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Sammanfattning 
Bakgrund Med en befolkning som blir allt äldre är det viktigt att ha kunskaper kring hur 

ohälsosamma levnadsvanor är fördelade bland äldre individer. Hälsobeteenden hos äldre, 

såsom alkoholkonsumtion och rökning, riskerar att bli en stor kostnad för samhället bland 

annat i form av sjukvårdskostnader. För att kunna planera det framtida sjukvårdsbehovet, 

samt för att ge kunskap kring vart förebyggande åtgärder är mest behövliga, krävs en 

förståelse kring hur de hälsoskadliga levnadsvanorna är fördelade i befolkningen. Syfte  

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur socioekonomisk status vid olika tillfällen i 

livsspannet är kopplat till alkoholkonsumtion och rökning hos äldre. Metod Med hjälp av 

nationellt representativt datamaterial från de longitudinella undersökningarna SWEOLD och 

LNU har information från 982 individer, 77 år och äldre, analyserats med hjälp av logistiska 

regressioner. Det är i snitt 22,5 års uppföljning mellan den intervju som gjordes tidigare i livet 

och den som gjordes senare i livet. Den information som har använts, utöver kontrollvariabler, 

innefattar rökvanor, alkoholvanor, socioekonomisk status i barndomen samt socioekonomisk 

status i vuxen ålder. Socioekonomisk status mättes genom utbildning och socialklass 

(huvudsakligt yrke).  Resultat Analyserna visar att frekvent alkoholkonsumtion i äldre dar är 

associerat till hög socioekonomisk status, både i barndom och i vuxen ålder. Rökning är också 

associerat med en hög socioekonomisk status, med undantag för män vad gäller egen 

socialklass samt faders socialklass. För dem är rökning associerat med låg socialklass. Det 

finns även samband mellan social mobilitet och dessa hälsobeteenden. Bland män har både 

individer som gjort en uppåtriktad klassresa och som har varit stabila i den höga klassen en 

mindre sannolikhet för att vara rökare än dem som varit stabila i den låga klassen. Hos 

kvinnor finns en mindre sannolikhet hos dem som gjort en nedåtriktad klassresa. Hos båda 

könen har individer som har en hög utbildningsbakgrund både vad gäller fadern och den egna 

högre sannolikhet för att vara rökare. Både individer som gjort en uppåtriktad klassresa och 

som har varit stabila i den höga klassen dricker oftare än de som varit stabila i den låga 

klassen. När det gäller utbildningsmobilitet dricker samtliga grupper oftare än de som varit 

stabila i gruppen med låg utbildning. Slutsats Det finns skillnader i alkoholkonsumtion och 

rökning bland äldre beroende på socioekonomisk status.  

 
Nyckelord: Socioekonomisk status, äldre, alkohol, rökning, mobilitet, barndomen, vuxen 
ålder. 
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1. Inledning 
Det är väl känt att levnadsförhållandena totalt sett – ekonomi, boende, social klasstillhörighet 

etcetera – har stor betydelse för hälsan. Äldre individer i allmänhet har en sämre välfärd än 

resten av befolkningen vad gäller hälsa, inkomst, politiska resurser, sociala relationer och oro 

för att utsättas för våld.   

 

Eftersom Sverige har en av världens äldsta befolkningar förklaras en mycket stor del av 

sjukdomsbördan i landet av vårdkrävande sjukdomar i den allra äldsta befolkningen. Med 

tanke på att andelen och antalet äldre i populationen ökar, riskerar skadliga levnadsvanor hos 

äldre såsom rökning och hög alkoholkonsumtion att blir en stor kostnad för samhället, främst 

på grund av morbiditet. Det är viktigt att ha information och kunskap kring äldres 

alkoholkonsumtion och rökning, i synnerhet den problematiska, för att kunna planera för 

hälso- och sjukvårdbehovet hos denna befolkning.  Med socioekonomiska aspekter i fokus 

finns också ett jämlikhetsperspektiv. Det har visats att hälsa är ojämlikt fördelad mellan olika 

grupper i samhället. Socioekonomiska skillnader är en viktig faktor. Kunskap om hur ohälsa 

och ohälsosamma levnadsvanor är fördelade gör det möjligt att motarbeta denna ojämlikhet. 

Denna kunskap kan ge en fingervisning om var i samhället förebyggande interventioner är 

mest behövliga och kostnadseffektiva vad gäller till exempel förebyggande av rök- och 

alkoholrelaterade hälsoproblem bland äldre.   

 

2. Syfte och frågeställningar 
Nedan presenteras uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar, samt avgränsning.  

2.1 Syfte 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur socioekonomisk status under olika delar av 

livsspannet är kopplat till alkoholkonsumtion och rökning hos äldre. 

2.2 Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 
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 Finns det ett samband mellan socioekonomisk status i barndomen och 
alkoholkonsumtion bland äldre individer i Sverige? 

 Finns det ett samband mellan socioekonomisk status i vuxen ålder och 
alkoholkonsumtion bland äldre individer i Sverige?  

 Finns det ett samband mellan socioekonomisk mobilitet och alkoholkonsumtion bland 
äldre individer i Sverige?   

 

 Finns det ett samband mellan socioekonomisk status i barndomen och rökning bland 
äldre individer i Sverige? 

 Finns det ett samband mellan socioekonomisk status i vuxen ålder och rökning bland 
äldre individer i Sverige?  

 Finns det ett samband mellan socioekonomisk mobilitet och rökning bland äldre 
individer i Sverige?   

 

2.3 Avgränsning 

I denna uppsats undersöks alkoholkonsumtion och rökning bland äldre individer i Sverige 

kopplat till socioekonomisk status. Vad gäller alkoholkonsumtion undersöks endast frekvens, 

det vill säga hur ofta individen dricker. Med rökning menas om personen röker vid 

datainsamlingstillfället, oavsett hur mycket. Då begreppet socioekonomisk status kan 

innefatta flertalet dimensioner avgränsas begreppet i denna uppsats till att innehålla två av 

dessa; utbildning och socialklass. 

 

3. Teoretisk bakgrund   
Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppet socioekonomisk status. Sedan presenteras 

i tur och ordning uppsatsens beroende variabler, alkohol och rökning, tillsammans med relevant 

forskning för frågeställningarna.   

3.1 Socioekonomisk status  

Socioekonomisk status är ett begrepp som används för att beskriva en individs position i 

samhället given en blandning av sociala och ekonomiska omständigheter (Britannica 2009). 

Sorensen et al (2004) definierar socioekonomisk position såsom ett socialt samband eller 

förhållande baserat på individers strukturella position inom ekonomin; det bestämmer en 

individs möjligheter och framtidsutsikter, utsatthet för stressorer i livet samt tillgång till 

sociala, utbildningsmässiga och ekonomiska resurser. 
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De mest använda måtten på socioekonomisk status är utbildning, inkomst och yrke (Adler & 

Newman 2002; Grundy & Holt 2001; Siegrist & Marmot, 2004). Utbildning i synnerhet 

betraktas som en viktig sociologisk variabel som indikerar socioekonomisk status (Duch & 

Sokolowska 1990). Utbildning har också ansetts som extra passande när relationer skall göras 

till hälsobeteenden (Grundy & Holt 2001). 

 
Sambandet mellan hälsa och socioekonomisk status är sedan tidigare väl etablerat (Bobak et 

al. 2000; Harwood et al. 2007; Kristenson et al. 2004; Lantz et al. 2001). Det har också förts 

diskussioner, kring varför klasskillnader i hälsa uppstår. Ett första perspektiv är att 

skillnaderna är artificiellt konstruerade, det vill säga att det finns brister vid mätningar och 

kodningar av hälsa. En annan förklaring är att det finns olika typer av selektiva förklaringar, 

till exempel selektiv mobilitet. Dessa hypoteser har dock stött på motstånd då de inte 

ensamma kan anses förklara klasskillnaderna i hälsa. Slutligen finns förklaringar som föreslår 

att dessa skillnader är producerade som ett resultat av att olika hälsorelaterade faktorer, till 

exempel dåliga arbetsmiljöer, är ojämnt fördelade över de sociala klasserna (Lundberg 1991).  

 

Vad gäller socioekonomiska förhållanden i barndomen har det konstaterats flertalet gånger att 

denna faktor påverkar hälsan senare i livet (Lundberg 1991). Generella socioekonomiska 

skillnader i hälsobeteenden hos äldre har dock inte studerats i tillräckligt stor utsträckning 

(Sulander et al 2004). Det har emellertid konstaterats att effekterna av social status minskar 

med ökande ålder (Beckett 2000). 

3.2 Alkoholkonsumtion 

En hög alkoholkonsumtion är problematisk då det är en riskfaktor för flera sjukdomar, 

däribland hjärt- och kärlsjukdomar samt levercirros (skrumplever). Dessa sjukdomar följer ett 

socialt mönster (Wiles et al. 2007). Måttlig alkoholkonsumtion har dock visat sig minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar både jämfört med dem som har en riskkonsumtion samt 

individer som helt avhåller sig konsumtion av alkohol (Gronbaek et al. 1998; Simons et al. 

