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Abstract 

 

Sweden's population holds today one of the highest life expectancies in the world and an 

increasing number of Swedes believe that they have good health. However, the problem 

still remains that there exists significant differences in health between different 

population groups and neighborhoods. Two neighborhoods that demonstrate high 

inequality in health status are Rinkeby and Danderyd in Stockholm County.  

     The purpose of this study was to examine why health differs between different 

neighborhoods and how residents experience the area and their health. To answer this 

purpose a combination of statistical data and qualitative interviews with residents in 

Danderyd and Rinkeby has been used with an additional literature review.  

     The study showed that the causes of health inequalities between these neighborhoods 

was primarily concerned with the factors of education, economic conditions, ethnicity, 

conditions of comfort and companionship and the surrounding residential environment.  

     The population in Danderyd, made up largely of people with high education, good 

economic conditions and few foreign-born, while the majority of Rinkeby’s population 

consists of individuals with low education, poor economic conditions and a high 

proportion of inhabitants of foreign origin, which are determining factors leading to 

poorer health status among the population. Both Danderyd and Rinkeby offered good 

access to green areas which inspired to healthier choices among the residents. The 

residents in Danderyd were more satisfied and better enjoyed in their neighborhood than 

the residents in Rinkeby where several of them experienced alienation and all expressed 

the desire to move to another area. 
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Sammanfattning 

 

Sveriges befolkning innehar i dag en av de högsta medellivslängderna i världen och allt 

fler svenskar bedömer att de har en god hälsa. Dock återstår fortfarande problemet att det 

existerar stora skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper och bostadsområden. 

Två bostadsområden som uppvisar stor ojämlikhet i hälsotillstånd är Danderyd och 

Rinkeby i Stockholms län.  

     Syftet med studien var att undersöka varför hälsotillståndet skiljer sig mellan olika 

bostadsområden samt hur boende upplever området och sin hälsa. För att besvara detta 

syfte användes en kombination av statistiska data och kvalitativa intervjuer med boende i 

Danderyd och Rinkeby samt en kompletterande litteraturstudie. 

     Studien visade att orsakerna till ojämlikheten i hälsa mellan dessa bostadsområden 

berörde främst faktorerna utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, etnicitet, 

förutsättningar för trivsel och gemenskap och den omgivande boendemiljön.   

     Befolkningen i Danderyd består till största delen av personer med hög utbildningsnivå, 

goda ekonomiska förutsättningar och få utlandsfödda medan majoriteten av Rinkebys 

befolkning består av individer med låg utbildningsnivå, sämre ekonomiska villkor och en 

hög andel invånare med utländsk härkomst vilka är bestämningsfaktorer som leder till 

sämre hälsotillstånd bland befolkningen. Såväl Danderyd som Rinkeby erbjöd goda 

tillgångar till grönområden vilka inspirerade till hälsosammare val bland de boende. De 

boende i Danderyd var mer nöjda och trivdes bättre i sitt bostadsområde än de boende i 

Rinkeby där flera av dem upplevde utanförskap och samtliga uttryckte önskan om att 

flytta till något annat område.  
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

 

Begreppet hälsa och relationen mellan hälsa och sjukdom har diskuterats under lång tid 

och har genomgått en utveckling från det traditionella biomedicinska synsättet där hälsa 

ses som frånvaro av sjukdom, till att innefatta även sociala element såsom välbefinnande, 

känsla av sammanhang och upplevelser av meningsfullhet (Pellmer & Wramner 2007). 

Den mest välkända hälsodefinitionen står beskriven i WHO:s konstitution från 1948 där 

hälsa ses som ”… ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO 1948), och genom denna 

definition ville organisationen betona de samhälleliga faktorerna som bidrar till sjukdom 

och ohälsa i befolkningen. Denna definition av hälsa har dock kritiserats för att vara 

alltför ouppnåelig och dagens syn på hälsa är mer humanistisk och inkluderar även 

relationen mellan individ, omgivning och samhälle (Pellmer & Wramner 2007).  

     Det allmänna hälsotillståndet har förändrats till det bättre på flera platser runt om i 

världen. Den positiva hälsoutvecklingen är dock långt ifrån jämlikt fördelad och klyftorna 

ökar alltmer, såväl mellan som inom länder. Den förväntade medellivslängden kan skilja 

sig med flera decennier mellan olika länder beroende på historiska och sociala 

omständigheter. Livslängden kan även variera stort mellan olika regioner och städer inom 

samma land (CSDH 2008).  

 

1.2 Problembeskrivning 

 

Det svenska folkhälsoarbetet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa för hela befolkningen och att lägga särskild vikt vid de befolkningsgrupper som 

innehar den sämsta hälsan (Socialstyrelsen 2009). Detta arbete har kommit lång väg och 

Sveriges befolkning innehar en av de högsta medellivslängderna i världen. Resultatet från 

Statens Folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät (2008), skattar allt fler svenskar att de 

har en god hälsa. Trots detta kvarstår faktumet att det existerar stora skillnader i hälsa 

mellan olika befolkningsgrupper och bostadsområden (Melinder 2003, Socialstyrelsen 

2009). Den utvidgade klyftan mellan rika och fattiga speglas av den ökade skillnaden i 

deras boendemiljö, på så sätt att förmögna alltmer bosätter sig och samverkar med andra 
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förmögna människor, samtidigt som mindre välbeställda personer allt oftare lever och 

umgås med andra i samma situation. Trenderna mot alltmer homogeniserade 

bostadsområden försäkrar att bostadsområden är relevanta för att behandla skillnader i 

hälsa (Kawachi & Berkman 2003). Danderyd och Rinkeby är exempel på två 

bostadsområden som uppvisar stor ojämlikhet i hälsotillstånd.    

 

1.3 Avgränsningar  

 

Denna studie kommer att avgränsas till att endast belysa hälsoskillnaderna i 

bostadsområdena Danderyd och Rinkeby, eftersom dessa tenderar att befinna sig på 

ytterkanterna av hälsoskalan. Studien skulle bli alltför omfattande om alla områden i 

Stockholms län skulle inkluderas.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka varför hälsotillståndet skiljer sig mellan olika 

bostadsområden samt hur boende upplever området och hälsan. De frågeställningar som 

kommer att besvaras i studien är: 

 Varför är skillnaden i hälsa så stor mellan Danderyd och Rinkeby?  

 Hur upplever boende i Danderyd och Rinkeby sitt bostadsområde och sitt hälsotillstånd? 

