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Denna rapport utgör tredje och sista delen i Vänsterpartiets Skånes rapportserie som behandlar jämlikhet inom 
hälso- och sjukvård med inriktning på Skåne. Rapporterna tar avstamp i internationell lagstiftning som rör hälsa, 
redogör kortfattat för Sveriges lagar på området samt Region Skånes riktlinjer. Centrala begreppsdefinitioner och 
forskningsmetoder redovisas i inledande delar.

Tidigare rapporter har behandlat jämställdhet och diskriminering utifrån etnisk tillhörighet, hbtq-tillhörighet eller 
funktionsvariation. 

När analys hämtas från forskningsunderlag är detta följt av hänvisning i texten.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och  
antirasistiskt parti på ekologisk grund. 
 
Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och ett bättre arbetsliv. Vi finns i hela Skåne och arbetar för att 
uppnå våra mål på många olika sätt: på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och regionen. Vi vill inte 
bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. 

I Region Skåne vill vi satsa på den krisande sjukvården och ta bort de privata vinsterna i välfärden, bygga ut 
kollektivtrafiken och göra kulturen mer tillgänglig. 

Vill du veta mer gå in på www.vskane.se eller hör av dig till vansterpartiet@skane.se.

Rättvisa, jämlika och jämställda samhällen är bättre samhällen att leva i för 
samtliga medborgare (Wilkingson & Picket, 2009).

Pssst! Scanna här för att läsa den första rapporten 
Eller här för att läsa den andra
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Ordlista och förkortningar

EY (tidigare Earnst&Young) Revions- och konsultföretag som även gör externa rapporter 
på uppdrag av myndigheter och organisationer. 

Hälsolitteracitet En persons förmåga att få tag på, förstå, kommunicera, värdera och 
använda hälsoinformation.

Gradient Statistisk gradskala som visar förändring.

Intersektionell (I detta sammanhang) forskning som stäcker sig över flera discipliner 
(ämnen), så som medicin, sociologi, ekonomi och samhällsvetenskap i kombination.

Revaskularisering Ett medicinskt ingrepp för att förbättra eller återställa blodcirkulationen

SKL Sveriges Kommuner och Landsting.

Socioekonomisk tillhörighet Ett mått som anger en persons eller grupps sammantagna 
sociala och ekonomiska situation i samhället.

Statens Folkhälsoinstitut (numer Folkhälsomyndigheten) Nationell kunskapsmyndighet 
som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja 
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Stigmatisering innebär att medlemmar av sociala kategorier - om vilka andra har negativa 
uppfattningar eller stereotyper - diskrimineras för sin egenskap av andra medlemmar i 
samhället. Sådana sociala kategorier är utgrupper relativt samhällets dominerande grupp.
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 Bakgrund

 
Hälso- och sjukvården – en rättighetsbaserad verksamhet 
där det inte ska spela någon roll vem du är
 
Att sjukvård ska finnas till för alla kan låta grundläggande men är långt ifrån självklart. 
Idag förhandlas villkoren för sjukvården högljutt: vem som ska få vad, när och på vilket 
sätt? Det är frågor som engagerar såväl politiker och tjänstemän som människor som 
arbetar inom vården, bolagsstyrelser, forskare, patientgrupper, intresseorganisationer och en 
engagerad allmänhet. 

Enligt internationell och nationell lagstiftning ska sjukvård ges till hela befolkningen 
på lika villkor efter behov. Tyvärr ser det inte ut så idag. Både vården vi får och vårt 
hälsotillstånd påverkas av vilka vi är – ofta blir skillnaderna som tydligast när man ser 
på grupptillhörighet i inkomst, var du bor och din utbildning: vilken klass du tillhör. 
Statens folkhälsoinstitut definierar jämlikhet i hälsa som avsaknad av systematiska och 
potentiellt påverkbara skillnader i en eller flera av hälsans aspekter som finns mellan olika 
befolkningar eller befolkningsgrupper, definierade socialt, ekonomiskt, geografiskt eller 
efter kön (SKL 2009). Så ser bilden av Sveriges befolknings hälsa inte ut idag.

Vi i Vänsterpartiet Skåne har tidigare under 2018 tagit fram rapporter som avhandlar 
diskrimineringsgrunder inom hälso- och sjukvården: vi har tittat på ojämlikhet mellan 
könen, ojämn fördelning på grund av etnisk tillhörighet, sexuell tillhörighet och 
funktionsvariation. Denna tredje och sista rapport i serien kommer att se på ojämlikheter 
i vård utifrån dina ekonomiska tillgångar, det vill säga vilken klass du tillhör, eller 
socioekonomisk grupp som det ofta benämns i forskning. 

Forskningsresultaten pekar nämligen åt samma håll: generellt sätt blir befolkningens hälsa 
bättre, men samhällsklyftorna ökar och med dem skillnaderna i vård och ohälsa. Ett tydligt 
exempel syns i kartläggningar av fetma där man inte bara kan se ökade skillnader på grund 
av minskad förekomst bland människor med längre utbildning utan också en faktisk ökning 
bland människor med kortare utbildning. Ser man till vård finns det stora skillnader i 
behandling vid till exempel cancer, där överlevnaden för personer tillhörande grupper med 
högre socioekonomisk tillhörighet är betydligt större än hos andra grupper. Om människor 
från alla inkomstnivåer hade samma överlevnadschans skulle ca 2900 liv om året kunna 
räddas. Personer med kortare utbildning och lägre inkomst får också äldre  
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mediciner, mer sällan tillgång till avancerade behandlingar och rehabilitering. Med tanke 
på att risken för ohälsa är större om man redan tillhör dessa grupper är utvecklingen minst 
sagt oroväckande. Klasskillnader är bokstavligt talat livsfarliga – om man råkar tillhöra fel 
grupp. 

Detta bekymrar oss i Vänsterpartiet. Vi är socialister, feminister och antirasister. Vi vill 
ha ett jämlikt samhälle – inte ett som blir alltmer ojämlikt. Vi vill bygga sjukvårdssystem 
som strävar efter allas bästa och sätter just vårdbehov i centrum, och samtidigt bygga upp 
ett långsiktigt hållbart samhälle som förebygger ohälsa genom en mer rättvis fördelning av 
samhällets resurser. 

Vi har en i grunden god sjukvård i Sverige och Skåne. Vi har tillsammans under många år 
byggt upp ett starkt välfärdssamhälle, men det håller på att förändras. Vänsterpartiet tror 
inte att marknadens vinststrävan är bästa vägen för att skapa jämlikhet, tvärtom. Vi behöver 
andra garanter för att våra gemensamma skattepengar kommer alla till del: en aktiv politik 
som finns till för oss alla och inte bara för några få. Vi kan inte bygga upp ett system där din 
förmögenhet kan garantera den bästa behandlingen med en privat sjukvårdsförsäkring hos 
en privat vårdgivare. Hälsa är inte något du ska förtjäna, och vård inte en vara du måste ha 
råd med om du blir sjuk. Hälsa och sjukvård är mänskliga rättigheter som ska ges till hela 
befolkningen, på lika villkor och efter behov. Det tåls att upprepas, och det kommer vi att 
göra. 

I denna rapport kommer vi att gå igenom forskning som ser på hur hälsa och ohälsa fördelas 
över olika socioekonomiska grupper och hur dessa sedan tas emot inom sjukvården. Vi ser 
närmare på några skånska exempel och avslutar med våra politiska förslag för förändring. 
Vi vill inte bara bromsa en oroväckande utveckling - vi vill bygga ett jämlikt samhälle från 
grunden. 

För att ett jämlikt samhälle är ett bra samhälle för alla. 
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Introduktion

Generellt har Sveriges befolknings hälsa stadigt förbättrats över tid. Ser man på de senaste 
hundra åren är både hälsa och vård betydligt bättre för hela befolkningen, vilket kanske 
inte kommer som någon större överraskning. En sak som dock inte förändrats och som 
konstateras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är att stora sociala skillnader i 
hälsa, i alla åldrar och oavsett kön, kvarstår (SKL 2009). I sin kunskapsöversikt Vård på (o)
lika villkor visar de på belagda skillnader mellan befolkningsgrupper och konstaterar att det 
är de socialt utsatta grupperna som lider av störst ohälsa. Även Cancerfonden konstaterar att 
det finns välrapporterade skillnader inom den sjukvård som ges, att den är ojämlik, men att 
ingenting tyder på att utvecklingen går åt rätt håll. De sammanfattar: ” (…) siffrorna talar 
sitt tydliga språk. Den vetenskapliga utvecklingen och de medicinska framstegen kommer 
inte alla till del.” (Cancerfonden 2018).

