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Abstract 
 
Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan äldres socioekono-
miska position och det goda åldrandet i form av livstillfredsställelse, välbefinnande, livskvali-
tet samt känsla av sammanhang. Jag studerade även hur ovanstående samband såg ut när män 
och kvinnor analyserades separat, respektive när man använde olika mått på socioekonomisk 
position. De mått på socioekonomisk position som användes var inkomst, kontantmarginal, 
socialklass och utbildning. En kvantitativ metod användes och materialet var SWEOLD från 
1992. Urvalet var ett riksrepresentativt slumpmässigt urval, och antal medverkande var 537 
personer i åldern 77-99 år. Som teoretisk utgångspunkt användes Antonovskys salutogenetis-
ka synsätt med begreppet ”känsla av sammanhang”. Av resultaten framkom att det finns ett 
mycket starkare samband mellan socioekonomisk position och det goda åldrandet för män än 
för kvinnor. Kontantmarginal hade störst samband med det goda åldrandet och utbildning 
minst, socialklass och inkomst däremellan. Störst samband finns mellan socioekonomisk posi-
tion och känsla av sammanhang, därefter kom livskvalitet och livstillfredsställelse, medan det 
inte alls finns signifikanta samband mellan socioekonomisk position och välbefinnande.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Socioekonomisk position, Livstillfredsställelse, Välbefinnande, Livskvalitet, 
Känsla av sammanhang, Äldre 
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Inledning 
I tidigare forskning har man antingen fokuserat på relationen mellan socioekonomisk position 
och hälsa bland äldre, eller också har man undersökt det goda åldrandet, i termer av livstill-
fredsställelse, välbefinnande eller livskvalitet bland äldre, oberoende av socioekonomisk posi-
tion. Men relationen mellan socioekonomisk position och livstillfredsställelse, välbefinnande, 
livskvalitet eller känsla av sammanhang bland äldre är så vitt jag vet inte tidigare undersökt. 
Därför anser jag att det är intressant att göra en undersökning om det. Blir man lycklig av 
mycket pengar? Hög socioekonomisk position är kopplat till bättre ekonomi, bättre resurser 
och bättre levnadsförhållanden. Har detta samband med det goda åldrandet? Det är i alla fall 
en stor fördel om man har lite mer ekonomiska resurser än vad som är absolut nödvändigt. 
Det kan ge en extra krydda i livet, särskilt när man är pensionerad, och har tid att njuta av 
livet. Med en hög utbildningsnivå har man större möjligheter att få ett bättre arbete med en 
högre lön, och det resulterar i bättre hälsa och ett lyckligare liv på äldre dar. Med en låg ut-
bildningsnivå blir resultatet motsatsen. Den hypotes som kommer att undersökas i denna stu-
die är att det finns ett samband mellan socioekonomisk position och möjligheten till ett gott 
åldrande. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan äldres socioeko-
nomiska position och livstillfredsställelse, välbefinnande, livskvalitet och känsla av samman-
hang. 

• Hur ser sambandet ut mellan socioekonomisk position och livstillfredsställelse, välbe-
finnande, livskvalitet och känsla av sammanhang bland äldre i Sverige? 

• Hur ser ovanstående samband ut mellan män respektive kvinnor? 

• Hur ser ovanstående samband ut när man använder olika mått på socioekonomisk po-
sition? 

Centrala begrepp och definitioner 

Socioekonomisk position 
Socioekonomisk position eller socioekonomisk status brukar mätas utifrån utbildningsnivå, 
socialklass baserat på tidigare yrke, inkomst och materiella resurser, som t.ex. eget hus, bo-
stadsrätt eller förmögenhet. Att mäta socialklass kan vara ett problem när det gäller äldre 
kvinnor, som kanske har varit hemarbetande större delen av sitt vuxna liv. Deras socioekono-
miska position har varierat, beroende på makens yrke. Därför kan man mäta deras socioeko-
nomiska position efter makens tidigare yrke (Parker, 2002, s. 131). 

Livstillfredsställelse 
Livstillfredsställelse innebär en bedömning av eller jämförelse mellan hur en individ har det 
jämfört med vad han eller hon förväntat sig att få ut av livet som helhet. Ju mindre personen 
upplever sig ha uppnått av sina förväntade ambitioner, ju större blir otillfredsställelsen. Livs-
tillfredsställelsen kan också definieras som i vilken utsträckning psykologiska och sociala 
behov blivit tillgodosedda (Ryff, 1989, s. 1071). 

 4



Välbefinnande 
Välbefinnande omfattar självuppfattning, självvärdering, positiva relationer till betydelsefulla 
andra individer, graden av autonomi och kontroll, förmågan att bemästra vardaglig omgiv-
ning, uppnådda livsmål och personlig mognad (Ryff, 1989, s. 1071). Autonomi innebär själv-
bestämmande, personlig kontroll, frihet, oberoende och handlingsfrihet, att kunna göra det 
man vill – förutsätter fysisk aktivitet och dessutom kunskap. En tillräcklig grad av fysisk 
funktion eller oberoende är nödvändig för ett självständigt liv (Dehlin & Hagberg, 2000, s. 
432). 

Livskvalitet 
Livskvalitet avser oftast individens subjektiva värdering av sitt livsinnehåll. Det kan röra sig 
om livets helhet eller specifika områden som hälsa, familj, arbete, fritid, sociala relationer, 
emotioner, ekonomi (Dehlin & Hagberg, 2000, s. 430). 

Disposition 
Det första avsnittet börjar med en kort inledning och därefter presenteras studiens syfte och 
frågeställningar, och definitioner av begrepp. Även tidigare forskning inom området beskrivs i 
det första avsnittet. Det andra avsnittet redogör för undersökningens teoretiska utgångspunkt 
och i det tredje görs en presentation av metod, material och genomförande. Avsnitt fyra och 
fem presenterar resultat och analys av undersökningen. Det sjätte och sista avsnittet utgörs av 
en avslutande diskussion. 

Tidigare forskning 
Av flera olika skäl har begrepp som på olika sätt anknyter till vad som kan sägas vara ett gott 
åldrande intresserat gerontologiska forskare. Ett uppenbart skäl är att olika teorier genererar 
olika hypoteser om hur det goda åldrandet uppstår. I det engelska språket förekommer ofta 
begreppet ”successful aging”, och i den engelskspråkiga facklitteraturen knyts detta ofta till 
andra begrepp som ”adjustment”, ”morale”, ”happiness”, ”life satisfaction”, och under de 
senaste årtiondena ”quality of life” (Tornstam, 2005, s. 186). 

Flera författare har olika definitioner om vad det goda åldrandet innebär. Definitioner på 
det goda åldrandet är enligt Palmore (1995) god hälsa, bibehållen uppfattningsförmåga, god 
motorik, och kognition, att känna glädje, optimism och samstämmighet mellan önskade och 
uppnådda mål i livet. Det är också viktigt med uppskattning från familj och vänner, tillfreds-
ställelse med arbete och fritid, med inkomst och bostad (Palmore, E. B., 1995, s. 914f). Och 
enligt Ryff (1989), som utvecklade ett multidimensionellt mått på psykologiskt välbefinnan-
de, innebär det dimensioner som självuppfattning, självvärdering, positiva relationer till bety-
delsefulla andra individer, graden av autonomi och kontroll, förmågan att bemästra den var-
dagliga omgivningen, livsmål och personlig mognad (Ryff, C. D., s. 1069-1080). 

Selektiv optimering med kompensation är benämningen på en psykologisk modell för 
det goda åldrandet som Baltes och Baltes (1990) beskriver. Det handlar om en anpassnings-
process som sker genom hela livet. Den får en speciell betydelse i hög ålder, då det gäller att 
hantera de förluster som görs i biologiskt, mentalt och socialt avseende. Modellens tre huvud-
komponenter är selektion, optimering och kompensation. Selektion handlar om att det i an-
passningsprocessen ingår en prioritering och koncentration till de individuella och sociala 
aktiviteter som fungerar bäst och ger högst tillfredsställelse. Optimering innebär ett engage-
mang i vissa aktiviteter som därigenom bibehålls eller förbättras med ökad ålder, både kvali-
tativt och kvantitativt. Reservkapaciteten används, vilket har visat sig höja prestationen. 
Kompensation innebär att en begränsning i en given förmåga kompenseras med en komplette-
rande aktivitet. Till exempel kan inlärning underlättas med olika minnestekniker, och syn- och 
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hörselnedsättningar kan kompenseras genom att använda olika hjälpmedel (Baltes & Baltes, 
1990, s. 21f; Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, s. 228f). 

Inom den medicinska disciplinen är man starkt inriktad på att enbart mäta och bota 
sjukdom och ohälsa, detta på bekostnad av en helhetssyn på individens välbefinnande. Om 
man däremot tittar på den forskning som är gjord i socialgerontologiska och socialpsykolo-
giska forskningssammanhang ser vi en mer heltäckande och komplex bild av människans väl-
befinnande. Där har man studerat begreppen i över 30 år. I dag är det vanligt att man delar in 
begreppet välbefinnande i tre komponenter: positiv affekt, negativ affekt och livstillfredsstäl-
lelse. Positiv och negativ affekt anses representera de emotionella aspekterna (känslor som 
bara uppkommer utan att man kan göra något åt det) av välbefinnande, medan livstillfredsstäl-
lelse anses representera den kognitiva eller intellektuella delen av välbefinnande. Hälsa ingår 
inte i välbefinnande utan kan snarare påverka välbefinnandet (Hillerås, 2000, s. 6). 

Pensionärernas ekonomi 
Pensionärerna i Sverige har fått allt bättre levnadsstandard sedan 1980. Det gäller yngre såväl 
som äldre pensionärer, såväl män som kvinnor, olika socioekonomiska grupper, samt ensam-
stående och samboende pensionärer. Den gemensamma och avgörande faktorn bakom denna 
gemensamma utveckling mot mindre generationsskillnader är ökande pensionsrättigheter, dels 
genom ATP-systemet, dels genom en långvarig sysselsättningsökning. Kvinnornas sysselsätt-
ningsökning under de aktiva åren bidrar således till att både kvinnors och deras mäns materi-
ella standard har närmat sig de yrkesaktivas standard. 