 

1.5 Metodval 

 

I tidigare studier av ojämlikhet i hälsa har oftast undersökningsmetoden utgjorts av 

insamling av kvantitativ data genom utskick av enkäter, såsom Statens Folkhälsoinstituts 

årliga nationella folkhälsoenkät, samt kompletterande statistiska variabler från Statistiska 

Centralbyråns register. Metoden för denna studie har varit en kombination av kvantitativ 

statistik och kvalitativa intervjuer med boende i Danderyd respektive Rinkeby. Därutöver 

har studie och bearbetning av litteratur genomförts och litteraturen har använts som 

komplement till de statistiska data och intervjuerna och för att skapa ett bredare 

perspektiv. Denna kombination av undersökningsmetoder har valts för att kunna jämföra 

statistiska uppgifter med slumpvist utvalda boendes egna tankar kring sin hälsa och 

platsen de bor på. Syftet med intervjuerna har, till skillnad från de statistiska data, alltså 
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inte varit att generalisera utan att redovisa en nyanserad bild av de boendes upplevelser 

av bostadsområdet och hälsan. Valet av intervjuer grundar sig på det Steinar Kvale menar 

i Den kvalitativa forskningsintervjun s. 34: ”syftet är att beskriva och förstå de centrala 

teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (1997).   

     Ingen särskildring gjordes angående de åtta informanternas ålder, kön, etnicitet, 

utbildning etc. utan det enda selektionskravet var att de skulle ha varit bosatta i området i 

minst två år. Kravet för att ha varit bosatt i minst två år var för att intervjupersonerna 

skulle ha en hunnit få en uppfattning om bostadsområdet. Intervjuerna utfördes vid åtta 

enskilda tillfällen under april månad. Två av informanterna rekryterades via en ”gate 

keeper”, en informant som också refererar intervjuaren vidare till andra informanter som 

är intressanta för studien (Patel & Davidson 2003), övriga informanter kontaktades i 

respektive bostadsområde. Uppdelningen av informanterna var fyra stycken från 

respektive bostadsområde. Intervjuerna utfördes på olika typer av platser där intervjuerna 

kunde utföras utan höga ljudnivåer och där informanterna kunde känna sig bekväma, 

såsom bibliotek, caféer och grönområden. En av informanterna talade inte svenska och 

intervjun utfördes därför på engelska tillsammans med en bisittare.  

 

1.6 Informanterna 

 

Informanterna bestod av åtta personer, varav fyra stycken var bosatta i Danderyd och fyra 

stycken i Rinkeby. Två kvinnor och två män intervjuades från respektive bostadsområde 

för att erhålla lika många kvinnliga åsikter som manliga. Informanterna från Danderyd 

var i åldrarna 22, 25, 39 och 62 år och samtliga var födda i Sverige, informanterna som 

var bosatta i Rinkeby var i åldrarna 24, 29, 47 och 59 år och två av informanterna var 

födda i Sverige och två var födda i utomlands. Två av informanterna från Danderyd hade 

gymnasial utbildning och två stycken hade eftergymnasial utbildning. I Rinkeby hade en 

informant eftergymnasial utbildning, två hade gymnasial och en hade 

grundskoleutbildning. Samtliga informanter från Danderyd var yrkesverksamma, i 

Rinkeby var en av informanterna studerande, en yrkesverksam, en arbetssökande och en 

förtidspensionerad. 
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1.7 Etik 

 

Informerat samtycke hämtades vid intervjutillfällena samt vid rekrytering av 

intervjuobjekten. Deltagandet var frivilligt och information om intervjuns syfte och 

sammansättning delgavs av intervjuaren och via gate keepern. För att intervjupersonerna 

inte ska kunna identifieras benämndes de i studien som Ip (intervjuperson) 1-4 Danderyd 

och Ip 1-4 Rinkeby. Även plats för intervju valdes med hänsyn till konfidentialitet och för 

att informanterna skulle känna sig bekväma. 

 

1.8 Metoddiskussion 

 

Antalet informanter var endast åtta stycken vilket kan ha medfört att ytterligare viktiga 

åsikter och upplevelser inte kom till tals på samma sätt som de kunde ha gjorts om 

intervjuerna hade omfattat ett större antal informanter. Dock var urvalet av informanter 

relativt heterogent ifråga om ålder, kön, etnicitet, utbildning etc. från både Danderyd och 

Rinkeby vilket ökar möjligheten att ha erhållit en nyanserad bild av de boendes 

upplevelser och åsikter om sina bostadsområden och hälsa.  

     Då studien syftade till att undersöka varför hälsotillståndet skilde sig mellan Danderyd 

och Rinkeby var det av stor vikt att lika många informanter valdes ut från respektive 

bostadsområde för att inte mer vikt skulle läggas på det ena området än det andra. En 

faktor som ökar validiteten i intervjupersonernas utsagor är att samtliga hade varit bosatta 

i områdena i minst två år vilket innebär att de har hunnit få en tydlig bild av området. 

Intervjuerna ägde inte rum i respektive informants bostadsområde utan på andra neutrala 

platser. Detta val gjordes för att minska risken för att informanterna skulle känna sig 

påverkade av omgivningen, det kan till exempel kännas obekvämt att tala negativt om sitt 

bostadsområde om det finns andra boende i närheten.   

     Analysen av intervjumaterialet baserades på de åtta intervjuutskrifterna och utgjorde, 

tillsammans med de statistiska uppgifterna, studiens empiri. Intervjuerna omtolkades till 

skriftspråk för att lättare kunna användas för analys av materialet. Intervjuerna 

transkriberades samma dag som inspelningen skedde vilket minskar risken för minnesfel. 

När intervjuerna skrevs ut registrerades inte pauser och hummande då dessa detaljer inte 

upplevdes vara relevanta för att besvara studiens syfte. Vid intervjun på engelska kan 

eventuella tolkningsfel uppkommit då engelska inte var modersmålet för varken 
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intervjuare eller informant. Vissa fel kan även ha uppkommit vid transkriberingen och 

översättning av de engelska svaren till svenska. Dock var bisittaren vid intervjun även 

närvarande under transkriberingen, vilket minskar risken för sådana fel.  

 

1.9 Material 

 

En semistrukturerad intervjuguide sammanställdes, vilket innebär att samtliga 

informanter får besvara samma frågor vilka har öppna svarsmöjligheter. En 

semistrukturerad intervju förser informanterna lika chans att uttrycka sin specifika åsikt 

angående samma frågor. En pilotintervju utfördes för att säkerställa frågeguiden (Patel & 

Davidson 2003). För att inget intervjumaterial skulle riskera gå förlorat spelades 

intervjuerna in och transkriberades därefter. Det totala inspelade materialet omfattade 174 

minuter.  