2000). Män i åldern 65–74 år har uppvisat en stadig ökning av antalet alkoholförgiftade under 

hela perioden 1998-2003, vilket indikerar att intensivdrickandet (5 standardglas eller fler vid 

ett och samma tillfälle) kan ha ökat i denna grupp (FHI 2005a).  

 
Det har påvisats att individers alkoholkonsumtion ofta sjunker med stigande ålder. Orsaker till 

detta har ansetts vara förändringar i socialiseringsmönster på grund av mognad, större 
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umgänge med individer som inte dricker samt mindre umgänge i sociala miljöer som 

uppmuntrar alkoholkonsumtion (Mirand & Welte 1996). 

 
Data från Nationella folkhälsoenkäten 2004 visar att 18 procent av männen och 33 procent av 

kvinnorna i åldern 65-84 år inte dricker alls. En ökning av antalet 

intensivkonsumtionstillfällen, det vill säga berusningsdrickande, har ökat bland äldre mellan 

åren 2000 och 2004. Bestämningsfaktorer som anses påverka alkoholkonsumtionen är priser, 

tillgänglighet, marknadsföring samt normer och attityder (FHI 2005a). Undersökning av 

levnadsförhållanden (ULF) visar att icke-konsumtionen är vanligast bland kvinnor samt äldre. 

Den grupp i befolkningen som dricker minst är följaktligen äldre kvinnor (CAN 2008). 

 
Även om alkoholkonsumtionen är lägre bland äldre individer än bland andra åldersgrupper 

kan konsumtionen vara extra problematisk hos den äldre åldersgruppen. En orsak till detta är 

bland annat att det har konstaterats att det inom hälso- och sjukvården är svårt att upptäcka 

alkoholrelaterade sjukdomar hos äldre då de screeningmetoder och diagnostiska kriterier som 

används ofta är utformade för yngre individer (FHI 2007a; Watson 2001). Alkoholens 

skadliga effekter i samband med medicinering är ett annat problem då äldre individer tenderar 

att i högre grad bruka mediciner än yngre1 (Apoteket 2009). Minst 50 % av alla mediciner 

som skrivs ut till äldre interagerar med alkohol (FHI 2007a).  

3.2.1 Alkohol och socioekonomisk status 

De första sociologerna beskrev alkoholkonsumtion som ett problem hos arbetarklassen (FHI 

2002; FHI 2003). Magnus Huss, som har kallats för alkoholforskningens fader, skrev 1849 i 

sin monolog Alcoholismus chronicus: 
Det hårda klimatet, hvaruti den svenska arbetande klassen blivit anvisad, att förrätta sitt 

arbete, den svårsmältliga föda, som arbetaren dervid måste i sitt armod livnära sig utaf, 

utgöra enligt mitt förmenande grunden hvarföre den svenska arbetarklassen med få 

undantag anser brännvin, såsom ett nödvändigt bihang till deras diet, ja ofta såsom ett 

nödvändigt beting för arbetaren, om han ska kunna uthärda med sitt arbete (Huss 1849, 

s. 165). 
Av flera anledningar belystes historiskt sett inte överklassens konsumtion till samma 

utsträckning. Några av anledningarna var att forskarna själva kom från överklassen och inte 

ville identifiera sig med denna vana samt att överklassens alkoholbruk inte syntes på samma 

sätt eftersom deras bruk inte syntes på gatorna. Alkohol var slutligen den enda välkända och 

                                                
1 Beräknad som en högre genomsnittlig dygnsdos 
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spridda drogen och sågs därför som en tröst och rättighet för arbetarklassen. Alkoholen kom 

därför att ses som en ”arbetarklassens fotboja”. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI 2002) har 

den amerikanske sociologen Peter Park till och med kallat alkoholpolitik för ett medel för att 

hålla ordning på de lägre samhällsklasserna, genom att låta dem vara berusade för att inte 

vända sig mot övermakten. I och med framsteg i den epidemiologiska forskningen har det 

emellertid konstaterats att problem relaterat till alkohol finns i alla socioekonomiska klasser. 

Dock är alkoholberoende samt alkoholrelaterad dödlighet vanligare bland manuella arbetare 

(FHI 2003).  

 

Bourdieu menar att sociala klasser är något som reproduceras genom att individer föds in en 

av flera sociala grupper. Dessa grupper delar gruppspecifika kulturella koder. Dryckesmönster 

kan se som ett objekt för kulturell kodning vilket innebär att dessa mönster kan skilja sig 

mellan olika sociala klasser. Dessutom gör reproduktionsmekanismen att dryckesmönster är 

svåra att revidera och därför ofta överförs från generation till generation (Bourdieu 1989).      

 

Nedan presenteras en del av den forskning som tidigare gjorts med koppling till uppsatsens 

frågeställningar. Många av de artiklar som återfanns i litteratursökningen mätte samband 

mellan generell hälsa eller levnadsvanerelaterad mortalitet kopplat till socioekonomisk status. 

De flesta artiklar som hittades använde alkohol- och rökvanor endast som en av flertalet 

indikatorer på ohälsa och mätte främst kvantitet och inte frekvens. Antalet artiklar där äldre 

var undersökningsobjekten och som passade frågeställningarna i denna uppsats var få. Studier 

som undersökte socioekonomisk status i barndomen samt social mobilitet kopplat till 

alkoholkonsumtion och rökning bland äldre var särskilt sällsynta.  

3.2.2 Socioekonomisk status i vuxen ålder  

Flera studier har funnit att alkoholkonsumtion bland den äldre befolkningen är mer prevalent 

hos individer i de högre socioekonomiska grupperna (Ganry et al 2001; Moore et al. 1999). 

Moore et al. (ibid.) fann hos individer i åldrarna 65 år och äldre att en högre inkomst var 

associerat med en högre alkoholkonsumtion. De menar även att många tidigare studier kring 

alkoholkonsumtion och äldre har varit begränsade på grund av små urval, specifika 

geografiska områden och användandet av icke-sannolikhetsurval.      

  

I Finland finns det en tendens bland äldre att dricka oftare, fast i mindre mängder vid varje 

tillfälle, vilket även gäller för äldre i de högre socioekonomiska grupperna (Sulander et al. 
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2004). Samma studie fann att äldre individer som huvudsakligt arbetat som tjänstemän 

tenderar att ha en högre alkoholkonsumtion än övriga yrkesgrupper (industriarbetare, bönder 

och husfruar/hemmamän). Ytterligare studier visar också att hög alkoholkonsumtion är 

associerat med att ha en hög socioekonomisk status (Smith & Baghurst 1992; Wiles et al. 

2007). Smith och Baghurst (ibid.) använde fyra mått på vad de kallar socialklass; 

huvudsakliga arbetets status, utbildning som krävs för detta arbete, individens utbildning samt 

hushållsinkomst. Bjørk et al. visar dock att individer med låg socioekonomisk status står för 

den kraftigaste utvecklingen när det gäller alkoholkonsumtion. I en global studie visade 

Anderson (2006) att individer med hög socioekonomisk status har större sannolikhet för att 

använda alkohol överhuvudtaget. Även Merrick et al. (2008) fann att ohälsosamt drickande 

var associerat med både högre utbildning samt hög inkomst bland individer över 65 år. Det 

var även relaterat till bättre hälsostatus, att vara man, yngre, rökare, vit, samt att vara skild, 

singel eller separerad. Mirand och Welte (1996) fann dock i en amerikansk studie ett negativt 

samband mellan hög alkoholkonsumtion och socioekonomisk status hos individer som var 60 

år eller äldre. Socioekonomisk status mättes där som genomsnittlig hushållsinkomst, 

utbildningsnivå samt klassificering av huvudsakliga arbetets status. 

 

Den tidigare forskningen indikerar sammanfattningsvis, med vissa undantag, att en hög 

alkoholkonsumtion skulle vara associerat med en hög socioekonomisk position, även bland 

äldre individer.    

3.2.3 Socioekonomisk status i barndomen  

Det är sedan tidigare konstaterat att föräldrars socioekonomiska status påverkar individens 

alkoholkonsumtion över livet (Babor 1994). När det gäller socioekonomisk status i 

barndomen kopplat till alkoholkonsumtion mäts dock oftast konsumtion då individen är ung 

vuxen, vilket gör det problematiskt att använda dessa studier i denna uppsats som undersöker 

konsumtion bland äldre individer (Wiles et al. 2007). Wennberg et al. (2002) fann dock i 

flertalet andra artiklar att konsumtion i ung ålder kan ses som en indikator på konsumtion 

senare i livet.  

 

Yang et al. (2006) fann att låg socioekonomisk position i barndomen ökade oddsen för kraftig 

alkoholkonsumtion i vuxen ålder. Men när kraftig alkoholkonsumtion analyserades 

tillsammans med socioekonomisk position över livsspannet visade det sig att de individer som 

växt upp med en låg socioekonomisk status och hade ett arbetaryrke faktiskt drack mindre än 
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individer med hög socioekonomisk position i barndomen och som vuxen hade ett 

tjänstemannayrke. Yangs studie fokuserade emellertid på kvantitet medan denna uppsats 

mäter frekvensen av alkoholkonsumtion.  