Klasskillnaderna i levnadsstandard förlängs in i pensionsåldern. Skillnaderna mellan 
pensionerade arbetare och tjänstemän har inte heller minskat. Ensamstående pensionärers 
standard har fallit tillbaka, jämfört med samboende pensionärer, som också har haft en bättre 
inkomstutveckling (Vogel & Råbäck, 2003, s. 183). En viktig målsättning bakom ATP var 
utjämning av ekonomiska resurser mellan arbetare och tjänstemän i pensionsåldern (Vogel & 
Råbäck, 2003, s. 190). Den mest negativa välfärdskarriären får kvinnorna vara med om. De 
flesta kvinnor konfronteras med två övergångar som var och en innebär en drastisk sänkning 
av den disponibla inkomsten, nämligen först vid utträdet ur arbetslivet och sedan vid förlust 
av partnern. I mitten av 90-talet låg nästan varannan ensamstående pensionär under fattig-
domsgränsen (Vogel & Råbäck, 2003, s. 194). Några demografiska fakta för år 2000: 

• Antal personer 65 år och äldre: 1 530 887 
andel kvinnor:  58 % 

• Antal personer 65-79 år: 1 078 325 
andel kvinnor:  55% 

• Antal personer 80 år och äldre    452 562 
andel kvinnor:  65% 

(Socialdepartementet, 2002, s. 10) 
Pensionstillskottet, det särskilda grundavdraget, bostadstillägget och det särskilda bo-

stadstillägget har förbättrats under 90-talet. De med höga inkomster under 90-talets början har 
fått försämrade inkomster samtidigt som de med låga inkomster fått förbättrade realinkomster. 
Perioden har inneburit en omfördelning inom pensionärsgruppen. Sett ur ett grupperspektiv 
har pensionärerna förbättrat sin inkomststandard under 90-talet. Rapporten har kartlagt för-
mögenhetssituationen 1999 för pensionärerna och befolkningen i stort. Pensionärsgruppen har 
en nettoförmögenhet på 250 000 kronor (medianen) jämfört med 90 000 kronor för befolk-
ningen i stort. En stor del av denna nettoförmögenhet utgörs av bostaden. Pensionärerna har 
också en lägre skuldsättningsgrad än den vuxna befolkningen överlag. Samtidigt har 19 % av 
pensionärerna ingen eller negativ nettoförmögenhet (Socialdepartementet, 2002, s. 7f). 
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Socioekonomisk position och hälsa 
Flera forskningsprojekt har kunnat visa på ett samband mellan klasstillhörighet och hälsa, 
sjukdom och dödlighet såväl i Sverige som i andra typer av välfärdsstater (Thorslund, Lund-
berg, Parker & Ahacic, 1996, s. 81). Hälsan följer klassmönstren och de olika livsvillkoren. 
Många – speciellt personer med arbetarbakgrund, kort utbildning och låga inkomster – rör sig 
för lite och äter fel (Berleen, 2003, s. 5). Enligt en undersökning om hur de äldstas taxerade 
inkomst är relaterad till hälsa och funktionsförmåga (Lundberg & Thorslund, 1994) framgår 
tydligt att inkomst, även efter kontroll för inkomstskillnader efter kön och ålder, är en kraft-
full prediktor för ohälsa och nedsatt funktionsförmåga hos de äldsta. Det finns ett uppenbart 
samband mellan den taxerade inkomsten och olika mått på hälsa och fysisk funktionsförmåga. 
I de högsta inkomstgrupperna är det ovanligt med hälsoproblem eller nedsatt fysisk funktions-
förmåga (Lundberg & Thorslund, 1994, s. 6). I en undersökning från 1992 bland äldre från 77 
år och uppåt, framgår att det är de före detta tjänstemännen som genomgående har bättre hälsa 
än de före detta arbetarna (Thorslund, Lundberg & Parker, 1993, s. 3550). I en annan under-
sökning, kallad Ädel-ULF, var det drygt 20% av de f.d. arbetarna som skattade sin hälsa som 
ganska dålig eller mycket dålig, jämfört med c:a 12% av de f.d. tjänstemännen (Thorslund, 
Lundberg, Parker & Ahacic, 1996, s. 81). 

I flera studier har låg inkomst visats vara förenad med fler depressiva symtom hos äldre 
personer. Liknande samband finns mellan låg inkomst och olika kroniska sjukdomar, liksom 
med hälsotillståndet i stort. Som en förklaring till sambandet mellan låg inkomst och dåligt 
hälsotillstånd har man anfört riskbeteende, dålig tillgång till medicinsk vård, ogynnsam social 
miljö och omgivningsfaktorer. I en studie var förekomsten av depressiva symtom signifikant 
lägre hos dem med hög inkomst än hos en låginkomstgrupp. Efter korrektion för hälsotill-
stånd, fysisk funktionsnedsättning och social isolering försvann emellertid sambandet (West, 
C. G., Reed, D. M., Gildengorin, G. L., 1998, s. 49-57). 

Den mest typiska äldreomsorgstagaren i Stockholms stad är en äldre, ensamboende 
kvinna med låg inkomst. Det gäller dock främst i åldern 85 år och uppåt. Troligen ser det li-
kadant ut i hela Sverige. I åldersgruppen 65-74 år har tvärtom en något högre andel av de en-
samboende männen äldreomsorg är ensamboende kvinnor. Makar förväntas även när båda är 
skröpliga klara att hjälpa varandra (Wånell, 2004, s. 6). Att en högre andel kvinnor i de äldsta 
åldrarna har äldreomsorg kan bero på att kvinnor i större utsträckning än män har rörelsehin-
der, smärta och liknande problem som är hinder i vardagen och sätter ned förmågan att klara 
sig själv, dessutom är kvinnorna oftare ensamstående (a.a. s. 24). 

En avhandling (Pudari´c, 2002) med syftet att studera hur födelseland och socioekono-
misk status påverkar äldre utlandsföddas hälsa och dödsrisk blev ett av resultaten att personer 
födda i Finland, Sydeuropa (arbetskraftsinvandrare från Grekland, forna Jugoslavien, Italien, 
Spanien och Portugal) och övriga länder (flyktingar från östra Europa, Afrika, Asien och La-
tinamerika) löper större risk att ha dålig hälsa i jämförelse med jämnåriga svenskfödda perso-
ner. Detta kunde inte förklaras av ålder, kön eller socioekonomisk status (Pudari´c, 2002, s. 
59f). Högre utbildning och inkomst var separat relaterade till bättre maximal gånghastighet 
och vital kapacitet, och högre inkomst var relaterad till bättre maximal handstyrka bland äldre 
i Jyväskylä i Finland (Rautio, Heikkinen & Ebrahim, 2005, s. 2405). Utbildningsnivå har visat 
sig i både öst- och västerländska studier vara relaterad till hälsa och hälsoförändringar, och 
ekonomiska resurser är också relaterad till äldre människors hälsa bland befolkningen i Asien 
(Chiu, Hsieh, Mau & Lee, 2005, s. 377). Allt pekar på att socioekonomisk status, i synnerhet 
utbildning och inkomst är bland de starkaste faktorerna som bidrar till både hälsa och livstill-
fredsställelse bland äldre (Meeks, S. & Murrel, S., 2001, s.93). 
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Livstillfredsställelse, välbefinnande och livskvalitet 
Det goda åldrandet har ofta förknippats med begreppen livstillfredsställelse, välbefinnande 
och livskvalitet. Livstillfredsställelse innebär en bedömning av hur en individ har det jämfört 
med vad han förväntat sig av livet som helhet. Ju mindre han har uppnått av sina förväntade 
ambitioner, desto större blir otillfredsställelsen. Livstillfredsställelsen kan också definieras 
som i vilken utsträckning psykologiska och sociala behov blivit tillgodosedda. Välbefinnande 
omfattar självuppfattning, positiva relationer till betydelsefulla individer, graden av autonomi 
och kontroll, förmågan att bemästra vardaglig omgivning, uppnådda livsmål och personlig 
mognad. Livskvalitet avser oftast individens subjektiva värdering av sitt livsinnehåll. Det kan 
röra sig om livets helhet eller specifika områden som hälsa, familj, arbete, fritid, sociala rela-
tioner, emotioner, ekonomi. Något förenklat kan man säga att livstillfredsställelse är ett popu-
lärt välbefinnandemått på livskvaliteten. Ett gott åldrande skulle således kännetecknas av god 
livstillfredsställelse, högt välbefinnande och en god livskvalitet (Dehlin & Hagberg, 2000, s. 
430). 

Välbefinnande kan beskrivas som en positiv inställning till livet, god fysisk hälsa och 
allmän livstillfredsställelse (Borg, 2005, s. 20). Faktorer av betydelse för livstillfredsställelse 
bland äldre är: fysisk hälsa och funktionsförmåga, mental hälsa och självkänsla, sociala resur-
ser och materiella resurser (a.a. s. 26-32). I en undersökning (Åberg, 2004) som handlade om 
äldre före och efter rehabilitering, tillfrågades de äldre vilka faktorer de själva tyckte var vik-
tiga för livstillfredsställelse, eftersom tidigare undersökningar endast har utgått från vad fors-
kare antagit vara betydelsefullt för den äldre personen. Förmågan att kunna vara aktiv och 
oberoende är det som värderades som viktigast för att känna sig tillfredsställd med livet. För 
äldre personer är funktionsnivå och förmåga att förbli oberoende en mer avgörande faktor än 
den specifika sjukdomsdiagnosen. De finns också olika strategier, som anpassning vid sjuk-
dom och funktionsförlust. Omorganisering av aktiviteter vilket exempelvis kan ske med hjälp 
av olika hjälpmedel, t.ex. rollator eller genom att köpa färdiglagad mat En annan strategi är 
mental anpassning som innebär att man begränsar sina förväntningar (Åberg, 2004, s. 7f). 

Personligheten har visat sig vara den absolut viktigaste faktorn för upplevelsen av ett 
högt välbefinnande i alla åldrar inklusive de allra äldsta. De som är känslomässigt instabila 
har ett lågt välbefinnande, medan de som är känslomässigt stabila har ett högt välbefinnande. 
Likaså har de som är socialt utåtriktade ett högre välbefinnande i jämförelse med dem som har 
en mer inåtvänd personlighet. Inom personlighetsforskningen har man konstaterat att graden 
av känslomässig stabilitet och social utåtriktning, är relativt stabila genom livet. Man föds 
med en personlighet som stabiliseras någonstans i 30-årsåldern och den behåller man livet ut. 
Detta trots att man får mer erfarenheter och lärdomar genom åren. Vi blir dock alla mer käns-
lomässigt stabila och inåtvända med åren, men i förhållande till sin egen åldersgrupp så kom-
mer man att behålla den nivå man alltid har haft (Hillerås, 2000, s.10). 

Det starka sambandet mellan personlighet och välbefinnande innebär att om man har ett 
högt välbefinnande som ung, så har man det även när man är riktigt gammal. Vissa livshän-
delser kan dock förbättra eller försämra välbefinnandet under perioder av livet, men efter ett 
tag tar personligheten över och för tillbaka välbefinnandet till sin vanliga plats. Dock bör på-
pekas att sjukdomar och hjärnskador som demenser och Parkinsons sjukdom och extremt 
traumatiska upplevelser såsom krig kan förändra människors personlighet. När några mycket 
gamla personer i Stockholm beskriver sina egna upplevelser om sitt eget välbefinnande och 
ålderdom med sina egna ord talar de om personlighetens stora betydelse, men många äldre 
kallar det inte personlighet utan beskriver det mer i form av livsinställning. Andra viktiga bi-
drag till ett högt välbefinnande är enligt de äldre orsak att leva, socialt stöd/känslomässiga 
band, engagemang i världen utanför och fysisk förmåga (Hillerås, 2000, s.10). 