     Delar av de statistiska data som användes i studien hämtades från statistikdatabasen 

”Hur mår Stockholm”, framställd av Folkhälsoguiden på uppdrag av Stockholms läns 

landsting och Karolinska Institutet. Databasen redovisar årsvis folkhälsodata i 

Stockholms län med indelning på olika geografiska områden. Från databasen kan statistik 

kring bland annat sjuklighet, dödsorsaker och levnadsvanor hämtas för kommuner i 

Stockholms län och för stadsdelar i Stockholms kommun. Uppgifterna möjliggör 

uppföljning av trender och jämförelse av geografiska områden (Folkhälsoguiden 2009). 

Statistiken som användes berörde uppfattningen av det allmänna hälsotillståndet bland 

män och kvinnor i Danderyd och Rinkeby och uppgifterna redovisades som andelar 

(procent).   

     Ytterligare statistiska data hämtades från Sjukvårdsberedning Nord och 

Sjukvårdsberedning Norra Stockholm vilka utgör delar av en organisation i Stockholms 

läns landsting. Beredningarna har haft som uppgift att inom hälso- och sjukvårdens 

utveckling tillvarata ett befolkningsperspektiv. En folder har framställts för samtliga 26 

kommuner i Stockholms län och för Stockholms stads 18 stadsdelar (Sjukvårdsberedning 

Nord 2003, Sjukvårdsberedning Norra Stockholm 2003). Statistiken som nyttjats i denna 

studie har hämtats från foldrarna gällande Danderyd respektive Rinkeby och berörde 

variablerna medellivslängd, utbildningsnivå, invånare med utländsk bakgrund och 

uppgifterna redovisas i förhållande till Stockholms län.  

     Litteraturmaterialet har bestått av tidigare undersökningar av forskare inom ämnet. 

Litteraturen som har använts kommer från böcker, artiklar samt geografi- och 
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hälsorelaterade internetsidor. Litteraturen har använts som förberedande kunskapsgrund 

till ämnesområdet och för att skapa ökad förståelse för angripandet av problemet. 

 

1.10 Källkritik  

 

De statistiska uppgifterna som hämtades från ”Hur mår Stockholm” är uppdaterade och är 

framställda av seriösa och trovärdiga distributörer. Statistiken som erhölls från 

Sjukvårdberedning Nord och Sjukvårdsberedning Norra Stockholm är också producerade 

av tillförlitliga distributörer men är något daterade då de är framtagna år 2003. Dock 

berör dessa statistiska data ämnesområden som tar relativt lång tid att förändras, såsom 

medellivslängd, befolkningssammansättning och utbildningsnivåtal, och har därför 

ansetts användbara för denna studie.  

     De vetenskapliga artiklarna som användes i studien bedöms vara trovärdiga då de 

kommer från erkända medicinska respektive geografiska tidskrifter. Majoriteten av det 

publicerade materialet är utgett under de senaste åren vilket innebär att de är baserade på 

aktuell forskning, vilket också förstärker tillförlitligheten. Det äldre materialets resultat 

pekar åt samma håll som det mer nyproducerade materialet vilket talar för dess relevans.   

     I teorikapitlet används en modell som illustrerar de samverkande 

bestämningsfaktorerna. Den ursprungliga modellen är publicerad 1991 vilket kan tyckas 

göra den något daterad, men denna modell används fortfarande i olika reviderade 

versioner, vilket påvisar dess användbarhet och tillförlitlighet.  

 

2. Teori  

 
Det finns ett stort antal studier gjorda angående människors hälsa. Dessa beskriver många 

gånger befolkningens hälsa på nationell eller regional nivå vilket är ett bra sätt att få en 

överblick över ett lands eller ett områdes hälsostatus. Problematiken med sådana studier 

är dock att uppgifterna inte ger någon insikt i att det finns variationer i hälsa mellan olika 

grupper av människor. En undersökning av hälsan på nationell nivå kan visa på att det 

sker en förbättring bland populationen, men om uppgifterna istället analyseras separat för 

olika grupper uppträder stora skillnader mellan till exempel hög- och låginkomstgrupper, 

mellan kvinnor och män och mellan personer födda i landet och invandrare. Det är på 

denna analysnivå som det framgår att hälsan i själva verket inte är jämlikt fördelad i 
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befolkningen, vilket strider mot principen att varje människa ska ha likvärdig rätt till en 

god hälsa. För att studera ojämlikhet i hälsa på denna nivå är teorin om hälsans 

bestämningsfaktorer en mycket användbar utgångspunkt.  

 

2.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

 

I folkhälsosammanhang har teorin om hälsans bestämningsfaktorer fått en betydande roll. 

Termen bestämningsfaktorer brukar användas som en förenad benämning på alla de 

faktorer som påverkar människans hälsa och utgör ett bredare begrepp än till exempel 

orsaker, då flera förhållanden kan samverka i kedjor och många tillstånd av ohälsa 

genereras inte från endast en viss orsak utan är ofta multifaktoriella (Melinder & 

Schaerström 2005). 

     De faktorer som ökar risken för sjukdom och ohälsa kallas ofta för riskfaktorer och 

kan utgöras av exempelvis otrygga uppväxtvillkor eller tobaksrök, medan de faktorer som 

minskar risken för sjukdom och ohälsa kallas för friskfaktorer och kan utgöras av 

vaccination eller hög social position (Statens Offentliga Utredningar 2000). 

     Enligt Whitehead och Dahlgren (2006) karakteriseras social ojämlikhet i hälsa av 

några utmärkande drag; att skillnaderna är framkallade av relationer i den sociala miljön 

och kan påverkas, skillnaderna är systematiska och de kan allmänt betraktas som 

orättvisa. 

     Ett effektivt sätt att erhålla ett helhetsperspektiv över hälsans bestämningsfaktorer är 

med hjälp av den så kallade ”halvmånen” eller ”hjulmodellen” vilken illustrerar 

bestämningsfaktorernas påverkan på olika nivåer och genom olika sammansättningar. 

Modellen eftersträvar att framhäva att flera faktorer vanligen samverkar för att påverka 

människans hälsa (Janlert 2000).  
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Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead 2007)  

(Tillåtelse för publicering av Institutet för Framtidsstudier)  

 

 

Varje människas hälsa påverkas i varierande grad av ett flertal olika samspelande 

bestämningsfaktorer. Vissa är element som personen inte kan påverka, till exempel ålder, 

kön och gener, men som ändå är viktiga då de skapar särskilda utgångspunkter för de 

övriga påverkningsbara faktorerna. Närmast personen befinner sig de sociala faktorerna 

såsom socialt stöd och nätverk samt barns relation till vuxna i deras närhet. Dessa 

influerar därefter personens levnadsvanor som till exempel kan vara alkohol- och 

tobaksbruk, matvanor, motion med mera och är vanor som personen i hög grad själv kan 

välja och bestämma över. Dessa påverkar i sin tur personens livsvillkor såsom boende 

och utbildnings- och arbetsmöjligheter. Slutligen påverkas människors hälsa även av 

miljön och olika samhällsekonomiska strategier.  