 

Låg socioekonomisk status i barndomen har teoretiskt kopplats samman med högre 

konsumtion senare livet. Detta på grund av att barn i lågstatusfamiljer är mer benägna att ha 

uppförandeproblem, som i sin tur är kopplat till en högre konsumtion av alkohol. Det har dock 

konstaterats i litteraturöversikter på området att det finns lite konsistent evidens för att stödja 

ett samband mellan låg socioekonomisk status i barndomen och senare (miss) bruk av alkohol 

(Wiles et al. 2007). Studien finner bristen på bevis förvånande och eftersöker vidare forskning 

för att upplysa policymakare och folkhälsobudskap i framtiden.  

 

Sammanfattningsvis verkar det råda inkonsekventa slutsatser angående socioekonomiska 

barndomsförhållanden och alkoholkonsumtion senare i livet. Dock återfanns ingen studie som 

undersöker hur konsumtionen i äldre dar påverkas.  

3.2.4 Social mobilitet 

När det gäller social mobilitet har det konstaterats i en amerikansk studie att låginkomst- 

familjer som för studien blev förflyttade till ett höginkomstområde löpte mindre risk för att 

missbruka alkohol än familjer som bodde kvar i fattiga kvarter (Fauth et al. 2004). Denna 

studie undersökte dock kortsiktiga effekter av mobilitet. Burrows och Nettleton (1995) 

undersökte alkohol och rökvanor bland medelinkomsttagare och fann ett samband mellan 

mobilitet ohälsosamma levnadsvanor. Män som var uppväxta i manuell arbetarklass, men som 

förflyttat sig till medelklassen, tenderade att i mindre utsträckning ägna sig åt ohälsosamma 

levnadsvanor, än de som växt upp i medelklassen och stannat där. De som gjort den största 

klassförflyttningen hade de lägsta oddsen för att leva ohälsosamt.  Hart et al. (1998) visar att 

antalet vindrickare är som störst bland individer som växt upp med en icke-manuellt 

arbetande far och som själv inte jobbar manuellt. Detta mäter dock inte all alkoholkonsumtion 

utan vinkonsumtion specifikt.  

 

Även Hart et al. (2009) har gjort fynd vad gäller alkoholkonsumtion och social mobilitet. Den 

största andelen män som dricker skadligt mycket samt dricker flest enheter per vecka är dom 

som har haft social mobilitet nedåt i klasserna. Icke-manuellt arbetande kvinnor som inte har 

gjort en klassförflyttning hade större sannolikhet än andra kvinnor att dricka alkohol mer än 
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fem gånger i veckan, medan få av dessa dricker mer på en och samma gång. Hart et al. 

konkluderar att nedåtriktad social mobilitet är associerat med ohälsosamma alkoholvanor, 

speciellt hos män.  

 

Av den litteratur som presenterats på området kan det tänkas att uppåtriktad social mobilitet är 

en skyddsfaktor för hög alkoholkonsumtion, medan en nedåtriktad social mobilitet skulle 

kunna innebära en riskfaktor.  Alkoholkonsumtionen är dock mätt i arbetsför ålder, därför är 

det svårt att veta hur pass överförbara resultaten är till äldre individer.    

3.3 Rökning  

Rökning är en av de ledande orsakerna till förtidig död i industrialiserade länder. Forskning 

visar att tobak har ett samband med flertalet sjukdomar, vilket skapar hälsorelaterade 

kostnader för samhället såsom rökningsrelaterad död, förlorade levnadsår, medicinska 

kostnader samt förlorade produktivitetsintäkter när det gäller vuxna individer. Hälso- och 

sjukvårdskostnader är upp till 40 % mer kostsammare när det gäller rökare än icke-rökare 

(Harwood et al 2007). De vanligaste tobaksrelaterade sjukdomarna är hjärt- och 

kärlsjukdomar, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), lungcancer samt många andra typer 

av cancersjukdomar. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och i genomsnitt förlorar de 

sju till åtta år av sin livstid (FHI 2005b). För äldre rökande individer är inte förkortad 

livslängd det största problemet, fokus ligger snarare på det framtida sjukvårdsbehovet och 

kostnader som kommer att öka i takt med att andelen och antalet äldre i populationen stiger. 

 

Även i Sverige är rökning den vanligaste orsaken till sjukdom, lidande och förtida död. 

Prevalensen av dagligrökare bland den svenska befolkningen över 45 år har i stort sett varit 

oförändrad de senaste två decennierna (FHI 2005b). Andelen dagligrökare i åldern 65 till 74 

år var 14 procent år 2006 enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). 

Motsvarande siffra för individer mellan 75 och 84 år var 7 procent. Sedan 1980-talets början 

har prevalensen för dessa två åldersgrupper sjunkit från 25 procent för åldersgruppen 65 till 

74 år och från 36 procent för dem mellan 75 och 84 år (CAN 2008). 

3.3.1 Rökning och socioekonomisk status 

Historiskt sett har rökning varit mer populärt bland individer med hög socioekonomisk status. 

Så sent som på 1960-talet var det bland annat läkare och annan sjukvårdspersonal som gjorde 

reklam för cigaretter vilket marknadsförde beteendet som en positivt betonad 
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högstatusaktivitet (Blount 2005). I början av 1960-talet kom dock de första stora 

larmrapporterna som kartlade rökningens hälsoskadliga konsekvenser och de högutbildade var 

de första som tog till sig informationen. I och med detta har profilen för en typisk rökare 

förvandlats från högutbildad till fattig och lågutbildad. Rökare från lägre sociala klasser 

tenderar att röka mer ihållande och står därför för den största delen av den tobaksrelaterade 

sjukdomsbördan. Rökning är mer vanligt bland arbetare och dem med kort utbildning och är 

idag den största enskilda orsaken till ojämlikhet i hälsa (FHI 2005b; FHI 2007b; Healton & 

Nelson 2004). Nedan presenteras en del av den forskning som tidigare gjorts med koppling till 

uppsatsens frågeställningar kring rökning.  

3.3.2 Socioekonomisk status i vuxen ålder 

Van Lenthe et al. (2004) studerade prevalensen av rökning bland olika socioekonomiska 

grupper i den holländska befolkningen och fann att det fanns skillnader mellan personer med 

olika utbildning. Rökning var mer vanligt i grupperna med låg utbildning. Även Statens 

folkhälsoinstitut har konstaterat att rökning i den svenska befolkningen är vanligast bland 

individer som har det sämst ekonomiskt och som har kortast utbildning (FHI 2005b).   

 

Emellertid finns det forskning som visar att även om rökning är vanligare bland individer i 

lägre socioekonomiska grupper så minskar sambandet mellan rökning och socioekonomiskt 

status med ökande ålder (Cavelaars et al. 2000). Sulander et al (2004) visar att 

socioekonomiska skillnader vad gäller rökning bland äldre inte följer det negativa sambandet 

bland den generella befolkningen utan är mer utspritt mellan de sociala klasserna. Hos 

befolkningen som är 65 år och äldre är de socioekonomiska skillnaderna i rökning små 

(Sulander et al. 2004; Wister 1996). 

 

Högre socioekonomisk status är förknippat med fler rökstopp (Harwood et al. 2007; Van 

Lenthe et al. 2004). Detta torde då innebära att det går att förvänta sig en högre andel rökare 

bland grupper med lägre socioekonomiskt status i den äldre åldersgruppen.   

 

Av detta går att utläsa, om samband överhuvudtaget går att finna, att analyserna i denna 

uppsats enligt tidigare forskning kan förväntas visa att individer i de lägre klasserna samt de 

med lägre utbildning röker i större utsträckning än de i de högre klasserna samt med hög 

utbildning.   
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3.3.3 Socioekonomisk status i barndomen  

Wray, Alwin och McCammon (2005) fann att individer med hög socioekonomisk status röker 

i mindre utsträckning senare i livet (efter 70-års ålder), men att hög socioekonomisk status hos 

föräldrar däremot var associerat med att vara rökare senare i livet.  

 

Jefferis et al. (2003) fann dock att individer uppväxta i den lägre sociala klassen (med fäder i 

manuella yrken) inte bara tenderade att ha en högre prevalens av rökning vid vuxen ålder, 

utan de även hade störst sannolikhet att ha varit rökare genom hela livet.  I linje med det fann 

Power et al. (2005) vid en internationell jämförelse mellan europeiska länder, däribland 

Sverige, att det fanns ett samband hos kvinnor vad gäller socioekonomisk status i barndomen 

och rökning. Även där följs mönstret att individer med föräldrar i manuella yrken hade en 

större sannolikhet för att vara rökare. Samma mönster återfanns dock inte bland män. Power 

et al. (ibid.) konstaterar dock att socioekonomisk position i vuxen ålder har större betydelse 

för rökning. Lynch et al. (1997) fann inga signifikanta samband. Sambandets riktning tyder 

dock på att individer med låg socioekonomisk position i barndomen rökte i större utsträckning 

i vuxen ålder. Utbildning och yrke var starkt associerat med rökning. Den kortast utbildade 

gruppen hade färre antal icke-rökare.      