Även Hagberg (2002) uttrycker detta med liknande ord, att personer som är känslomäs-
sigt stabila och ansvarsfulla upplever störst psykologiskt välbefinnande. De som känner tillit 
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till andra människor och har lätt att upprätthålla personliga relationer och som har självtillit 
och kontroll över sina liv och dessutom tycker om utmaningar och problemlösningar har den 
mest positiva synen på livet. Personer som är materiellt lagda och föredrar det praktiska och 
användbara uppger lägre aktuell livskvalitet och har en mer negativ syn på livet (Hagberg, 
2002, s. 80f). Grundläggande föreställningar om jaget, om livet, om mening och värde samt 
föreställningar om makt att påverka sin livssituation ger en djupare förståelse för sambandet 
mellan personlighet och livskvalitet. Svaren från respondenterna i hennes undersökning är 
mycket varierande. Grundläggande föreställningar om det egna jaget varierar från en självklar 
upplevelse av att vara en värdefull människa oavsett vad man uträttar till att vara värdelös och 
misslyckad oavsett vad man gör. Grundläggande föreställningar om livet varierar från att man 
är gynnad och har en potential, som man vill utnyttja för sin egen och för samhällets utveck-
ling till en föreställning om att livet är orättvist och att man själv är missgynnad och inte har 
något att sätta emot för att leva ett gott liv. Även föreställningar om mening och värde varie-
rar. Några finner mening och värde i att vara sig själva, att utvecklas och bidra efter sin för-
måga och för sin egen skull. Några andra ger uttryck för hopplöshet, meningslöshet och vär-
delöshet. De har inga förhoppningar på att något ska bli bättre och upplever sig utelämnade 
till det som händer (Hagberg, 2002, s. 92-96). 
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Teoretisk utgångspunkt 
Ett salutogenetiskt synsätt 
Det är vanligt att analysera hälsoproblem hos äldre. Jag analyserar positiva utfall, därför pas-
sar ett salutogenetiskt synsätt mycket bra för min studie. Detta synsätt fokuserar på hälsans 
ursprung. Medicinsk forskning har länge sökt efter anledningarna till olika sjukdomstillstånd, 
patogenesen. Vid ett salutogenetiskt synsätt vänder man i stället på frågan och studerar vilka 
faktorer som bestämmer bibehållen hälsa, salutogenesen. Antonovskys forskning har sin ut-
gångspunkt i stressforskningen, där man konstaterar att stress kan vara sjukdomsalstrande och 
att vi dagligen utsätts för olika former av stress. Trots detta utvecklar inte alla sjukdom. Som-
liga inte bara överlever, utan mår till och med bra även efter hög stressbelastning. Antonovsky 
antog då att konsekvenserna av en sådan upplevelse beror på individuella egenskaper. Han 
antog att det fanns något som man kunde kalla generella motståndsresurser. Han definierar 
stressorer som ”krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga adaptiva responser på”. 
Att ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet 
kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur framgångsrik hanteringen 
av denna spänning är (Antonovsky, 1991, s. 12, 34). 

Utvecklingen av den salutogenetiska modellen tog sin början 1970 när Antonovsky höll 
på med att analysera resultaten från en undersökning av hur israeliska kvinnor i olika etniska 
grupper anpassat sig till klimakteriet. De hade ställt en fråga om kvinnorna hade varit i kon-
centrationsläger. När de sedan jämförde den psykiska hälsan hos en grupp överlevande från 
koncentrationsläger med en kontrollgrupp, upptäckte de att 51% av kvinnorna i kontrollgrup-
pen jämfört med 29% av de överlevande från koncentrationsläger hade en ganska god allmän 
psykisk hälsa. Samma sak gällde den kroppsliga hälsan. Visserligen är 51% mycket mer än 
29%, men tänk på vad det betyder att 29% av en grupp överlevande från koncentrationsläger 
hade en god hälsa! Att ha gått igenom den skräck som lägret innebar, sedan under flera år leva 
som flykting för att därefter skapa sig ett nytt liv i ett land som genomlider tre krig…och fort-
farande vara vid tillfredsställande hälsa! Det var det uppseendeväckande resultatet som fick 
Antonovsky att börja formulera det han kom att kalla den salutogenetiska modellen (Anto-
novsky, 1991, s. 11). 

Känsla av sammanhang 
Antonovsky utvecklade begreppet ”känsla av sammanhang”, som förkortas KASAM, med 
utgångspunkt från det salutogenetiska synsättet. ”Känsla av sammanhang” definieras som en 
global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 
men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man 
ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991, s.41). 

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bildar tillsammans 
begreppet ”känsla av sammanhang”. Det handlar om livserfarenheter, hur man hanterar olika 
svåra situationer i livet. Det finns olika strategier för hur individer löser olika typer av pro-
blem som kan uppstå i livet, hur man hanterar t.ex. sorg. Det kan hanteras på ett mer eller 
mindre framgångsrikt sätt. Det är det som bygger upp KASAM. Relationerna mellan de tre 
komponenterna innebär att det finns dynamiska samband mellan dem. De är oupplösligt 
sammanflätade. Men man kan ha olika hög eller låg nivå på de tre olika komponenterna. För 
att kunna mäta känsla av sammanhang har Antonovsky utarbetat ett frågeformulär med 29 
frågor. 
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Begriplighet 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning upplevelsen är förnuftsmässigt begriplig, som in-
formation som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig i stället för motsatsen – 
kaotisk, oordnad, slumpmässig oväntad och oförklarlig. En människa med hög känsla av be-
griplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förut-
sägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förkla-
ra. Det är viktigt att lägga märke till att detta inte säger någonting om stimulis önskvärdhet. 
Död, krig, och misslyckanden kan förekomma, men en sådan människa förmår att göra dem 
(be)gripbara (Antonovsky, 1991, s. 39). 

Hanterbarhet 
Hanterbarhet definieras som den grad till vilken man upplever att man har resurser till förfo-
gande för att möta de krav som omgivningen ställer. Det kan vara resurser som är under ens 
egen kontroll eller som kontrolleras av behöriga andra – ens make eller hustru, vänner, kolle-
ger – som man känner att man kan räkna med och som man litar på. Har man en hög känsla av 
hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att 
livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man att 
kunna reda sig och inte sörja för alltid (Antonovsky, 1991, s. 40). 

Meningsfullhet 
Meningsfullhet innebär vikten att vara delaktig, som medverkande i de processer som skapar 
såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. Antonovsky betraktar meningsfullhet som be-
greppets motivationskomponent. De som bedömdes ha en stark KASAM hade intressen i livet 
som var viktiga för dem, som de var mycket engagerade i. Intressen som hade betydelse för 
dem i känslomässig, och inte bara kognitiv mening. Det som skedde inom dessa områden be-
traktades i regel som utmaningar, värda känslomässig investering och engagemang. De som 
hade lägst KASAM visade i extremfallen få tecken på att det över huvud taget fanns någon-
ting i deras liv som betydde särskilt mycket för dem. Formellt syftar meningsfullhet på i vil-
ken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av 
de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engage-
mang och hängivelse, är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre 
hade varit utan. Det betyder inte att den som har ett högt värde på meningsfullhet blir glad när 
någon dör, om han eller hon måste genomgå en allvarlig operation eller blir avskedad. Men 
när dessa olyckliga upplevelser påtvingas en sådan människa, drar han eller hon sig inte för 
att konfronteras med utmaningen, inställd på att söka en mening i den och göra sitt bästa för 
att med värdigheten i behåll komma igenom den (Antonovsky, 1991, s. 40f). 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras först det material som använts. Därefter beskrivs tillvägagångssätt, 
analysmetod och vilka frågor jag har valt att ta med i studien. Slutligen tas aspekter om validi-
tet, reliabilitet och generaliserbarhet upp. 

Metoden jag har använt i denna undersökning är en kvantitativ metod med en deduktiv 
ansats. Att jag skulle använda en kvantitativ metod var en självklarhet för mig, eftersom min 
undersökning bygger på ett redan insamlat datamaterial. 

Material och tillvägagångssätt 
Datamaterialet är från Swedish panel study of living conditions of the oldest old, SWEOLD 
från 1992. Frågeformuläret bestod av 141 frågor om tidigare yrke, hälsa, funktionsförmåga, 
kognitiv funktion och frågor om sociala relationer. Intervjuundersökningen gick till på det 
sättet att det var professionella personer från IMU Testologen som genomförde intervjuerna 
och fyllde i frågeformulären. Antingen var det direktintervju i den äldres hem, i eget boende 
eller i särskilt boende, eller per telefon. Eller också var det indirekt intervju, där någon anhö-
rig eller närstående fick besvara frågorna, om den äldre var för sjuk för att själv kunna svara. 
Jag har fått tillgång till det här materialet genom Ingemar Kåreholt, som arbetar som forskare 
på Aging Research Center i Stockholm. 

Urval 
Undersökningen är baserad på ett oberoende slumpmässigt urval från en population bestående 
av äldre från 77 år och uppåt i hela Sverige. I intervjuundersökningen medverkade 537 perso-
ner i åldern 77-99 år. Alla län i Sverige finns representerade. Både äldre som bor i eget boen-
de och äldre i särskilt boende ingick i undersökningen. Särskilt boende är antingen äldreboen-
de som ålderdomshem, gruppboende för dementa, sjukhem eller sjukhus. 

Bortfall 
Bortfallet var mycket lågt, endast c:a 5 %. Bortfallet brukar vara mycket högre i sådana här 
studier, speciellt när det handlar om äldre. En förklaring kan vara att de är för sjuka för att 
kunna medverka. De frågor som analyseras i denna studie besvarades inte vid indirekta inter-
vjuer av en nära anhörig, därför finns dessutom ett litet internt bortfall. Analyserna i uppsat-
sen baseras därför på mellan 421 och 462 observationer. 

Analysmetod 
Jag har valt vissa frågor från frågeformuläret, som var speciellt viktiga för min undersökning. 
Frågorna var strukturerade, vilket innebär fasta svarsalternativ. Materialet har analyserats med 
hjälp av dataprogrammet SPSS (Statistical Package of Social Science) 13.0, och resultatet 
redovisas i form av korstabeller, där eventuella skillnader signifikanstestats med x2-test och 
Fisher’s exact test. För att resultatet ska vara signifikant, d.v.s. att resultatet inte beror på 
slumpen, ska P-värdet vara mindre än 0,05. De mått på socioekonomisk position som har an-
vänts i den här studien är baserade på inkomst, kontantmarginal, utbildningsnivå och social-
klass beroende på tidigare yrke. 