SKL menar att sjukvårdens uppdrag inte bara innefattar att behandla sjukdomar utan även 
att helst utjämna de skillnader i ohälsa som finns idag, för att uppnå det lagstiftade målet 
om en god hälsa för alla. De uppmanar även aktivt vårdpersonal, politiker och beslutsfattare 
att titta närmare på varför en eventuellt omedveten diskriminering utifrån social klass 
förekommer - och hur de system som finns påverkar eller förstärker människors ojämlika 
förutsättningar. (SKL 2009). Denna rapport är en del av ett sådant arbete.

Det finns alltså starka kopplingar mellan ekonomisk och social status och situation och hur 
du mår. Sammantaget kan det konstateras, så som en undersökning från EY gör i relation 
till cancerpatienter; att ”patienter som har hälsosamma levnadsvanor, goda genetiska 
förutsättningar, låg nivå av samsjuklighet och ett vårdsökande beteende sannolikt har lägre 
risk att drabbas av cancer och högre chans att få tillgång till vård om de väl insjuknar.” 
(EY 2018). De faktorerna är också kopplade till socioekonomisk status – kopplade till klass. 

Skillnader mellan utbildningsgrupper kvarstår när man ser på nästintill alla indikatorer och 
sjukdomstillstånd, och låg utbildning är konsekvent förenat med en mer ogynnsam situation 
(Kristensen 2017, SKL 2009). Sårbarheten för sjukdom, både vad gäller risken att insjukna 
men också läkning och överlevnad skiljer sig. Sociala skillnader i livsvillkor samvarierar 
med skillnader i vad som brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer och, i nästa steg, 
med skillnader i hälsotillstånd och behov av vård (Burström genom Kristensson 2017).

Det är dåligt för folkhälsan att tillgångar inte är jämt fördelade över befolkningen. 
Samtidigt har den ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökat kontinuerligt under 30 år, både 
mellan individer och olika grupper i samhället. Det handlar om strukturella skillnader, 
skillnader som uppstår som en följd av vilken position i samhället man har och hur det i sin 
tur kan påverka vilka tillgångar vi har till sociala och materiella resurser och maktresurser 
(LO 2016). Ett av problemen med dagens utformning av sjukvårdssystemet är att det som 
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främst efterfrågas från politiskt håll är effektiv vård. Effektiv vård analyseras utifrån effekt 
av insatser på resultat och kostnad, medan en jämlik vård analyseras utifrån skillnader 
i insatser och resultat mellan grupper. (Kristensson 2017). Idag ser de skillnaderna inte 
särskilt bra ut. Vi ska naturligtvis inte ha en ineffektiv vård, men mycket pekar på att 
förebyggande åtgärder – att förebygga ohälsa redan innan människor blir sjuka - skulle 
ge betydligt större effekter på resultat och kostnad i ett långsiktigt perspektiv. Ett ökande 
antal ekonomiska vetenskapliga underlag när det gäller sjukdomsprevention visar hur 
hälsokostnaderna kan hållas nere, men bara om dessa också inkluderar en utjämning 
av ojämlikheten längs den sociala gradienten och stöder de mest utsatta människorna. 
Idag avsätts enbart ca 3 % av OECD-länders hälsobudgetar för att främja hälsa och 
förebygga sjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2015). Ersättningssystem som prioriterar 
kostnadskontroll framför jämlikhet kan dessutom, med hög sannolikhet, medföra att en 
viss typ av patienter prioriteras framför andra patienter, vilket i förlängningen kan leda till 
skillnader i hälsa mellan olika grupper (EY 2018). 
 
 
Vård, hälsa och ohälsa

Forskning inom folkhälsa, folkhälsopolitik och utförande av hälso- och sjukvård är stora 
fält med många intersektionella ansatser, d.v.s. det undersöks från fler olika vetenskapliga 
discipliner. Ojämn fördelning av hälsa är ett komplicerat problem då det finns många 
påverkande faktorer. Det är sannolikt att skilda livsvillkor och levnadsvanor mellan 
olika befolkningsgrupper påverkar hälsan, men även samhällsstrukturen i sig påverkar 
förutsättningarna för människor att uppnå och upprätthålla god hälsa. Denna kunskap har 
bidragit till att Sverige länge haft en aktiv välfärdspolitik och, sedan 1982, en hälso- och 
sjukvårdslag som har som mål att tillhandahålla ”god vård och hälsa för hela befolkningen” 
(SKL 2009, Regeringskansliet 2017). World Health Organisation (WHO), Förenta 
Nationernas hälsoorgan, definierar hälsa som begrepp inte bara som ett tillstånd fritt från 
sjukdom men ett ”fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO 1948). 
Margaret Chan, WHO:s generaldirektör, ser de globala skillnaderna i hälsa som en av 
organisationens främsta utmaningar, och menar att ”(…) att uppnå bästa möjliga hälsa 
i livets alla skeden är en grundläggande rättighet för alla och inte ett privilegium för ett 
fåtal” (Folkhälsomyndigheten 2015). 

Att arbeta för att alla grupper i samhället ska få goda förutsättningar för hälsa är ett 
långsiktigt arbete. Det innefattar noggrann analys av vad det är som påverkar vår hälsa 
– hälsans bestämningsfaktorer – och politiska beslut som ger goda förutsättningar för att 
främja dem. Klass - social status, ekonomisk position och utbildningsgrad - utgör en belagd 
bestämningsfaktor för hälsa. 

Vilket slags arbete man har kan i hög grad påverka ens hälsa. Även här är förebyggande 
arbete av stor vikt. Nedskärningar i företagshälsovård riskerar en gradvis urholkning av 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet – idag riskerar det att huvudsakligen fokusera på sena 
insatser i form av rehabilitering (Häggroth 2018). Ett tydligt exempel på kopplingar mellan 
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arbete och ohälsa finns hos sjukvårdens personal. Arbetsmarknaden i Sverige är tydligt 
könsuppdelad och det är vanligare att kvinnor arbetar inom t.ex. skola, vård och omsorg 
vilka alla utgör krävande arbetsmiljöer. Många arbetsuppgifter inom dessa sektorer är 
fysiskt tunga, har ett högt tempo och mycket sociala och känslomässiga kontakter. Detta 
möts upp av låga löner, lågt inflytande över den egna arbetssituationen och få möjligheter 
att göra karriär. Dessa faktorer syns i form av rapporterade upplevelser av stress och olust 
kopplad till arbetet och ökar risker för arbetsrelaterad ohälsa. Av kvinnors anmälningar till 
Arbetsmiljöverket utgörs 32 % av sociala eller organisatoriska orsaker: Stor arbetsmängd, 
hög arbetstakt, mobbing, trakasserier och påfrestande klientkontakter. Motsvarande siffra 
för män är 13 %. (Toivanen, 2012; SKL, 2014). Region Skåne är Skånes störta arbetsgivare 
med över 35 000 anställda, och sjukvården är den sektor inom regionen som anställer 
flest. Bland kvinnor har nästan hälften sin sysselsättning inom offentlig sektor, 46 %. 
Bland män är det däremot endast 18,5 % (Region Skåne 2018). Om Region Skåne satsar 
på sina anställda genom ökad anställningstrygghet, höjda löner och ökade resurser till 
verksamheterna samt breddade sin rekrytering skulle det göra stor skillnad för en stor grupp 
människor. Det bör vara ett steg på vägen för ökad jämlikhet, psykisk och fysisk hälsa och 
absolut nödvändigt för att få bukt med de sjukskrivningar som idag ökar stort bland annat 
bland regionens sjuksköterskor. 