     Alla dessa faktorer påverkar människors hälsa på ett eller flera sätt. För denna studie 

är det av betydelse att närmare studera hur faktorerna utbildningsnivå, ekonomiska 

förutsättningar, etnicitet och den omgivande bostadsmiljön påverkar hälsan.  

     Utbildningsnivå är en bestämningsfaktor som har stor betydelse för hälsan då en 

individs utbildning står i relation till vilka arbetsmöjligheter individen kommer att ha och 

därigenom personens ekonomiska förutsättningar. Yrken för hög utbildade innebär ofta 

högre inkomst samtidigt som dessa yrken många gånger erbjuder bättre 
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arbetsförhållanden och arbetsmiljö än yrken som endast kräver lägre eller ingen 

utbildning, vilka också ofta är sämre avlönande. Att inneha goda ekonomiska 

förutsättningar medför möjligheter till bättre standard vad gäller såväl matvaror som 

boende. Hög utbildade har i allmänhet lättare att ta till sig information om exempelvis 

hälsosamma levnadsvanor (Pellmer & Wramner 2007).  

     Att ha utländska härkomst kan innebära negativa konsekvenser för hälsan då dessa 

personer många gånger har flytt från krig och oroligheter i hemlandet och kan därigenom 

ha upplevt mycket traumatiska händelser. Därutöver innebär att vara ny i ett främmande 

land stora psykiska påfrestningar då de inte kan tala språket och kanske tillhör en annan 

religion, samt faktumet att dessa personer ska börja om och bygga upp sina liv från 

grunden igen (Pellmer & Wramner 2007). 

     Den omgivande miljön påverkar hälsan på många sätt. Det är av stor vikt att uppleva 

trivsel och känsla av gemenskap och stöd i den omgivning som mycket av den egna tiden 

spenderas i, annars kan detta lätt leda till obehag och stress som påverkar hälsan negativt. 

Därutöver är det också mycket viktigt att kunna känna sig trygg och säker i sin 

omgivning, rädsla för att utsättas för våld kan medföra begränsningar för att röra sig fritt 

inom det omgivande bostadsområdet och på så sätt hämma sin livsstil och leder till 

negativa konsekvenser för hälsan då detta innebär ett stort stressmoment i vardagen 

(Statens Offentliga Utredningar 2000). Ytterligare betydelsefull faktor inom den 

omgivande miljön är tillgången till grönområden. Att enkelt kunna ta sig till grönområden 

innebär positiv effekt på hälsan i den mening att det då finns naturlig yta tillgänglig för 

fysisk aktivitet, avslappning och rekreation (Schantz 2003). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Då ojämlikhet i hälsa existerar över hela världen har allt större vikt lagts vid forskning 

kring detta fenomen. Michael Marmot är professor i epidemiologi och folkhälsa och har 

under 30 års tid lett en forskningsgrupp för studier av ojämlikhet i hälsa (World Health 

Organization 2010). I den senaste rapporten ”Fair Society, Healthy Lives – the Marmot 

Review” presenteras tydliga resultat av ojämlikhet i hälsa i England. I London uppvisas 

markanta skillnader i medellivslängd och hälsa mellan de rikaste och de fattigaste 

stadsdelarna (Marmot 2010).  Ett annat tydligt exempel på detta fenomen kan ses i den 

skotska staden Glasgows olika stadsdelar där den förväntade livslängden kan skilja upp 

till 28 år (CSDH 2008).  
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     I Sverige har forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap utfört ett flertal olika 

projekt kring ojämlikhet i hälsa utifrån olika perspektiv, såsom socialt, genus, 

socioekonomisk status etc. (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap 2010). 

Därutöver har Statens Folkhälsoinstitut, på uppdrag av regeringen, sedan år 2004 årligen 

skickat ut en nationell folkhälsoenkät, ”Hälsa på lika villkor”, för att utreda 

hälsotillståndet i Sverige. Enkäterna skickas ut till ett nationellt urval av personer mellan 

16-84 års ålder och innefattar frågor angående bland annat hälsa, välbefinnande, 

läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tobaks- och alkoholvanor, ekonomi och 

sysselsättning. Enkätsvaren kompletteras dessutom av variabler från Statistiska 

Centralbyråns register över exempelvis utbildningsnivå, kön och inkomst (Statens 

Folkhälsoinstitut 2009). Enkäterna utgör ett årligt systematiskt uppföljningsverktyg och 

är en viktig del för folkhälsoarbetet på såväl nationell som regional nivå. Med hjälp av 

svaren från dessa enkäter kan regionala skillnader i hälsa mellan olika län i Sverige 

undersökas och resultaten har visat att det existerar ojämlikheter i hälsa mellan olika 

geografiska områden och mellan olika grupper i befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut 

2009). 

 

3. Empiri 

 

3.1 Danderyd och Rinkeby 

 

Danderyds kommun är belägen cirka en mil norr om Stockholm och består av fyra 

kommundelar med egna centra. Kommunikationer finns både inom kommunen samt även 

till Stockholms innerstad och närliggande kommuner (Danderyds kommun 2009). 

Danderyd är en av Sveriges till ytan minsta kommuner och har en befolkning på cirka 

31 150 personer (Statistiska Centralbyrån 2010). Både kvinnorna och männen i Danderyd 

har den näst högsta medellivslängden i länet, och har jämfört med länet en högre andel 

personer över 65 år (Sjukvårdsberedning Nord 2003). I Danderyd utgörs bostäderna 

främst av villor och i kommunen finns både kommunal och kommersiell service samt ett 

stort sjukhus. Danderyd innehar den lägsta andelen invånare med endast förgymnasial 

utbildning (folk/grundskola) i länet. Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre än 

genomsnittet i Stockholms län (Sjukvårdsberedning Nord 2003). 
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     Rinkeby är ett stadsdelsområde som ligger i nordvästra Stockholm, cirka 11 kilometer 

från stadskärnan och är det minsta stadsdelsområdet i Stockholms stad. Tunnelbanan 

utgör kommunikationer till Stockholm city och till omkringliggande områden. Rinkeby 

innehar en befolkning på cirka 15 084 personer (Stockholms Stads Utrednings- och 

Statistikkontor 2009). Medellivslängden är för både kvinnorna och männen i området 

lägre än genomsnittet för länet och andelen invånare över 65 år är lägst i länet 

(Sjukvårdsberedningen Norra Stockholm 2003). I Rinkeby består de flesta bostäderna av 

flerfamiljshus och i området finns både offentlig och kommersiell service samt en centralt 

belägen vårdcentral. Rinkeby innehar den högsta andelen invånare med endast 

förgymnasial utbildning och högsta andelen invånare med utländsk bakgrund i 

Stockholms län (Sjukvårdsberedning Norra Stockholm 2003).  