Beroende variabler 
De frågor som ligger till grund är bifogade som bilaga. 
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Livstillfredsställelse 
Livstillfredsställelse med definitionen förväntningar i förhållande till uppnådda mål och i hur 
hög grad psykologiska och sociala behov blivit tillgodosedda (Ryff, 1989, s. 1071) är mätt 
med tre frågor. Dessa frågor är: 

• Har du eller ni någon som håller uppsikt över dig för att se om allt står rätt till t ex ge-
nom fönster, telefon, besök eller liknande? (Make/maka/sammanboende räknas inte) 
(psykologiska och sociala behov blivit tillgodosedda) 

• Om du tänker tillbaka på de senaste 10 åren, tycker du att dina levnadsförhållanden 
under denna tid försämrats, förbättrats eller varit i stort sett oförändrade? (förvänt-
ningar i förhållande till uppnådda mål) 

• Om du hade fått ”leva om ditt liv”, är det mycket eller lite som du då skulle vilja ha 
gjort annorlunda? (förväntningar i förhållande till uppnådda mål) 

Välbefinnande 
Välbefinnande med definitionen självuppfattning, positiva relationer till viktiga personer, 
graden av autonomi och kontroll, förmågan att bemästra vardaglig omgivning, uppnådda 
livsmål och personlig mognad (Ryff, 1989, s. 1071). Hit skulle ADL och IADL kunna höra, 
men har uteslutits, eftersom jag har valt att inte ta med frågor som handlar om hälsa och funk-
tionsförmåga. Activities of Daily Living är t.ex. att äta själv, gå på toaletten, stiga upp ur 
sängen. Instrumental Activities of Daily Living är t.ex. att kunna handla själv, laga mat, städa. 

• Boendesituation, om de bor i eget boende eller i särskilt boende (graden av autonomi 
och kontroll, förmågan att bemästra vardaglig omgivning) 

• Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har du någon anhörig eller nära vän som 
ställer upp om du behöver prata med någon om personliga bekymmer? (positiva rela-
tioner till viktiga personer) 

• Om du eller ni skulle råka ut för något tillbud, bli liggande sjuk eller liknande, räknar 
du med att någon skulle lägga märke till detta? (positiva relationer till viktiga perso-
ner) 

• Händer det att du besväras av ensamhet? (självuppfattning, personlig mognad) 

Livskvalitet 
Livskvalitet med definitionen subjektiv värdering av sitt livsinnehåll, livets helhet eller hälsa, 
familj, arbete, fritid, sociala relationer, emotioner, ekonomi (Dehlin & Hagberg, 2000, s. 
430). 

• Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något av dina barn inklusive svär-
söner/svärdöttrar? (familj) 

• Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med detta/dessa syskon/släktingar? 
(familj) 

• Brukar du göra något av följande: Fiska, jaga, sköta trädgård, gå på bio, teater, konser-
ter, museer, utställningar, gå på restaurang, gå på dans, läsa böcker, läsa dagstidningar, 
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gå på promenader, hjälpa andra familjemedlemmar med att passa barn eller andra små 
tjänster, besöka vänner och bekanta, ha vänner och bekanta på besök, delta i studie-
cirklar eller kurser, bingo, spela musikinstrument, sjunga i kör, syssla med hobbyverk-
samhet t ex sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken eller liknande, lösa korsord  
(fritid, sociala relationer) 

• Hur vill du själv värdera dina levnadsförhållanden? Sett i stort, tycker du att du har det 
mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? (subjektiv värdering av sitt 
livsinnehåll) 

• Om du tänker tillbaka på ditt liv, tycker du då att du har haft mer eller mindre mot-
gångar än andra människor? (livets helhet) 

Känsla av sammanhang 
Antonovsky (1991) rekommenderar att man ställer minst 13 frågor för att mäta ”känsla av 
sammanhang” (KASAM). Jag använder mig av tre frågor för att mäta viktiga aspekter av 
KASAM. Detta ger naturligtvis inte en fullständig mätning av KASAM. Dessa frågor ger 
dock en bild av hur personerna i studien har haft förmågan att t.ex. hantera svårigheter i livet, 
och om de känner meningsfullhet. Anledningen till att jag har valt just dessa frågor för att 
mäta KASAM, är att de väldigt mycket liknar frågor som Antonovsky själv hade i sitt fråge-
formulär för att mäta KASAM. Dessa frågor är starkt inspirerade av Antonovsky. 

Dessa frågor har jag använt för att mäta känsla av sammanhang: 

• Hur vill du själv värdera dina levnadsförhållanden? Sett i stort, tycker du att du har det 
mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 

• Om du tänker tillbaka på ditt liv, tycker du då att du har haft mer eller mindre mot-
gångar än andra människor? 

• Om du hade fått ”leva om ditt liv”, är det mycket eller lite som du då skulle vilja ha 
gjort annorlunda? 

Livstillfredsställelse, välbefinnande, livskvalitet och känsla av sammanhang 
Samtliga fyra beroende variabler har hanterats på samma sätt. Först har ett summerade index 
skapats av de relevanta frågorna (se ovan). I bilagan med frågorna redovisas koderna för de 
frågor som använts till något av dessa index. Var och en av dessa index har delats in i fyra 
kategorier med samma spann. Den lägsta kategorin har i samtliga fall innehållit mycket få 
observationer. Därför har jag slagit ihop de två lägsta kategorierna och behållit tre kategorier i 
mina analyser. Dessa kategorier har jag kallat låg, mellan och hög. Frågorna har olika antal 
svarsalternativ. Därför har svarsalternativen kodats om så att det ”sämsta” svarsalternativet 
har värdet 0, och det ”bästa” svarsalternativet har värdet 2. En tvådelad variabel har t.ex. ko-
dats om till värdena 0 och 2, och en 4-delad variabel har kodats om till 0, 0,67, 1,33 och 2. Då 
har 0-0,67 fått värdet 0, 0,68-1,33 har fått värdet 1 och 1,34-2 har fått värdet 2. I de frågor där 
svarsalternativet ”vet ej” finns med, har det kodats om till 1, d.v.s. mittenvärdet, värdet mellan 
det ”sämsta” och det ”bästa” svarsalternativet. 
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Socioekonomisk position 
Som olika mått på socioekonomisk position har jag använt följande frågor från frågeformulä-
ret: 

• Vad har du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under din yrkesverksamma 
tid? Yrke är efter datainsamlingen kodat som arbetare, tjänstemän, företagare och 
bönder. I mina analyser har företagare och bönder slagits samman. 

• Utbildning, antal år: lägst antal år: 2 år, högst antal år: 20 år, medelvärde: 7,4 år och 
median 7 år. Utbildning är dikotomiserat till i kategorierna 2-8 år och 9 år eller mer. 

• Inkomst: lägst årsinkomst: 34.500, högst årsinkomst: 405.800, medelvärde: 88.400 kr. 
Inkomstuppgifterna är baserade på registeruppgifter. Inkomst är indelat i fyra kvarti-
ler. De lägsta två inkomstkategorierna (kvartilerna) har i samtliga fall liknat varandra 
med avseende på de beroende variablerna. Därför har de två kvartilerna med lägst in-
komst slagits samman. De återstående tre grupperna har kallats låg, mellan och hög. 
De med låg inkomst hade årsinkomst 34.500-66.200 kr., de med mellan-inkomst hade 
66.600-99.800 kr. och de med hög inkomst hade 99.900-405.800 kr. 

• Om du plötsligt skulle hamna i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 
10.000 kronor, skulle du kunna klara det? (Ja/Nej) 

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. Med reliabilitet menas att 
man är så noggrann som möjligt och inte gör några slarvfel under datainsamlingen och data-
bearbetningen (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 61, 67). 

Ett validitetsproblem kan vara att frågeformulären är ifyllda av den som intervjuat. An-
nars brukar enkäten fyllas i av personen själv, som också är anonym. En fördel är att svarsfre-
kvensen blir hög, till skillnad från t.ex. postenkäter där bortfallet kan bli mycket högt. Ett an-
nat validitetsproblem kan vara mina val av frågor som jag har använt för att mäta livstillfreds-
ställelse, välbefinnande, livskvalitet och känsla av sammanhang. Om jag hade valt andra frå-
gor, så kanske resultaten hade blivit annorlunda. 

Eftersom personalen som har genomfört intervjuerna och fyllt i frågeformulären är pro-
fessionella, så förutsätter jag att det inte finns några större systematiska fel i genomförandet 
av datainsamlingen. Detta gäller även inmatningen av datamaterialet i dataprogrammet SPSS. 

Generaliserbarhet 
Totalurval och slumpmässiga urval är de överlägset bästa formerna av urval när det gäller att 
generalisera resultaten (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 191). 

När det gäller kvantitativa undersökningar, så kan man generalisera, om inte bortfallet 
är högt. Eftersom det här var ett slumpmässigt urval och bortfallet var mycket lågt, c:a 5%, så 
finns det stora förutsättningar för att man kan generalisera resultaten. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten i fyra olika tabeller. 
 
Bland de som studerades hade: 

• 110 personer (26%) låg nivå, 176 personer (42%) mellan-nivå och 138 personer (33%) 
hög nivå i livstillfredsställelse 

• 6 personer (1%) låg nivå, 51 personer (12%) mellan-nivå och 364 personer (87%) hög 
nivå i välbefinnande 

• 72 personer (16%) låg nivå, 253 personer (57%) mellan-nivå och 122 personer (27%) 
hög nivå i livskvalitet 

• 21 personer (4%) låg nivå, 206 personer (45%) mellan-nivå och 235 personer (51%) 
hög nivå i känsla av sammanhang 

• 224 personer (48%) låg inkomst, 115 personer (25%) mellan-inkomst och 122 perso-
ner (26%) hög inkomst 

• 398 personer (86%) bra kontantmarginal och 64 personer (14%) dålig kontantmarginal 

• 81 personer (18%) hög utbildning och 379 personer (82%) låg utbildning 

Bland de som studerades var: 

• 196 personer (42%) f.d. arbetare, 135 personer (29%) f.d. tjänstemän och 131 personer 
(28%) f.d. företagare eller bönder 
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Socioekonomisk position och livstillfredsställelse 
 
I tabell 1 presenteras sambandet mellan livstillfredsställelse och fyra mått på socioekonomisk 
position. Dessa mått är inkomst, kontantmarginal, socialklass och utbildning. 
 
Tabell 1. Sambandet mellan socioekonomisk position och livstillfredsställelse bland äldre (77+) i 
Sverige. Antal och andel personer med olika livstillfredsställelse redovisas för personer med olika 
socioekonomisk position. Antal observationer är 424. 
 