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning, med ett undantag,  att låg socioekonomisk status 

i barndomen är förknippat med rökning.  

3.3.4 Social mobilitet  

Hart et al. (1998) undersökte i sin studie huruvida rökning samt andra hälsobeteenden kunde 

sammankopplas med intergenerationell social mobilitet hos män. Socioekonomisk position 

mättes genom yrke samt faderns yrke. Signifikanta skillnader återfanns för samtliga grupper. 

Lägst andel rökare fanns bland individer som är stabila i tjänstemannagruppen, följt av de 

individer som gjort en klassresa uppåt. Näst största andelen fanns bland individer som gjort en 

klassresa nedåt medan störst andel rökare fanns bland de stabila manuella arbetarna.  

 

Karvonen, Rimpelä och Rimpelä (1999) fann att rökning var mer prevalent bland individer 

som gjort en klassresa nedåt, speciellt bland individer från högre tjänstemannafamiljer jämfört 

med dem som kom från lägre tjänstemannafamiljer. I linje med detta hade individer med 

uppåtgående mobilitet från bönder och arbetare lägre risk för att vara rökare än individer som 

stannat kvar i dessa klasser. Efter att ha justerat för signifikanta kön- och ålderseffekter stod 



11 

det klart att den uppnådda socioekonomiska statusen har större betydelse än föräldrars 

socioekonomiska status. I denna studie undersöktes dock rökning bland 18-åringar vilket gör 

det svårt att överföra resultatet till en äldre befolkning. Det ger dock en fingervisning om 

sambandet.  

 

De få studier som hittats kring frågeställningen indikerar att rökning är mer prevalent bland 

individer som gjort en klassresa nedåt. 

 

4. Metod och data  
Nedan presenteras angreppssätt, dataanalysmetoder samt beskrivning av datamaterial. Sedan 

redogörs de operationaliseringar som använts för studien och slutligen förs en metoddiskussion.  

4.1 Metod 

Uppsatsens frågeställningar har undersökts med kvantitativ metod då denna ansats enligt 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) är mest lämplig vid frågor som rör skillnader mellan 

olika sociala grupper. I denna uppsats har främst en deduktiv process använts där grunden 

har varit en teori om att samband existerar mellan levnadsvanor såsom rökning och 

alkoholkonsumtion, och socioekonomisk status. Processen är dock inte enbart deduktiv, då 

hypoteserna inte är riktade. Teorier om sambandens riktning skapas efter analysering av 

datamaterialet vilket snarare kan härledas från en induktiv läroprocess (Bryman 2001). 

 

Statistiska metoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information (Holme 1997).  

I denna uppsats undersöktes frågeställningarna med hjälp av binär samt ordinal logistisk 

regressionsanalys. Binär logistisk regressionsanalys används då den beroende variabeln är 

dikotom, det vill säga kan anta två värden (Araï 1999). Ordinal logistisk regressionsanalys är 

ett alternativ då den beroende variabeln är ordinal, det vill säga kategorisk, med fler 

kategorier än två och som dessutom går att rangordna. Alla ordinala logistiska modeller är 

deriverade från en binär logistisk modell genom att generalisera den till att tillåta fler än två 

möjliga händelser. I en sådan analys skattas ett underliggande värde som en linjär funktion för 

de oberoende variablerna och ett antal brytpunkter. Sannolikheten för att observera händelsen 

i motsvarar sannolikheten att den skattade linjära funktionen är inom de skärpunkter som är 

skattade för händelsen (StataCorp 2007). Datamaterialet har bearbetats i statistikprogrammet 
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SPSS. Resultaten för båda analyserna presenteras genom oddskvoter. Oddskvoten anger den 

relativa förändringen i oddset när den oberoende variabeln förändras en enhet och övriga 

variabler hålls konstanta. Dessa samband är varken linjära eller additiva. För att erhålla denna 

oddskvot har den logistiska regressionskoefficienten exponentierats enligt e. En oddskvot 

som är mindre än 1 indikerar ett negativt samband medan en oddskvot som är större än 1 

indikerar ett positivt samband (Edling & Hedström 2003). Oddskvoterna från de ordinala 

logistiska regressionerna är baserat på oddset för att ”tillhöra” en högre kategori snarare än en 

lägre. Även pseudo R2 presenteras i resultatet. Denna siffra mäter den procentuella 

reduktionen i log-likelihoodvärdet2 som de oberoende variablerna sammantaget leder fram till 

(ibid.). 

4.2 Datamaterial  

Frågeställningarna har undersökts genom ett redan befintligt datamaterial. Detta datamaterial 

har hämtats ur SWEOLD-undersökningarna (Swedish Panel Study of Living Conditions of 

the Oldest Old) och LNU (Swedish Level of Living Survey). SWEOLD är en nationellt 

representativ uppföljningsstudie till LNU. LNU har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991 och 

2000. Målen med SWEOLD var att samla relevant data angående levnadsförhållanden hos 

äldre samt att stärka de longitudinella aspekterna av LNU, bland annat avseende om 

levnadsvillkoren har förändrats under de senaste decennierna. SWEOLD innehåller frågor 

angående äldre individers rörlighet och vardagssysslor, hälsa, ekonomi, familj, politiska 

resurser och aktiviteter. Den första undersökningen genomfördes 1992 och den andra under 

2002. En telefonenkät genomfördes 2004. 1992- och 2002 års intervjuer har främst skett 

genom direkta intervjuer, men även genom telefonintervjuer (cirka 6 %). Urvalet består av 

individer som har intervjuats i LNU minst en gång, eller ingått i LNU:s urval, och som är 77 

år eller äldre. (För telefonenkäten 2004 sänktes den nedre åldersgränsen till 69 år, denna 

delundersökning är dock inte med i datamaterialet för denna uppsats då den inte innehöll 

frågor angående alkohol- och rökvanor). Det finns ingen övre åldersgräns för 

undersökningarna. Ibland har det inte varit möjligt att direktintervjua människor, ofta på 

grund av fysiska och kognitiva problem. I dessa fall har indirekta intervjuer utförts med 

anhöriga eller vårdpersonal. Då materialet är longitudinellt går det även att följa individer 

över tid och upp till en mycket hög ålder.  

 

                                                
2 Log-likelihoodvärdet mäter hur väl den logistiska regressionsmodellen beskriver den data som ingått i urvalet. 
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Datamaterial från SWEOLD-undersökningen utförd 1992 har för denna uppsats lagts ihop 

med datamaterial från 2002 för att få ett större material. När rökning och alkoholvanor år 

1992 studeras kommer bakgrundsinformation (socioekonomisk status) från 1968 års LNU. 

När hälsobeteende 2002 studeras används bakgrundsinformation från den LNU som 

insamlades 1981. Användning av bakgrundsdata från LNU möjliggör studium av den sociala 

mobiliteten bland de medverkande individerna då undersökningen innehöll retrospektiva 

frågor om barndomsförhållanden.  

 

Det externa bortfallet från LNU-undersökningen 1968 uppgick till 11,8 procent eller 251 

individer. Motsvarande siffra för 1981 års LNU var 23,8 procent (538 individer). Av de 1936 

individer som minst en gång tidigare intervjuats i någon av LNU-studierna och som var födda 

mellan 15 feb 1892 och 15 februari 1915 levde fortfarande 563 personer januari 1992. Alla 

förutom två subjekt hittades och svarsfrekvensen för 1992 års undersökning var 95,4 procent. 

Urvalet för uppsatsens undersökning var individer som medverkat i LNU-studien 1968 vilket 

gav 509 respondenter. Antalet individer som intervjuats 1968 samt 1992 och som dessutom 

har svarat på samtliga frågor som är använda i denna uppsats uppgick till 496 individer. Det 

totala internbortfallet i denna del av det analyserade materialet var således 13 individer.    

 

Inför 2002 års SWEOLD-undersökning ökades urvalsgruppen till att även innehålla individer 

som varit med i urvalet för LNU, det vill säga inte bara de som deltog i studien. Dessa 

individer var födda mellan 15 mars 1892 och 15 december 1925 och levde den 1 september 

2002. Svarsfrekvensen för 2002 års undersökning var 88,5 procent och bestod slutligen av 

561 individer, varav 494 stycken hade intervjuats 1981. Antalet individer som intervjuats 

både 1981 och 2002 och som svarat på samtliga frågor som är aktuella för denna uppsats 

uppgick till 486 individer. Det totala internbortfallet i denna del av det analyserade materialet 

var således 8 individer. Med dessa två longitudinella datamaterial tillsammans gavs slutligen 

möjlighet att i uppsatsen analysera svar från totalt 982 individer (496+486).   
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4.3 Operationalisering 

Under denna rubrik beskrivs operationaliseringarna av de använda variablerna. Först 

presenteras de oberoende variablerna, sedan de beroende variablerna. Slutligen följer en 

beskrivning av kontrollvariablerna.    