De växande ekonomiska klyftorna i Sverige får konsekvenser på många nivåer. LO startade 
2016 Jämlikhetsutredningen för att utreda effekter inom olika områden samt föreslå 
åtgärder för att bromsa den ekonomiska segregationen. I underlagsrapporten Ojämlikhetens 
geografi betonas behoven av att staten för en politik för ett sammanhållet Sverige och 
uppmanar till ökad tydlighet och kraftfullhet när det kommer till statens ansvar för likvärdig 
service inom vård och omsorg. (Häggroth 2018).

Den så kallade Marmot-rapporten, utförd av WHO genom Commission on Social 
Determinants of Health (CSDH) publicerad 2008, tittar på just detta. Dess fulla titel 
Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants 
of health (ungefär ”Utplåna skillnaderna under en generation: jämlik hälsa genom 
åtgärder via sociala bestämningsfaktorer för hälsa”, förf. översättning), pekar på vad 
man vill göra: utplåna skillnaderna mellan olika gruppers hälsa genom att åtgärda sociala 
bestämningsfaktorer för hälsa. Den rekommenderar tre övergripande strategier: 

1. Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv;  
2. Motverka den globala orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser, globalt,  
 nationellt och lokalt;  
3. Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder. (CSDH 2008).

Följer man detta arbetssätt är chanserna goda att man på lång sikt uppnår en minskad 
ohälsa sett över befolkningen och en mer jämlikt fördelad hälsa med hjälp av förebyggande 
åtgärder. 
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På ett mer kortsiktigt plan har vi den hälso- och sjukvård som utförs just nu: hur utformar vi 
en vård som tar bäst hand om de personer som redan drabbats av sjukdomar och olyckor? 
Här finns en utmaning i att dels tillhandahålla en god vård med hög tillgänglighet till dem 
som behöver men nödvändigtvis inte begär den, dels inte lägga mer än tillräckliga resurser 
på dem med mindre behov trots att de kanske efterfrågar mer (Socialstyrelsen 2018). Det 
kräver kunskap och lyhördhet hos de vårdanställda, men också regelverk och riktlinjer 
som är utarbetade för en stärkt jämlikhet och aktivt arbetar mot diskriminering. Det är 
politikens ansvar. Styrningen av hälso- och sjukvården måste vara empiriskt belagd, det 
vill säga bygga på väl underbyggd kunskap om människors hälsorelaterade behov genom 
hela vårdkedjan. Målet med utförd sjukvårdsverksamhet kan inte vara att kosta så lite 
som möjligt, det måste vara att bota och ge lindring till de som har behov av den (jämför 
diskussion om effektivitet och jämlikhet i utvärdering, se ovan). 

Att mäta klass: utbildningslängd och socioekonomiska 
indelningar  

Att hälsa inte är helt beroende av en individs genuppsättning eller oförutsägbara olyckor 
står tydligt. Kommissionen för jämlik hälsa definierar ojämlik hälsa som ”systematiska 
skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position”. Det inkluderar inte 
bara sjukdom som bemött inom vården utan hälsa genom livets alla skeden och skillnader 
mellan människor med olika klasstillhörighet. När ojämlikheten har ökat i Sverige är det 
kvinnor med förgymnasial utbildning som drabbats hårdast. Deras livslängd ökar inte som 
andras och deras självskattade hälsa ligger under alla andra gruppers. Det är vanligare att 
de har lägre lön, arbetar ofrivillig deltid och har mindre möjlighet att påverka sitt jobb. 
(Kommissionen för jämlik hälsa 2016, Folkhälsomyndigheten, 2016).

Begreppet klass används sällan i forskningsunderlag. Istället används socioekonomisk 
tillhörighet, vilket i sig ofta mäts med hjälp av utbildningslängd. Den vanligaste 
gruppindelningen utgår då från en grupp med människor som har grundskola som högst 
avslutad utbildning (förgymnasial utbildning), en med människor med gymnasieutbildning 
som högst avslutad utbildning respektive en grupp med  människor med högskoleutbildning 
som högst avslutad utbildning (eftergymnasial utbildning).I jämförelser mellan olika 
utbildningsgrupper syns tydliga mönster där personer med kort utbildning uppvisar sämre 
hälsa och har kortare förväntad livslängd än människor med längre utbildning. 

Sverige har i internationella jämförelser hög levnadsstandard och ett mångårigt 
trygghetssystem på plats. Trots det kan vi se stora skillnader i hälsa och dödlighet mellan 
olika grupper, och bland vuxna har dessa skillnader till och med ökat under de senaste 30 
åren. Detsamma gäller i våra nordiska grannländer, varför det har kommit att kallas ”den 
nordiska välfärdsparadoxen”. (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). Risken att dö när 
du är mellan 30 och 74 år i Sverige var 2012 ungefär dubbelt så hög bland personer med 
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enbart grundskoleutbildning som hos personer med eftergymnasial utbildning. Sedan 1970 
har medellivslängden generellt sett ökat i Sverige, men ökningen är inte jämt fördelad över 
alla grupper. Om man tittar på Skånes största stad, Malmö, var skillnaderna i förväntad 
livslängd mellan grupper med förgymnasial och eftergymnasial utbildning 1991–1995 fem 
år för män. Det ökade till sex år mellan 2006 – 2010. (Malmö stad 2013).

Folkhälsomyndigheten är eniga i bilden av hur din klasstillhörighet påverkar dig. Gabriel 
Wikström, f.d. folkhälso- och sjukvårdsminister citeras i Hälsa 2020: ”Ojämlikhet i hälsa 
har sin grund i de förhållanden i samhället under vilka människor föds, växer upp, arbetas 
och åldras. Dessa är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Socioekonomiska 
faktorer som utbildning, arbete och inkomst påverkar människors hälsa under hela livet.” 
(Folkhälsomyndigheten 2015).

Utbildningsnivå samvarierar i väldigt hög grad med sjukdomsförekomst och hälsoläge i 
stort, då det har starka samband med din socioekonomiska tillhörighet. Socialstyrelsen 
menar att just tillhörigheten i sig ”(…) kan sin tur ha betydelse för många andra 
bestämningsfaktorer för hälsan, exempelvis levnadsvanor och sociala kontakter, men även 
för olika livsvillkor relaterade till bland annat arbetsliv och boende.” (Socialstyrelsen 
2018).

Den svenska välfärdsmodellen där samhället ger social service till invånarna med hjälp av 
skattefinansiering har historiskt varit ett viktigt verktyg för att skapa social och ekonomisk 
jämlikhet. I Sverige har man under ca 50 år kombinerat vad man kallar ett rättighetsbaserat 
medborgarskap med stöd till medborgarna som utgår från deras behov. Detta system har 
varit en förutsättning för aktivt deltagande i samhället för många – en tanke grundad i idén 
att när man är stark är man med och bär, när man är svag finns det ett nät som fångar upp, 
hjälper och lindrar. Sjukvården har varit en stark och viktig del av detta nät. 

Att invånare vet om att det sociala skyddsnätet finns har enligt Integrationens svarta 
bok inte bara varit viktig för sammanhållningen, men också hjälpt till att undvika 
skuldbeläggning av de som är i behov av den hjälp nätet kan ge. Samtidigt har själva 
idén om ett socialt skyddsnät präglats av en ojämn tillämpning – alla har och får inte del 
av hjälp som finns på samma sätt och i samma utsträckning. En stark koppling mellan 
arbetsmarknadspolitik och socialpolitik har byggt en retorik där full sysselsättning blivit 
mindre viktigt än ekonomisk tillväxt – det är viktigare att ekonomin fungerar så effektivt 
som möjligt än att människor mår så bra som möjligt i det ekonomiska systemet (Lindberg 
1999 & Andersson 2003, genom SOU 2006). 

