde att vaccinera sig mot influensan. 

Vaccinationstäckningsgraden var större i Sverige än i något annat land. I efterhand kunde det 

konstateras att spridningen av pandemin och dess konsekvenser inte blev så stora som först 

befarats. Dock tros den låga spridningen av viruset inte bero på massvaccineringen, eftersom 

den utfördes försent för att kunna haft någon egentlig verkan. Vaccinet kan däremot ha 

bidragit till färre antal individer som skulle komma att bli i behov av intensivvård samt färre 

dödsoffer (SMI 2011). I efterhand visade sig dock vaccinet kunna ge upphov till ett antal 

biverkningar
5
 varav en är narkolepsi (FASS 2012). I Sverige har mer än 220 anmälningar om 

narkolepsi inkommit till läkemedelsförsäkringen
6
(Vårdförbundet 2012). 

                                                           
4
 Se appendix 3. 

5
 Biverkningar som inträffat med Pandemrix: allergiska reaktioner, hudreaktioner så som ansiktssvullnad och 

nässelfeber, feberkramper och narkolepsi vilket är en ovanlig neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i 
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1.2 Problemformulering  

Det finns åtskilliga studier på konsekvenserna av säsongsinfluensa och teorier kring huruvida 

individer väljer att vaccinera sig eller ej. Men fortfarande har jämförelsevis få studier gjorts 

när det gäller individers beteende kring vaccinering mot svininfluensan. Än mindre finns 

studier som undersöker vilka faktorer, som exempelvis hälsostatus eller utbildningsnivå, som 

påverkade svenska individers vaccinationsbeslut mot H1N1. Därför är det intressant att 

undersöka svenska individer, i synnerhet då Sverige hade avsevärt högre 

vaccinationstäckningsgrad i relation till andra länder. Vi vill därför i denna uppsats undersöka 

vilka faktorer som påverkade svenska individers beslut om vaccinering mot H1N1under 2009. 

Stämmer detta beteende överrens med de ekonomiska teorier som finns? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur variablerna kön, inkomst, ålder, utbildning och 

hälsonivå påverkade svenska individers beslut att vaccinera sig mot svininfluensan under 

2009. 

1.4 Metod 

För att undersöka om det finns ett samband mellan utvalda variabler och vaccinering utförs en 

kvantitativ, statistisk undersökning i form av en multipel regressionsanalys. Då den beroende 

variabeln är binär, tillämpas en logistisk regressionsmodell. Regressionsanalysen utförs i 

statistikprogrammet STATA. Resultatet från regressionsanalysen tolkas och används för att 

testa uppställda hypoteser. Resultatet jämförs sedan även med ekonomiska teorier och tidigare 

studier. Utifrån detta förväntas vi nå en slutsats om huruvida det förekommer samband mellan 

vaccinering och de olika variablerna. Data som analyseras i undersökningen är sekundärdata 

från en undersökning som utfördes 2012. Datainsamlingen gjordes via internet där 

undersökningens deltagare fyllde i ett frågeformulär angående sjukdomsrisker. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att endast undersöka svenska individers vaccinationsbeslut mot H1N1 under 2009. 

Vi hade tillgång till data över 13 olika variabler, och valde att inkludera fem av dessa i vår 

undersökning. Detta efter att ha tagit del av de teorier och tidigare forskning som finns inom 

området, funnit dessa variabler mest förekommande. De variabler vi har valt att undersöka är 

kön, ålder, inkomst, hälsa och utbildning.  Då våra data innehåller individer mellan åldrarna 

19 till 89 år, så representeras inte individer utanför detta intervall. Fler variabler än de som 

inkluderas i denna undersökning kan ha betydelse för individers beslut om vaccinering mot 

H1N1, men på grund av begränsad tid och tillgång till data har inte fler variabler undersökts. 

1.6 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras grundläggande ekonomisk teori (2.1) och sedan tidigare studier inom 

området (2.2).  Utifrån dessa redogörs hypoteserna (2.3). I avsnitt 3 behandlas data och 

metod, vilket börjar med en presentation av data och variablerna (3.1) för att sedan diskutera 

                                                                                                                                                                                     
den del av hjärnan som styr vakenhet och sömn. Symtomen för narkolepsi är onormal trötthet och 

okontrollerbara sömnattacker (FASS 2012). 
6
  Dessa siffror är från 2012-06-01 och baseras på inkomna anmälningar till läkemedelsförsäkringen, varav de 

flesta var barn.  
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brister i data (3.2) och slutligen gå igenom den ekonometriska metod och modell som 

tillämpas i undersökningen (3.3). Avsnitt 4 behandlar analys och resultat, och börjar med 

korrelationsanalys (4.1), sedan regressionsanalys (4.2) och test av ekonometrisk modell (4.3).  

I avsnitt 5 diskuteras resultaten och därefter presenteras undersökningens slutsats i avsnitt 6. 
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2. Teori 

2.1 Grundläggande ekonomisk teori 

Ekonomiska teorier utgår oftast ifrån att människor är rationella individer. Med detta menas 

att individen förstår sina förutsättningar och kan ta ett beslut som ger bästa möjliga avkastning 

(Folland, Goodman och Stano 2004).   

Det mest grundläggande inom ekonomiska teorier om konsumtion, är att en ökad konsumtion 

av normala varor leder till en högre nytta för individen. Ur ett hälsoperspektiv kan 

konsumtion av tjänster som tandläkar- eller sjukhusbesök bidra till en bättre hälsa, vilket i sin 

tur ökar individens nytta. 

I figur 1 kan man utläsa hur en ökad hälsonivå leder till en högre nytta för individen. Figuren 

visar sambandet mellan de varor individen konsumerar och nyttan av dessa: hälsa (H) eller 

alla andra varor (X).  Därav är individens nytta en funktion av konsumtionen av hälsa och 

andra varor.
 7

 I figur 1 kan vi se att individens nytta ökar från U1 till U2 då individens 

hälsonivå ökar från H1 till H2, då konsumtionen av andra varor (X) hålls konstant (Phelps 

2003). 

Figur 1:    

 

Källa: Phelps (2003) 

 

Då hälsokonsumtionen ökar kommer även individens nytta att öka, men i en avtagande takt. 

Den nytta som genereras genom konsumtion av en extra enhet av hälsa kallas för individens 

marginalnytta. Marginalnyttan representerar förändringen av den totala nyttan härledd från en 

ökad konsumtion av varan. Då konsumtionen av hälsa ökar kommer den marginalnyttan som 

individen upplever genom konsumtionen att minska (O´Sullivan,Sheffrin och Perez 2008). 

 

                                                           
7
 Nytta =U(X,H) (Phelps 2003). 
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Grossmans modell 

En standardmodell för att beskriva en individs efterfråga på hälsa, är den skapad av Michael 

Grossman, den så kallade Grossmanmodellen (1972).  

Grossman (1972) menar att en individs hälsostatus motsvarar hans eller hennes hälsokapital. 

Hälsokapitalet genererar en viss mängd av hälsosamma dagar för individen, under en viss 

begränsad tid. Dessa hälsosamma dagar och andra varor värderas utifrån individers 

preferenser. Människor kan investera i sin hälsa genom att exempelvis ändra sitt beteende 

(angående röknig, motion, kost, och så vidare) eller konsumera hälso- och sjukvård. En 

individs hälsoproduktion bestäms utifrån användandet av hälso- och sjukvård samt individens 

hälsobeteende vilket resulterar i en viss hälsonivå (Sloan och Hsieh 2012). 

I Grossmans modell (1972) anges individens hälsokapital, och den procentuella kostnaden för 

att upprätthålla hälsokapitalet (se figur 2).  En individ antas vara född med en viss mängd 

hälsokapital som under tiden kommer att depreciera på grund av till exempel sjukdomar eller 

olyckor, eller appreciera på grund av investeringar i hälsan såsom läkarbesök, motion och bra 

kost. Om inte någon investering i hälsan görs kommer hälsokapitalet naturligt att minska med 

tiden genom förslitning. Samtidigt som individens hälsokapital försämras blir det alltmer 

kostsamt att hålla den önskade hälsonivån (Ibid). 

Figur 2: 

 

Källa: Sloan och Hsieh (2012) 

Kostnad för hälsokapital (COC) representerar den procentuella kostnaden (i förhållande till 

det totala hälsokapital individen håller) för att vidbehålla individens hälsokapital vid en viss 

tidpunkt och nivå. COC beror på deprecieringsgraden och apprecieringsgraden av 

hälsokapitalet, samt underhållskostnaden för att bibehålla givet hälsokapital. COC stiger om 

deprecieringsgraden eller underhållskostnaden ökar, men minskar istället om 

apprecieringsgraden ökar (Ibid).  
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Marginaleffektivitetskostnad för hälsokapital, (MEC) representerar avkastningen i 

hälsokapitalet utifrån en enhets investering i hälsan. MEC beror på: (1) investeringar i hälsan, 

(2) effektiviteten av hälsoproduktionen och (3) hur individen värdesätter ökad hälsonivå. 

Förenklat kan man säga att MEC – linjen visar individens efterfråga på hälsokapital och 

COC-linjen visar utbudet av hälsokapital. Individens optimala hälsonivå (H*) uppnås vid den 

punkt där MEC- och COC -linjerna korsar varandra. Om MEC - eller COC -linjen flyttas så 

kommer även individens optimala hälsonivå (H*) att förändras. En skiftning i MEC- eller 

COC – linjen kan ske då en förändring inträffar i exempelvis någon av de underliggande 

faktorerna: inkomst, ålder, utbildning, förslitning av hälsokapitalet samt priset på hälso- och 

sjukvård (Ibid). 

Enligt Grossmanmodellen antas förslitningsgraden av hälsokapitalet att öka med åldern. Om 

individens förslitningsgrad av hälsokapitalet ökar, så ökar även kostnaden för att hålla 

hälokapitalet, vilket gör att COC-linjen skiftar uppåt (se figur 3). Detta minskar andelen 

hälsokapital som individen önskar att hålla, vilket leder till att efterfrågan på hälso- och 

sjukvård minskar. Enligt detta resonemang blir sambandet mellan ålder och preventiv vård 

negativt (Ibid). 