4.3.1 Socioekonomisk status i vuxen ålder  

För variabeln socioekonomisk status används två mått separat, utbildning samt socialklass.  

 
Utbildning  
Variabeln utbildning är i sin grundform ordinal med 7 olika kategorier. Frågan har för denna 

uppsats dikotomiserats enligt följande: 

 
Låg utbildning: 

 Grund-/folkskola (6-8 år)  

 Hög utbildning: 

 Grund-/folkskola + praktisk yrkesorientering 1 år eller mer (7-11 år) 

 Utökad grund-/folkskola (8-11 år) 

 Utökad grund-/folkskola + praktisk yrkesorientering 1 år eller mer. (10-14 år) 

 Gymnasium eller motsvarande (11-14 år) 

 Gymnasium + praktisk yrkesorientering 1 år eller mer (12-16 år) 

 Universitetsexamen (14-20 år) 

 
Denna indelning var mest logisk och relevant med tanke på att en överväldigande stor 

majoritet av respondenterna endast hade grund-/folkskola 6-8 år. Detta beror på att 

undersökningen är besvarad av individer som är födda 1892-1925, en generation då utbildning 

utöver grundläggande inte var lika vanlig som i dagens samhälle. En annan indelning hade 

därför antagligen varit aktuell om undersökningen gjorts idag.   

 
Socialklass  
Socialklass operationaliseras i denna uppsats genom huvudsakligt yrke. Yrken har till denna 

uppsats i ett första steg kodats om till fyra grupper: 

 Okvalificerade arbetare 

 Kvalificerade arbetare 

 Lägre tjänstemän  

 Högre tjänstemän 
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Gruppen kvalificerade arbetare innehåller arbetare som normalt sett behövt åtminstone två års 

träning för sitt yrke, småbönder och egenföretagare utan anställda. Lägre tjänstemän 

inkluderar även storbönder och egenföretagare med 1-19 anställda. Gruppen högre tjänstemän 

innehåller egenföretagare med minst 20 anställda samt akademiker.  

 

Denna variabel dikotomiserades slutligen för analys. Okvalificerade samt kvalificerade 

arbetare grupperades som låg socialklass medan lägre och övre tjänstemän grupperades att 

tillhöra hög socialklass.   

4.3.2 Socioekonomisk status i barndomen 

Faderns utbildning 
Vad gäller faderns utbildning har den ordinala kategoriska variabeln dikotomiserats till 

utfallen högutbildad och lågutbildad där indelningen lyder enligt följande: 

 
Lågutbildad: 

 Enbart folkskola 

 
Högutbildad: 

 Yrkesskola 

 Realskola 

 Gymnasium eller högre 
 

Socialklass i barndomen 
Variabeln socialklass i barndomen operationaliseras genom faderns huvudsakliga yrke. 

Kodningen för denna variabel kodades på samma sätt som socialklass i vuxen ålder (se ovan). 

4.3.3 Social mobilitet  

Klassmobilitet 
Vid skapandet av mobilitetsvariabeln för socialklass har de dikotomiserade variablerna för 

socialklass i barndom samt vuxen ålder slagits samman till fyra grupper enligt följande:  

 
 Låg socialklass i barndomen - Låg socialklass i vuxenlivet (stabil låg grupp) 

 Låg socialklass i barndomen - Hög socialklass i vuxenlivet (uppåtriktad mobilitet) 

 Hög socialklass i barndomen - Låg socialklass i vuxenlivet  (nedåtriktad mobilitet) 

 Hög socialklass i barndomen - Hög socialklass i vuxenlivet (stabil hög grupp) 
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Utbildningsmobilitet 
Vid skapandet av mobilitetsvariabeln för utbildning har de dikotomiserade variablerna för 

faderns utbildning samt egen utbildning slagits samman enligt följande:  

 
 Låg utbildning fader - Låg utbildning egen (stabil låg grupp) 

 Låg utbildning fader - Hög utbildning egen (uppåtriktad mobilitet) 

 Hög utbildning fader - Låg utbildning egen (nedåtriktad mobilitet) 

 Hög utbildning fader - Hög utbildning egen (stabil hög grupp) 

 

4.3.4 Alkohol 

Det mest relevanta hade varit att undersöka mängden alkohol som individerna konsumerat för 

att få ett grepp om riskkonsumtionen. SWEOLD:s operationalisering av alkoholmängd mäts 

dock genom en dikotomiserad fråga huruvida respondenten brukar dricka ett par glas eller 

mer per tillfälle. Vad ett par glas eller mer innebär för en individ är ytterst subjektivt och 

bedömningen gjordes därför att frågan inte var tillräckligt uttömmande eller nyanserad för att 

arbeta med i denna uppsats. Bland andra diskuterar Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) 

vikten av att erbjuda svarsalternativ som ger den svarande möjlighet att ge så nyanserade svar 

som möjligt. I allmänhet bör därför svarsalternativ med ja/nej-svar undvikas. Dock skapades 

en indexerad variabel innehållande både frekvens och mängd för att testa utfallet. Denna 

variabel gav samma resultat som frekvensvariabeln fast svagare och därför gjordes ett val att 

istället arbeta med enbart frekvens, det vill säga hur ofta respondenten dricker. 

Svarsalternativen lyder enligt följande: 

 
 Aldrig 

 1-6 gånger per år  

 1 gång i månaden 

 2-3 gånger i månaden 

 Några gånger i veckan (1-2 ggr) 

 Flera gånger i veckan (3-4 ggr) 

 Nästan varje dag (minst 5 ggr) 

 
Denna ordinala variabel behölls i sitt ursprungliga skick, dock hade 2002/92 års frågor 

omvänd ordning vad gäller kodning (1-6/6-1) vilket gjorde att 2002 års svarskategorier 

omkodades för att matcha 1992 års kodning.  
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4.3.5 Rökning 

Rökning operationaliserades genom att skapa en dikotom variabel huruvida svarspersonen 

röker eller ej. Från originalfrågan grupperades individer som tidigare rökt tillsammans med 

icke-rökare då det för uppsatsens syfte endast var intressant att veta vilka som rökte vid 

undersökningstillfället.  

4.3.6 Ålder 

Variabeln ålder mäts i kronologisk ålder och operationaliserades genom en öppen fråga där 

respondenten uppgav sitt födelseår i undersökningarna 1992 respektive 2002. Variabeln 

transformerades till antal år för att möjliggöra direkta, mer överskådliga jämförelser mellan 

olika åldrar. 

4.3.7 Kön 

Kön är en nominal dikotom variabel med utfallen man eller kvinna.   

4.3.8 Undersökningsår 

Undersökningsår är en nominal variabel med utfallen 1992 och 2002, vilket indikerar vilket 

av undersökningsåren frågor om levnadsvanor besvarades.  

4.3.9 Civilstånd 

För variabeln civilstånd behölls de ordinarie kategorierna enligt följande: 
 

 Ogift 

 Gift/sambo 

 Skild/separerad 

 Änka/änkling 

4.3.10 Bostadsort 

Variabeln bostadsort hämtades från LNU-materialet 1968 respektive 1981. Frågan mäter vart 

respondenten bodde längsta tiden under uppväxten fram till denne fyllt 16 år. De ordinarie 

kategorierna behölls enligt följande: 

 
 Utomlands 

 I storstad S,G, M 

 I mellanstor stad  

 Småstad > 10 000 invånare 
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 Samhälle < 500 invånare 

 På landsbygden 

 

4.4 Metoddiskussion  

Att använda material som andra har samlat in medför både fördelar och nackdelar. En fördel 

är att det besparar tid. En nackdel är att materialet kan ha samlats in för andra syften än för 

den nuvarande undersökningen och att materialet därför kanske inte passar 

problemställningen. En ytterligare nackdel är att ett tillfälle att skapa nyare aktuell kunskap 

försvinner och därigenom även möjligheten att kunna jämföra denna kunskap med tidigare 

studier (Eliasson 2006).  

 

SWEOLD-undersökningarna fick ett lågt externt bortfall både 1992 och 2002, vilket ger goda 

grunder för hög extern validitet (Sulander et al. 2004). Enligt Bryman (2001) behövs extern 

validitet för att kunna generalisera resultaten från en undersökning. Här spelar de indirekta 

intervjuerna en stor roll. Diskussioner har förts för 1992 års studie huruvida det faktum att 

urvalet endast innefattade de som intervjuats tidigare i LNU, redan skulle ha sorterat bort 

potentiella icke-svarare. De som exkluderats på grund av icke-svar i LNU är dock relativt få 

och det har det visat sig att just att ha svarat på en tidigare undersökning var den största 

orsaken till att inte svara på SWEOLD-undersökningen. Därför kan undersökningsdesignen 

inte som enda faktor anses ha påverkat den höga svarsfrekvensen (Lundberg & Thorslund 

1996). Även det faktum att SWEOLD-undersökningarna är nationellt representativa ökar 

möjligheten att generalisera resultatet. 