Prioritetsordningen har slagit hårt mot och försämrat hälsan för de som har otrygga 
anställningar, tillfälliga jobb eller aldrig varit en del av arbetsmarknaden (SOU 2006b), det 
vill säga människor med lägre socioekonomisk status. Inbyggt i välfärdspolitiken finns det 
och har det hela tiden funnits särbehandling och diskriminering av personer som avviker 
från den önskade normen. Dessutom har det genom sin utformning upprätthållit ett ”vi” och 
utestängt ett ”dem” (SOU 2006). 
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Förtryck samverkar. När man ser på diskriminering som övergripande struktur står det 
ganska snabbt klart att olika sorters diskriminering kan gå samman i mindre doser och 
skapa stark utsatthet för människor. Klass, kön, etnicitet, sexualitet, funktionsvariation, 
ålder eller religiös tillhörighet är exempel på egenskaper som kan leda till diskriminering 
och förtryck av människor i samhället. Utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering bedömer att kunskap om kopplingen mellan ojämlikhet och utsatthet för 
diskriminering är nödvändig för alla som arbetar inom den gemensamma sektorn och 
planerar eller utför arbete inom välfärden. (SOU 2006). Ett exempel på samverkande 
faktorer kan ses i att personer med lägre utbildningsnivå som också bor i glesbygd eller är 
födda utomlands i större utsträckning är sjukskrivna än andra grupper. (SKL 2014).  
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Lagstiftning

Förenta Nationerna och Europeiska Unionen

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling.
Sverige röstade tillsammans med 48 andra länder för deklarationens antagande, och förband 
sig därigenom att stötta dess genomförande. Artikel 25, del ett innebär i korthet att alla 
människor har rätt till god hälsa och tillräckliga medel för att uppehålla den genom livet, 
rätt till hälsovård och rätt till försörjning om hen skulle bli sjuk. (FN 1948). Rätten till hälsa 
är en mänsklig rättighet. 

Efter arbetet med Milleniemålen togs 17 nya mål förhållbar global utveckling fram, 
Agenda 2030. The Sustainable Developments Goals (eller SDGs) rapporteras på varje år av 
samtliga medlemsstater. Mål nummer 3 syftar till att försäkra hälsa och välmående för alla i 
alla åldrar och mål 10 till att minska ojämlikhet inom och mellan länder. (FN, 2018).

Inom EU är medlemsstaterna inne på det tredje gemensamma hälsoprogrammet som 
sträcker sig över åren 2014-2020. En av fyra formulerade utmaningar när arbetet startade 
var den ökande ojämlikheten inom hälsa i och mellan medlemsländer. (Europeiska 
Kommissionen 2014).

World Health Organisation

WHO utgör FN:s fackorgan för hälsofrågor. Dess övergripande mål är att alla människor 
ska uppnå en så god hälsa som möjligt – och som beskrivet ovan definieras hälsa som 
fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. WHO ger 
rekommendationer till sina medlemsstater om styrning av institutioner som hanterar 
hälsofrågor, undersöker mekanismer som påverkar hälsa på makronivå och bistår med 
utredningar, forskning och kunskap inom området.

De kartlägger och utvärderar den globala hälsoutvecklingen. Dessutom har de i uppdrag 
att främja implementering av och utveckla vetenskapligt underbyggda politiska 
åtgärdsalternativ. (Regeringen 2009, WHO 2018).

2012 antog WHO och Sverige Hälsa 2020, ett policyramverk för sektorsövergripande 
insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion (där Sverige ingår). 
Utgångspunkten och den grundläggande utmaningen låg i att den regionalt sett avsevärt 
förbättrade hälsosituationen var så skevt fördelad mellan socioekonomiska grupper. I 
ramverket undertecknade Europeiska medlemsstater två gemensamma mål där det ena är 
ett erkänt behov av att ”förbättra hälsan för alla och minska hälsoklyftan” inom respektive 
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land. Målsättningen var att minska den absoluta effekten av sociala bestämmelsefaktorer: 
”att påtagligen förbättra befolknings hälsa och välbefinnande, minska ojämlikhet i hälsa, 
stärka folkhälsan och garantera människocentrerade hälsosystem som är universella, 
rättvisa, hållbara och av hög kvalitet”.  Högsta möjliga hälsonivå skulle på så sätt uppnås 
oavsett etnicitet, kön, ålder, social status eller betalningsförmåga. (Folkhälsomyndigheten 
2015). 
 
 
Sveriges lag

Sveriges grundlag består av fyra delar, varav en är Regeringsformen. Den beskriver i sin 
andra paragraf målen för offentlig verksamhet: Särskilt ska det allmänna (…) verka för 
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa (Regeringskansliet, 
1974).

Det är alltså svenska statens ansvar att ge befolkningen goda förutsättningar för hälsa. 
Regeringen bär därmed det övergripande ansvaret, men i enlighet med Hälso- och 
Sjukvårdslagen (HSL) är arbetet med att bedriva hälso- och sjukvård delegerat till landsting 
och kommuner. Målet med hälso- och sjukvårdsverksamhet så som formulerat i HSL 
lyder ”(…) en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.” (SKL 2009, 
Regeringskansliet 2017).

Vård som inte lyckas vara jämlik går emot HSL. 1992 fastställde Socialdepartementet 
direktiv för en utredning, Prioriteringsutredningen, för att utreda hur man skulle kunna 
förbättra arbetet med att göra vården jämik. Dess slutbetänkande, Vårdens svåra val, 
publicerades 1995. I slutbetänkandet föreslog tre principer för sjukvården att rätta sig efter 
för att uppfylla HSL vilka antogs av Riksdagen 1997. (SOU 1995:5, SKL 2009).

SKL sammanfattar de tre principerna:

 1. Människovärdesprincipen
 Alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egenskaper   
 och funktioner i samhället. Människovärdesprincipen är grundläggande men inte ensam  
 tillräcklig grund för prioriteringar. Om resurserna är begränsade kan inte alla få vad  
 de egentligen har rätt till. 

 2. Behovs- och solidaritetsprincipen
 Resurserna bör satsas på de områden (verksamheter vid den politisk/administrativa   
 prioriteringen, individer i den kliniska vardagen) där behoven är störst. Solidaritet   
 innebär också att särskilt beakta behoven hos de grupper som har mindre möjligheter  
 än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter.
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3. Kostnadseffektivitetsprincipen
 Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan  
 kostnader och effekt eftersträvas, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. 
 Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast tillämpas vid jämförelse av metoder för   
 behandling av samma sjukdom. Vid olika sjukdomar går effekterna inte att jämföra på  
 ett rättvisande sätt. (SKL, 2009). 

Viktigt att understryka är att principerna som skall styra vårdval inom verksamheten även är 
prioritetsordnade, d.v.s. går människovärdesprincipen före behovs- och solidaritetsprincipen 
samtidigt som kostnadseffektivitetsprincipen inte kan gå före varken människovärde eller 
behov. 

Tio år efter riksdagens antagande av principerna konstaterade Prioriteringscentrum att 
sjukvårdspersonal i mycket låg grad var medvetna om de tre principerna för vårdutövande. 
(SKL 2009). 
 
 
Riktlinjer Region Skåne 
 
I Skånes regionala utvecklingsstrategi (Det öppna Skåne 2030) är en av delstrategierna 
en förbättrad och mer jämlik hälsa, vilket en jämlik vård är en del av. Där 
framgår att ”en god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, och en 
god och jämlik hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort.” 
(Region Skåne 2015).

Region Skånes målsättning för en jämlik hälso- och sjukvård formuleras: ”En hälso- 
och sjukvård som bidrar till minskade skillnader i hälsa genom att erbjuda alla 
en vård på lika villkor anpassat efter individuella behov och förutsättningar” (Region 
Skåne, 2015). 
Regionen följer därmed samma riktlinjer som dras upp av bl.a. Kommissionen för Jämlik 
Hälsa. 
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Vad som är oroande är de köer som uppstått i Skåne som resultat av uteblivna satsningar 
och indragna vårdplatser. Om man ser på antalet platser per 1000 invånare i Malmö har  
de mellan 2014 och 2018 minskat med strax över 11 %, trots att Sverige som land enligt 
OECD har minst antal platser i hela Europa (OECD 2017). Att fler försvunnit har skapat 
en brist som märks både för patienter och personal och kommit att bli ett akut problem för 
sjukvården. För att främja en jämlik vård över regionen behöver stängda vårdplatser öppnas 
upp och fler nya tas i bruk.