 

3.1.1 Det självskattade allmänna hälsotillståndet i Danderyd och Rinkeby 

 

Medellivslängd, befolkningssammansättning, utbildningsnivå med mera, är viktiga 

variabler att mäta då de är faktorer som påverkar hälsan. Men för att få en bild av 

människors allmänna hälsotillstånd krävs ytterligare ett mått som speglar hur 

befolkningen faktiskt tycker att de mår. ”Självskattad hälsa” är ett mått som baseras på 

individens egen uppfattning om sin hälsa och är ett gott verktyg för att förutsäga 

människors framtida hälsa. Om individen upplever att denne mår dåligt nu eller under det 

senaste året, existerar en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och dålig hälsa även i 

framtiden (Umeå Universitet 2010).  

     I Danderyd skattade 32 % av kvinnorna och 36 % av männen sitt allmänna 

hälsotillstånd som mycket gott. Motsvarande siffror för Rinkeby var 13 % för kvinnor 

och 17 % för män. Mycket liten andel i respektive område klassade hälsotillståndet som 

mycket dåligt, andelen var dock fler i Rinkeby än i Danderyd.  Stora skillnader uppmättes 

mellan områdena bland de individer som skattade sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt, 

i Rinkeby var andel 20 % bland kvinnorna och 10 % bland männen, medan i Danderyd 

var andelen 4 % bland kvinnorna och 2 % bland männen (Hur mår Stockholm? 2009). 
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Figur 2. Stapeldiagram över fördelningen av det uppskattade allmänna hälsotillståndet i Rinkeby och 

Danderyd.  (Hur mår Stockholm? 2009) 

 

 

3.2 De boendes självskattade allmänna hälsotillstånd 

 

Av de fyra informanterna som var bosatta i Danderyd klassade två stycken sitt allmänna 

hälsotillstånd som mycket gott och de övriga två informanterna klassade sitt hälsotillstånd 

som gott. Samtliga informanter i Danderyd ansåg sig därmed befinna sig på den positiva 

änden av hälsoskalan. 

     Av de fyra informanterna som var bosatta i Rinkeby skattade två stycken sitt allmänna 

hälsotillstånd som dåligt, en skattade det som någorlunda och endast en informant 

skattade sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Informanterna i Rinkeby var på så sätt mer 

utspridda på hälsoskalan och hälften av informanterna ansåg sig befinna sig på den 

negativa änden av skalan.  

 



  

3.3 De boendes upplevelser av bostadsområdet och hälsan  

 

3.3.1 Anledning till bosättning i området 

 

Tre av de fyra informanterna från Danderyd är födda i området och två av dessa har bott i 

Danderyd i hela sina liva. Den tredje informanten som var född i området har bott större 

delen av sitt liv i Stockholms innestad men valt att återigen bosätta sig i Danderyd. Den 

fjärde informanten kommer från Stockholms innerstad men valt att flytta till Danderyd 

för att byta boendeform från lägenhet till villa. Samtliga informanter menade att de var 

bosatta i området för att det var just där de vill bo.   

 

… jag har alltid dragits till de norra förorterna snarare än de södra och jag hade bara 

hört bra saker om Danderyd. (Ip 2 Danderyd) 

 

… jag är född här och för mig var det självklart att bo här även som vuxen. (Ip 3 

Danderyd) 

 

Samtliga informanter som var bosatta i Danderyd tyckte att de trivdes mycket bra i 

området och ingen av dem utryckte någon önskan om att flytta därifrån.  

 

... jag trivs hur bra som helst. Jag är väldigt nöjd med att ha bytt ut stan mot Danderyd. 

(Ip 2 Danderyd) 

 

Tre av informanterna som var bosatta i Rinkeby var födda och uppvuxna i närliggande 

områden. Den fjärde informanten var född i ett annat land och flyttade till området då han 

kom till Sverige med sin familj. Samtliga informanter menade att den främsta 

anledningen till att de valt att flytta till området var på grund av tillgången till billiga 

hyresrätter. 

 

… anledningen till att jag flyttade hit var att jag inte hade så mycket pengar att röra mig 

med men här gick det att få en lägenhet med en rätt okej hyra. (Ip 3 Rinkeby) 
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Angående frågan om hur de trivdes i området var informanterna från Rinkeby inte lika 

tillfreds med sitt bostadsområde som de boende i Danderyd var. Tre av dem ansåg att de 

trivdes ganska bra men att de gärna skulle vilja bo någon annanstans om det fick 

möjlighet.  

 

… jodå jag trivs helt okej, men det är inte mitt drömboende, jag skulle gärna bo någon 

annanstans där det finns fler svenskar, där man är mer integrerad i Sverige. (Ip 2 

Rinkeby) 

 

En av informanter trivdes mindre bra men påpekade att detta förmodligen berodde på att 

hon blivit tvungen att flytta hit på grund av minskade ekonomiska förutsättningar då hon 

förtidspensionerades.  

 

3.3.2 De boendes syn på områdets befolkning 

 

Informanterna som var bosatta i Danderyd var alla eniga om att området främst bestod av 

medel- och höginkomsttagare och att de upplevde området som kulturellt homogent, med 

liten etnisk variation.  

 

… jag skulle säga att de flesta som bor här har ganska hög socioekonomisk status, 

utifrån vad jag vet och vad jag har sett. I stort sett är det bara svenskar, med några få 

undantag. (Ip 1 Danderyd) 

 

… det är ju ett överklassområde på många sätt, men ändå väldigt trevligt och öppet 

område. Och visst finns det invandrare här, men majoriteten som bor här är ju svenskar. 

Jag skulle gärna se att det blev mer blandat men det kanske är svårt. (Ip 2 Danderyd) 

 

Tre av informanterna framhöll även att området till stor del bestod av äldre människor 

och av barnfamiljer och ansåg att detta bidrog till att området kändes mycket lugnt och 

stillsamt.  

     Informanterna från Rinkeby beskrev befolkning som övervägande låginkomsttagare 

och att många i området är arbetslösa. Samtliga informanter var också eniga om att 

befolkningen utgjordes av flera olika nationaliteter och att människor med svensk 

härkomst var en definitiv minoritet.  
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… folket som bor här är ju inte direkt rika, det känns som de flesta som bor här gör det 

för att de inte har råd med något annat. (Ip 3 Rinkeby) 

 

… här finns så många olika sorters folk, jag möter nya kulturer varje dag, men jag ser 

väldigt sällan svenskar där jag bor, dem finns det inte många av härute, det känns nästan 

lite som vi invandrare har fått en egen liten stad. (Ip 2 Rinkeby) 

 

… när jag åker till plugget möter jag alla olika typer, man hör alla sorters språk. 