 

Den största problematiken kring frågeställningar som denna uppsats undersöker är ofta 

tillförlitligheten i respondenternas svar. Frågor angående både alkohol och rökning får anses 

vara av känslig art och riskerar att underrapporteras. Det har tidigare konstaterats att individer 

tenderar att underskatta sin alkoholkonsumtion i undersökningar (Poikolainen 1995). Detta 

mönster gäller speciellt för dem som dricker mycket (Poikolainen 1985; Uchalik 1979). 

Bryman (2001) talar om social önskvärdhet. Detta sociala fenomen innebär att individen vill 

ge en positiv bild av sig själv som möjligt och svarar på frågor på ett sätt som styrs av deras 

uppfattning om vad som är lämpligt. Då dessa feltendenser inte upptäcks kan de utgöra 

felkällor vid mätningen av begrepp. Det går dock inte att vara säker på hur pass vanliga dessa 

effekter är, men det går att begränsa fenomenet genom att till exempel som intervjuare hålla 
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en viss distans till respondenterna och inte bedöma deras svar. Detta kan dock ha varit 

problematiskt i SWEOLD-undersökningen då intervjuarna med avsikt till exempel var äldre 

för att etablera en god kontakt (Lundberg och Thorslund 1996). Distansen mellan intervjuare 

och respondent minskar därigenom. God kontakt är önskvärt för att få respondenten att känna 

trygghet, men detta kan samtidigt minska sannolikheten att få sanningsenliga svar på känsliga 

frågor.  

 
Lundberg och Thorslund (1996) diskuterar problem som kan uppstå i samband med 

levnadsundersökningar bland äldre. Det första problemet är risken för höga externa bortfall på 

grund av sjukdom eller lokaliseringsproblem. Svarsvägran är mindre vanligt i den äldsta 

åldersgruppen bland äldre än i yngre grupper. Även ett lågt bortfall kan dock skapa problem 

om det är systematisk relaterat till hälsa och fysisk/psykisk funktion, vilket kan skada 

undersökningen i sin helhet. I SWEOLD har detta systematiska fel försökts att undvika 

genom användandet av indirekta intervjuer. Att använda indirekta intervjuer kan dock tänkas 

skapa andra problem, både praktiska och etiska. Svarens precision minskar när frågorna inte 

besvaras direkt av den berörda. Frågan är hur insatta anhöriga och vårdare är i 

levnadsförhållanden såsom undersökningspersonens alkoholkonsumtion. Dock går det 

möjligen att utgå från att en individ som är så pass dålig att denne inte klarar av att medverka i 

en intervju, behöver så pass mycket vård att anhöriga och vårdare är väl insatta i individens 

hälsobeteenden vad gäller rökning och alkoholkonsumtion.        

 

Det kan också finnas professionell bias bland vårdpersonal som svarar på frågor angående 

individens levnadsvanor. Eftersom vårdpersonalen själva är ytterst ansvariga för 

vårdnadstagaren finns det en risk att de anser att de hamnar i dålig dager om de till exempel 

rapporterar ett högt alkoholintag bland sina patienter. Detta kan leda till både en över- och 

underrapportering av individens hälsostatus (Thorslund & Wägneryd 1990). 

 
Även mätning av de oberoende variablerna yrke och utbildning kan vara särskilt problematisk 

bland den äldre befolkningen. Yrke är problematiskt då individer som är 77 år och äldre mer 

sannolikt har haft flera yrken samt att de i de flesta fall har varit avskärmade från 

arbetsmarknaden under en lång tid (Cooper, Ginn & Arber 1999, se Sulander 2004). Detta 

problem har hanterats i uppsatsen genom att använda huvudsakligt yrke som mått, vilket har 

konstaterats avslöja distinkta klassgradienter när det gäller hälsa (Arber & Cooper 1999; 

Sulander, Rahkonen & Uutela 2003). Utbildning brukar uppfattas som den bästa indikatorn på 
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socioekonomisk status då uppnådd utbildningsstatus ofta förkovras och fixeras tidigt i livet.  

Denna indikator kan dock vara problematisk att mäta bland äldre individer då äldre 

generationer inte har samma utbildningserfarenhet som yngre individer. De flesta i den äldre 

populationen har lämnat skolvärlden tidigt utan högre akademiska kvalifikationer än lägsta 

möjliga. Detta innebär att graden av differentiering när det gäller utbildning är begränsad 

vilket gör att utbildningsvariabler då endast tillåter de mest försigkomna att skilja sig från 

övriga (Grundy & Holt 2001). Detta är även fallet i uppsatsens datamaterial där alla som hade 

högre än grund-/folkskola klassades som högutbildade för att undvika att nästan hela 

materialet kodades som lågutbildade.  

 

5. Resultat 
Resultatdelen inleds med en presentation av deskriptiv statistik samt en beskrivning av utförd 

regressionsdiagnostik. Sedan presenteras analyserna för alkohol inklusive social mobilitet, vilket 

följs av analyserna för rökning inklusive social mobilitet. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 5.1 nedan visar att inga betydande skillnader mellan undersökningsåren finns i 

variablernas fördelning. Den deskriptiva statistiken visar att två tredjedelar av 

undersökningsobjekten är kvinnor. Att män har en lägre medellivslängd än kvinnor (SCB 

2009) är förklaringen till könsfördelningen. Få individer i datamaterialet är rökare. Detta kan 

dock förklaras med den höga mortaliteten bland rökare vilket innebär att många av rökarna 

har avlidit innan de blivit 77 år, som är den lägre åldersgränsen för medverkande i SWEOLD. 

De flesta respondenter dricker sällan eller aldrig. En övervägande stor del av individerna är 

uppväxta på landsbygden.  Att de flesta är änkor/änklingar är inte heller överraskande då 

medelåldern för de medverkande är 83 år. Detta är över medellivslängden för män och nästan 

identisk med kvinnors medellivslängd som är 79,1 år respektive 83,15 år (ibid.). I både egen 

socialklass och egen utbildning är individer med låg socioekonomisk status fler till antalet, 

skillnaderna är dock mer markanta år 1992. Även vad gäller socioekonomisk status i 

barndomen är individer med låg utbildning och låg socialklass fler.  
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Tabell 5.1 Deskriptiv statistik för samtliga använda variabler.  

 1992 2002 

Ålder   
Medelvärde  83,0                        83,1 
Median                       82                        82 
Min-max  77-98                      77-96 
                  Antal                    %                            Antal                    %     

Uppföljningstid (år)   
24 (1968  1992)           496                    50,5     
21 (1981  2002)          486                    49,5 

Kön   

Man 190                    38,3 198                    40,7 
Kvinna 306                    61,7 288                    59,3 

Bostadsort   
Utomlands 25                      5,0 24                       4,9 
I storstad S,G,M* 38                      7,7 40                       8,2 
I mellanstor stad         69                    13,9 54                     11,1 
Småstad > 10 000 inv. 23                      4,6 32                       6,6 
Samhälle < 500 inv. 79                    15,9 74                     15,2 
På landsbygden 262                    52,8 262                     53,9 

Civilstånd   
Ogift 42                      8,5 30                       6,2 
Gift/samboende 191                    38,5 179                     36,8 
Skild/separerad 16                      3,2 30                       6,2 
Änka/Änkling 247                    49,8 247                     50,8 

Socialklass   
Låg 325                    65,5 273                     56,2 
Hög 171                    34,5 213                     43,8 

Faderns socialklass   
Låg 296                    59,7 293                     60,3 
Hög 200                    40,3 193                     39,7 

Utbildning   
Låg 384                     77,4 329                      67,7 
Hög 112                     22,6 157                      32,3 

Faderns utbildning   
Låg 418                      84,3 395                      81,3 
Hög 78                      15,7 91                      18,7 

Alkohol   
Aldrig 203                     40,9 174                      35,8        
1-6 gånger per år 116                     23,4 125                      25,7 
En gång i månaden 66                     13,3 48                        9,9 
2-3 gånger i månaden 38                       7,7 54                      11,1 
Några ggr i veckan (1-2 ggr) 41                       8,3 48                        9,9 
Flera ggr i veckan (3-4 ggr) 17                       3,4 15                        3,1 
Nästan varje dag (minst 5 ggr) 15                       3,0 22                        4,5 

Rökning   
Röker ej 446                     89,9 436                      89,7 
Röker 50                     10,1 50                      10,3 
* Stockholm, Göteborg, Malmö 
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5.2 Regressionsdiagnostik 
Uppsatsens använda variabler har testats för multikollinearitet genom en korrelationsmatris. 

Multikollinearitet innebär att två eller fler oberoende variabler är korrelerade med varandra. 