Antal disponibla vårdplatser i Malmö 2014/2018 samt befolkningsökning

2014 2018 Förändring i %
Somatiska 
vårdplatser (disp)  

1 334  1 241        -6,7%

Befolkning i Malmö  318 107     333 633  +4,88%
Vårdplatser per 
1000   

4,19   3,72 11,2%

Räknat fram till sommaren 2018: med sommarmånaderna tillagda ligger förändringen på 2,6 vårdplatser/1000 

invåndare vilket ger en förndring på -37,9%. En stor del av förklaringen ligger i att vårdplatser hålls stängda pga 

personalbrist över semestern. Källa: Qlikview/Region Skåne. 
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Forskningsöversikt
 
Hur ser då skillnader i dels hälsa och dels olika delar av vårdförloppet ut för olika 
klasstillhörigheter? I forskningsöversikten finns statistik och forskning presenterad efter 
område. 
 
Skillnader i hälsa, skillnader i livslängd 
 
Socialstyrelsen konstaterar i Öppna jämförelser 2017 att befolkningens socioekonomiska 
sammansättning tillsammans med åldersfördelningen är de faktorer som har allra störst 
betydelse för hälso- och sjukvården. (Socialstyrelsen 2018). Vilka behov vården behöver 
kunna hantera beror dels på var i livet invånarna befinner sig, och vilken klass de tillhör.

Medellivslängden har ökat i befolkningen som helhet, och för män och kvinnor med 
gymnasial och eftergymnasial utbildning har den återstående livslängden ökat kontinuerligt. 
Utvecklingen är inte lika positiv för kvinnor och män med endast förgymnasial utbildning: 
vi ser ökande skillnader i återstående medellivslängd mellan grupper med olika 
utbildningsnivå. 

I faktiska siffror ser det ut såhär: Under perioden 2011–2015 var den återstående 
livslängden vid 30 års ålder för förgymnasialt utbildade 51,4 år för kvinnor och 48,2 år 
för män. För gruppen med eftergymnasial utbildning var den 56,7 år för kvinnor och 53,7 
år för män. Skillnaden mellan grupperna med högst och lägst utbildningsnivå var ungefär 
5,5 år i hela landet men varierar mellan länen från drygt 2 år till mer än 7 år (SCB 2016c). 
Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning har cancer som dödsorsak minskat med 32 
%, medan den bara har minskat med 11 % hos kvinnor med förgymnasial utbildning. (SKL 
2014).

Använder man ett av de andra måtten, jämförelser mellan inkomstgrupper, syns även här 
betydande skillnader i livslängd. Personer med högst disponibel inkomst har också högst 
medel-ålder bland avlidna: 87,3 år bland kvinnor och 85,4 år bland män. Bland män har 
gruppen med lägst inkomst den lägsta medelåldern bland avlidna. Bland kvinnor är det 
i stället gruppen med näst lägst inkomst som hade kortast livslängd, vilket kan troligen 
förklaras av att andelen gifta bland kvinnor är störst i gruppen med lägst inkomst och 
civilstatus också påverkar livslängden. Medelåldern bland avlidna i gruppen gifta med 
hög inkomst och minst tre års eftergymnasial utbildning var 89 år bland kvinnor och 86,5 
år bland män. I gruppen med låg inkomst och förgymnasial utbildning som inte var gifta 
var medelåldern bland avlidna 84,1 år bland kvinnor och 79,5 år bland män. Mellan de två 
grupperna var skillnaden i livslängd således nästan 7 år för män och 5 år för kvinnor. (SCB 
2016)
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Det är betydligt mindre skillnader mellan inkomstgrupperna bland kvinnor än bland 
män. En förklaring är att kvinnor, och särskilt gifta kvinnor, har förvärvsarbetat i mindre 
utsträckning än män och därmed generellt har haft låg egen inkomst. (SCB 2016). Troligen 
kommer detta att förändras i framtiden då fler kvinnor förvärvsarbetat hela sitt liv. Risken är 
stor att skillnaderna i livslängd mellan olika socioekonomiska grupper blir större även för 
kvinnor om inte strukturerna förändras. Det kan, och bör, politiken ta tag i. 

Källa: Socialstyrelsen 2018

Så kallade ogynnsamma levnadsvanor är konsekvent vanligare bland personer med låg 
socioekonomisk situation (vilket gör hälso- och sjukvårdens insatser för att förebygga 
sjukdomar i dessa grupper än viktigare). Idag når insatserna dock andra grupper än dessa 
i högre utsträckning. (Kristensson 2017. ) Den levnadsvana som graderas med högst 
svårighetsgrad är daglig rökning (stor till mycket stor) och därefter följer ohälsosamma 
matvanor (stor). Riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet har en måttligt 
stor svårighetsgrad och daglig snusning liten till måttlig svårighetsgrad. De riskfaktorer 
som enligt The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) bidrar främst till 
sjukdomsbördan i Sverige är kost, högt blodtryck och högt BMI samt tobak och alkohol. 
(Socialstyrelsen 2018). Sjukdomar som ofta till viss eller stor del orsakas av ogynnsamma 
levnadsvanor och leder till döden brukar kallas åtgärdbar dödlighet: om beteendet hade 
undvikits hade sjukdomen kanske inte fått fäste. Många sjukdomar beror på flertalet 
faktorer, men ogynnsamma levnadsvillkor ökar risken för insjuknande.

Det är betydligt vanligare att män än kvinnor dör av hälsopolitiskt åtgärdbara dödsorsaker, 
och som störst är den åtgärdbara dödligheten i gruppen män med förgymnasial utbildning. 
Samma mönster syns hos kvinnor – ju kortare utbildning desto större risk att dö i 
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t.ex. lungcancer eller motortrafikolyckor (de två vanligaste hälsopolitiskt åtgärdbara 
dödsorsakerna, den sista gäller enbart män). (SKL 2014).

Det finns klasskillnader även i sjukdomar kopplade till åtgärdbar dödlighet. För 
sjukdomsgruppen magsår var det nästan tre gånger vanligare bland arbetare än bland 
tjänstemän och andra grupper i arbete att drabbas. Risken att dö i magsår, hjärt-
kärlsjukdom, astma, hypertoni (högt blodtryck) och stroke var mellan 3,1 och 7,5 gånger 
högre i den icke-arbetande delen av befolkningen än i den arbetande. Risken att insjukna 
och dö i en hjärt- kärlsjukdom varierar också fortfarande kraftigt mellan olika sociala 
grupper. En ej facklärd manlig arbetare löper mellan 50 % och 60 % högre risk att insjukna 
och dö i hjärtinfarkt än en man som tillhör gruppen högre tjänstemän. Bland kvinnor i 
arbetaryrken är risken drygt 60 % högre än för högre tjänstemän. (SKL 2009).
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Självskattad hälsa, välbefinnande och livskvalitet har en mycket stark koppling till 
överlevnad till i befolkningen. Det är också ett mått som går i linje med statistik för 
uppskattad livslängd. En vanlig anledning till sämre självskattad hälsa är en livssituation 
där man är utsatt för mycket stress. Det påverkar kroppens stresshormon, kortisol, och 
immunförsvaret, och kan leda till ohälsa genom att motståndskraft och läkeförmåga 
försämras (Kristensson 2017). En otrygg boendesituation eller försörjningssituation kan på 
så vis vara direkt skadlig för en persons hälsotillstånd. Detta kan bland annat vara del av 
varför förstagångsmödrar boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden löper större 
risk att drabbas av förlossningspsykos än andra kvinnor (SKL 2009). 

Logiskt sett bör en friskare befolkning kosta sjukvården mindre. Ser man på vårdkostnader 
för patienter under deras sista år stiger dessa dock i takt med deras inkomst. Det är 
överraskande med tanke på att de med lägre inkomst i allmänhet har ett större vårdbehov. 
Ser man på läkemedelskostnader syns även ojämlikheter i läkemedelsbehandling: 
Lågutbildade äldre har högre sjuklighet och därför ett mer omfattande behov av läkemedel 
än högutbildade - ändå använder de mer sällan nya läkemedel. Ju högre utbildningsnivå, 
desto större sannolikhet att som äldre person bli ordinerad en nyare medicin.  Ser man 
till förvärvsarbete tidigare i livet ser man att människor som tidigare haft ett arbetaryrke 
löper större risk att drabbas av funktionsnedsättning eller hälsoproblem efter arbetslivet än 
tjänstemän på mellannivå eller högre. En pensionerad arbetare löper 1,5 gånger högre risk 
att drabbas av rörelsehinder än en pensionerad tjänsteman (ULF 2003, Socialstyrelsen 2005 
genom SKL 2009). Ändå nyttjar dessa äldre vården mindre än sina högutbildade jämnåriga.