Området är verkligen väldigt mångkulturellt. (Ip 1 Rinkeby) 

 

3.3.3 Hur området inspirerar till bättre hälsa 

 

Samtliga informanter från Danderyd ansåg att området erbjöd ett stort antal grönområden 

av olika slag och att detta inspirerade till förbättrad hälsa, både i fråga om platser att 

utföra fysisk aktivitet på och som platser för avkoppling och rekreation. Tre av de boende 

i Danderyd sysslade även med inomhusträning och ansåg att det fanns god tillgång på 

sådana anläggningar i närheten. 

 

… området har många stora grönområden, nära till vatten, träningsanläggningar åt 

vilket håll du än går åt. Absolut erbjuder det hälsosamma valmöjligheter. (Ip 4 

Danderyd) 

 

… för mig inspirerar inte bara grönområden till motion utan jag mår bra av att bara 

vara utomhus i en miljö som är grön och fin, jag blir lugn av det och känner mig frisk. (Ip 

3 Danderyd) 

 

Samtliga informanter i Rinkeby ansåg att närheten till Järvafältet var mycket positivt och 

inspirerade dem till bättre hälsa då det erbjöd möjlighet till promenader, jogging och 

cykling. Två av informanterna utförde även inomhusaktiviteter men var då tvungna att 

åka till andra områden, varav det närmaste var Kista.  

 

… ska jag träna så tar jag bussen till Kista, men annars finns ju Järvafältet bara några 

minuter bort så där kan man promenera eller träna på annat sätt. (Ip 1 Rinkeby) 
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... att ha Järvafältet bara några minuter bort är kanon, jag joggar där ofta. På så sätt 

tycker jag området erbjuder hälsosamma val, jag tror många blir sugna på att aktivera 

sig när det finns ”gröna” platser i närheten. (Ip 3 Rinkeby)  

 

3.3.4 Rädsla för att utsättas för våld i området 

 

Ingen av informanterna från Danderyd upplevde någon särskild rädsla för att utsättas för 

våld i området, två av dem var dock mer vaksamma då de går ensamma på natten, men 

menar att de gör detta oavsett vilket område de befinner sig i. Samtliga informanter tyckte 

att området är väl belyst och litade på att grannarna i omgivningen skulle höra dem om de 

skrek på hjälp och ingripa i en sådan situation. En informant uppmärksammade att den 

stora tillgången på grönområden kunde vara negativ i det avseendet att de på natten blir 

mycket mörka och uppfattas då som skrämmande.  

 

…. rädd är jag absolut inte, jag har inte upplevt några stökigheter i området. Om det 

hade varit ett bråkigt område skulle jag kanske vara mer vaksam. (Ip 3 Danderyd) 

 

… jag känner inte någon rädsla egentligen. Lite otäckt är det dock alltid att gå från 

kollektivtrafiken på natten, men vägarna är bra belysta. Men att gå förbi en skog är 

aldrig trevligt på natten oavsett var det är. (Ip 4 Danderyd)  

 

I Rinkeby kände tre av informanterna ingen direkt rädsla för att utsättas för våld i 

området, de menade de var lika vaksamma i vilket områden de än befinner sig i. En 

informant var orolig för att barnen skulle utsättas för våld om de gick ensamma på natten. 

Den fjärde informanten ville inte vara ute nattetid i området på grund av rädsla för att bli 

bestulen. Två av informanterna ansåg att eftersom området är tätbebyggt skulle någon 

höra dem om de blev överfallna.  

 

… det har aldrig hänt mig någonting så jag känner inte att jag är rädd. Det tar bara sju 

minuter från tunnelbanan hem till mig och jag går förbi massa hus så om jag skriker så 

hörs det. (Ip 1 Rinkeby) 
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… inte rädd direkt är jag men jag är vaksam, ibland är det rätt stökigt i området, lite 

bråkigt sådär, men jag försöker bara undvika det och komma hem så fort som möjligt. (Ip 

3 Rinkeby) 

 

3.3.5 Vad de boende skulle vilja ändra på i området 

 

Två av informanterna som var bosatta i Danderyd tyckte att det borde ske en utveckling 

och utvidgning av centrumen för att få mer rörelse i området. En informant tyckte att 

området var stämplat som ”snobbigt” och ville att denna stämpel skulle raderas så att folk 

skulle få en mer verklig bild av området. 

 

… jag trivs så bra som det är nu, kanske lite mer restauranger och liknande så det blir 

mer liv i området. (Ip 1 Danderyd) 

 

I Rinkeby var det två informanter som ville att det skulle satsas mer resurser på att 

upprustning av området, liknande vad som gjorts med i Kista och Skärholmen där det 

byggts stora köpcentrum.  

 

… jag skulle vilja att det satsades på något som skulle göra att Rinkeby speciellt och som 

lockar folk, som gallerian i Kista. (Ip 3 Rinkeby) 

 

En informant ville att området skulle bli mer integrerat, att de inte skulle vara så uteslutna 

från Sverige. En annan ville ha ännu fler grönområden utöver Järvafältet. 

 

… jag bor i Sverige nu, jag vill känna mig svensk men nu är det svårt att göra det i det 

här området eftersom det knappt finns några svenskar här. (Ip 2 Rinkeby) 

 

3.3.6 Vad förändrade ekonomiska förutsättningar skulle medföra för de boende 

 

I Danderyd var samtliga fyra informanter eniga om att de till största möjliga mån skulle 

bo kvar i området även om de skulle få minskad inkomst, dock medger de att det på 

många sätt skulle vara svårt då boendekostnaderna i området är höga. Alla av 

informanterna skulle också bo kvar i området även om de skulle få utökade ekonomiska 
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förutsättningar, en informant menade att han skulle köpa större bostad men inom samma 

kommun. 

 

… allt beror ju på hur sänkt inkomst jag skulle få, men om jag säger så här, jag skulle 

inte vilja flytta härifrån men det krävs ju en viss inkomst för att ha den boendestandarden 

som vi har här. Skulle jag få högre inkomst skulle jag köpa större men fortfarande i 

Danderyd. (Ip 3 Danderyd) 

 

Informanterna som var bosatta i Rinkeby var alla överens om att det vore svårt att hitta ett 

område i Stockholm med lägre boendekostnader och om de skulle få minskade 

ekonomiska förutsättningar skulle de därför behöva flytta till någon annan stad vilket 

ingen av dem ville. Samtliga var också överens om att de skulle flytta ifrån området om 

de skulle få ökad inkomst. 

