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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Ojämlikhet i hälsa

Utbildning
Personer med kortare utbildning har i regel sämre hälsa än 
dem med längre utbildning. Utbildning kan påverka hälsan 
på olika sätt. Längre utbildning ger möjligheter till bättre 
jobb och högre inkomster, mindre ekonomisk utsatthet och 
stress samt lägre hälsorisker i arbetslivet. Utbildning kan 
också påverka människors levnadsvanor samt deras förmåga 
att söka och ta till sig information om hälsa. 

45,1% av befolkningen (mellan 16–74 år) i Stockholms 
län har en eftergymnasial utbildning år 2017 (figur 1). Det 
är en ökning med 24% jämfört med 2002. Fler kvinnor än 
män har en eftergymnasial utbildning under denna period. 
Skillnaden mellan könen ökar. Män    Kvinnor    Totalt
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Figur 1. Andelen av befolkningen (16–74 år) som har 
 eftergymnasial utbildning. 
Procent 

Källa: Områdesdatabasen, SLL (folkhalsokollen.se) 

Ojämlikhet i hälsa 
Sämre hälsa och kroniska sjukdomar är vanligare bland personer med kortare utbildning, liksom  
den självskattade hälsan. En begränsad del av befolkningen avstår från att söka vård eller hämta ut  
läkemedel av ekonomiska skäl. 
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Självskattad hälsa
I Stockholms läns landstings folkhälsoenkät 2014 uppgav 
26,1% av befolkningen i länet att de har någorlunda, dålig 
eller mycket dålig självskattad hälsa. Under hela perioden 
2002–2014 har andelen som uppgett detta varit högre bland 
personer med kort utbildning (31,9%) än bland dem med 
längre utbildning (19,5%) (figur 2). Befolkningen i socialt 
och ekonomiskt mindre gynnade områden självskattar sin 
hälsa sämre, till exempel 35,8% i Rinkeby-Kista jämfört med 
15,4% i Danderyd. Skillnaden mellan utbildningsnivåerna 
var konstant mellan 2002 och 2014.
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Figur 2. Andelen av befolkningen som uppgett någorlunda, 
 dålig eller mycket dålig självskattad hälsa. 
Procent 

Källa: Hälsa Stockholm, SLL (folkhalsokollen.se) 

Eftergymnasial    Grundskola/Gymnasium    Totalt

Begränsande sjukdom
Långvarig sjukdom eller annat långvarigt hälsoproblem är 
vanligare bland personer med kort utbildning än bland dem 
med längre utbildning. Enligt folkhälsoenkäten 2014 uppgav 
26,1% av personer med kort utbildning detta hälsotillstånd 
jämfört med 15,7% av dem med längre utbildning (figur 3). 
Denna stora skillnad mellan utbildningsnivåer ses under 
hela perioden 2002–2014.
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Figur 3. Andelen av befolkningen i Stockholms län som 
 uppgett att de har en långvarig sjukdom eller något 
 annat långvarigt hälsoproblem som påverkar deras
 vardagsliv. 
Procent 

Källa: Hälsa Stockholm, SLL (folkhalsokollen.se) 

Eftergymnasial    Grundskola/Gymnasium    Totalt

Avstått från läkemedel
2014 uppgav 3,9% av befolkningen i Stockholms län att 
de hade avstått från att hämta ut läkemedel de senaste 12 
månaderna på grund av dålig ekonomi. Det är en nedgång 
med 3% sedan 2002. Andelen var högre bland personer med 
kort utbildning (5,3%) än bland dem med längre utbildning 
(2,4%) (figur 4). 
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Figur 4. Andelen av befolkningen i Stockholms län som uppgett 
 att de har avstått från att hämta ut läkemedel under de 
 senaste 12 månaderna på grund av dålig konomi. 
Procent 

Källa: Hälsa Stockholm, SLL (folkhalsokollen.se) 

Eftergymnasial    Grundskola/Gymnasium    Totalt

Avstått från vård
2014 uppgav 4,1% av befolkningen att de avstått från att be-
söka sjukvården de senaste 12 månaderna på grund av dålig 
ekonomi, en nedgång jämfört 2002. Andelen var 5,0% bland 
personer med kort utbildning jämfört med 3,1% bland dem 
med längre utbildning. Sedan 2010 verkar skillnaden mellan 
de utbildningsnivåerna att minska (figur 6).
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Figur 5. Andelen av befolkningen i Stockholms län som 
 uppgett att de har avstått från att besöka sjukvården 
 under de senaste 12 månaderna på grund av dålig 
 ekonomi. 
Procent 

Eftergymnasial Grundskola/Gymnasium Totalt

Källa: Hälsa Stockholm, SLL  (folkhalsokollen.se)

  

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