Skillnad i bemötande 
 
Hur man blir bemött i vården kan påverka både tillit och benägenhet att uppsöka vård när 
man behöver den. Att bli utsatt för dåligt bemötande eller direkta kränkningar kan innebära 
risk för att inte följa personalens ordinationer, att inte hämta ut medicin eller ta den på fel 
sätt vilket riskerar att öka ohälsan. Vid livsstilsråd som kan förebygga ohälsa är tillit ett 
måste. Det är viktigt att alla grupper blir sedda och får ta del av sin egen behandling. Det 
är exempelvis en rättighet att få förståelse för ens egna symptom och behandlingsgång vid 
sjukdom.  
 
Inom forskning brukar man tala om grad av hälsolitteracitet – en persons förmåga att få tag 
på, förstå, kommunicera, värdera och använda hälsoinformation. Andelen av de som upp-
lever svårigheter med att förstå språket inom vård och omsorg är högre för de med utsatt 
socioekonomisk situation. (Kristensson 2017). En svensk studie har visat hur vårdpersonal 
uppfattar patienter med högre utbildning som mer pålästa, mer krävande och ibland svåra 
att resonera med. Samtidigt anger vårdpersonalen att personer med lägre utbildning ställer 
färre frågor och uppfattas som mer tillbakadragna och medgörliga än övriga. (Cancerfonden 
2018). Detta kan dessvärre leda till att människor med längre utbildning får bättre, nyare 
och dyrare behandlingar och mediciner än människor med lägre hälsolitteracitet. 
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De allra flesta av tandvårdens patienter, 95 %, upplever att de blir respektfullt bemötta, men 
arbetssökande, låginkomsttagare, lågutbildade och personer födda utanför EU känner sig 
respektfullt bemötta i lägre utsträckning än genomsnittet. (Socialstyrelsen 2018). Även här 
finns samma risk för förlorad tillit och i förlängningen risk för försämrad tandhälsa i utsatta 
grupper.

Skillnad i deltagande och uppsökande av vård

Som konstaterat ovan finns det skillnader i hur benägen man är att söka vård (och vad 
man söker våd för) beroende på klasstillhörighet. Personer med bättre socioekonomiska 
förutsättningar gör fler besök i den öppna specialistvården (Kristensson 2017), och 
personer med högre utbildning gör fler läkarbesök överlag än personer med mindre 
utbildning, trots högre förekomst av sjuklighet. Det har synts en ökning av detta under hela 
början av 2000-talet (Socialstyrelsen 2006 genom SKL 2009). Det finns undersökningar 
av kopplingar mellan socioekonomisk status i områden och individuellt deltagande i 
mammografiscanning. Kvinnor med socioekonomisk utsatt situation deltar då i mindre 
utsträckning än i andra grupper, och detsamma gäller för deltagande i gynekologisk 
cellprovtagning (Zackrisson 2012, Kristensson 2017). Mödravårdscentralen och 
barnavårdscentralens föräldragrupper fångar inte upp föräldrar som är lågutbildade i samma 
utsträckning som andra grupper. (Malmö Stad 2013, Kristensson 2017). 

Behov av att söka sig till hudspecialist är lika fördelar över män och kvinnor. Ändå 
utnyttjade män specialistvård i större utsträckning än kvinnor, som oftare sökte sig till 
allmänläkare. En av de faktorer som kan förklara denna skillnad är enligt SKL att män i 
regel har en högre medelinkomst, vilket skulle göra det mer troligt att uppsöka vård (SKL 
2009).

Vad gäller tandvård och tandhälsa har socioekonomiskt utsatta grupper och utlandsfödda 
personer i högre grad än genomsnittet i riket avstått från att söka tandvård av ekonomiska 
skäl. Då tandvård inte ingår i sjukförsäkringen ser avgifterna inte likadana ut. Det finns 
goda skäl för att inkludera tandvården i sjukförsäkringen.
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Det har inom forskningen funnits en tes om att utlandsfödda kvinnor skulle avstå 
gynekologisk cellprovsundersökning i högre grad än svenskfödda kvinnor. En senare 
undersökning visar dock att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som 
svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst. Det kan innebära att 
skillnaderna i deltagande inte beror så mycket på kultur och språkförståelse som man har 
trott, utan att det är social ojämlikhet som är främsta orsaken. (Olsson, 2018). Ytterligare en 
undersökning visar på samma sak: det var av större betydelse för deltagandet vilken del av 
Sverige du bor i och vilken socioekonomisk grupp du tillhör än vilket land du kommer ifrån 
(Broberg m.fl. 2018).  

Behandling och medicinering 

Människor med högre socioekonomisk tillhörighet och längre utbildning förskrivs oftare 
dyrare och mer avancerade läkemedel än andra grupper (Socialstyrelsen 2018, SKL 2014). 
Lägre utbildning kan leda till att man får läkemedelsbehandling med sämre kvalitet, t.ex. 
vid stroke och vad gäller psykofarmaka, än om man har längre utbildning (Kristensson 
2017). Människor med kortare utbildning blir också remitterade till rehabilitering i mindre 
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den senaste tvåårsperioden, åldersstandardiserade värden, 35-79 år, 2016.

Källa: Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen 2018.
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utsträckning än övriga (Cancerfonden 2018). En undersökning visar att patienter med 
anställning hade kortare väntetid till ryggoperation än arbetslösa patienter (Löfvendal m.fl. 
genom SKL 2009). Ca 40 % av de som får en hjärtinfarkt före 70 års ålder dör innan de 
kommer till sjukhus, och andelen är högst bland de med en mer utsatt socioekonomisk 
situation (Kristensson 2017). Vid behandling efter stroke och KOL syns samma mönster: 
lågutbildade har en högre användning av äldre, kortverkande luftrörsvidgande läkemedel 
och en något lägre användning av de mer moderna långtidsverkande preparaten. Dessutom 
använder människor med lägre utbildningsnivå också i större utsträckning luftrörsvidgande 
medel i tablettform, något som inte längre rekommenderas vid behandling av KOL (SKL 
2009).

Skillnader i insatser och resultat vid vård och hjärtinfarkt efter utbildningsnivå.  
(Data från kvalitetsregistret Swedheart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrammet visar den procentuella avvikelsen från rikets medelvärde för personer med olika utbildningsnivå. 

Stapel höger visar ett bättre och stapeln åt vänster ett sämre resultat i förhållandet till rikes medelvärde. Källa: 

Kristensson 2017 
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Cancer är enligt Cancerfonden i hög grad en studie i ojämlikhet. Personer med låg 
socioekonomisk status löper nämligen betydligt högre risk att dö i cancer jämfört med 
välbeställda personer. Dödligheten i cancer ökar bland lågutbildade kvinnor jämfört med 
kvinnor med högre utbildning där dödligheten minskar - klyftan växer. Kvinnor med lägre 
socioekonomisk status löpte en 37 % större risk att dö av sin bröstcancer än kvinnor ur 
högre socioekonomiska grupper. Kvinnor i hushåll som tillhör en högre socioekonomisk 
grupp löper dessutom 19 % lägre risk att dö tio år efter diagnos - en skillnad som forskarna 
menar inte tyder främst på socioekonomiska skillnader i hälsa vilket kan påverka fem år 
efter diagnos, utan på faktiska skillnader i behandling av tumörer. (SKL 2009)

Sammanlagt skulle ca 2900 liv per år räddas om alla patienter inom alla cancerdiagnoser 
hade lika hög överlevnad som de med eftergymnasial utbildning (Cancerfonden 2018).