 
 

 
Livstillfredsställelse 

  
P-värde 

Socio-
ekonomisk 
position  Låg Mellan Hög  
Inkomst Låg 44 (22%) 88 (45%) 65 (33%)  
Alla Mellan 33 (31%) 41 (38%) 34 (31%)  
 Hög 33 (28%) 46 (39%) 39 (33%) 0,540 
Män Låg 13 (37%) 13 (37%) 9 (26%)  
 Mellan 24 (47%) 16 (31%) 11 (22%)  
 Hög 22 (26%) 37 (43%) 26 (31%) 0,178 
Kvinnor Låg 31 (19%) 75 (46%) 56 (35%)  
 Mellan 9 (16%) 25 (44%) 23 (40%)  
 Hög 11 (33%) 9 (27%) 13 (40%) 0,198 
Kontant- Bra 93 (25%) 149 (40%) 132 (35%)  
marginal Dålig 17 (34%) 27 (54%) 6 (12%) 0,002 
Män Bra 54 (33%) 62 (38%) 46 (29%)  
 Dålig 5 (56%) 4 (44%) 0 (0%) 0,118 
Kvinnor Bra 39 (18%) 87 (41%) 86 (41%)  
 Dålig 12 (29%) 23 (56%) 6 (15%) 0,004 
Social- Arbetare 51 (29%) 70 (40%) 53 (31%)  
klass Tjänstemän 28 (21%) 56 (43%) 47 (36%)  
 Företagare 

& bönder 
 
31 (26%) 

 
50 (42%) 

 
38 (32%) 

 
0,624 

Män Arbetare 30 (45%) 24 (36%) 13 (19%)  
 Tjänstemän 1

 
2 (19%) 2

 
9 (47%) 2

 
1 (34%)  

  Företagare 
& bönder 17 (40%) 13 (31%) 12 (29%) 0,023 

Kvinnor Arbetare 21 (20%) 46 (43%) 40 (37%)  
 Tjänstemän 1

 
6 (23%) 2

 
7 (39%) 2

 
6 (38%)  

  Företagare 
& bönder 14 (18%) 37 (48%) 26 (34%) 0,855 

Utbildning Hög 22 (27%) 30 (37%) 29 (36%)  
 Låg 87 (25%) 145 (43%) 109 (32%) 0,645 
Män Hög 14 (30%) 18 (39%) 14 (30%)  
 Låg 45 (36%) 48 (38%) 32 (26%) 0,765 
Kvinnor Hög 8 (23%) 12 (34%) 15 (43%)  
 Låg 42 (19%) 97 (45%) 77 (36%) 0,501 
Alla  110 (26%) 176 (42%) 138 (33%)  
Alla män  59 (34%) 66 (39%) 46 (27%)  
Alla kvinnor  51 (20%) 110 (44%) 92 (36%) 0,002 
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När det gäller sambandet mellan inkomst och livstillfredsställelse så finns det inget signifi 
kant samband varken för samtliga, eller för män och kvinnor separat. P-värdet för samtliga är 
0,540. Nästan hälften av de som har låg inkomst ligger på mellan-nivå i livstillfredsställelse. 
Det är nästan lika många med hög inkomst som ligger på mellan-nivå. För män är det något 
fler som har mellaninkomst som har låg livstillfredsställelse. Och något fler som har hög in-
komst som har mellan-nivå i livstillfredsställelse. Här är P-värdet 0,178. För kvinnor ligger de 
flesta, de med låg inkomst och mellaninkomst på mellan-nivå i livstillfredsställelse. P-värdet 
är 0,198. 

Att ha god kontantmarginal är definierat som att kunna få fram 10.000 på en vecka. 
Sambandet mellan kontantmarginal och livstillfredsställelse för samtliga är signifikant. De 
flesta som har bra kontantmarginal ligger på mellan- eller hög nivå i livstillfredsställelse. Och 
de flesta som har dålig kontantmarginal ligger på mellan- eller låg nivå i livstillfredsställelse. 
Här är P-värdet 0,002. När det gäller män ligger de flesta med bra kontantmarginal på mellan-
nivå i livstillfredsställelse. De flesta som har dålig kontantmarginal ligger på låg eller mellan-
nivå. Ingen som har dålig kontantmarginal ligger på hög nivå i livstillfredsställelse. Skillna-
den är dock ej signifikant, för P-värdet är 0,118. För kvinnor ligger de flesta med bra kon-
tantmarginal på mellan- eller hög nivå. Och för de med dålig kontantmarginal ligger de flesta 
på mellan- eller låg nivå i livstillfredsställelse. Här är P-värdet 0,004 som är signifikant. 

Vad gäller socialklass utifrån tidigare yrke för samtliga (kvinnor som har varit hemma-
fruar har indelats efter makens tidigare yrke) är skillnaden inte signifikant. Det är ungefär lika 
många som ligger på låg-, mellan- och hög nivå i livstillfredsställelse oavsett tidigare yrke. 
Men det är något fler av de f.d. tjänstemännen som har hög livstillfredsställelse än de f.d. ar-
betarna och företagarna/bönderna. P-värdet är 0,624. För enbart männen har socialklassen 
tydligen större betydelse, här är skillnaderna signifikanta. De flesta av de f.d. arbetarna har låg 
nivå, och de flesta av de f.d. tjänstemännen har mellan- eller hög nivå i livstillfredsställelse. 
P-värdet är 0,023. För kvinnorna har det mindre betydelse vilken socialklass de tillhör. Det är 
mer jämnt fördelat mellan låg-, mellan– och hög nivå. Det vi kan se är att de flesta av de f.d. 
företagarna och bönderna ligger på mellan-nivå i livstillfredsställelse. Här är P-värdet 0,855. 

Utbildning har inte heller så stor betydelse för livstillfredsställelse. För samtliga är P-
värdet 0,645. Inte heller för män eller kvinnor separat har utbildningen särskilt stor betydelse 
för vilken nivå de ligger på i livstillfredsställelse. Det är ganska jämnt fördelat mellan hög och 
låg utbildningsnivå och låg-, mellan- och hög nivå i livstillfredsställelse. För män är P-värdet 
0,765 och för kvinnor 0,501. 

Sammantaget visar resultaten att det finns ett samband mellan kontantmarginal och livs-
tillfredsställelse, främst för kvinnor. Det finns också ett samband mellan socialklass och livs-
tillfredsställelse, men bara för män. Men det finns däremot inte något samband mellan in-
komst respektive utbildning och livstillfredsställelse. 

Slutligen tittar vi på relationen livstillfredsställelse-samtliga och livstillfredsställelse-
kön. Här kan vi se att både när det gäller samtliga, och män och kvinnor separat, ligger de 
flesta på mellan-nivå i livstillfredsställelse. När vi jämför män och kvinnor kan vi se att det 
finns en liten skillnad. Något fler män än kvinnor har låg nivå, och ganska många fler kvinnor 
än män har hög nivå i livstillfredsställelse. Skillnaden mellan män och kvinnor är signifikant, 
P-värdet är 0,002. 
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Socioekonomisk position och välbefinnande 
 
I tabell 2 presenteras sambandet mellan välbefinnande och fyra mått på socioekonomisk posi-
tion. Dessa mått är inkomst, kontantmarginal, socialklass och utbildning. 
 
Tabell 2. Sambandet mellan socioekonomisk position och välbefinnande bland äldre (77+) i Sveri-
ge. Antal och andel personer med olika välbefinnande redovisas för personer med olika socioeko-

omisk position. Antal observationer är 421. n
 

 
 

 
Välbefinnande 

  
P-värde 

Socio-
ekonomisk 
position  Låg Mellan Hög  
Inkomst Låg 3 (2%) 22 (11%) 171 (87%)  
Alla Mellan 0 (0%) 15 (14%) 93 (86%)  
 Hög 3 (3%) 14 (12%) 99 (85%) 0,586 
Män Låg 3 (9%) 4 (12%) 27 (79%)  
 Mellan 0 (0%) 6 (11%) 46 (89%)  
 Hög 2 (2%) 11 (13%) 70 (84%) 0,296 
Kvinnor Låg 0 (0%) 18 (11%) 144 (89%)  
 Mellan 0 (0%) 9 (16%) 47 (84%)  
 Hög 1 (3%) 3 (9%) 29 (88%) 0,216 
Kontant- Bra 6 (2%) 43 (12%) 320 (87%)  
marginal Dålig 0 (0%) 8 (15%) 44 (85%) 0,579 
Män Bra 5 (3%) 19 (12%) 136 (85%)  
 Dålig 0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 0,497 
Kvinnor Bra 1 (1%) 24 (11%) 184 (88%)  
 Dålig 0 (0%) 6 (14%) 37 (86%) 0,673 
Social- Arbetare 0 (0%) 18 (10%) 158 (90%)  
klass Tjänstemän 3

 
 (2%) 1

 
6 (13%) 1

 
09 (85%)  

  Företagare 
& bönder 3 (3%) 17 (14%) 97 (83%) 0,137 

Män Arbetare 0 (0%) 6 (9%) 61 (91%)  
 Tjänstemän 2 (3%) 9 (15%) 50 (82%)  
 Företagare 

& bönder 
 
3 (7%) 

 
6 (15%) 

 
32 (78%) 

 
0,163 

Kvinnor Arbetare 0 (0%) 12 (11%) 97 (89%)  
 Tjänstemän 1 (2%) 7 (10%) 59 (88%)  
 Företagare 

& bönder 
 
0 (0%) 

 
11 (14%) 

 
65 (86%) 

 
0,593 

Utbildning Hög 2 (2%) 11 (14%) 66 (84%)  
 Låg 4 (1%) 40 (12%) 296 (87%) 0,450 
Män Hög 2 (4%) 7 (16%) 36 (80%)  
 Låg 3 (2%) 14 (11%) 107 (86%) 0,526 
Kvinnor Hög 0 (0%) 4 (12%) 30 (88%)  
 Låg 1 (1%) 26 (12%) 189 (87%) 1,000 
Alla  6 (1%) 51 (12%) 364 (87%)  
Alla män  5 (3%) 21 (12%) 143 (85%)  
Alla kvinnor  1 (1%) 30 (12%) 221 (88%) 0,100 
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När det gäller sambandet mellan inkomst och välbefinnande för samtliga, både män och kvin-
nor, finns det ingen signifikant skillnad beroende på om inkomsten är hög eller låg. Här har de 
allra flesta ett högt välbefinnande, oavsett inkomst. P-värdet är 0,586. Resultatet är ungefär 
detsamma när man skiljer på män och kvinnor. Både män och kvinnor har ett högt välbefin-
nande oavsett inkomst. Ingen av männen med mellaninkomst har ett lågt välbefinnande och 
ingen av kvinnorna med låg eller mellaninkomst har ett lågt välbefinnande. För män är P-
värdet 0,296 och för kvinnor 0,216. 

Även när det gäller sambandet mellan kontantmarginal och välbefinnande för samtliga 
blir resultatet liknande. De allra flesta har ett högt välbefinnande. P-värdet är 0,579. För män-
nen har också de flesta ett högt välbefinnande. Men det är väldigt få av männen som har dålig 
kontantmarginal, bara nio män. Här är P-värdet 0,497. Samma sak när det gäller kvinnor, de 
allra flesta har ett högt välbefinnande. Men det är betydligt fler kvinnor som har dålig kon-
tantmarginal, 43 kvinnor jämfört med nio män. Ingen av männen eller kvinnorna med dålig 
kontantmarginal hade ett lågt välbefinnande. Däremot hade några få med bra kontantmarginal, 
särskilt män, ett lågt välbefinnande. För kvinnor är P-värdet 0,673. 