Figur 3: 

 

Källa: Sloan och Hsieh (2012) 

Samtidigt menar Grossman (1972) även att avkastningen från investeringar i hälsa, sjunker 

samtidigt som individen åldras. Detta resulterar i att en individ vartefter den åldras, måste öka 

investering i hälsan för att nå den optimala hälsonivån. Därför kan även efterfrågan på hälso- 

och sjukvård öka, när individen åldras. Utifrån detta kan sambandet mellan ålder och 

preventiv vård även vara positivt (Ibid).  

Om individens inkomst ökar så har det två effekter på användandet av hälso- och sjukvård och 

på individens hälsonivå. För det första ökar individens tidskostnad då inkomsten ökar, vilket 

gör det mer kostsamt att avsätta tid för att få tillgång till vård. På grund av detta kommer 
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individens efterfråga på hälso- och sjukvård att minska och individen kommer inte att 

investera lika mycket i sin hälsa som tidigare, varpå MEC–linjen skiftar inåt. Utifrån detta kan 

sambandet mellan inkomst och preventiv vård vara negativt (Ibid). 

En inkomstökning kan även ha en motsatt effekt. När inkomsten ökar så stiger även 

avkastningen av att ha en god hälsa. Detta då individen kan tjäna mer pengar om han eller hon 

har en god hälsa, än om han eller hon är sjuk. Därför ökar efterfrågan på hälsokapital och 

investering i hälsan, varpå MEC-linjen bör skifta utåt (se figur 4). Detta tyder istället på ett 

positivt samband mellan inkomst och preventiv vård (Ibid). 

Grossman (1972) menar även att en högre utbildning ökar individens effektivitet i 

produktiviteten av hälsa. Detta genom att en individ som har en högre utbildning kan tänkas 

vara skickligare på att observera tecken och symtom på sjukdom och därmed snabbare på att 

uppsöka en läkare, samt vara bättre på att förstå och ta till sig läkares diagnoser och 

rekommenderade behandlingar. På grund av detta bör MEC-linjen skifta utåt då individens 

utbildning ökar (se figur 4). Detta gör att den optimala andelen hälsokapital höjs. Då 

effektiviteten av hälsoproduktionen ökar genom en högre utbildning, så behövs en mindre 

andel hälso- och sjukvård för att hålla denna optimala andel hälsokapital. Detta leder till att en 

högutbildad individs efterfrågan på hälso- och sjukvård minskar, i förhållande till en individ 

med låg utbildning.  Dock är det svårt att fastslå om det är ökad utbildning som orsakar en 

bättre hälsa eller tvärtom eller om det är en tredje orsak som påverkar både hälsonivå och 

utbildningsnivå (Ibid). 

Även priset på hälso- och sjukvård påverkar MEC-linjen. Om till exempel priset på hälso- och 

sjukvård går ner så minskar konsumtion av andra varor som egenvård och naturläkemedel. 

Detta kallas för substitutionseffekten, det vill säga att om priset på en vara minskar, kommer 

konsumenten föredra den framför liknande varor som har ett högre pris. Detta resulterar i att 

individens preferenser förändras och att MEC-linjen skiftar utåt, vilket gör att individen vill 

öka hälsokapitalet och efterfrågar mer hälso- och sjukvård (se figur 4). Alltså bör en 

prissänkning leda till en ökad konsumtion av hälso- och sjukvård och förbättring av 

individens hälsa, medan en prisökning bör leda till det motsatta (Ibid). 
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Figur 4: 

 

Källa: Sloan och Hsieh (2012) 

 

Grossmans modell kritiseras dock då den inte gör skillnad på preventiv vård, som till exempel 

vaccinering, och på vård av redan insjuknad person. Skillnaden med preventiv vård är att 

konsumentens beslut om konsumtion av varan baseras under osäkra förhållanden. Individen 

kan inte med säkerhet i förväg veta om han eller hon kommer att insjukna i sjukdomen eller 

inte. Samtidigt kan även vård av redan insjuknad person i viss mån ses som osäker, då det inte 

alltid är säkert att behandlingen kommer att fungera (Kenkel 1994).  

Det finns flera andra teorier som både stöder och går emot Grossmans modell (1972). Bland 

annat Croppers (1977) teori, som också betonar vikten av ålderns betydelse i samband med 

investeringar i hälsan, men på ett annat sätt än vad Grossman (1972) gör. Cropper (1977) 

menar att beroende på var i livscykeln en individ befinner sig, är han eller hon olika villig att 

inverstera i sin hälsa genom preventiv vård. Ju äldre än människa är desto mindre har han 

eller hon att vinna på att förbättra sin hälsonivå, då individen inte kan njuta av förbättringen 

under lika lång tid som en yngre individ kan. Cropper (1977)  argumenterar alltså för ett 

negativt samband mellan ålder och efterfrågan på preventiv vård (Ibid). 

Phelps (2003) uppmärksammar inkomstens påverkan på efterfrågad preventivvård, med den 

så kallade inkomsteffekten. Med inkomsteffekten menas att det sker en förändring i 

efterfrågan härledd från en förändring i individens köpkraft. Detta betyder att en individs 

efterfrågan på olika varor påverkas av inkomsten (Varian 2010). Om preventiv vård är en 

”normal vara” skulle ökad inkomst betyda högre efterfråga på varan, det vill säga ett positivt 

samband mellan inkomst och preventiv vård. (Phelps 2003) 

John Mullahy (1998) anser att båda av Grossmans (1972) argument om inkomstens påverkan 

på efterfrågan på preventiv vård är möjliga. Han menar att individer som har en hög 
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tidskostnad för att gå och vaccinera sig kommer att avstå men även att individer med högre 

tidskostnad har mer att förlora på att drabbas av sjukdom. Om de avstår från vaccinering och 

istället blir sjuka går de miste om fler arbetsdagar och förlorar därmed mer lön än vad det 

kostar att gå och vaccinera sig. Detta betyder att tidskostnaden för att avstå vaccineringen är 

högre än den kostnad de har för att ta vaccinet, vilket borde resultera i att individer med högre 

inkomst väljer att vaccinera sig. Detta visar återigen på ett positivt samband mellan inkomst 

och vaccinering (Mullahy 1998). 

Då det diskuteras om utbildningens påverkan menar även Fuchs (1982) att associationen 

mellan preventiv vård och utbildning kanske inte har ett kausalt samband, utan det kan finnas 

en tredje variabel som påverkar dem båda. En individ som väljer att investera i sin utbildning 

kan också tänkas vara en individ som vill investera i sin hälsa (Kenkel 1994). 

Förutom ovan nämnda faktorer och teorier kan även altruism och warm glow, tänkas påverka 

individens efterfråga på preventiv vård och vaccinationsbeslut. Även om dessa faktorers 

påverkan inte undersöks i denna uppsats, bör de ändå begrundas.  Altruism innebär att 

individen inte enbart bryr sig om sig själv, utan även tänker på hur andra individer påverkas 

av hans eller hennes konsumtion genom att de värderar nytta och kostnader även för andra 

individer. Om en stor andel av befolkningen i ett samhälle vaccineras, ökar inte bara 

individens utan även samhällets nytta av vaccineringen. Warm glow innebär att individer både 

bryr sig om den totala mängden av nyttan, och hur mycket de själva bidrar till denna mängd. 

En individ kan känna ett välbefinnande eller stolthet relaterat till hur mycket han eller hon 

investerar i en vara som ökar samhällets nytta (Gruber 2010).  Därför kan investeringar som 

vaccinering, ge individen ett slags välbefinnande genom vetskapen att han eller hon har tagit 

ansvar och bidragit till samhällets välfärd. Individer kan alltså tänkas vara villiga att vaccinera 

sig, både för sin egen och för andras nytta. En individs vaccinationsbeslut kan påverkas av hur 

ansvarstagande individen är, hur mycket han eller hon bryr sig om andra individer samt hur 

stort välbefinnande individen upplever från att vaccinera sig.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera av teorierna inte ger några konkreta svar på hur 

sambandet mellan de olika variablerna och efterfrågan på preventiv vård ser ut. Därför måste 

en empirisk undersökning genomföras, för att undersöka vilka samband som är starkast. 

 

2.2 Tidigare studier 

Gerdtham och Johannesson (1999) undersökte hur efterfrågan på hälsa påverkas av flertalet 

faktorer, genom att utgå från Grossmans modell av efterfrågan på hälsa. I undersökningen 

görs antagandet att en individs efterfråga på hälsa är direkt beroende av individens hälsonivå. 

Till exempel om en individ har en god hälsa har han eller hon det på grund av en hög 

efterfrågan på hälsa och vice versa. Undersökningen är utförd på svensk data från 1991 års 

Levnadsnivåundersökning (LNU), utförd av Institutet för Social Forskning. Individerna som 

deltog var mellan 18 och 76 år. Den beroende variabeln var hälsostock, vilken mäts genom ett 

kategoriskt mått på hälsa där individerna skattar sin hälsostatus på en tregradig skala; dålig, 

medel eller god hälsa. Ett urval av de oberoende variabler som undersöktes var; hälsoproblem 

inom familjen, inkomst, ålder, kön och utbildning. Resultatet av undersökningen visade att det 
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finns ett positivt samband mellan efterfrågan på hälsa och inkomst respektive utbildning. De 

fann även negativa samband mellan efterfrågan på hälsa och ålder respektive att vara man. 