 

… om jag skulle få minskad inkomst vet jag inte vart jag skulle ta vägen, då skulle jag 

behöva flytta från Stockholm helt och hållet eftersom det är så dyrt med boende här. Om 

jag skulle få ökad inkomst skulle jag vilja flytta närmare stan, till ett område med bättre 

rykte och förutsättningar än Rinkeby. (Ip 2 Rinkeby) 

 

4. Analys och diskussion 

 

4.1 Analys 

 

Resultatet av studien påvisar att det existerar stor ojämlikhet i hälsa mellan Danderyd och 

Rinkeby. Dessa två områden uppvisar stora skillnader angående befolkningens 

medellivslängd, individer med utländsk härkomst, utbildningsnivå samt självskattad 

hälsa.  Orsakerna till ojämlikheten i hälsa är flera och samverkande och kan förklaras 

med hjälp av teorin om hälsans bestämningsfaktorer.  

     Vissa grupper av människor har större sjuklighet och dödlighet i allmänhet än 

befolkningsgenomsnittet och det är ofta samma grupper som samtidigt innehar flera av de 

allvarliga hälsoriskerna. Såväl ohälsa som mortalitet ökar i relation med minskad social 

position. Social position är ett begrepp som används för att klarlägga förhållandet mellan 

socioekonomisk resurs och hälsa. Vanliga faktorer för att mäta människors sociala 
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position är vilken utbildningsgrad, yrke och inkomst personen har i kombination med 

boende och tillgång till bekvämlighetsartiklar, vilka alla är faktorer som ingår i modellen 

över hälsans bestämningsfaktorer (Pellmer & Wramner 2007).   

     Personer med låg social position har ofta sämre boendestandard, låg utbildning och 

lågavlönade yrken, medan hög social position kännetecknas av hög utbildning, välbetalda 

yrken, bra boende och stora ekonomiska resurser. I studien framkommer att Danderyds 

befolkning till stor del består av personer med hög social position medan Rinkeby 

karakteriseras av en hög andel individer med låg social position. På så sätt innehar 

Danderyds befolkning större möjligheter till bättre hälsa jämfört med befolkningen i 

Rinkeby. 

     En befolkning med hög andel individer med låg utbildnings- och inkomstnivå, 

utländska härkomst, arbetssökande och så vidare medför att ett större antal personer 

befinner sig i en utsatt levnadssituation. I och med detta ökar risken för att utveckla 

levnadsvanor som är ogynnsamma för hälsan. I Rinkeby är andelen som endast innehar 

förgymnasial utbildning högst i Stockholms län vilket är en bidragande orsak till att 

befolkningen i Rinkeby i allmänhet besitter en sämre hälsa än befolkningen i Danderyd 

där andelen som bara har förgymnasial utbildning är lägst i länet (Sjukvårdsberedning 

Norra Stockholm 2003, Sjukvårdsberedning Nord 2003). Utan en högre utbildning är det 

svårt att erhålla ett välbetalt yrke med goda arbetsvillkor, vilket leder till att lågutbildade 

arbetare ofta har sämre hälsa än tjänstemän med hög utbildning. Lågavlönade arbeten 

innebär ofta sämre arbetsmiljö samt resulterar i ekonomisk stress och dålig 

boendestandard. Orsakerna går ofta i båda riktningarna, då personer med sämre hälsa i 

mindre utsträckning kan skaffa en hög utbildning som kan leda till ett bättre arbete 

samtidigt som en lägre utbildning i sig för med sig livs- och arbetsvillkor som i sin tur 

leder till sämre hälsa på grund av fler riskfaktorer. Personer med högre social position har 

ofta större chans att inte behöva lämna sitt arbete vid samma sjukdomstillstånd som 

personer i lägre social position på grund av bättre arbetsförhållanden och ekonomiska 

förutsättningar (Whitehead & Dahlgren 2006).  

     Ojämlikheten i hälsa berör även människor av olika etnicitet och utlandsfödda 

personer tillhör ofta den gruppen med störst rapporterad ohälsa. Danderyd och Rinkeby 

skiljer sig väsentligt i fråga om befolkningens etnicitet. Andelen invånare med utländsk 

härkomst i Rinkeby är högst i länet till skillnad från Danderyd som innehar en lägre andel 

utlandsfödda invånare än genomsnittet i Stockholms län (Sjukberedning Norra Stockholm 

2003, Sjukvårdsberedning Nord 2003). Utlandsfödda personer har många gånger svårt att 
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bli integrerade i samhället och på arbetsmarknaden och mycket få befinner sig i de högre 

sociala positionerna, detta innefattar även invandrare med hög utbildning (Lemaitre 

2007). Många immigranter har upplevt traumatiserade händelser, såsom krig och tortyr, 

innan och under migrationen, vilket kan öka risken för både fysisk och psykisk ohälsa. 

Detta komplicerar många gånger deras förmåga att anpassa sig och skapa ett nytt bättre 

liv i det nya landet. Även barn vars föräldrar är födda utomlands riskerar att utveckla 

sämre hälsa. Detta på grund av ett antal samverkande faktorer såsom att dessa många 

gånger har, liksom sina föräldrar, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Risken 

för arbetslöshet minskar chansen att stiga social position och dessa personer stannar ofta 

kvar i samma sociala position som deras föräldrar (Lindencrona, Ekblad & Johansson 

Blight 2005). 

     Den omgivande miljön är ytterligare en viktig bestämningsfaktor för hälsan och den 

miljö som människor befinner sig i större delen av dygnet är bostadsområdet. Inom 

bostadsområdet existerar ett flertal faktorer som kan generera bättre eller sämre hälsa hos 

de boende, såsom trivsel, känsla av trygghet och gemenskap och delaktighet (Statens 

Folkhälsoinstitut 2009).  

     Boendeområdets omgivande natur har en betydande effekt på både den fysiska och 

psykiska hälsan och är av stor vikt för att minska effekterna av befolkningens alltmer 

stillasittande livsstil. Generellt genererar miljöer med stor tillgång till grönområden en 

mer hälsofrämjande livsstil (Schantz 2003). Samtliga informanter från såväl Danderyd 

som Rinkeby ansåg sig ha god tillgång till grönområden och upplevde detta som något 

mycket positivt. De boende använde dessa områden för motion, avslappning och 

återhämtning. Naturupplevelser gynnar förbättrad hälsa då den fysiska aktiviteten ökar, 

blodtryckets sänks, rekreationsmöjligheterna ökar, stressen minskar samt motverkas 

ensamhet för individer som har möjlighet till naturupplevelser (Faskunger 2007). 