För effekten av socialklass baserad på tidigare yrke för samtliga finns en signifikant 
skillnad mellan arbetare och övriga (P-värdet är 0,050) (ej presenterat i tabellen). Skillnaden 
mellan de tre grupperna är dock inte signifikant. P-värdet är 0,137. Ingen av de f.d. arbetarna 
har ett lågt välbefinnande, men däremot några få av de f.d. tjänstemännen och företagarna. 
För kvinnor finns inget samband mellan socialklass och välbefinnande, men för män finns en 
liten skillnad mellan arbetare och övriga. Skillnaden är signifikant på 10%-nivå (P-värdet är 
0,083) (ej presenterat i tabellen). När alla tre grupperna jämförs med varandra är P-värdet för 
män 0,163 och för kvinnor 0,593. 

Och när det gäller sambandet mellan utbildning och välbefinnande blir det samma re-
sultat även här. De allra flesta, både män och kvinnor har ett högt välbefinnande oavsett låg 
eller hög utbildning. Men ingen av kvinnorna med hög utbildning har ett lågt välbefinnande. 
För samtliga är P-värdet 0,450 och för män är det 0,526. För kvinnor är P-värdet 1,000. 

Sammantaget visar resultaten att det inte finns något signifikant samband mellan vare 
sig inkomst, kontantmarginal eller utbildning och välbefinnande, varken för samtliga eller för 
män och kvinnor separat. Det finns dock en viss skillnad mellan arbetare och övriga bland 
män. 

Slutligen kan vi se när det gäller relationen välbefinnande-samtliga och välbefinnande-
kön, så ligger de flesta på en hög nivå av välbefinnande. Fördelningen ser ungefär likadan ut 
för både män och kvinnor. Några få fler män än kvinnor har ett lågt välbefinnande. Och några 
fler kvinnor än män har ett högt välbefinnande. Här är P-värdet 0,100. 
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Socioekonomisk position och livskvalitet 
 
I tabell 3 presenteras sambandet mellan livskvalitet och fyra mått på socioekonomisk position. 
Dessa mått är inkomst, kontantmarginal, socialklass och utbildning. 
 
Tabell 3. Sambandet mellan socioekonomisk position och livskvalitet bland äldre (77+) i Sverige. 
Antal och andel personer med olika livskvalitet redovisas för personer med olika socioekonomisk 

osition. Antal observationer är 447. p
 

  
Livskvalitet 

  
P-värde 

Socio-
ekonomisk 
position  Låg Mellan Hög  
Inkomst Låg 43 (20%) 116 (53%) 58 (27%)  
Alla Mellan 18 (16%) 63 (57%) 30 (27%)  
 Hög 11 (9%) 73 (62%) 34 (29%) 0,157 
Män Låg 11 (26%) 26 (62%) 5 (12%)  
 Mellan 9 (16%) 32 (58%) 14 (26%)  
 Hög 6 (7%) 53 (61%) 28 (32%) 0,014 
Kvinnor Låg 32 (18%) 90 (52%) 53 (30%)  

 Mellan 9 (16%) 31 (55%) 16 (29%)  

 Hög 5 (16%) 20 (65%) 6 (19%) 0,738 
Kontant- Bra 48 (12%) 221 (58%) 114 (30%)  
marginal Dålig 24 (38%) 32 (50%) 8 (12%) 0,000 
Män Bra 18 (11%) 107 (63%) 45 (27%)  
 Dålig 8 (57%) 4 (29%) 2 (14%) 0,000 
Kvinnor Bra 30 (14%) 114 (54%) 69 (32%)  
 Dålig 16 (32%) 28 (56%) 6 (12%) 0,002 
Social- Arbetare 35 (18%) 109 (56%) 50 (26%)  
Klass Tjänstemän 1

 
9 (15%) 7

 
8 (60%) 3

 
2 (25%)  

  Företagare 
& bönder 18 (15%) 66 (53%) 40 (32%) 0,584 

Män Arbetare 11 (14%) 50 (66%) 15 (20%)  
 Tjänstemän 7 (11%) 40 (62%) 17 (27%)  
 Företagare 

& bönder 
 
8 (18%) 

 
21 (48%) 

 
15 (34%) 

 
0,301 

Kvinnor Arbetare 24 (20%) 59 (50%) 35 (30%)  
 Tjänstemän 12 (18%) 38 (59%) 15 (23%)  
 Företagare 

& bönder 
 
10 (13%) 

 
45 (56%) 

 
25 (31%) 

 
0,508 

Utbildning Hög 10 (13%) 43 (56%) 24 (31%)  
 Låg 62 (17%) 209 (57%) 97 (26%) 0,601 
Män Hög 5 (11%) 26 (58%) 14 (31%)  
 Låg 21 (15%) 85 (61%) 33 (24%) 0,572 
Kvinnor Hög 5 (16%) 17 (53%) 10 (31%)  
 Låg 41 (18%) 124 (54%) 64 (28%) 0,933 
Alla  72 (16%) 253 (57%) 122 (27%)  
Alla män  26 (14%) 111 (60%) 47 (26%)  
Alla kvinnor  46 (17%) 142 (54%) 75 (29%) 0,104 
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När vi tittar på sambandet mellan inkomst och livskvalitet för samtliga, så ligger de flesta på 
mellan-nivå i livskvalitet, oberoende av låg, mellan eller hög inkomst. Men något fler med låg 
inkomst har låg livskvalitet, och något fler med hög inkomst har hög livskvalitet än låg livs-
kvalitet. Skillnaden är inte signifikant, P-värdet är 0,157. Skillnaden mellan dem med hög 
inkomst och övriga är dock signifikant på 10%-nivå (P-värdet är 0,062) (ej presenterat i tabel-
len). När det gäller enbart män så är skillnaden större, här är det betydligt fler med hög in-
komst som ligger på mellan- eller hög nivå i livskvalitet. Och betydligt färre med låg inkomst 
som ligger på en hög nivå i livskvalitet. Här är också skillnaden signifikant, P-värdet är 0,014. 
För kvinnor är det däremot mindre skillnader. De flesta ligger på mellan-nivå i livskvalitet, 
oavsett inkomst. Skillnaden är inte heller signifikant, för P-värdet är 0,738. 

När vi ser på sambandet mellan kontantmarginal och livskvalitet är skillnaderna stora. 
Här ser vi att många fler med bra kontantmarginal ligger på hög eller mellan-nivå i livskvali-
tet. P-värdet för samtliga är 0,000. Det är signifikant. Resultatet blir detsamma både för män 
och för kvinnor separat, men något lite annorlunda för kvinnor, då P-värdet för kvinnor är 
0,002. Men det är signifikant. 

När det gäller effekten av socialklass utifrån tidigare yrke för samtliga, så har det ingen 
större betydelse vilket yrke de har haft. De allra flesta ligger på mellan-nivå i livskvalitet, 
oavsett tidigare yrke. P-värdet är 0,584. Både för män och för kvinnor är resultatet detsamma, 
de flesta ligger på mellan-nivå i livskvalitet. För män är P-värdet 0,301 och för kvinnor 0,508. 

Tittar vi på sambandet mellan utbildning och livskvalitet, så har inte det heller någon 
större betydelse för livskvaliteten. Det är ganska jämnt fördelat i låg- mellan- och hög livskva-
litet både när det gäller samtliga, och män och kvinnor separat. För samtliga är P-värdet 
0,601, för män 0,572 och för kvinnor 0,933. 

Sammantaget visar resultaten att det finns ett samband mellan inkomst och livskvalitet, 
för män. Det finns ett starkt samband mellan kontantmarginal och livskvalitet både för samtli-
ga, och för män och kvinnor separat. Men det finns inte något signifikant samband mellan 
socialklass respektive utbildning och livskvalitet. 

Slutligen relationen livskvalitet-samtliga och livskvalitet-kön, så är det ganska jämnt 
fördelat även där. De flesta ligger på mellan-nivå i livskvalitet och P-värdet är 0,104. 
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Socioekonomisk position och känsla av sammanhang 
 
I tabell 4 presenteras sambandet mellan känsla av sammanhang och fyra mått på socioekono-
misk position. Dessa mått är inkomst, kontantmarginal, socialklass och utbildning. 
 
Tabell 4. Sambandet mellan socioekonomisk position och känsla av sammanhang bland äldre (77+) 
i Sverige. Antal och andel personer med olika känsla av sammanhang redovisas för personer med 

lika socioekonomisk position. Antal observationer är 462. o
 

 
 

Känsla av 
sammanhang 

  
P-värde 

Socio-
ekonomisk 
position  Låg Mellan Hög  
Inkomst Låg 15 (7%) 109 (49%) 100 (44%)  
Alla Mellan 4 (4%) 51 (44%) 60 (52%)  
 Hög 2 (2%) 46 (38%) 74 (61%) 0,029 
Män Låg 8 (18%) 24 (56%) 11 (26%)  
 Mellan 2 (3%) 30 (53%) 25 (44%)  
 Hög 1 (1%) 31 (35%) 56 (64%) 0,000 
Kvinnor Låg 7 (4%) 85 (47%) 89 (49%)  
 Mellan 2 (3%) 21 (36%) 35 (60%)  
 Hög 1 (3%) 15 (44%) 18 (53%) 0,668 
Kontant- Bra 13 (3%) 172 (43%) 213 (54%)  
marginal Dålig 8 (13%) 34 (53%) 22 (34%) 0,001 
Män Bra 8 (5%) 76 (44%) 89 (51%)  
 Dålig 3 (20%) 9 (60%) 3 (20%) 0,015 
Kvinnor Bra 5 (2%) 96 (43%) 124 (55%)  
 Dålig 5 (10%) 25 (51%) 19 (39%) 0,012 
Social- Arbetare 13 (7%) 101 (51%) 82 (42%)  
klass Tjänstemän 2

 
 (2%) 4

 
6 (34%) 8

 
7 (64%)  

  Företagare 
& bönder 6 (5%) 59 (45%) 66 (50%) 0,001 

Män Arbetare 7 (9%) 44 (59%) 24 (32%)  
 Tjänstemän 1 (1%) 18 (28%) 46 (71%)  
 Företagare 

& bönder 
 
3 (6%) 

 
23 (48%) 

 
22 (46%) 

 
0,000 

Kvinnor Arbetare 6 (5%) 57 (47%) 58 (48%)  
 Tjänstemän 1 (1%) 28 (40%) 41 (59%)  
 Företagare 

& bönder 
 
3 (4%) 

 
36 (43%) 

 
44 (53%) 

 
0,595 

Utbildning Hög 1 (1%) 28 (35%) 52 (64%)  
 Låg 19 (5%) 177 (47%) 183 (48%) 0,019 
Män Hög 1 (2%) 13 (28%) 32 (70%)  
 Låg 10 (7%) 72 (51%) 60 (42%) 0,005 
Kvinnor Hög 0 (0%) 15 (43%) 20 (57%)  
 Låg 9 (4%) 105 (44%) 123 (52%) 0,752 
Alla  21 (4%) 206 (45%) 235 (51%)  
Alla män  11 (6%) 85 (45%) 92 (49%)  
Alla kvinnor  10 (4%) 121 (44%) 143 (52%) 0,471 
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När vi först tittar på sambandet mellan inkomst och känsla av sammanhang för samtliga, så 
ser vi att de flesta med hög inkomst har en hög känsla av sammanhang. En ganska stor del av 
de med mellaninkomst har också en hög känsla av sammanhang. Det här är signifikant, P-
värdet är 0,029. Det finns ett positivt samband mellan inkomst och känsla av sammanhang. 
När det gäller männen, är det ännu tydligare, att det är de med hög inkomst som har en hög 
känsla av sammanhang. Och det är fler med låg inkomst som har en låg känsla av samman-
hang. Här är det signifikant, då P-värdet är 0,000. Men när det gäller kvinnor blir resultatet 
helt annorlunda. Det är nästan lika stor andel med låg inkomst som har en hög känsla av 
sammanhang, som med hög inkomst. Det här är inte heller signifikant, P-värdet är 0,668. 