Mullahy (1998) undersökte olika mikroekonomiska faktorers inverkan på en individs beslut 

om vaccinering mot säsongsinfluensa. Undersökningen är utförd på data från 1991 års 

National Health Interview Survey, en årlig hälsoundersökning som utförs i USA, där 

deltagande individer är 24 år eller äldre. Den beroende variabeln var vaccinering mot 

säsongsinfluensa. Ett urval av de oberoende variabler som undersöktes var kön, hälsostatus, 

om individen arbetar och utbildningsnivå. Mullahy (1998) menade att vaccinationsbeslutet 

byggs på en jämförelse mellan individens förväntade nettovärde av nyttan från att vaccinera 

sig, och nettovärdet av nyttan från att avstå vaccinering. Individen antas därefter ta det beslut 

som genererar den största möjliga förväntade nyttan. Resultaten angående inkomst och 

vaccinering är inte konsistenta, då Mullahy (1998) har testat olika regressionsmodeller som 

uppvisar både positiva och negativa samband. Vidare visar resultatet att det finns ett negativt 

samband mellan hälsostatus och vaccinering det vill säga när hälsostatusen försämras, ökar 

vaccinationsbenägenheten. Resultaten visar även på ett positivt samband mellan ålder och 

vaccination. Utbildning har också ett positivt samband med vaccinationsbeslutet, ju högre 

utbildning en individ har, desto större är vaccinationsbenägenheten. 

Vaux et al (2011) har utfört en studie som undersökte hur stor den franska 

vaccinationstäckningsgraden av säsongsinfluensan respektive H1N1 var, samt vilka faktorer 

som påverkade individers vaccinationsbeslut. I Frankrike var vaccineringen mot H1N1 

kostnadsfri och erbjöds till hela den franska befolkningen. Data insamlades genom 

telefonintervjuer med slumpvis utvalda franska invånare. Ett urval av de variabler som 

undersöktes var ålder, kön, utbildningsnivå, antal individer i hushållet och om individen 

tillhör en riskgrupp. Resultatet av studien visar att andelen som vaccinerade sig mot H1N1 var 

lägre än andelen som vaccinerade sig mot säsongsinfluensan. Vaccinationstäckningsgraden 

för influensasäsongerna 2008-2009 och 2009-2010 var 20.6 procent respektive 20.8 procent 

för säsongsinfluensa och 11.1 procent för H1N1 under influensasäsongen 2009-2010. Studien 

visar även att de variabler som påverkade vaccinationsbeslutet, inte var de samma för 

säsongsinfluensa som för H1N1. Huvudsakligen följande faktorer visade sig ha ett samband 

med vaccinering mot H1N1: tillhöra åldersgruppen 0-4 år eller 30-64 år, leva i ett hushåll med 

ett eller flera barn under fem år, bo i ett hushåll där den mest inflytelserika 

familjemedlemmen har en universitetsexamen eller har en professionell och ledande 

sysselsättning, samt att tidigare mottagit vaccin mot säsongsinfluensa.  

Brien, Kwong och Buckeridge (2011) har utfört en undersökning där de granskade vilka 

faktorer som påverkade en individs beslut om vaccinering mot H1N1. Denna undersökning 

har sammanställts genom granskning och summering av flertalet befintliga studier inom 

området. Dessa studier insamlades genom den elektroniska databasen PubMED. De studier 

som inkluderades var publicerade mellan juni 2009 och februari 2011 och var inriktade på att 

undersöka samband mellan olika variabler och vaccinering mot H1N1. I studien ingick 27 

tidigare studier från 12 olika länder. En stor del av dessa studier undersökte variablerna kön, 

ålder och utbildningsnivå. Av de studier som undersökt variabeln kön kom flest studier fram 

till att sannolikheten för vaccinering ökar om individen är en man. Av de studier som 
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undersökt variabeln ålder kom de flesta fram till att en äldre åldersgrupp har större 

sannolikhet att vaccinera sig, men i de flesta av dessa studier var unga barn exkluderade. Men 

de studier som inkluderade alla åldrar (från sex månader och uppåt), kom istället fram till ett 

negativt samband, det vill säga yngre åldersgrupper har större benägenhet att vaccinera sig. 

Av de studier som undersökte variabeln utbildning, kom majoriteten fram till att en högre 

utbildning (college eller universitetsexamen) har ett positivt samband med vaccinering mot 

H1N1. Variabeln inkomst undersöktes också av två studier, men resultaten från dessa var inte 

konsistenta. Vidare påvisades i flertalet studier ett positivt samband mellan vaccinering mot 

säsongsinfluensan och vaccinering mot H1N1, sannolikheten för vaccinering mot H1N1 

ökade om individen tidigare vaccinerat sig mot säsongsinfluensan. De flesta studier kom även 

fram till sannolikheten att vaccinera sig är högre för individer som tillhör en riskgrupp. 

Angående individers åsikter, var tron på vaccinet som säkert eller utan risk för bieffekter, de 

vanligaste åsikterna som hade ett positivt samband med vaccinering.  

Både Vaux et al (2011) och Brien et al (2011) ville ta reda på vad som påverkade människors 

beslut om vaccinering mot H1N1 men deras studier kopplas inte till några ekonomiska teorier 

utan grundas istället på ett folkhälsoperspektiv.  
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Sammanfattning av teorier och tidigare studier 

Även om de flesta teorier och tidigare studier undersöker andra beroendevariabler än 

vaccinering mot H1N1, anser vi ändå att resultaten av dessa är jämförbara. Detta då 

vaccinering mot H1N1 kan relateras till dessa studier genom att det är en form av preventiv 

vård, eller kan ses som en investering i hälsan, vilken styrs av hur stor efterfrågan på hälsa är.  

I Tabellen nedan framgår det tydligt att teorierna och tidigare forskningen är tvetydiga.  

Därför går det inte att anta några generella samband mellan variablerna och vaccinering, 

förutom för variabeln Hög utbildning, där samtliga teorier och studier är eniga.  

Tabell 1: Sammanfattning av teorier och tidigare studier 

 

 Ålder Inkomst Hälsonivå Hög utbildning 

Grossman 
a Positivt och 

negativt samband 

Positivt och negativt 

samband 

Positivt och 

negativt samband 

- 

Cropper
 b

 
 Negativt samband - - - 

 

Gerdtham 

och 

Johanesson 
b 

 

Negativt samband 

 

Positivt samband 

 

- 

 

Positivt samband 

Mullahy
 c Positivt samband Positivt och negativt 

samband 

Negativt samband Positivt samband 

Vaux et al. 
d Positivt samband (i 

åldrarna 0-4 och 

30-64 år) 

 

- - Positivt samband 

Brien et al. 
d 

 

Positivt och 

negativt samband  

- Negativt samband  Positivt samband 

Oberoende variabler: 
a 
Preventiv vård 

b 
Efterfrågan på hälsa 

c 
Vaccinering mot säsongsinfluensa  

d 
Vaccinering mot H1N1 
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2.3 Hypoteser 

Utifrån teorier och tidigare studier kan man både förespråka för ett positivt och ett negativt 

samband mellan ålder och vaccinering mot H1N1. Vi tror att resultatet som Brien et al. (2011) 

kom fram till gällande ålder och vaccinering mot H1N1, kan vara det resultat som denna 

undersökning kommer att komma närmast. De fann att äldre åldersgrupper var mer benägna 

att vaccinera sig, dock saknades yngre åldersgrupper i undersökningen. Även då det 

konstaterades att H1N1-viruset drabbade yngre individer i stor utsträckning så tillhör 

fortfarande äldre individer en riskgrupp. Denna grupp kan därför förväntas ha en relativt hög 

vaccinationstäckningsgrad, både mot säsongsinfluensan och för H1N1-viruset. Detta leder oss 

till hypotesen att vaccinationsbenägenheten är högre bland äldre individer, vilket innebär ett 

positivt samband mellan att tillhöra en äldre åldersgrupp och vaccinering mot H1N1. 

Gällande inkomstens påverkan på beslut om vaccinering mot H1N1, tror vi på ett positivt 

samband med stöd av ett av de tidskostnadsresonemang som Mullahy (1998) och Grossman 

(1972) argumenterar för. Den kostnad en individ upplever av att vara sjuk, blir högre, desto 

högre inkomstnivå individen har. Eftersom H1N1-viruset var så pass smittsamt och dess 

konsekvenser ansågs vara så allvarliga, borde detta bidra till att individens kostnader för att 

insjukna, överstiger kostnaden för att tillhandahålla vaccinet. 

Vad gäller sambandet mellan hälsostatus och vaccinering mot H1N1 pekar teorier och tidigare 

studier både på att ett positivt eller negativt samband är tänkbart. Det samband som är mest 

realistiskt i förhållande till vår undersökning är studien av Brien et al (2011), som kom fram 

till ett positivt samband mellan att tillhöra en riskgrupp och vaccinering mot H1N1. Utifrån 

detta tror vi att en låg hälsonivå ökar benägenheten för vaccinering mot H1N1, och därför 

väntas ett negativt samband mellan hälsostatus och vaccinering mot H1N1.  

När det gäller sambandet mellan utbildning och vaccinering mot H1N1 är samtliga teorier och 

tidigare studier eniga om att det förekommer ett positivt samband. Därför väntas även ett 

positivt samband i denna undersökning, då argument och bevis för motsatsen saknas. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av hypoteser. 

 

Variabler Hypotes 

 
 

 
Ålder

 Positivt samband mellan att tillhöra en äldre åldersgrupp och vaccinering mot H1N1.  

 Inkomst
 Positivt samband mellan ökande inkomst och vaccinering mot H1N1. 

Hälsonivå
 Negativt samband mellan hälsonivå och vaccinering mot H1N1. 

 

Hög 

utbildning
 

Positivt samband mellan utbildningsnivå och vaccinering mot H1N1. 
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3. Data och metod 

3.1 Data  

 

Tabell 3: Definition av variabler 

 

Variabel Beskrivning Medelvärde Standardavvikelse 

Beroendevariabel    

   Vaccinering Anger om en individ har vaccinerat sig mot 

H1N1. ”0” betyder att individen inte har 

vaccinerat sig och ”1” betyder att individen har 

vaccinerat sig. 

0,631 0,483 

Oberoende variabler    

   Kvinna Dummyvariabel som anger individens kön där 

”0” motsvarar att individen är en man och ”1” 

motsvarar att individen är en kvinna. 

0,505 0,500 

   Ålder1
8
 Dummyvariabel där”1” motsvarar att individens 

ålder är > 19, < 30 år. 