Ju högre korrelation desto högre kommer standardfelet att vara. Skattningarna av 

regressionskoefficienterna blir då mindre pålitliga i den aspekten att de skulle differera mer 

mellan flera gjorda stickprov på samma material. Risken för icke signifikanta resultat ökar 

därmed (Edling & Hedström 2003). Korrelation bland för denna uppsats valda variabler 

återfanns mellan egen socialklass och egen utbildning (0,450). Edling & Hedström (ibid.) 

menar dock att korrelationer mellan variablerna helst inte bör överstiga 0,75 och att värden 

över 0,9 alltid bör tas hänsyn till. Då värdet är så pass lågt kan sambandet inte anses vara 

problematiskt.  

 

För att finna möjliga interaktioner har samtliga regressionsanalyser för rökning och alkohol 

inledningsvis gjorts separat för män och kvinnor samt för respektive undersökningsår. Vad 

gäller undersökningsår påvisade analyserna inga skillnader värda att ta hänsyn till.  Däremot 

tas hänsyn till skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller sambandet rökning och 

socialklass i vuxenlivet och därigenom även när det gäller rökning och klassmobilitet. Därför 

presenteras dessa resultat separat för kvinnor och män i tabellerna 5.5 och 5.6. 

 

I övrigt har ingen mer regressionsdiagnostik utförts då det vid logistiska regressioner inte 

förväntas en normalfördelad spridning på residualerna. Det finns heller något antagande om 

normalfördelning.  

5.3 Alkoholkonsumtion och socioekonomisk 

status 

Socioekonomisk status och frekvensen av alkoholkonsumtion har för samtliga modeller 

testats genom ordinal logistisk regressionsanalys. Sambanden är kontrollerade för ålder, kön, 

undersökningsår, bostadsort samt civilstånd (tabell 5.2 nedan).  I resultatet både vad gäller 

alkohol och rökning har hänsyn tagits till signifikansnivåer på upp till 10-procentsnivån. 

Tolkningarna på denna nivå ska göras med försiktighet på grund av den stora risken för typ 1 

fel, det vill säga att nollhypotesen förkastas även fast den är riktig (SBU 2004). 
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Tabell 5.2 Resultat ordinala logistiska regressionsanalyser. Alkohol kopplat till socioekonomisk status. 

 OR*                P   OR                P OR                P OR               P OR                P 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialklass      
Låg 1 (ref)    1 (ref) 
Hög 1,77        <0,001     1,30        0,059 

Faders socialklass      
Låg  1 (ref)   1 (ref) 
Hög  1,52        <0,001   1,10        0,480 

Utbildning      
Låg   1 (ref)  1 (ref) 
Hög   2,19        <0,001  1,57       0,004 

Faders utbildning      
Låg    1 (ref) 1 (ref) 
Hög    2,63      <0,001 1,93      <0,001 
      
Kontrollvariabler      

Ålder 0,95        <0,001      0,95        <0,001 0,95          0,001 0,95       <0,001 0,95      <0,001 

Undersökningsår      
19681992 0,84          0,148 0,79          0,043 0,86          0,208 0,82         0,098 0,87        0,239 
19812002 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 

Kön      
Man 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Kvinna 0,44        <0,001 0,42        <0,001 0,44        <0,001 0,41      <0,001 0,43      <0,001 

Bostadsort       
På landsbygden 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Samhälle > 500 inv. 1,46          0,026 1,58          0,006 1,44          0,032 1,58         0,007 1,48        0,020 
Småstad < 10 000 inv. 1,74          0,031 1,80          0,022 1,69          0,041 1,67         0,045 1,63        0,057 
I mellanstor stad 1,93        <0,001 2,23        <0,001 1,79          0,002 2,00      <0,001 1,68        0,006 
I storstad S,G,M** 2,32        <0,001 2,73        <0,001 2,14          0,001 2,18      <0,001 1,86        0,006 
Utomlands 1,12          0,693 1,27          0,382 0,99          0,970 1,10         0,739 0,96        0,893 

Civilstånd       
Änka/änkling 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Skild/separerad 1,49          0,161 1,46           0,177 1,43          0,211 1,27         0,401 1,36        0,277 
Gift/sambo 1,34          0,041 1,37           0,025 1,33          0,043 1,37         0,029 1,32        0,053 
Ogift 0,89          0,625 0,89           0,629 0,76          0,262 0,89         0,614 0,82        0,401 

PseudoR2(Nagelkerke) 0,151 0,143 0,161 0,165 0,181 
* OR=Oddskvot 
** Stockholm, Göteborg, Malmö 

 
 
Då frekvens av alkoholdrickande analyseras återfinns signifikanta resultat på 0,1-

procentsnivån för både socialklass och utbildning i vuxen ålder samt bägge måtten på 

socioekonomisk status i barndomen (modell 1-4, tabell 5.2). Att ha en hög klass ger 77 

procent högre odds för att hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens än de individer 

som har en låg klass. Det vill säga att de med hög klass har 77 procent högre odds för att 
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snarare dricka till exempel 1 gång i månaden än aldrig än de med låg klass och för att dricka 

minst fem gånger i veckan snarare än 3-4 gånger i veckan.  

 

Att ha en hög socioekonomisk status i barndomen, mätt som faderns socialklass, ger 52 

procent högre odds för att hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens snarare än i en 

lägre kategori jämfört med individer har haft en låg klass i barndomen. Att ha en hög 

utbildning ger mer än dubbelt så högt odds (OR=2,19) för att hamna i en högre kategori vad 

gäller drickfrekvens snarare än en kategori lägre, jämfört med individer med låg 

utbildningsbakgrund. Att ha en hög socioekonomisk status i barndomen genom hög 

utbildning hos fadern ger 2,63 gånger högre odds för att hamna i en högre kategori vad gäller 

drickfrekvens än de med låg socioekonomisk status i barndomen.  

 

Då alla oberoende variabler analyseras tillsammans och kontrolleras för varandra sjunker 

styrkan på samtliga samband även om riktningen behålles. Socialklassvariablerna får lägre p-

värden, av dem är endast egen socialklass fortfarande signifikant, på 10-procentsnivån. Faders 

socialklass är inte längre signifikant och oddskvoten är 1,10.  För variabeln egen utbildning 

har styrkan på oddskvoten sjunkit från 2,19 till 1,57 och är signifikant på 1-procentsnivån. 

Faders utbildning är dock fortfarande på 0,1-procentsnivån men oddskvoten har sjunkit från 

2,63 till 1,93. Tydligt är i modell 5 att utbildning är den dimension av socioekonomisk status 

som betyder mest för variationer i drickfrekvens. 

 

Vad gäller kontrollvariablerna sker generellt sett inga stora förändringar i oddskvoternas 

storlek och riktning över modellerna.  Det finns skillnader i dryckesmönster beroende på ålder 

i samtliga modeller. Yngre äldre tenderar att dricka mer frekvent. För varje år åldern ökar är 

oddset för mer frekvent drickande cirka 5 procent mindre. Vidare finns två signifikanta 

skillnader i dryckesmönster mellan undersökningsåren. Modell 2, som undersöker alkohol och 

faderns socialklass visar att individer intervjuade om dryckesvanor 1992 dricker mindre 

frekvent än dem som intervjuades 2002. Detta är signifikant på 5-procentsnivån. Modell 4 

visar samma skillnad men är signifikant på 10-procentsnivån. Skillnaden mellan män och 

kvinnor är signifikant på 0,1-procentsnivån i samtliga modeller. Kvinnor dricker mindre 

frekvent än män.    

 

När det gäller bostadsort under uppväxten återfanns signifikanta resultat för samtliga 

kategorier i alla modeller, förutom för individer som bott utomlands under uppväxten. 
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Samtliga övriga kategorier dricker signifikant oftare än individer som växt upp på 

landsbygden. Den grupp som dricker oftast jämfört referenskategorin är de som bott i storstad 

under uppväxten. Inom denna kategori sker även den största förändringen i oddskvoter mellan 

modellerna. Dryckesmönster efter civilstånd visar att gifta eller samboende samt skilda eller 

separerade individer tenderar att dricka oftare än änkor/änklingar. Skillnaden gift/sambo och 

änkor/änklingar är signifikant på 5-procentsnivån för alla modeller förutom i modell 5 där det 

är signifikant på 10-procentsnivån.  

5.3.1 Alkoholkonsumtion och mobilitet 

När det gäller sambandet mellan social mobilitet och frekvensen av alkoholkonsumtion har 

samtliga samband testats genom ordinal logistisk regressionsanalys. Resultatet från 

mobilitetsanalyserna presenteras i korstabeller. För mobilitetsvariabeln som mäter socialklass 

är individer som varit stabila inom den låga klassen (låg-låg) referenskategori. För 

mobilitetsvariabeln som mäter utbildning är individer som har en låg utbildningsnivå, både 

vad gäller faders och egen, referenskategori (låg-låg). Samtliga samband är kontrollerade för 

ålder, kön, undersökningsår, bostadsort samt civilstånd. Effekten av kontrollvariablerna i 

mobilitetsmodellerna liknar dem i tidigare modeller.   