Sett till alla former av cancer är det ingen större skillnad på risken att insjukna i 
cancer mellan olika socioekonomiska grupper, däremot är dödligheten betydligt 
högre bland personer som har utbildning under gymnasienivå. Bland män med endast 
grundskoleutbildning är dödligheten som störst. (Cancerfonden 2018).

 
 
 
 
 
 
 

 

        Källa: EY 2018

Sannolikheten att få en korrekt cancerdiagnos i ett tidigt tumörstadium varierar 
också mellan olika grupper. Högutbildade män med prostatacancer får genomgå 
skelettundersökning i större utsträckning än lågutbildade, och högutbildade med lungcancer 
har kortare väntetider från remiss till diagnos. Socialstyrelsen har konstaterat att personer 
med kortare utbildning generellt får sämre tillgång till den behandling som rekommenderas 
i nationella riktlinjer. (Cancerfonden 2018).
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Tandutdragningar i relation till utbildningsbakgrund. Antal tandutdragningar per 100 invånare (30-74 år) för 

2009 och 2014. Åldersstandardiserade siffror, med medelbefolkningen år 2014 som standardpopulationen. Källa: 

Kristensson 2017

Revaskularisering (ingrepp för att förbättra eller återställa blodcirkulationen) genomgås 
två till tre gånger så ofta av högre inkomstgrupper än lägre oavsett kön. Dessutom ligger 
inte läkemedelsanvändningen i linje med det förväntade behovet: lågutbildade har i 
allmänhet ett högre behov av att sänka sina blodfetter men använder tio procent mindre 
läkemedel som syftar till det än högutbildade med samma hälsoproblematik. En möjlig 
orsak till skillnader mellan användning och behov skulle kunna vara att högutbildade är mer 
informerade om vilka läkemedel som finns att tillgå och därför aktivt efterfrågar dessa – de 
har högre hälsolitteracitet. (SKL 2009).

Personer med låg utbildningsnivå visar sig vara sämre på att följa läkares 
rekommendationer, både i fråga om att hämta ut läkemedel och att ta dem på rätt sätt. 
Skillnaderna mellan lågutbildade och andra ökar dessutom med stigande ålder, särskilt 
bland kvinnor. Bland äldre kvinnor med låg socioekonomisk status kunde studien visa en 
upp till femton gånger högre risk för att personen inte följer sin medicinering (Wamala m.fl. 
genom SKL 2009). 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa diskuteras i ganska hög grad idag, mycket för att man ser en oförutsedd 
ökning bland unga. Den psykiatriska vården har också genomgått nedskärningar som 
blivit kritiserade. Ett stort problem finns kring stigmatisering av psykiska diagnoser och 
symptom. En av de mest utsatta grupperna vad gäller ojämlik vård patienter med psykisk 
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ohälsa, såsom depression eller psykos, som i lägre utsträckning får ta del av avancerade 
och livräddande ingrepp vid hotande hjärtinfarkt eller råd avseende levnadsvanor m.m. 
(Kristensson 2017). Att lida av psykisk ohälsa gör risken större att man undviker att söka 
vård även för andra symptom. Den psykiska ohälsan är mer utbredd i socioekonomiskt 
utsatta grupper. Problemet blir dubbelt: dels är det fler arbetslösa som rapporterar att de har 
psykiska besvär och att de kan ha låtit bli att söka hjälp för besvären, dels har det visat sig 
att de som låter bli att söka vård ofta säger sig ha psykiska eller psykosomatiska problem 
(efter att ha justerat för socioekonomi visade det sig att de arbetslösa och sjukskrivna tyckte 
sig ha otillfredsställda vårdbehov i dubbel så hög grad som de arbetande) (SKL 2009).

Vilken sorts behandling man får för psykisk ohälsa skiljer sig mellan grupper. Vad gäller 
graviditet får en högre andel grundskoleutbildade kvinnor behandling för psykisk ohälsa 
under graviditeten medan kvinnor ur högre utbildningsgrupper oftare får stödåtgärder på 
grund av förlossningsrädsla. (öppna jämförelser Socialstyrelsen, 2015) 

 
 Risken för psykiskt ohälsa och suicid är större i grupper med lägre utbildningsnivå.

Vad gäller ungdomar med psykisk ohälsa finns det skillnader i vilka grupper som uppsöker 
mottagningar och inte. Ett exempel kommer från Stockholm där drygt 4 % av det 
välbeställda Lidingös 0–18-åringar gjort minst ett besök inom första linjen medan det var 
mindre än 0,5 procent i det mindre bemedlade Rinkeby-Kista. Det antyder att det finns stora 
mörkertal av barn i behov av hjälp, vilket även tillgänglig forskning visar. Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin har visat på att ju högre andel arbetslösa, utrikesfödda 
och andel familjer med låg köpkraft som finns i ett område, desto lägre andel barn och unga 
har kontakt med första linjens verksamhet. (DN/Tottmar 2018). 
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Exempel från Region Skåne

Då Skåne ofrånkomligen är en del av Sverige syns dessvärre även samma tecken på 
ojämlikhet mellan grupper här. Överlag blir Skåningarnas hälsa allt bättre, men skillnaderna 
mellan olika grupper ökar. Åldersstrukturen skiljer sig mellan olika delar av Skåne vilket 
påverkar vilken sorts ohälsa som är vanligast var. Den västra delen av Skåne har en 
yngre befolkning än den östra delen. Sydöstra Skåne har den äldsta befolkningen. Drygt 
hälften av Skånes befolkning bodde 2013 i sydvästra Skåne, en fjärdedel i nordvästra 
Skåne, 15 % i nordöstra Skåne och 7 % i sydöstra Skåne. (Region Skåne, 2013). Malmö 
som stad har en, sett till riksgenomsnittet, hög andel av befolkningen som inte är födda 
i Sverige. Det är också en segregerad stad där skillnad i medellivslängd är stor – fem år 
–  mellan olika stadsdelar, trots sin relativt lilla befolkning och yta. Skillnaden mellan olika 
socioekonomiska gruppers återstående livslängd vid 30 års ålder skilde upp till 6 år, och 
klyftan har växt de senaste tjugo åren. (Malmö stad 2018). Jämför man Malmö med resten 
av riket är t.ex. lungcancer och självmord vanligare dödsorsaker i Malmö än i riket hos 
både män och kvinnor. Bakomliggande faktorer är starkt relaterade till låg social position 
(Malmö Stad 2013).

Malmö Stad startade sitt arbete med sociala bestämningsfaktorer för hälsa i direkt 
inspiration av Marmot-rapporten och beslutade sig för att genomföra en lokal variant. De 
grundade Malmökommissionen eller Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2010. 
Kommissionen bestod av fjorton kommissionärer som författade underlagsrapporter som 
låg till grund för den slutliga rapporten, Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd 
och rättvisa som utkom i sin helhet 2013. (Malmö Stad, 2013). I slutrapporten visade de 
bland annat på skillnad i tandhälsa: det var sex gånger vanligare att barn vid sex års ålder 
hade dålig tandhälsa om de bodde i ett socioekonomiskt utsatt område än om de bodde i en 
välbärgad del av staden. 

-

Stadsdelar förkortningar
R Rosengård
Hy Hyllie
K Kirseberg
F Fosie
SI Södra innerstaden
Hu Husie
C Centrum
VI Västra innerstaden
O Oxie
L-B Limhamn-Bunk

Andel med dålig självskattad hälsa bland män och kvinnor i Malmös stadsdelar 2008

Källa: Lindström et al, 2012 genom Malmö stad 2013
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Sett senare i livsspannet, vid 75 års ålder, syntes också tydliga skillnader i hälsa mellan 
människor beroende på vilken socioekonomisk position de hade. Projektet Gott Åldrande i 
Skåne (GÅS) var en del av det nationella äldreprojektet SNAC (Swedish National Study on 
Aging and Care). Den sociala gradienten (det vill säga ju lägre social position, desto sämre 
hälsa) var tydlig för nästan alla hälsomått. Bland äldre individer blir ofta konsekvenserna av 
nedsatt hälsa större med avseende på livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter 
i det dagliga livet . Resultaten visar att en högre utbildning har samband med ett större antal 
tillgängliga aktiviteter vilket i sin tur är betydelsefullt för både livstillfredsställelse och 
funktionsförmåga.