 

0,200 0,400 

   Ålder2 Dummyvariabel där”1” motsvarar att individens 

ålder är > 30, < 60 år. 

0,557 0,497 

   Ålder3 Dummyvariabel där”1” motsvarar att individens 

ålder är > 60 år. 

0,242 0,429 

   Inkomst 

    

 

Hushållets sammanlagda inkomst per månad, 

angivet i tusentalskronor. Inkomsten är efter 

skatt, och inkluderar eventuella bidrag. 

32,229 14,530 

   Hälsonivå Anger hur individen skattar sin aktuella 

hälsonivå, (bortsett från tillfälliga besvär som 

förkylning eller illamående). Hälsonivån anges 

med ett värde inom skalan 0-100, där 0 

motsvarar dålig hälsa och 100 motsvarar perfekt 

hälsa. 

80,394 16,551 

   Hög utbildning Dummyvariabel som anger individens 

utbildningsnivå. ”0” betyder att individen har en 

högskoleutbildning som är mindre än tre år, 

folkhögskoleutbildning, gymnasieutbildning 

eller grundskoleutbildning, och ”1” betyder att 

individen har en högskoleutbildning på minst tre 

år. 

 

0,316 0,465 

 

                                                           
8
 Denna åldersgrupp valdes att användas som referensgrupp för regressionsanalysen. 
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Utifrån tabell 3 kan vi utläsa att könsfördelningen är relativt jämn, 50,5 procent av 

undersökningens deltagare är kvinnor och den genomsnittliga åldern är 44,7 år.
9
 Medelnivån 

för hälsan är drygt 80 av 100, vilket visar att deltagarna överlag skattade sin hälsonivå som 

relativt hög. Medelinkomsten är 32 229 kronor och i genomsnitt har 30 procent av deltagarna 

en högskoleutbildning på minst tre år. 

Data som analyseras i denna undersökning är sekundärdata
10

 vilket kommer från en tidigare 

undersökning som insamlat data genom att undersökningsdeltagare slumpvis valts ut och via 

internet besvarat en undersökningsenkät. Själva administrationen av enkäten har skötts av två 

företag som arbetar med att utföra undersökningsrelaterade tjänster.
11

 Stickprovet som 

analyseras i undersökningen består av 924 observationer och är korrigerat för bortfall inom de 

undersökta variablerna, varpå dessa observationer exkluderats från undersökningen.
12

  

3.2 Brister i data 

Brister i data kan leda till missvisande resultat, därför kommer vi gå igenom några viktiga 

faktorer som är värda att begrunda i relation till undersökningens resultat.  

Då undersökningen är utförd på sekundärdata, bör vi vara kritiska till förlitligheten i hur 

insamlandet av data gått till samt urvalets representativitet. Vidare bör vi även reflektera över 

hur stor reliabiliteten och validiteten
13

 för vår undersökning är. 

 Beträffande urvalet i data, kan detta tänkas vara något bristande med tanke på 

tillvägagångssättet för datainsamlingen. Då data samlades in via internetenkäter så 

representeras inte den grupp av individer som ej hade tillgång till eller kunskap om datorer 

och internet. Det kan även vara så att de individer som besvarat enkäten, har svarat för att de 

har ett intresse för detta ämne eller denna typ av frågor, och de som inte svarat, struntat i det 

på grund av bristande intresse. Därför finns risken att urvalet ej är tillräckligt slumpmässigt 

och representativt, då vissa individer inte hade chansen eller intresse av att delta i 

undersökningen, och informationen från en sådan grupp av individer har gått förlorad. 

För att undersöka om urvalet är representativt för den svenska befolkningen så har 

undersökningens data jämförts med statistik från Statistiska centralbyrån. Detta har gjorts 

genom att genomsnittsvärden på inkomst, ålder, utbildning, vaccinationstäckningsgrad och 

                                                           
9
 Denna genomsnittsålder är beräknad för hela stickprovet och inte för varje enskild åldersgrupp som presenteras 

i tabell 2. Medelålder för stickprovet återfinns i appendix 1. 
10 Från en undersökning som utfördes under 2012, vars syfte var att undersöka hur allmänheten värderar 

minskade hälsorisker orsakade av dricksvatten och mat. Undersökningen var ett forskningsprojekt som utfördes 

vid Örebro universitet och Toulouse universitet (Frankrike). 

11
 Företagen som administrerat undersökningen är Scandinfo och Norstat. 

12
 Det ursprungliga stickprovet bestod av 1003 observationer, vilket efter borttagande av observationer som 

saknade värde för en eller flera av de undersökta variablerna, resulterade i ett stickprov bestående av 924 

observationer. Bortfallet bestod av79 observationer. 
13

 Reliabilitet innebär undersökningens tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt gjorda. Om flera 

undersökningar utförs av olika personer och med samma metod, och dessa kommer fram till samma resultat, så 

har undersökningen en hög reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen verkligen undersökt det som den 

avsåg att undersöka, och ingenting annat (Thurén 2009). 
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kön, har jämförts med genomsnittliga värden för den svenska befolkningen.
14

 Utifrån denna 

jämförelse kan urvalet betraktas som representativt för den svenska befolkningen.  

Angående undersökningens reliabilitet bör vi framförallt begrunda reliabiliteten för variabeln 

hälsonivå. Denna variabel är ett mått på individers självskattade hälsa, vilket medför en risk 

för att dessa värden kan vara något otillförlitliga och skilja sig mot verkligheten om individer 

överskattar eller underskattar sin hälsostatus. Detta kan ha gjort att mätningarna för denna 

variabel avvikit från verkligheten. 

Angående undersökningens validitet kan vår undersökning sakna viktiga variabler som har ett 

samband med vaccinationsbeslutet, men som ej undersökts.
15

 Därför finns en risk att vår 

undersökning inte fångat upp och analyserat variabler som i verkligheten har ett stort samband 

och en stor inverkan på vaccinationsbeslutet. Gällande validiteten för undersökningen kan 

även kausalitetssamband mellan olika variabler diskuteras. Som tidigare påpekat menar Fuchs 

(1982)  tillexempel att associationen mellan preventiv vård och utbildning kanske inte har ett 

kausalt samband utan det kan finnas en tredje variabel som påverkar dem båda. En individ 

som väljer att investera i sin utbildning kan också tänkas vara en individ som är benägen att 

investera i sin hälsa (Kenkel 1994). 

Detta innebär att de samband som framkommer ur vår undersökning kanske inte i 

verkligheten går i den riktning som vi tolkar utifrån resultatet. Att det i verkligheten är möjligt 

att det är ombytta roller mellan vilken variabel som påverkar vilken, eller att en annan 

utomstående och ej undersökt variabel har en inverkan på de undersökta variablerna.  

3.3 Ekonometrisk metod 

Tillvägagångssättet för den ekonometriska metoden utgår från Gujarati och Porters (2009) 

traditionella ekonometriska metod, vilken vanligen tillämpas vid forskning inom ekonomi.  

Enligt denna metod är det första steget att redogöra för teorier och hypoteser för det ämne 

som studien undersöker. Utifrån dessa förutsättningar bestäms sedan vilken ekonometrisk 

modell som är lämpligast att använda för undersökningen. Denna ekonometriska modell 

används sedan för att utföra en regressionsanalys på insamlad data och skatta variablernas 

koefficienter. Därefter tolkas och används resultatet till att testa hypoteserna och jämföra hur 

resultatet förhåller sig till teorierna. Därefter dras en slutsats av undersökningen. Om den 

valda modellen inte motbevisar hypoteser eller teorier, så kan den vara lämplig att användas 

till att försöka förutsäga de framtida värdena för den beroende variabeln. Då kan modellen 

även vara lämplig att användas till kontroll- och policysyften, då de oberoende variablerna 

kan kontrolleras eller manipuleras för att nå den eftersökta nivån för den beroende variabeln 

(Gujarati och Porter 2009).  

I relation till denna undersökning kan en eventuell fungerande modell användas till att se hur 

till exempel inkomst, ålder och utbildning påverkar sannolikheten för vaccinering, och hur en 

                                                           
14 För jämförelse se appendix 3. 
15

 Även följande variabler har undersökts men inte påvisat samband med vaccinering och ej valts att vidare 

analyseras i denna undersökning: antal hushållsmedlemmar, om hushållet har barn i åldersgrupperna 0-3, 4-10 

och 11-17 år, om individen har anställning, är pensionär eller student samt om individen har en gymnasial 

utbildning. 
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förändring i någon av dessa variabler påverkar sannolikheten för vaccinering. Utifrån det kan 

åtgärder för att påverka variablerna vidtas, för att kunna höja vaccinationstäckningsgraden. 

Ekonometrisk modell 

I denna undersökning är den beroende variabeln, Vaccinering, kvalitativ och binär (individen 

vaccinerar sig eller ej) och avsikten är att skatta om och hur de oberoende variablerna 

påverkar sannolikheten för att en individ vaccinerar sig mot H1N1. Då den logistiska 

regressionsmodellen ofta tillämpas då den beroende variabeln är kvalitativ och binär, så 

kommer denna modell användas i denna undersökning (Bjerling och Ohlsson 2010). 

Utmärkande för logistisk regression  

Logistisk regression kan ses som en mer tillåtande metod än den klassiska Ordinary least 

square (OLS) – metoden. Detta då det för logistisk regression ej finns krav på ett linjärt 

samband mellan beroende och oberoende variabler, samt att kravet på normalfördelning är 

avskaffat. Vidare är den logistiska regressionsmodellen speciell i avseende på hur den 

beroende variabeln uttrycks. Den beroende variabeln, vilken kallas för logiten, uttrycks som 

logaritmen av ett odds (där oddset motsvarar sannolikheten för ett utfall dividerat med 

sannolikheten för det motsatta utfallet) (Ibid). 