Sen tittar vi på sambandet mellan kontantmarginal för samtliga, då ser vi att det är 
flest med bra kontantmarginal som har en hög känsla av sammanhang. Det här är signifikant, 
då P-värdet är 0,001. Samma resultat är det för män och kvinnor separat. Men det är färre 
män än kvinnor som har dålig kontantmarginal, 15 män och 49 kvinnor har dålig kontantmar-
ginal. P-värdet är 0,015 för män och 0,012 för kvinnor, så det är signifikant. 

Därefter kommer vi till effekten av socialklass baserat på tidigare yrke, och då kan vi se 
att det är störst andel av de f.d. tjänstemännen som har en hög känsla av sammanhang. P-
värdet är 0,001. Och när det gäller enbart män är skillnaderna ännu tydligare, att det är störst 
andel av de f.d. tjänstemännen som har en hög känsla av sammanhang. Det här är signifikant, 
P-värdet är 0,000. För kvinnor blir skillnaderna inte lika tydliga som för männen. Visserligen 
är det fortfarande störst andel av de f.d. tjänstemännen som har en hög känsla av samman-
hang, men även en stor del av företagare och arbetare bland kvinnor har en hög känsla av 
sammanhang. Skillnaderna är inte signifikant, P-värdet är 0,595. 

När det gäller sambandet mellan utbildningsnivå för samtliga, så är det störst andel av 
de med en hög utbildningsnivå som har en hög känsla av sammanhang. P-värdet är 0,019. Det 
syns mycket tydligt för männen, att det är de med en hög utbildningsnivå som har en hög 
känsla av sammanhang. Här är P-värdet 0,005. När det sen gäller kvinnor, så är det annorlun-
da. Det är nästan lika stor andel av de med låg utbildning som har en hög känsla av samman-
hang, som de med hög utbildning. Men det är ingen med hög utbildning som har en låg känsla 
av sammanhang. För kvinnor är det inte heller signifikant, P-värdet är 0,752. 

Sammantaget visar resultaten att det finns ett starkt samband mellan inkomst och känsla 
av sammanhang för män, men inte för kvinnor. Det finns också ett samband mellan kontant-
marginal och känsla av sammanhang för samtliga. Och det finns även ett starkt samband mel-
lan socialklass och känsla av sammanhang, men bara för män. Samma sak mellan utbildning 
och känsla av sammanhang, där finns det också ett samband, men bara för män. 

Slutligen relationen känsla av sammanhang-samtliga och känsla av sammanhang-kön, 
så ligger c:a 5% av samtliga, både bland män och bland kvinnor på en låg nivå av känsla av 
sammanhang. Knappt hälften av samtliga ligger på en mellan-nivå, och drygt hälften av samt-
liga ligger på en hög nivå av känsla av sammanhang. Men det är inte signifikant, för P-värdet 
är 0,471. Det är alltså inte beroende på vilket kön man tillhör, om man har en låg eller hög 
känsla av sammanhang. 
 

 24



Analys 
I detta avsnitt analyseras materialet från resultaten utifrån tidigare forskning som presentera-
des i det första avsnittet, och teoretisk utgångspunkt som presenterades i det tredje avsnittet. 

Socioekonomisk position och livstillfredsställelse 
Med definitionen förväntningar i förhållande till uppnådda mål och i hur hög grad psykolo-
giska och sociala behov blivit tillgodosedda. 

De som har en dålig kontantmarginal, och män som är f.d. arbetare har en låg nivå av 
livstillfredsställelse beroende på att de inte upplever sig ha uppnått sina förväntade ambitio-
ner. Att de hade förväntat sig att få ut mer av livet som helhet, än de har fått. De kanske hade 
förväntat sig att få ett bättre arbete med högre lön, men av olika anledningar så blev det inte 
så. Det kan också tänkas att de inte har fått psykologiska och sociala behov tillgodosedda, 
kanske i alla fall delvis på grund av ekonomiska begränsningar. Det kan också vara tvärtom, 
att de med bra kontantmarginal och de f.d. tjänstemännen har en hög nivå av livstillfredsstäl-
lelse därför att de i högre grad upplever sig ha uppnått sina förväntade ambitioner och att de 
har fått ut mer av livet som helhet än de hade förväntat sig. De kanske har fått psykologiska 
och sociala behov tillgodosedda, vilket kan vara lättare om man har ekonomiska resurser. 

Faktorer av betydelse för livstillfredsställelse bland äldre är fysisk hälsa och funktions-
förmåga, mental hälsa och självkänsla, sociala resurser och materiella resurser (Borg, 2005, s. 
26-32). 

Socioekonomisk position och välbefinnande 
Med definitionen självuppfattning, positiva relationer till viktiga personer, graden av auto-
nomi och kontroll, förmågan att bemästra vardaglig omgivning, uppnådda livsmål och per-
sonlig mognad. 

Eftersom det inte finns något signifikant samband mellan något mått på socioekonomisk 
position och välbefinnande, tolkar jag resultaten som att det är andra faktorer än socioekono-
misk position som har betydelse för välbefinnandet. Troligtvis har hälsan och funktionsför-
mågan stor betydelse för välbefinnandet, men också ens personlighet, och personligheten har 
troligen inte något samband med socioekonomisk position. Enligt tidigare forskning har per-
sonligheten visat sig vara den absolut viktigaste faktorn för upplevelsen av ett högt välbefin-
nande i alla åldrar inklusive de allra äldsta. De som är känslomässigt instabila har ett lågt väl-
befinnande, medan de som är känslomässigt stabila har ett högt välbefinnande. Likaså har de 
som är socialt utåtriktade ett högre välbefinnande i jämförelse med dem som har en mer inåt-
vänd personlighet (Hillerås, 2000, s.10). 

Kanske berodde lågt välbefinnande på deras personlighet, på dålig hälsa eller på att de 
kanske besvärades av ensamhet. Men det var ganska få i undersökningen som hade ett lågt 
välbefinnande. 

Socioekonomisk position och livskvalitet 
Med definitionen subjektiv värdering av sitt livsinnehåll, livets helhet eller hälsa, familj, arbe-
te, fritid, sociala relationer, emotioner, ekonomi. 

Resultaten från sambandet mellan socioekonomisk position och livskvalitet tolkar jag 
som att ekonomin har stor betydelse för livskvaliteten, eftersom inkomsten har stor betydelse 
för män, och kontantmarginal har mycket stor betydelse för både män och kvinnor. De som 
har en bra ekonomi har troligen ett bättre livsinnehåll, i alla fall utifrån egna värderingar. Det 
kan röra sig om att ha råd att t.ex. resa eller utöva aktiviteter som känns meningsfulla, efter-
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som det mesta kostar pengar. God ekonomi kan också ge en trygghetskänsla, att veta att man 
har så att man klarar sig ekonomiskt och kan betala sina räkningar. Även andra faktorer som 
god hälsa, bra relationer med familj och vänner har säkert också en viss betydelse för livskva-
liteten. 

Att det inte finns något samband mellan inkomst och livskvalitet för kvinnor ges här en 
bra illustrerande förklaring av Parker (2002): Inkomsten speglar inte alltid den enskilda indi-
videns faktiska tillgångar. En 80-årig kvinna som bor ensam i en sexrums bostadsrätt på 
Strandvägen i Stockholm kan ha samma inkomst som en annan kvinna som bor i en enrums 
hyreslägenhet i förorten Björkhagen, men deras levnadsstandard och de resurser de förfogar 
över skiljer sig helt åt (Parker, 2002, s. 131). Hagberg (2002) tar upp psykologiska aspekter på 
livskvalitet: Personer som har psykisk kraft och handlingsförmåga upplever den aktuella livs-
kvaliteten bäst. Olika kombinationer av emotionell stabilitet, förmåga att upprätthålla person-
liga relationer, självtillit, originellt tänkande, sällskaplighet och kraft är de personlighetsfakto-
rer som framför allt är kopplade till upplevelse av god livskvalitet (Hagberg, 2002, s. 83). 

Socioekonomisk position och känsla av sammanhang 
Man kan ha olika låg eller hög nivå på de tre olika komponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. De som har en låg känsla av sammanhang har antagligen en låg nivå på 
alla tre komponenter. De som ligger på en mellan-nivå i känsla av sammanhang har troligen 
låg nivå på en eller två av komponenterna, och de som har en hög känsla av sammanhang har 
säkert högt på alla tre komponenterna. 

Resultaten i min undersökning visar att det finns ett starkt samband mellan alla mått på 
socioekonomisk position: inkomst, kontantmarginal socialklass, utbildning och känsla av 
sammanhang för män. Det finns bara ett starkt samband mellan kontantmarginal och känsla 
av sammanhang för kvinnor. Jag tolkar resultaten som att många män som har en hög känsla 
av sammanhang, har bra inkomst, bra kontantmarginal, hög utbildning och är f.d. tjänstemän. 
Antingen så har de uppnått en hög socioekonomisk position därför att de har haft en hög käns-
la av sammanhang, eller så har de uppnått en hög känsla av sammanhang tack vare att de har 
haft en hög socioekonomisk position. 

Att ställas inför en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om re-
sultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur framgångsrik han-
teringen av denna spänning är (Antonovsky, 1991, s. 12, 34). När de som har en låg känsla av 
sammanhang har ställts inför stressorer, har de förmodligen inte kunnat hantera den spänning 
som uppstått på ett framgångsrikt sätt. Medan de som har en hög känsla av sammanhang mås-
te ha kunnat gjort det. Det är förhållandevis många som har en låg socioekonomisk position 
som ändå har en hög känsla av sammanhang. 

Antonovsky beskriver hur förhållandet mellan de tre komponenterna kan se ut för kvin-
nor som har varit hemmafruar. ”Man kan befinna sig i en social roll som, även om den skapar 
livserfarenheter som utmärks av entydighet och en rimlig balans mellan över- och underbe-
lastning, inte ger någon upplevelse av delaktighet i att forma resultatet eftersom ens förmågor 
negligeras. Detta är den klassiska situationen för hemmafrun i medelklassen. Att befinna sig i 
en sådan roll och att ha sådana erfarenheter skulle leda till att man placerade sig högt på 
komponenterna begriplighet och hanterbarhet i KASAM, men lågt på meningsfullhet” (Anto-
novsky, 1991, s. 42). 
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Avslutande diskussion 
I detta avsnitt redogörs för hur uppsatsen frågeställningar besvarats och vilka slutsatser man 
kan dra utifrån det. Vidare diskuteras metodens för- och nackdelar och därefter presenteras 
förslag till vidare forskning. 