Både för män och kvinnor i Malmö var daglig rökning vanligare bland individer 
med låg utbildning . I genomsnitt rapporterade år 2008 var fjärde lågutbildad man 
(förgymnasial utbildning) att han rökte dagligen mot var tionde med hög utbildning (minst 
eftergymnasial). Bara bland lågutbildade kvinnor ökade dagligt rökning under perioden 
2000–2008. Skillnaderna i daglig rökning mellan utbildningsgrupperna ökade under samma 
period.

År 2000 startade genomförandet av en folkhälsoenkät för Skånes befolkning. Enkäten 
har till syfte att kartlägga befolkningshälsa och ge empiriska underlag för förändringar. 
I Folkhälsorapport Skåne 2013 sammanställdes folkhälsoenkäten från 2012 vilken 
besvarades av drygt 28 000 skåningar. Enkäten för vuxna 18-80 år görs var fjärde år och 
rapporten från 2013 är den senast publicerade. Där jämförs även resultat från tidigare 
års undersökningar. Resultaten från folkhälsoenkäten visade att flera hälsorelaterade 
faktorer varierar i relation till utbildning, var man bor och var man är född. Känsla av 
osäkerhet inom det egna bostadsområdet, liksom brist på tillit till andra och en stressfylld 
arbetssituation, är vanligare i stadsdelar där individer med låg social position utgör en stor 
andel av invånarna. På nästa sida finns en spindelgraf med data från folkhälsoenkäterna som 
visar socioekonomisk påverkan på en rad faktorer – alltifrån tillit och socialt deltalagande 
till hälsobetämmande faktorer som oro och kostvanor.

Sophia Zackrisson har skrivit ett av underlagen till Malmökommissionens rapport. 
Hon undersöker kvinnors deltagande i mammografiscreening i Malmö och kopplingen 
till sociala determinanter – det vill säga hur deltagande påverkas av deltagarnas 
klasstillhörighet. Hon gör jämförelsen genom att se dels på deltagarnas hemstadsdels 
socioekonomiska nivå, på socioekonomiska omständigheter så som civilstånd, inkomstnivå 
etc.; dels genom att jämföra resultaten från de två undersökningarna med varandra. 
Resultaten visar att kvinnor från områden med lägre socioekonomi deltog i lägre 
utsträckning och att kvinnor med mindre gynnsamma socioekonomiska omständigheter 
också deltog i mindre utsträckning: risken för icke-deltagande minskade med stigande 
hushållsinkomst. Störst påverkan hade det om kvinnan saknade arbete. (Zackrisson, 2012).

Vad gäller läkemedel har undersökningar i Region Skåne visat att välbärgade personer i 
större utsträckning än de med lägre inkomster fått ett dyrare läkemedel utan att först prova 
ett billigt. Forskaren som lett undersökningen konstaterar: ”Även patientens egenskaper, till 
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exempel patientens kön, ålder och inkomst kan vara orsak till icke-medicinskt motiverade 
val av läkemedel. (…) Dessutom, även om flera läkemedel har en liknande effekt, att välja 
gamla och billiga eller nya och dyra läkemedel kan vara ett led i den socioekonomiska 
gruppens identitet som läkaren medvetet eller omedvetet försöker bibehålla”. (Merlo m.fl. 
genom SKL 2014).
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Vänsterpartiet i Skåne
 
Vänsterpartiet har mandat i Skånes regionfullmäktige, och det är där vi driver vår 
sjukvårdspolitik för ökad jämlikhet. Som vi har visat genom denna rapport är problemen 
med ojämlikhet inom sjukvården komplexa och lösningarna som behövs i vissa fall 
långsiktiga och genomgripande, och i andra fall enklare att lösa direkt med politiska beslut. 
Gemensamt för lösningarna är att de alla behöver börja med att identifiera problemen och ta 
de första stegen mot en bättre sjukvård i Skåne – oavsett om det är det första steget av tjugo 
eller det första av tusen.  

Nedan följer våra krav som vi tror är grundläggande för att vända utvecklingen åt rätt håll. 
Tillsammans kan vi bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste. Vänsterpartiet vill:

Att sjukvårdens utformning genomgående ska sträva efter 
jämlik tillgång över regionen 

 • Idag finns det stora skillnader geografisk och klassmässigt avseende   
  tillgång på vård.

 •  Att stängda vårdplatser öppnas upp och nya tas i bruk.

Att sjukvårdens organisation ska vara enkel och tydlig så 
att patienter ges insyn  och inflytande

 • Personalen måste ges tid att arbeta med att se varje patient för att få tid att  
  komma till botten med en människas medicinska behov, och den enskilda  
  ska inte behöva läsa på själv för att hamna rätt i sjukvården. 

 • Att Folktandvården återigen blir en del av regionen istället för att som   
  idag vara ett eget bolag.

 • Att psykiatrisk vård finns tillgänglig inom primärvården för lättare   
  psykisk ohälsa och att väntetiderna till psykiatrin kortas både    
  inom sluten- och öppenvården. 
 
 
Att Region Skåne återtar all sjukvård i egen regi

 • En sammanhållen sjukvård är en viktig utgångspunkt för en jämlik vård  
  efter behov. 
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Att regionen förbättrar arbetsmiljön för sina anställda ge-
nom att ta ökat ansvar för den fysiska och psykiska arbets-
miljön

 • Under mandatperioden vill vi inleda arbetet med att korta arbetstiden till  
  30 timmar i veckan med bibehållen lön, stärker anställningstryggheten,   
  höjer de lägsta lönerna och ger verksamheterna ökade resurser. 

Att regionen satsar på förbyggande och uppsökande vård 
som når alla 

 • Att vården arbetar medvetet för att nå alla människor i samhället utifrån  
  kunskap om mönster kring hur olika grupper söker vård. 

 • Att vårdcentraler etableras där förebyggande och uppsökande arbetssätt  
  lyfts fram. 

 • Att ambulerande provtagning införs i Region Skåne när det gäller   
  exempelvis cellprov. 

 • Att den förebyggande vården för barn och unga förstärks, från BVC och  
  uppåt i åldrarna.

Att det tas krafttag mot den ökande psykiska ohälsan

 • Stärk vårdcentralerna – anställ och utbilda fler psykologer och anställ fler  
  kuratorer för att möta behovet av vård för psykisk ohälsa. 

Att all sjukvård ska bli helt avgiftsfri för patienten 

 • Högkostnadsskydd för slutenvård. 

 • Sänka avgifter inom akutsjukvården. 
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Vänsterpartiet i Region Skåne

Att sjukvård ska finnas till för alla kan låta grundläggande men är långt ifrån självklart. 
Idag förhandlas villkoren för sjukvården högljutt: vem som ska få vad, när och på vilket 
sätt? Det är frågor som engagerar såväl politiker och tjänstemän som människor som ar-
betar inom vården, bolagsstyrelser, forskare, patientgrupper, intresseorganisationer och 
en engagerad allmänhet. 

Enligt internationell och nationell lagstiftning ska sjukvård ges till hela befolkningen på 
lika villkor efter behov. Tyvärr ser det inte ut så idag. Både vården vi får och vårt hälsotill-
stånd påverkas av vilka vi är – ofta blir skillnaderna som tydligast när man ser på grupptill-
hörighet i inkomst, var du bor och din utbildning: vilken klass du tillhör. 

Klasskillnader är bokstavligt talat livsfarliga – om man råkar tillhöra fel grupp. 
I denna rapport kommer vi att gå igenom forskning som ser på hur hälsa och ohälsa förde-
las över olika socioekonomiska grupper och hur dessa sedan tas emot inom sjukvården. Vi 
ser närmare på några skånska exempel och avslutar med våra politiska förslag för föränd-
ring. Vi i Vänsterpartiet vill inte bara bromsa en oroväckande utveckling - vi vill bygga ett 
jämlikt samhälle från grunden. 

Vi vill se en jämlik vård för alla – inte bara för de rikaste.

Scanna här för att komma till den digitala rapporten