 

Logistisk regressionsmodell: 

      
  

     
               

Enligt ovanstående ekvation motsvarar Li logiten. Li är linjär i X-variabeln, dock är inte 

sannolikheterna linjärt relaterade till X-variabeln. Pi står för sannolikheten för utfall ett och 

(1-Pi) står för sannolikheten för utfall två. Då Pi går från 0 till 1 så går Li från -∞ till +∞. Detta 

betyder att även om sannolikheterna är mellan 0 och 1, så är inte logiterna bundna till detta 

intervall (Gujarati och Porter 2009). Pi/(1-Pi) är oddskvoten som anger hur oddset för 

händelse ett förändras för en enhets ökning i den oberoende variabeln och antar värden mellan 

0 och +∞. Oddskvoter som är mindre än 1 innebär att oddset för utfall ett minskar, medan 

oddskvoter som är över 1 innebär att oddset ökar (Bjerling och Ohlsson 2010). Interceptet,   , 

visar värdet för log-oddset för utfall ett om X-variabelns värde är noll. Lutningen för X-

variabeln,   , mäter förändringen i Li för en enhets förändring i Xi. Ui är feltermen, vilken är 

en slumpmässig variabel som representerar de faktorer som kan tänkas påverka utfallet för 

logiten, men som inte är inräknade eller redovisade i modellen (Gujarati och Porter 2009).     

Då resultaten från en logistisk regressionsanalys kan uppfattas som något svårtolkade kommer 

marginaleffekter beräknas i undersökningens analys, detta för att tydligare se hur varje 

oberoende variabel påverkar sannolikheten för vaccinering.  
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4. Analys och resultat 

4.1 Korrelationsanalys 

Tabell 4: Resultat från korrelationsanalys 

 

 Kvinna Ålder1 Ålder2 Ålder3 Inkomst Hälsonivå Hög 

utbildning 

Kvinna 1,000       

Ålder1 0,035 1,000      

Ålder2 -0,054 -0,561 1,000     

Ålder3 0,029 -0,283 -0,635 1,000    

Inkomst -0,082 -0,224 0,287    -0,123 1,000   

Hälsonivå -0,006 0,021 0,008 -0,029 0,120 1,000  

Hög 

utbildning 

0,035 -0,131 0,161 -0,064 0,215 0,112 1,000 

Källa: Sekundärdata bearbetat i STATA 

 

En korrelationsanalys utfördes för att mäta graden av association mellan variablerna. De 

variabler som uppvisar starkast korrelation är Ålder1, Ålder2 och Ålder3. Detta är förståeligt, 

då dessa tre variabler mäter samma sak, varpå ingen vikt läggs vid dessa värden. Förutom 

dessa variabler uppvisar Inkomst- Ålder1, Inkomst- Ålder2 och Inkomst - Hög utbildning 

starkast korrelation. Dock har inte någon av dessa korrelationssamband någon betydande 

påverkan för undersökningens resultat, då sambanden inte är tillräckligt starka.
16

  

Att just Inkomst - Hög utbildning uppvisar starka samband kan troligtvis förklaras av att högre 

utbildade individer generellt har högre löner än lågutbildade individer. 
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 Detta då styrkan för korrelationen betraktas som stark om den är nära absolutvärdet 1, samt betraktas som svag 

om den är nära värdet 0 (Agresti och Franklin 2009). 
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4.2 Regressionsanalys 

Tabell 5: Resultat från regressionsanalys
17

 

 

 Koefficient Standardfel P-värde Oddskvoter 

Konstant -0,631 0,388 0,104 - 

Kvinna 0,247 0,140 0,077 1,280 

Ålder2 0,065 0,185 0,723 1,068 

Ålder3 0,554 0,211 0,009 1,739 

Inkomst 0,020 0,005 0,000 1,021 

Hälsonivå 0,002 0,004 0,625 1,002 

Hög utbildning 0,220 0,157 0,161 1,246 

Log likelihood: -591,796 

Pseudo R2: 0,027 

Källa: Sekundärdata bearbetat i STATA 

 

Koefficienterna visar hur stor förändringen i logoddset för utfallet ett (Vaccinering), skulle 

vara för en enhets ökning i någon av de oberoende variablerna. Enligt regressionsanalysen är 

koefficienten för variabeln Kvinna 0,247.  Det innebär att logoddset för variabeln Vaccinering 

ökar med 0,247 enheter om individen är en kvinna jämfört med om individen är en man. 

Vidare leder en enhets ökning i Ålder2 (vilket innebär att individen tillhör åldersgrupp 2, mot 

att tillhöra åldersgrupp 1), till en ökning med 0,065 enheter i logoddset för Vaccinering. En 

enhets ökning i Ålder3 (vilket innebär att individen tillhör åldersgrupp 3, mot att tillhöra 

åldersgrupp 1) leder till en ökning med 0,554 enheter i logoddset för Vaccinering. En enhets 

ökning i Inkomst (för var tusende krona som inkomsten ökar med) innebär att logoddset ökar 

med 0,020 enheter. En enhets ökning i Hälsonivån (hälsostatusen ökar med en enhet) innebär 

att logoddset ökar med 0,002 enheter. Slutligen ger en enhets ökning i Hög utbildning (vilket 

innebär att gå från att inte ha en högskoleutbildning på minst tre år, till att ha en sådan 

utbildning) en ökning på 0,220 enheter för logoddset.  

Observera att tolkningen av hur en ökning för en enskild koefficient påverkar logoddset för 

Vaccinering gäller under antagandet att värdena på övriga oberoende variabler samtidigt hålls 

konstanta. 

Regressionsresultaten visar att variabeln Kvinna är signifikant på signifikansnivån 0,1 och att 

Ålder3 och Inkomst är signifikanta på signifikansnivån 0,01.
 18

  Däremot är både Ålder2, 

Hälsonivå och Hög utbildning insignifikanta. Resultaten för Inkomst och Ålder3 stämmer 

överens med uppställda hypoteser.  

                                                           
17

 Åldersgrupp1 är referensgrupp. 
18

 I praktiken är den vanligaste tillämpade signifikansnivån 0,05 (Agresti och Franklin 2009). Därmed kan 

variabeln kvinna anses vara insignifikant på signifikansnivån 0,05, men signifikant på signifikansnivån 0,1.   
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Samtliga oddskvoter är över 1. Detta innebär att en enhets ökning i någon av de oberoende 

variablerna ökar oddset för Vaccinering. 

För att undersöka om strukturen för variabeln Hälsonivå kan ha påverkat resultatet, då denna 

angavs i kontinuerlig form, testade vi att dela upp variabeln i olika grupper. Detta för att se 

om det finns olika samband inom olika grupper. Hälsonivå delades in i fyra olika grupper, 

vilka gick från dålig till perfekt hälsostatus. Även detta resultat går emot vår hypotes om 

hälsonivån, då inte heller någon av de indelade hälsogrupperna uppvisar något signifikant 

samband med vaccinering.
19

  

För att underlätta tolkningen av variablernas påverkan på vaccinationsbeslutet har även 

marginaleffekterna för respektive variabel beräknats. 

Tabell 6: Marginaleffekter 

 

 Marginaleffekt 

 

P-värde 

Kvinna 0,057 0,076 

Ålder2 0,015 0,724 

Ålder3 0,122 0,005 

Inkomst 0,005 0,000 

Hälsonivå 0,001 0,625 

Hög utbildning 0,050 

 

 

 

0,155 

Predicerade sannolikheten för vaccinering: 0, 636 

Källa: Sekundärdata bearbetat i STATA 

 

Marginaleffekten anger i procentenheter hur sannolikheten för vaccinering förändras när det 

sker en förändring i en oberoende variabel. Utifrån marginaleffekterna kan vi se att vara 

kvinna ökar sannolikheten för vaccinering med 5,7 procentenheter. För variabeln Ålder3 visar 

marginaleffekten att sannolikheten för vaccinering ökar med 12,2 procentenheter om 

individen tillhör åldersgruppen 60+, mot om individen tillhör åldersgruppen 19-30 år. 

Marginaleffekten för Inkomst visar att sannolikheten för vaccination ökar med 0,5 

procentenheter för var ytterligare tusende krona inkomsten ökar med.
20

  

 

 

 

 

 
                                                           
19

 Se appendix 1 för mer info. 
20

 Se figur i appendix 3. 
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Tabell 7: Sannolikhet för vaccinering, exempel 

 

 Individ A 

 

Individ B Individ C Individ D    Individ E 

 

Individ F 

 

Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

Ålder
a 

19-30 19-30 30-60 30-60 60+ 60+ 

Inkomst
b 

20 000 20 0000 30 000 30 000 40 000 40 000 

Sannolikhet 

för 

vaccinering 

56,43% 50,29 % 62,90 % 56,97% 77,84% 73,28 % 

a: Individens ålder är inom någon av åldersintervallen 19-30 år, 30-60 år eller 60+.  

b: Hushållets sammanlagda inkomst per månad, angivet i kronor. Inkomsten är efter skatt, och inkluderar 

eventuella bidrag. 

Källa: Sekundärdata bearbetat i STATA 

 

Ovan har sannolikheten för vaccinering mot H1N1 predicerats för sex olika individer med 

variation i kön, ålder och inkomst. Likt resultaten från regressionsanalysen visar denna tabell 

att sannolikheten för vaccinering är större för kvinnor än män, och att den ökar med stigande 

ålder och inkomst. 

4.3 Test av ekonometrisk modell 

För att regressionsanalysens resultat ska vara användbart för statistisk inferens, så bör inte den 

logistiska regressionsmodellen innehålla några betydande ekonometriska problem. Därför 

utförs tre olika tester för att upptäcka eventuella problem eller dolda fel som specifikationsfel, 

problem med multikollinearitet och inflytelserika outliers
21

.  

Specifikationsfel kan förekomma om tillexempel viktiga variabler saknas i modellen, eller om 

logitfunktionen inte är rätt val av funktion för förhållandet mellan variablerna (Gujarati och 

Porter 2009).  

För att undersöka om specifikationsfel förekommer så utförs ett så kallat linktest i STATA. 

Om den ekonometriska modellen är korrekt specificerad så bör inte några ytterligare 

statistiskt signifikanta oberoende variabler kunna hittas (modellen ska redan innehålla dessa). 

Ytterligare sådana variabler ska endast kunna finnas av slumpen (Pevalin och Robson 2009). 