Svar på frågeställningarna 
Frågeställningarna var: 

• Hur ser sambandet ut mellan socioekonomisk position och livstillfredsställelse, välbe-
finnande, livskvalitet och känsla av sammanhang bland äldre i Sverige? 

• Hur ser ovanstående samband ut mellan män respektive kvinnor? 

• Hur ser ovanstående samband ut när man använder olika mått på socioekonomisk po-
sition? 

 
Resultaten visar att det finns ett samband mellan kontantmarginal och livstillfredsställelse, 
främst för kvinnor. Det finns också ett samband mellan socialklass och livstillfredsställelse, 
men bara för män. Men det finns däremot inte något samband mellan inkomst respektive ut-
bildning och livstillfredsställelse. 

Resultaten visar också att det inte finns något signifikant samband mellan vare sig in-
komst, kontantmarginal eller utbildning och välbefinnande, varken för samtliga eller för män 
och kvinnor separat. Det finns dock en viss skillnad mellan arbetare och övriga bland män. 

Vidare visar resultaten att det finns ett samband mellan inkomst och livskvalitet, för 
män. Det finns ett starkt samband mellan kontantmarginal och livskvalitet både för samtliga, 
och för män och kvinnor separat. Men det finns inte något signifikant samband mellan social-
klass respektive utbildning och livskvalitet. 

Dessutom visar resultaten att det finns ett starkt samband mellan inkomst och känsla av 
sammanhang för män, men inte för kvinnor. Det finns också ett samband mellan kontantmar-
ginal och känsla av sammanhang för samtliga och ett starkt samband mellan socialklass och 
känsla av sammanhang, men bara för män. Samma sak gäller utbildning och känsla av sam-
manhang, där finns det också ett samband, men bara för män. 
 
Slutsatser: 

• Det finns ett mycket starkare samband mellan socioekonomisk position och det goda 
åldrandet för män än för kvinnor. 

• Kontantmarginal har störst samband med det goda åldrandet och utbildning minst, so-
cialklass och inkomst däremellan. 

• Störst samband finns mellan socioekonomisk position och känsla av sammanhang, 
därefter kommer livskvalitet och livstillfredsställelse, medan det inte alls finns signifi-
kanta samband mellan socioekonomisk position och välbefinnande. 

 
Att sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa är starkt och sambandet mellan so-
cioekonomisk position och välbefinnande obefintligt kan delvis bero på hur dessa index är 
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indelade i grupper. Det är tänkbart att en annan indelning av indexet för välbefinnande skulle 
leda till att man hittar samband mellan välbefinnande och socioekonomisk position. 

Den här undersökningen genomfördes år 1992. Av kvinnorna hade 27 procent varit 
hemarbetande under större delen av sitt vuxna liv. Det är troligen därför som det inte finns 
något samband mellan inkomst, socialklass, utbildning och livstillfredsställelse, välbefinnan-
de, livskvalitet och känsla av sammanhang för kvinnor. Jag tror att om man skulle göra om 
samma undersökning om ungefär tio år, så skulle säkerligen dessa resultat när det gäller kvin-
nor mycket mer likna de resultat som jag fick fram i min undersökning som gällde för män. 
Eftersom kvinnor inte började komma ut på arbetsmarknaden förrän i slutet på 1960-talet, så 
var deras socioekonomiska position före det beroende på deras makes socioekonomiska posi-
tion. Men om ungefär tio år, så har de flesta äldre kvinnor då varit yrkesarbetande under sitt 
vuxna liv. 

Flera författare som har skrivit om det goda åldrandet, livstillfredsställelse, välbefinnan-
de eller livskvalitet har inte tagit upp ekonomiska aspekter. Men jag anser att det har stor be-
tydelse för detta. I mitt arbete i hemtjänsten i äldreomsorgen har jag träffat både fattiga och 
rika äldre. Det kan vara stor skillnad, för enligt mina erfarenheter finns det fattiga äldre som 
lever i rena misären, medan de rika har råd att unna sig det där lilla extra, som kan sätta guld-
kant på tillvaron. 

Metodens för- och nackdelar 
En fördel med kvantitativ metod är att det går att generalisera. En nackdel med att göra en 
undersökning med ett redan insamlat material kan vara att enkätfrågorna inte helt överens-
stämmer med de egna frågorna. Om jag skulle ha utformat enkätfrågorna själv, skulle de kan-
ske ha sett något annorlunda ut. 

Förslag till vidare forskning 
Till vidare forskning kan det vara intressant att göra en liknande undersökning med en kvali-
tativ metod, för att få fram mer djupgående kunskap på individnivå. Ett annat förslag är att 
göra ytterligare en studie utifrån samma frågeformulär, men med materialet som är från år 
2002 i stället, för att se om det har förändrats över tid bland äldre i Sverige. 
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Bilaga 
Frågor från frågeformuläret 
(Efter varje svarsalternativ anges hur det har kodats om inom parentes) 

Boendesituation 

1 Ip bor i vanligt hus (villa, rad- eller kedjehus, lägenhet) (2) 

2 Ip bor i servicehus (inkl servicelägenhet i hus där de flesta är äldre) (1,6) 

3 Gruppboende (t ex 6-10 boende med personal dygnet runt t ex för dementa) (1,2) 

4 Ålderdomshem (ibland kallas det servicehus med helinackordering) (0,8) 

5 Sjukhem (0,4) 

6 Sjukhus (0) 

Utbildning, antal år: Lägst antal år: 2 år, Högst antal år: 20 år, Medelvärde: 7,4 år 

Låg utbildning: 2-8 år (Låg) 

Hög utbildning: 9-20 år (Hög) 

Årsinkomst: Inkomstuppgifterna är baserade på registeruppgifter. 

Låg inkomst  34.500-66.200 (Låg) 

Mellaninkomst 66.600-99.800 (Mellan) 

Hög inkomst  99.900-405.800 (Hög) 

1. Vad har du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under din yrkesverksamma tid? 

(Vad var det för befattning?) (Socialklass: arbetare, tjänstemän, företagare och bönder) 

___________________________________________________________________________ 

8. Om Ip är gift/sammanboende: Vad har din make/maka haft för huvudsakligt yrke eller sys-

selsättning? (Socialklass: arbetare, tjänstemän, företagare och bönder) 

___________________________________________________________________________ 

18. (Om barn på fråga 14:) Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något av dina 

barn inklusive svärsöner/svärdöttrar? 

 1 Dagligen (2) 

 2 Flera gånger i veckan (1,6) 

 3 Någon gång i veckan (1,2) 

 4 Någon gång i månaden (0,8) 

 5 Någon gång i kvartalet (0,4) 

6 Mer sällan eller aldrig (0) 
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24. (Om Ja på fråga 23:) Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med detta/dessa sys-

kon/släktingar? 

 1 Dagligen (2) 

 2 Flera gånger i veckan (1,6) 

 3 Någon gång i veckan (1,2) 

 4 Någon gång i månaden (0,8) 

 5 Någon gång i kvartalet (0,4) 

6 Mer sällan eller aldrig (0) 

26. Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har du någon anhörig eller nära vän som 

ställer upp om du behöver prata med någon om personliga bekymmer? 

(Flera svar möjliga) 

 0 Nej, ingen (0) 

1 Ja, make/maka/sammanboende (2) 

 2 Ja, annan anhörig (2) 

 3 Ja, annan nära vän (2) 

 4 Ja, annan (2) 

27. Om du eller ni skulle råka ut för något tillbud, bli liggande sjuk eller liknande, räknar du 

med att någon skulle lägga märke till detta? 

(Hjälp från make/maka/sammanboende räknas inte) 

 1 Nej, ingen (0) 

 2 Ja, men ej omgående (1) 

 3 Ja, ganska snart (2) 

29. Har du eller ni någon som håller uppsikt över dig för att se om allt står rätt till t ex genom 

fönster, telefon, besök eller liknande? (Make/maka/sammanboende räknas inte) 

 1 Ja (2) 

 2 Nej (0) 

116. Om du plötsligt skulle hamna i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 10.000 

kronor, skulle du kunna klara det? (Kontantmarginal) 

 1 Ja (Bra) 

 2 Nej (Dålig) 
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120. Aktiviteter Brukar du göra något av följande: 

 a) Fiska, jaga 

 b) Sköta trädgård 

 c) Gå på bio, teater, konserter, museer, utställningar 

d) Gå på restaurang 

e) Gå på dans 

f) Läsa böcker 

g) Läsa dagstidningar 

h) Gå på promenader 

i) Hjälpa andra familjemedlemmar med att passa barn eller andra små tjänster 

j) Besöka vänner och bekanta 

k) Ha vänner och bekanta på besök 

l) Delta i studiecirklar eller kurser 

m) Bingo 

n) Spela musikinstrument 

o) Sjunga i kör 

p) Syssla med hobbyverksamhet t ex sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken 

eller liknande 

q) Lösa korsord 

För varje delfråga till fråga 120. (a-q) har svarsalternativen kodats: 

1 Nej (0) 

2 Ja, någon gång (1) 

3 Ja, ofta (2) 

Dessa värden har adderats samman för de olika delfrågorna. Alla som fick ett värde som var 

större än två har kodats om till två. 

129. Hur vill du själv värdera dina levnadsförhållanden? Sett i stort, tycker du att du har det 

mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 

1 Mycket bra (2) 

 2 Ganska bra (1,5) 

 3 Varken bra eller dåligt (1) 

 4 Ganska dåligt (0,5) 

 5 Mycket dåligt (0) 
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130. Om du tänker tillbaka på de senaste 10 åren, tycker du att dina levnadsförhållanden un-

der denna tid försämrats, förbättrats eller varit i stort sett oförändrade? 

 1 Försämrats (0) 

 2 Förbättrats (2) 

 3 Varit i stort sett oförändrade (1) 

131. Händer det att du besväras av ensamhet? 

 1 Nästan alltid (0) 

2 Ofta (0,67) 

 3 Sällan (1,33) 

 4 Nästan aldrig (2) 

133. Om du tänker tillbaka på ditt liv, tycker du då att du har haft mer eller mindre motgångar 

än andra människor? 

 1 Mer av motgångar än andra (0) 

 2 Ungefär som andra (1) 

 3 Mindre av motgångar än andra (2) 

 4 Vet ej (1) 

134. Om du hade fått ”leva om ditt liv”, är det mycket eller lite som du då skulle vilja ha gjort 

annorlunda? 

 1 Mycket (0) 

 2 Ganska mycket (0,67) 

 3 Ganska lite (1,33) 

 4 Lite (2) 

 5 Vet ej (1) 
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