     Bostadsområden har under senare år blivit allt mer socialt och etniskt segregerade och 

invånare i områden där flera har ekonomiska och sociala problem uppvisar ofta 

svårigheter med att ge stöd och skapa positiv gemenskap, vilka är några av 

förutsättningarna för att de boende ska trivas i området (Statens Offentliga Utredningar 

2000). Samtliga av informanterna som var boende i Danderyd hade valt att bosätta sig där 

för att områdets karaktär tilltalade dem och de trivdes alla mycket bra i området. I 

Rinkeby var den främsta anledningen till bosättning de låga hyrorna snarare än att 

området var attraktivt i sig. Samtliga av de boende i Rinkeby ansåg att 

befolkningssammansättningen till största del bestod av utlandsfödda och de ansåg att de i 
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området kände sig uteslutna från Sverige och att de skulle trivas bättre i ett område som 

inte var så segregerat. Etnisk och språklig särskiljande komplicerar för invånarna att 

integreras i det svenska samhället och utanförskap och diskriminering är faktorer som 

tydligt påverkar hälsan negativt (Statens Offentliga Utredningar 2000). Inflytande och 

delaktighet i samhället är därför viktiga bestämningsfaktorer för hälsan. Upplevelser av 

att inte kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället bidrar till 

känsla av maktlöshet vilket har negativ effekt på hälsotillståndet (Statens 

Folkhälsoinstitut 2009). Faktumet att de boende i Rinkeby upplevde känslor av alienation 

och utanförskap, vilket de boende i Danderyd inte gjorde, kan vara del av orsakerna till 

den ojämlika hälsan mellan bostadsområdena.   

 

4.2 Diskussion 

 

Det existerar stor ojämlikhet i hälsa mellan Danderyd och Rinkeby vilket framkommer av 

såväl de statistiska uppgifterna som av intervjusvaren från de boende i områdena. Enligt 

måttet på självskattad hälsa uppvisades att befolkningen i Danderyd upplevde en bättre 

hälsa än invånarna i Rinkeby, detta framkom både i uppgifterna från ”Hur mår 

Stockholm” och bland intervjusvaren från de boende i respektive bostadsområde. Studien 

visar på utbildningsnivåns, den sociala positionens, etnicitetens och bostadsområdets 

betydelse för hälsan.  

     Detta resultat indikerar på enighet med resultaten från Satens Folkhälsoinstituts 

nationella folkhälsoenkäter och även med studierna som gjorts kring ojämlikhet och 

skillnader i hälsa i London och Glasgow. Dock undersöker och jämför dessa studier flera 

delar av städerna medan det i denna studie endast har varit två områden som undersökts. 

Därför kan resultatet inte sägas vara fullständigt samstämmigt med dessa andra 

forskningsstudier, men tydligt är att tendenserna går åt samma håll, hälsan är generellt 

bättre i områden med hög andel invånare med hög social position, få utlandsfödda och 

där befolkningen upplever gemenskap och inflytande jämfört med områden där 

majoriteten av invånarna innehar en låg social position, stor etnisk variation och 

segregation. 

     De kvantitativa data som redovisas i resultatet är statistiska fakta om områdena och 

deras invånare. Viktigt att poängtera är att den del av studieresultatet som baseras på 

intervjuerna endast undersöker hur dessa åtta informanter upplever sin hälsa och sitt 
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bostadsområde. Resultatet kan därför inte generaliseras till att avse alla boende i dessa två 

områden, utan demonstrerar endast en nyanserad bild över just dessa boendes åsikter och 

upplevelser, vilket också var avsikten med studien.  

 

4.3 Slutsats 

 

Medellivslängden har ökat och hälsan har blivit bättre i Sverige. Dock är hälsan långt 

ifrån jämlikt fördelad mellan olika områden och befolkningsgrupper. Danderyd och 

Rinkeby är två bostadsområden som uppvisar stora skillnader i hälsa. Majoriteten av 

Danderyds befolkning skattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott och 

endast mycket få upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt. Bland 

Rinkebys befolkning skattar majoriteten av befolkningen sin hälsa som god men även en 

stor andel skattar sitt allmänna hälsotillstånd som endast någorlunda eller dåligt. 

Orsakerna till dessa hälsoskillnader kan lokaliseras till att främst beröra faktorerna 

utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, etnicitet, förutsättningar för trivsel och 

gemenskap och den omgivande boendemiljön.   

     Såväl ohälsa som mortalitet ökar i relation med minskad social position. Befolkningen 

i Danderyd består till största delen av personer med hög utbildningsnivå, goda 

ekonomiska förutsättningar och få utlandsfödda, det vill säga att området har en hög 

andel personer med hög social position, medan majoriteten av Rinkebys befolkning 

består av individer med låg utbildningsnivå, sämre ekonomiska villkor och en hög andel 

invånare med utländsk härkomst, det vill säga hög andel invånare med låg social position.  

     De boende i både Danderyd och Rinkeby ansåg att det fanns goda tillgångar till 

grönområden i respektive bostadsområde och att dessa påverkade dem och deras hälsa 

positivt. De boende i Danderyd trivdes bra och var i helhet mycket nöjda med sitt 

bostadsområde medan de boende i Rinkeby var mindre nöjda då flera av dem upplevde 

utanförskap och ville egentligen bo i något annat område. 

     För att i framtiden kunna minska ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper 

och olika områden, är det inom folkhälsoarbetet viktigt att identifiera och lokalisera dessa 

skillnader och förse befolkningen med kunskap om hur riskförhållanden ska kunna 

förebyggas och undvikas. För att utveckla hälsofrämjande strategier utifrån hälsans 

bestämningsfaktorer är det av stor vikt att se på människors livsvillkor och levnadsvanor i 

sitt hela sammanhang, snarare än att angripa varje faktor för sig.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

 

Inledande frågor 

1) Ålder? 

2) Utbildning?   

3) Sysselsättning?   

 

Öppna frågor 

1) Hur kommer det sig att du bor i området? Är du född här eller har du flyttat hit? Om 

du flyttat hit är det någon speciell orsak som gjorde att du valde detta område?  

2) Hur skulle du beskriva befolkningen som bor i området?  

3) Hur trivs du i området du bor i? 

4) Upplever du att ditt bostadsområde inspirerar till bättre/sämre hälsa? Finns det 

möjlighet till grönområden (t.ex. parker), träningsanläggningar med mera? Anser du att 

området erbjuder hälsosamma val? 

5) Upplever du rädsla för att utsättas för våld i bostadsområdet? Är det någon skillnad 

mellan att vara ut på dagen respektive natten? Vad i området gör dig rädd/inte rädd?  

6) Om du skulle kunna ändra på något i området, vad skulle det vara? 

7) Om dina ekonomiska förutsättningar skulle förändras (minskad/ökad inkomst) skulle 

du fortfarande bo kvar i området? Varför? 

8) Hur skulle du beskriva ditt allmänna hälsotillstånd; Mycket 

gott/Gott/Någorlunda/Dåligt/Mycket dåligt? 