Enligt linktestet innehåller inte vår modell några specifikationsfel.
22

 

                                                           
21

 En inflytelserik outlier är en observation som har en stor påverkan på resultatet för en regressionsanalys, 

outlierns  x-värde är relativt lågt eller högt i jämförelse med resten av observationerna. För att räknas som en 

inflytelserik outlier måste dessutom observationen vara en regressionsoutlier, den måste avvika från trenden som 

resten av data följer (Agresti och Franklin 2009). 
22

 Se linktest i appendix 2. 
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Multikollinearitet innebär förekomsten av ett linjärt samband mellan två eller fler av de 

oberoende variablerna. Förekomst av multikollinearitet kan innebära svårigheter med att 

avgöra hur stora individuella effekter varje oberoende variabel har på den beroende variabeln. 

Multikollinearitet kan även medföra att skattningarna av koefficienterna blir osäkra och har 

stora standardfel (Gujarati och Porter 2009). 

För att undersöka om multikollineralitet förekommer så utförs ett test för multikollinearitet i 

STATA.
23

 Testet undersöker styrkan på de inbördes relationerna mellan de oberoende 

variablerna genom att räkna ut värden på tolerans och variance inflation factor (VIF).
24

 

Utifrån multikolineraritetstestet har inte modellen problem med multikollinearitet.
25

   

När en regressionsanalys utförs bör det kontrolleras om data innehåller några extrema 

observationer, outliers, som avviker från den trend som majoriteten av observationerna följer. 

Sådana outliers kan ha en väsentlig påverkan på regressionsanalysens skattningar, varpå 

resultatet kan vara missvisande, och mer verklighetstroget om outliern utesluts från 

regressionsanalysen (Agresti och Franklin 2009). 

För att undersöka om det förekommer några inflytelserika outliers så granskades residualerna.
 

Utifrån dessa syntes inga extrema outliers. Utifrån utförda test kan vi sammanfattningsvis 

konstatera att vår ekonometriska modell inte visat några tecken på att ha ekonometriska 

problem. 
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 Se test för multikollinearitet i appendix 2. 
24

 Tolerans och VIF mäter styrkan på associationen mellan två variabler. Tumregeln för värden på tolerans och 

VIF menar att en tolerans på 0,1 eller mindre, och VIF på 10 eller högre, tyder på problem med multikollinearitet 

(Acock 2006). 

25
Multikollinearitetstestet gav för samtliga variabler toleransvärden och VIF-värden inom gränserna för vad som 

betraktas som problem med multikollinearitet.  
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5. Diskussion 

I vår undersökning fann vi ett positivt, signifikant samband mellan inkomst och vaccinering 

mot H1N1, vilket stämmer med hypotesen. I fallet med H1N1 fanns det en stor oro för 

smittan bland den svenska befolkningen. Många människor var rädda för att insjukna i 

influensan då det befarades att konsekvenserna från den kunde vara ovanligt allvarliga. På så 

sätt är det rimligt att anta att människor uppfattade att kostnaden för att bli smittad av H1N1- 

viruset som högre än den kostnad som fanns för vaccineringen, vilket resulterar i ett positivt 

samband. Bland de flesta teorier och tidigare studier om inkomstens påverkan på vaccinering 

argumenteras det för både positiva samband och negativa samband. Å ena sidan menar 

Grossman(1972) och Mullahy(1998) att om en individ har en hög inkomst så blir 

tidskostnaden för individen att gå från arbetet och vaccinera sig mer kostsam. Därför borde en 

högre inkomst leda till ett negativt samband med vaccinering. Å andra sidan argumenterar de 

även för att inkomsten kan ha motsatt påverkan på vaccineringsbeslutet. De menar att för en 

individ med hög lön är det mer kostsamt att bli sjuk, vilket resulterar i ett positivt samband 

mellan inkomst och vaccinering, vilket också vår hypotes grundas på.   

En anledning till att det kan vara svårt att komma fram till ett klart samband mellan inkomst 

och vaccinering och varför flera av teorierna går emot varandra, kan vara att de har olika 

fokus. Till exempel verkar det som de båda teorierna om tidskostnad har olika tidsaspekter.  

Den första hypotesen om tidskostnad, tycks ha ett kortsiktigt perspektiv då individer i sitt 

vaccinationsbeslut endast antas ta hänsyn till den aktuella kostnaden för att avstå arbete och 

lön för att gå och vaccinera sig. I den andra hypotesen om tidskostnad föreslås däremot 

möjligheten att en individ tänker mer långsiktigt och väger in de möjliga konsekvenserna och 

framtida kostnaderna av att inte ta vaccinet, då denne riskerar att bli sjuk. När det gäller det 

speciella fallet med H1N1 tror vi att det senare resonemanget om tidskostnaden är mest 

troligt, då H1N1-viruset ansågs vara väldigt smittsamt och farligt. Vi tror att ju allvarligare 

eventuella konsekvenser av att inte vaccinera sig är, desto mer ökar individens benägenhet att 

försäkra sig mot dessa, genom vaccination.  Därför tror vi att individen uppfattar den 

eventuella kostnaden för att insjukna i H1N1 som större än kostnaderna för att vaccinera sig. 

Vad gäller relationen mellan hög utbildning och vaccinering mot H1N1, kunde inget 

signifikant samband påvisas, vilket motsäger vår hypotes om ett positivt samband. Resultatet 

stämmer inte heller överens med de tidigare studier som finns om utbildningens påverkan på 

vaccinering. Att våra resultat inte stämmer med de teorier som finns gällande efterfrågan på 

preventiv vård och vaccinering mot vanlig säsongsinfluensa, kan bero på att utbildningens 

påverkan på vaccination mot H1N1 kanske inte var så avgörande på grund av smittans 

karaktär. Då detta virus uppfattades som så pass farligt för oss människor, är det möjligt att 

många valde att vaccinera sig, oavsett vilken utbildningsnivå de hade. Det kan även vara så att 

utbildningsnivån i Sverige är relativt hög. En annan möjlig förklaring till varför teorin om ett 

positivt samband inte stämmer med resultatet, kan vara att vi i Sverige fick mycket 

information om både H1N1-viruset och vaccineringen från media och olika myndigheter. 

Detta kan ha resulterat i att fler än de som har en högre utbildning, och därmed kanske större 

kunskap om vaccineringens fördelar, mottagit och tagit till sig informationen och därför valt 
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att vaccinerat sig. Detta kan vara anledningen till att inget samband mellan utbildningsnivå 

och vaccinering mot H1N1 påvisas. Dock förklarar detta inte varför vår undersökning 

uppvisar ett annat resultat än det resultat som Vaux et al. (2011) och Brien et al. (2011) fann i 

sina studier angående utbildningens påverkan på vaccineringen mot H1N1. Här tror vi att 

skillnaden mellan Sverige och andra länder har betydelse för utfallet. I och med att Sverige 

hade den största vaccinationstäckningsgraden (60 procent av befolkningen valde att vaccinera 

sig mot H1N1), kan vi rimligtvis anta att det fanns en stor spridning på kunskaper och 

utbildning, bland de individer som vaccinerade sig, vilket kan ha bidragit till att 

utbildningsnivå inte hade något samband med vaccinering. I undersökningen utförd i 

Frankrike (Vaux et al. 2011), där vaccinationstäckningsgraden endast var 11,1 procent fann 

man ett positivt samband mellan utbildning och vaccinering. Då högre utbildning enligt 

tidigare forskning har ett positivt samband med vaccinering är det tänkbart att många av de 

som vaccinerade sig i Frankrike hade en högre utbildning då det endast var en liten del av 

befolkningen som valde att vaccinera sig. Dock bör man ha Fuchs argument i åtanke om att 

det kan finnas en utomstående variabel som påverkar resultatet det vill säga en annan variabel 

som både har en påverkan på utbildning och vaccinationsbeslutet. Även om ett samband 

påvisats mellan utbildning och vaccination, så finns möjligheten att detta ej är ett kausalt 

samband och därför kan det vara svårt att tyda resultaten på rätt sätt och dra korrekta 

slutsatser.  

Hälsonivå visade sig inte ha något signifikant samband med vaccinering mot H1N1, vilket 

motsäger den ställda hypotesen. Dock finns en risk att detta resultat skiljer sig mot 

verkligheten om individer i undersökningen har överskattat eller underskattat sin hälsonivå. 

Resultatet skulle kunna förklaras genom teorin om en individs efterfråga på hälsa. Den 

rationella individen antas sträva mot att förbättra sin hälsa då denna genererar en högre nytta, 

som individen önskar att maximera.  Detta borde innebära att individen alltid vill förbättra sin 

hälsonivå, oavsett vilken nivå individen utgår från, varpå inget samband borde kunna urskiljas 

mellan en viss hälsonivå och efterfrågan på hälsa.  

Brien et al. (2011) kom däremot fram till att det fanns ett positivt samband mellan att tillhöra 

en riskgrupp och vaccinering mot H1N1. Att vi i vår undersökning inte kontrollerat detta 

samband beror på att data på om individen tillhör en riskgrupp eller ej saknas och vi kan 

därför inte veta hur denna kategori representeras i vår undersökning. En annan möjlig 

förklaring till varför vi inte kommit fram till samma resultat som Brien et al. (2011) kan vara 

att de i deras studie har summerat resultat från undersökningar utförda i olika länder och 

därigenom dragit generella samband mellan hälsonivå och vaccinering mot H1N1. Det kan 

vara så att olika länder har annorlunda uppfattningar om vad som är en god respektive sämre 

hälsonivå, vilket kan påverka resultatet då individerna själva ska skatta sin hälsostatus enligt 

en skala. Även då vår undersökning visar på ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning 

och teorier tror vi att det kan vara ett trovärdigt resultat. Vi tror att teorier och forskning på 

säsongsinfluensa inte kan förklara beteendet i Sverige i samband med H1N1-viruset. Vid 

vaccination mot säsongsinfluensa är det främst individer som tillhör de olika riskgrupperna 

för säsongsinfluensa som väljer att vaccinera sig, det vill säga de med sämre hälsa. I fallet 

med H1N1 så var en betydligt större del av befolkningen utsatta för smittan. Detta innebär att 
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även unga och friska individer var i riskzonen vilket kan ha resulterat i att betydligt fler 

individer med annan hälsonivå än de som tillhör de vanliga riskgrupperna, vaccinerade sig 

mot H1N1. Detta kan bidra till ett annorlunda vaccinationsmönster för H1N1. I Sverige kan 

det obefintliga sambandet mellan hälsonivå och vaccinering mot H1N1 återigen möjligen 

förklaras av att det i Sverige rådde stor oro för sjukdomen och att individers rädsla kan ha 

varit en avgörande faktor för beslut om vaccinering.  

Vad gäller ålder fann vi ett positivt samband mellan vaccinering mot H1N1 och att tillhöra 

åldersgruppen 60+, vilket stämmer överrens med den ställda hypotesen. I jämförelse med 

teorier och tidigare forskning för sambandet mellan ålder och vaccinering, finns det både de 

som argumenterar för negativa eller positiva samband. Till exempel kom Mullahy (1998) 

fram till ett positivt samband mellan ålder och vaccinering mot säsongsinfluensa. Då båda 

sambanden för de olika influensorna är positiva tyder det på att åldern kan ha samma eller 

liknande effekt på vaccinationsbeslutet för H1N1 som för säsongsinfluensa. Det positiva 

sambandet mellan att tillhöra en äldre åldersgrupp och vaccinering mot H1N1, kan bero på att 

den äldre delen av befolkningen, vilken är en riskgrupp både för H1N1 och för 

säsongsinfluensan, redan har för vana att vaccinera sig. Därför är det möjligt att andelen äldre 

individer som vaccinerade sig mot H1N1 ändå var fler i antalet än de yngre individerna, trots 

att dessa ansågs vara mer utsatta för smittan. 

Det bör dock påpekas att vår undersökning endast omfattar individer från 19 års ålder, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Till exempel så var yngre delar av befolkningen exkluderade i 

flertalet av studierna sammanställda av Brien et al. (2011).  Dessa studier fick, liksom vår 

undersökning, ett positivt samband mellan ålder och vaccinering. Men då man endast ser till 

sambandet mellan vaccinering och ålder bland de undersökningar som har ett urval där alla 

åldrar representeras, får de istället ett negativt samband. Detta negativa samband kan även 

tänkas vara möjligt för Sverige, men inte synliggjort, på grund av att individer under 19 inte 

finns representerade i undersökningen.  

I vår undersökning uppvisades ett positivt samband mellan att vara kvinna och vaccinering 

mot H1N1, sannolikheten för vaccinering var 5,7 procentenheter högre för kvinnor. I 

jämförelse med tidigare studier så kom Gerdtham och Johannesson (1999) fram till ett 

negativt samband mellan att vara man och efterfrågan på hälsa. Brien et al (2011) kom 

däremot fram till ett positivt samband mellan att vara man och vaccinering mot H1N1. Det är 

därmed svårt att nå en generell slutsats om skillnader mellan kön och beteende kring 

vaccinering, men det är tänkbart att vårt resultat skulle kunna förklaras av att kvinnor 

generellt ofta försöker undvika risker mer än män (Höjer 2005). 

I jämförelse mellan H1N1 viruset och säsongsinfluensa, finns det både likheter och skillnader 

mellan vad som påverkar beslut om vaccinering mot de olika influensorna. Både vår 

undersökning och Mullahys (1998) studie på säsongsinfluensa, har lika resultat angående de 

positiva sambanden mellan ålder och vaccinering, samt ett positivt samband mellan inkomst 

och vaccinering (dock kom Mullahy både fram till ett möjligt positivt eller negativt samband 

mellan inkomst och vaccinering). Däremot fanns inga likheter mellan de båda influensorna 

angående sambanden för hälsonivå eller utbildning och vaccinering. Att vissa av sambanden 
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mellan de undersökta variablerna och vaccinering skiljer sig åt mellan de olika 

influensatyperna tror vi beror på att pandemier väcker en större oro än vad vanlig 

säsongsinfluensa gör, vilket resulterar i att individer handlar på ett annorlunda sätt än vad de 

vanligtvis gör då det gäller säsongsinfluensa. Det är tänkbart att rädslan och oron för H1N1 

kan ha haft en så stor inverkan på vaccinationsbeslutet, att vissa faktorer som vanligtvis 

påverkar detta beslut, fått en minskad eller rentav förlorad betydelse.  

I Sverige fick H1N1-viruset en stor uppmärksamhet i media och det fanns påtryckningar för 

vaccinering från både myndigheter och arbetsgivare. Hur ämnet belysts och vilken tillförlit 

medborgarna har till myndigheter kan ha haft betydelse för utgången. I Sverige där 

vaccinationstäckningsgraden var högst, finns det generellt en stark tilltro på myndigheter och 

på ett fungerande samhällssystem. I jämförelse med Frankrike där de hade en relativt låg 

vaccinationstäckningsgrad (endast 11,1 procent) kan vi spekulera kring om detta kan bero på 

att de franska invånarna kan ha en lägre tillit till sina myndigheter. Utifrån studien utförd av 

Vaux et al. (2011)  framkommer också att en stor del av den franska befolkningen tvivlade på 

hur allvarligt H1N1 viruset var, samt hade en bristande tro på vaccinets effektivitet. Detta kan 

tolkas som att den rädsla och oro som fanns i Sverige, inte fanns bland den Franska 

befolkningen, vilket kan ha resulterat i ländernas olika vaccinationsbeteenden.  

Utifrån denna undersökning kan konstateras att inkomst, ålder och kön påvekar sannolikheten 

för vaccinering mot H1N1. Sannolikheten för vaccinering ökar med en stigande inkomst och 

en högre ålder, samt om individen är kvinna. Enligt dessa resultat kan det finnas potential för 

myndigheter och beslutsfattare att vidta åtgärder för att försöka öka 

vaccinationstäckningsgraden för grupper som låginkomsttagare och yngre individer. För att 

öka befolkningens vaccinationstäckningsgrad inför framtida pandemier skulle därför 

satsningar kunna göras på att försöka upplysa och öka dessa gruppers kunskaper om 

vaccinering. Samtidigt kan det icke existerande sambandet mellan hög utbildning och 

vaccinering peka på att myndigheter och beslutsfattare faktiskt kan ha lyckats med att 

informera befolkningen, då det framstår som att många individer kan ha tagit till sig 

informationen och valt att vaccinera sig, oavsett utbildningsnivå. Dock vill vi återigen påpeka 

att vi inte kan vara helt säkra på att de funna sambanden tolkas korrekt, då de kanske inte är 

kausala eller går i den riktning vi tror. Om detta skulle vara fallet med våra funna samband så 

är det en eventuell orsak till att en satsning för att öka vaccinationstäckningsgraden, kanske 

inte skulle nå önskad effekt. En annan orsak till att det kan bli svårt att vidta åtgärder för att 

höja vaccinationstäckningsgraden vid framtida pandemier, kan vara att individers 

vaccinationsbeteende ändras. Eftersom konsekvenserna utav H1N1 inte blev så allvarliga som 

först befarades, är det tänkbart att individer inför kommande pandemier blir mer skeptiska 

mot att vaccinera sig. Samtidigt kan de uppkomna biverkningarna från vaccinet, så som 

narkolepsi, ha en avskräckande effekt på individers framtida vaccinationsbeslut.  
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6. Slutsats 

Utifrån vår undersökning visar funna samband att en individs inkomst och ålder påverkar hans 

eller hennes vaccinationsbeslut. Vidare påvisades inga samband mellan hälsostatus respektive 

utbildning och vaccinering. Vi misstänker dock att det finns många andra ej undersökta 

variabler som har en inverkan på individers vaccinationsbeslut. Resultaten är inte helt 

konsistenta med teorier och tidigare studier inom ämnet, men detta kan delvis tänkas bero på 

skillnader mellan länder då vi undersöker den svenska befolkningen och flera av de tidigare 

studierna är utförda i andra länder. Vi tror till exempel att skillnader mellan hur svenska 

individer och individer i andra länder resonerar kring vaccinationsbeslutet, i stor grad kan 

bero på skillnader i tilltro till myndigheter och experternas utlåtande samt vaccinets 

effektivitet och säkerhet. Vi tror även att de olika resultaten delvis kan förklaras av de 

extrema förhållandena kring H1N1. Dessa speciella omständigheter kanske kan förklara 

varför vår studie kommit fram till att det finns faktorer som har olika påverkan på 

vaccinationsbeteendet mot säsongsinfluensan jämfört mot H1N1. Då pandemier som 

svininfluensan skapar en sådan oro och rädsla kan detta resultera i att människor inte handlar 

på det sätt de annars skulle gjort. Det kan därför vara svårt att fastställa en generell modell 

som förklarar människors beteende i samband med pandemier som H1N1 och därmed svårt 

för myndigheter och beslutsfattare att vidta effektiva åtgärder för att öka 

vaccinationstäckningsgraden. Det kan alltså bli svårt att förutse hur individer kommer 

resonera och agera inför eventuella framtida pandemier.  
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Appendix 1 

STATA output 

Deskriptiv statistik 

 

 

 

Deskriptiv statistik med variabeln ålder innan denna delades in i åldersgrupper. Här 

presenteras medelåldern för stickprovet. 

 

 

 

Detaljerad data för ålder innan denna variabel delades in i olika åldersgrupper. 

 

 

. 

     highedu         924    .3160173    .4651715          0          1
      health         924    80.39394    16.55094          0        100
                                                                      
      income         924    32.22944    14.53066        2.5       57.5
        age3         924    .2424242    .4287817          0          1
        age2         924    .5573593     .496968          0          1
        age1         924    .2002165     .400379          0          1
      female         924    .5054113    .5002415          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum  female age1 age2 age3 income health highedu

     vaccine         924    .6309524    .4828082          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize  vaccine

     highedu         924    .3160173    .4651715          0          1
      health         924    80.39394    16.55094          0        100
      income         924    32.22944    14.53066        2.5       57.5
         age         924    44.71104    16.58746         19         89
      female         924    .5054113    .5002415          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum female age  income health highedu

99%           80             89       Kurtosis       2.063288
95%           73             84       Skewness       .4252282
90%           70             83       Variance       275.1439
75%           59             83
                        Largest       Std. Dev.      16.58746
50%           42                      Mean           44.71104

25%           31             19       Sum of Wgt.         924
10%           24             19       Obs                 924
 5%           22             19
 1%           19             19
      Percentiles      Smallest
                                                             
                             age

. summarize age, detail
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Fördelning för variabeln ålder innan denna variabel delades in i olika åldersgrupper. 
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Data från korrelationsanalys 

 

 

 

Data från regressionsanalys 

 

 

 

Oddskvoter 

 

 

 

     highedu     0.0345  -0.1307   0.1605  -0.0640   0.2154   0.1117   1.0000
      health    -0.0058   0.0205   0.0083  -0.0287   0.1204   1.0000
      income    -0.0818  -0.2244   0.2872  -0.1234   1.0000
        age3     0.0292  -0.2830  -0.6348   1.0000
        age2    -0.0535  -0.5614   1.0000
        age1     0.0352   1.0000
      female     1.0000
                                                                             
                 female     age1     age2     age3   income   health  highedu

(obs=924)
. corr  female age1 age2 age3 income health highedu

. 

                                                                              
       _cons    -.6310137   .3880392    -1.63   0.104    -1.391557    .1295293
     highedu      .220281   .1571336     1.40   0.161    -.0876952    .5282572
      health     .0020539   .0042009     0.49   0.625    -.0061797    .0102875
      income     .0203857   .0051695     3.94   0.000     .0102537    .0305176
        age3     .5535049   .2110648     2.62   0.009     .1398255    .9671843
        age2     .0653823   .1847929     0.35   0.723    -.2968051    .4275698
      female     .2470967   .1397216     1.77   0.077    -.0267525     .520946
                                                                              
     vaccine        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -591.79612                       Pseudo R2       =     0.0273
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =      33.22
Logistic regression                               Number of obs   =        924

Iteration 3:   log likelihood = -591.79612
Iteration 2:   log likelihood = -591.79612
Iteration 1:   log likelihood = -591.84593
Iteration 0:   log likelihood =  -608.4049

. logit vaccine female age2 age3 income health highedu

. 

                                                                              
     highedu     1.246427   .1958555     1.40   0.161     .9160401    1.695974
      health     1.002056   .0042095     0.49   0.625     .9938393    1.010341
      income     1.020595   .0052759     3.94   0.000     1.010306    1.030988
        age3     1.739339   .3671131     2.62   0.009     1.150073    2.630527
        age2     1.067567   .1972788     0.35   0.723     .7431889    1.533526
      female     1.280303    .178886     1.77   0.077     .9736021     1.68362
                                                                              
     vaccine   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -591.79612                       Pseudo R2       =     0.0273
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =      33.22
Logistic regression                               Number of obs   =        924

. logistic vaccine female age2 age3 income health highedu
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Marginaleffekter 

 

 

 

Predicering av sannolikhet för vaccinering för sex typ-individer 

Kvinna, ålder:19-30 år, inkomst: 20 000 (obs, inkomst är i data angivet i tusentals kronor)  

. prvalue, x(female=1 age3=0 age2=0 income=20) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.5643   [ 0.4842,    0.6444] 

  Pr(y=0|x):          0.4357   [ 0.3556,    0.5158] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          1          0          0  80.393939         20  .31601732 

 

Man, ålder:19-30 år, inkomst: 20 000  

. prvalue, x(female=0 age3=0 age2=0 income=20) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.5029   [ 0.4181,    0.5876] 

  Pr(y=0|x):          0.4971   [ 0.4124,    0.5819] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          0          0          0  80.393939         20  .31601732 

 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
 highedu*     .050406      .03546    1.42   0.155  -.019099  .119911   .316017
  health     .0004757      .00097    0.49   0.625  -.001431  .002383   80.3939
  income     .0047217      .00119    3.95   0.000    .00238  .007063   32.2294
    age3*    .1222511        .044    2.78   0.005    .03602  .208482   .242424
    age2*     .015158      .04288    0.35   0.724  -.068886  .099202   .557359
  female*    .0571958      .03228    1.77   0.076  -.006064  .120455   .505411
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =   .6355838
      y  = Pr(vaccine) (predict)
Marginal effects after logit

. mfx
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Kvinna, ålder:30-60 år, inkomst:30 000 

. prvalue, x(female=1 age3=0 age2=1 income=30) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.6290   [ 0.5739,    0.6840] 

  Pr(y=0|x):          0.3710   [ 0.3160,    0.4261] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          1          1          0  80.393939         30  .31601732 

 

Man, ålder:30-60 år, inkomst:30 000 

. prvalue, x(female=0 age3=0 age2=1 income=30) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.5697   [ 0.5135,    0.6259] 

  Pr(y=0|x):          0.4303   [ 0.3741,    0.4865] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          0          1          0  80.393939         30  .31601732 

 

Kvinna, ålder:60+, inkomst:40 000 

. prvalue, x(female=1 age3=1 income=40) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.7784   [ 0.7123,    0.8444] 

  Pr(y=0|x):          0.2216   [ 0.1556,    0.2877] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          1  .55735931          1  80.393939         40  .31601732 
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Man, ålder:60+, inkomst:40 000 

. prvalue, x(female=0 age3=1 income=40) 

logit: Predictions for vaccine 

Confidence intervals by delta method 

                                95% Conf. Interval 

  Pr(y=1|x):          0.7328   [ 0.6594,    0.8063] 

  Pr(y=0|x):          0.2672   [ 0.1937,    0.3406] 

       female       age2       age3     health     income    highedu 

x=          0  .55735931          1  80.393939         40  .31601732 

 

Test av att dela in hälsonivå i grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons    -.9428284   .2905167    -3.25   0.001    -1.512231   -.3734262
     highedu     .2200369   .1560405     1.41   0.159    -.0857968    .5258706
     health4    -.0023034   .1938858    -0.01   0.991    -.3823127    .3777058
     health3     .2019762   .1991507     1.01   0.310    -.1883521    .5923044
     health2     .2406393   .2003645     1.20   0.230    -.1520678    .6333464
      income     .0000194   4.99e-06     3.90   0.000     9.66e-06    .0000292
         age     .0127093   .0042349     3.00   0.003     .0044089    .0210096
      female     .2545143   .1398182     1.82   0.069    -.0195244     .528553
                                                                              
     vaccine        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -590.69429                       Pseudo R2       =     0.0291
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(7)      =      35.42
Logistic regression                               Number of obs   =        924

Iteration 3:   log likelihood = -590.69429
Iteration 2:   log likelihood = -590.69429
Iteration 1:   log likelihood = -590.74327
Iteration 0:   log likelihood =  -608.4049

. logit vaccine female age income health2 health3 health4 highedu
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Appendix 2 

Ekonometriska test  

Linktest 

 

 

Multikollinearitetstest 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              
       _cons    -.0042789   .1207737    -0.04   0.972     -.240991    .2324331
      _hatsq    -.0436589    .373731    -0.12   0.907    -.7761581    .6888403
        _hat     1.043842   .4152723     2.51   0.012     .2299233    1.857761
                                                                              
     vaccine        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -591.78931                       Pseudo R2       =     0.0273
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(2)      =      33.23
Logistic regression                               Number of obs   =        924

Iteration 3:   log likelihood = -591.78931
Iteration 2:   log likelihood = -591.78933
Iteration 1:   log likelihood = -591.87499
Iteration 0:   log likelihood =  -608.4049

. linktest

. 

 Det(correlation matrix)    0.4941
 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept)
 Condition Number        15.7198 
---------------------------------
    7     0.0188         15.7198
    6     0.1055          6.6425
    5     0.1509          5.5533
    4     0.4519          3.2091
    3     0.5955          2.7956
    2     1.0230          2.1329
    1     4.6543          1.0000
---------------------------------
        Eigenval          Index
                           Cond

  Mean VIF      1.30
----------------------------------------------------
   highedu      1.07    1.04    0.9305      0.0695
    health      1.03    1.01    0.9745      0.0255
    income      1.15    1.07    0.8678      0.1322
      age3      1.69    1.30    0.5913      0.4087
      age2      1.84    1.36    0.5444      0.4556
    female      1.01    1.01    0.9891      0.0109
----------------------------------------------------
  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared
                        SQRT                   R-

  Collinearity Diagnostics

(obs=924)
. collin female age2 age3 income health highedu
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Appendix 3 

Övrigt 

Sannolikheten för vaccinering beroende på inkomst. Inkomstskala i tusentals kronor. 

 

 

Till riskgrupperna för H1N1 räknas personer med/som är: 

 kronisk lungsjukdom  

 kronisk hjärt-kärlsjukdom  

 svårinställd diabetes  

 nedsatt immunförsvar (ärftliga immundefekter, pågående behandling, leukemi mm.)  

 neuromuskulära sjukdomar  

 hiv  

 gravida  

 barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar  

 barn under två år 

Källa: Socialstyrelsen 2009 
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Representativitet i urvalet 

JÄMFÖRELSE AV MEDELVÄRDEN 

Variabel Stickprov Sverige 

Ålder
a 

44,7 48 

Inkomst
b 

  32 229 31 500 

Hög utbildning
c 

  31,6 % 18 % 

Vaccinationstäckningsgrad 63,6 % 60 % 

a: medelålder 

b: medelinkomst, månadsinkomst per hushåll, efter skatt 

c: Andel av befolkningen som har universitetsutbildning. Mätt för åldrarna 19-89 år (stickprovet) och 16-74 år (Sverige) 

Angående könsfördelningen för stickprovet, så är denna 50/50. 

Källa: Sekundärdata bearbetat i STATA, samt medelvärden för Sverige tagna från SCB (2010) 

 

 

 

  

 

 