  
Tabell 5.3 Alkoholkonsumtion och socialklass                      

 Egen socialklass 
Faderns socialklass Låg Hög 
        OR              P                OR             P          
 
Låg 

 
        1 (ref) 

 
1,38         0,056 

 
Hög 

 
1,15         0,402 

 
 2,33        <0,001 

 

Tabell 5.3 ovan visar att ha gjort en uppåtriktad klassresa ger 38 procent högre odds för att 

hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens än att varit stabil i låga klassen. Det vill 

säga att individer med uppåtriktad mobilitet har 38 procent högre odds än de som har varit 

stabila i låga klassen att snarare dricka till exempel 1 gång i månaden än aldrig och för att 

dricka minst fem gånger i veckan än 3-4 gånger i veckan. Detta är signifikant på 10-

procentsnivån. Även att ha varit stabil i höga klassen ger ett mer än dubbelt så högt odds för 

att hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens (OR=2,33) jämfört med 

referensgruppen. Skillnaden är signifikant på 0,1-procentsnivån. För individer som gjort en 
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nedåtriktad klassresa är oddset för att hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens 15 

procent högre jämfört med individer som varit stabila i den låga klassen. Skillnaden är dock 

inte signifikant. Klart högst sannolikhet för att dricka alkohol mer frekvent har de individer 

som har varit stabila inom den höga klassen. Det finns en kombinerad effekt av faders klass 

och egen socialklass. Nagelkerke/Pseudo R2 för denna modell är 0,158. 

 
Tabell 5.4 Alkoholkonsumtion och utbildningsmobilitet                                  

 Egen utbildning 
Faderns utbildning Låg Hög 

        OR             P                OR            P          
 
Låg 

 
         1 (ref) 

 
1,63         0,004 

 
Hög 

 
1,75         0,027 

 
 3,94       <0,001 

 

När det gäller alkoholkonsumtion kopplat till egen utbildning visar tabell 5.4 ovan att 

individer med en låg utbildning hos fadern men hög egen utbildning (uppåtriktad mobilitet) 

har 63 procent högre odds för att hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens snarare 

än i en lägre kategori, jämfört med gruppen där både fadern och individen själv har en låg 

utbildning. Skillnaden är signifikant på 1-procentsnivån. Individer som har en hög 

utbildningsbakgrund, både vad gäller fadern och den egna, har nästan fyra gånger högre odds 

(OR=3,94) för att vara hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens jämfört med 

referenskategorin. Detta är signifikant på 0,1-procentsnivån. Individer med en hög utbildning 

hos fadern men låg egen utbildning (nedåtriktad mobilitet) har 75 procent högre odds för att 

hamna i en högre kategori vad gäller drickfrekvens jämfört med referenskategorin. Det är 

tydligt att individer som inte har upplevt någon mobilitet vad gäller utbildning, utan har en 

fader med hög utbildning samt hög egen utbildning, har störst sannolikhet att dricka oftare. 

Precis som för sambandet mellan socialklass och drickfrekvens verkar det finnas en 

kombinerad effekt av faders och egen utbildning. Nagelkerke/Pseudo R2 för modellen är 

0,178. 

 

5.4 Rökning och socioekonomisk status 
Socioekonomisk status och rökning har i samtliga modeller testats genom binär logistisk 

regressionsanalys. Sambanden är kontrollerade för ålder, kön, undersökningsår, bostadsort 

samt civilstånd (tabell 5.5).  
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Tabell 5.5 Resultat binära logistiska regressionsanalyser. Rökning kopplat till socioekonomisk status. 

 OR*               P   OR                P OR                P OR               P OR                 P 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialklass           
Låg 1 (ref)       1 (ref) 
Hög (Man) 0,43**          0,009       0,33**        0,002 
Hög (Kvinna) 1,78   0,069       1,54   0,211 

Faders socialklass           

Låg   1 (ref)     1 (ref) 
Hög   0,53          0,009     0,41         0,001 

Utbildning           
Låg     1 (ref)   1 (ref) 
Hög     1,65          0,034   2,37         0,002 

Faders utbildning           
Låg       1 (ref) 1 (ref) 
Hög       1,20         0,513 1,38         0,315 
           
Kontrollvariabler           

Ålder 0,96           0,157          0,97           0,174 0,97           0,235 0,97         0,184 0,97         0,258 

Undersökningsår           
19681992 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
19812002 1,07           0,761 1,00          0,997    0,96          0,834 1,00          0,985 0,96         0,856 

Kön           
Man 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Kvinna 0,25 <0,001 0,45          0,001 0,48          0,002 0,45         0,001 0,256      <0,001 

Bostadsort           
På landsbygden  1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Samhälle > 500 inv. 2,02           0,017 1,82          0,040 1,85          0,034 1,92          0,024 1,85         0,039 
Småstad < 10 000 inv. 0,61           0,427 0,60          0,412 0,59          0,392 0,60          0,416 0,57         0,369 
I mellanstor stad 2,07           0,028 2,02          0,028 1,62          0,144 1,89          0,047 1,68         0,128 
I storstad S,G,M*** 1,55           0,282 1,62          0,227 1,32          0,492 1,51          0,305 1,14         0,750 
Utomlands 2,87           0,012 2,68          0,017 2,36          0,041 2,66          0,018 2,13         0,081 

Civilstånd            
Änka/änkling 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 
Skild/separerad    1,94    0,123 1,93          0,125    2,11        0,080 2,02          0,098 1,79         0,184 
Gift/sambo    0,85    0,544 0,85          0,535 0,82        0,462 0,84          0,507 0,83         0,479 
Ogift    0,99      0,983 1,10          0,820 1,12        0,786 1,18          0,695 0,80         0,616 

PseudoR2(Nagelkerke) 0,081 0,075 0,068 0,060 0,120 
* OR=Oddskvot 
** P-värdet för skillnaden mellan män och kvinnor är i bägge fallen 0.001 
*** Stockholm, Göteborg, Malmö 

 

Logistiska regressionsanalyser visar att män som har haft en hög socialklass i vuxenlivet har 

57 procents lägre odds (OR=0,43) för att vara rökare jämfört med män som i vuxenlivet haft 

en låg socialklass. Detta är signifikant på 1-procentsnivån. Kvinnor som har haft en hög 

socialklass i vuxenlivet har, tvärtemot män, 78 procents högre odds (OR=1,78) för att vara 
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rökare jämfört med kvinnor som i vuxenlivet haft en låg socialklass. Detta är signifikant på 

10-procentsnivån. Hos äldre män verkar det därför vara en skyddsfaktor att ha en hög 

socialklass, medan det hos kvinnor snarare framstår som en riskfaktor.  

 

När det gäller faderns socialklass finns dock inte längre motsvarande könsskillnader. 

Individer som har haft en hög socioekonomisk status i barndomen, mätt genom faderns 

socialklass, har 47 procents lägre odds för att vara rökare än individer vars fader hade en låg 

socialklass. Detta avser både män och kvinnor. Detta är signifikant på 1-procentsnivån.  

 

Äldre med hög utbildning har 65 procents högre odds för att vara rökare än de med låg 

utbildning. Skillnaden är signifikant på 5-procentsnivån.  Detta följer mönstret för kvinnor 

vad gäller socialklass. 

 

Variabeln faders utbildning visar samma riktning på sambandet som egen utbildning. 

Intressant är dock att detta resultat står i motsatsförhållande till sambandet mellan rökning och 

faderns socialklass. Äldre individer vars fader har haft en hög utbildning har 20 procent högre 

odds för att vara rökare än individer vars fader har haft en låg utbildningsbakgrund. Denna 

skillnad är emellertid inte signifikant.  
 

När alla variabler analyseras tillsammans ökar styrkan på sambandet och p-värdena blir lägre 

för samtliga oberoende variabler, med undantag för socialklass hos kvinnor. Denna oddskvot 

är inte signifikant i modell 5, i modell 1 däremot var sambandet signifikant på 10-

procentsnivån. Det går även att uttyda från modell 5 att för kvinnor verkar egen utbildning 

vara den variabel som har störst effekt på sannolikheten för att vara rökare. Kontrollerat för 

övriga oberoende variabler har individer med hög utbildning 2,37 gånger högre odds för att 

vara rökare jämfört med individer med låg utbildning. För män är det dock egen socialklass 

som har störst effekt på sannolikheten för att vara rökare.   

 

Vad gäller kontrollvariablerna har ålder ingen signifikant påverkan på oddset för att vara 

rökare. Detta gäller i samtliga modeller. Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan 

undersökningsåren och ålder. Däremot finns för samtliga modeller en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor. Sannolikheten att vara rökare är mindre bland kvinnor än män. 

Skillnaden är signifikant på 0,1-procentsnivån för modell 1 och 5 medan den för modellerna 

2-4 är signifikant på 1-procentsnivån. Individer som under uppväxten bodde i ett samhälle 
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med mer än 500 personer (kategori 5) eller utomlands har i samtliga modeller större 

sannolikhet för att vara rökare än individer som bodde på landsbygden under uppväxten. 

Individer som bodde i en mellanstor stad har även de en högre sannolikhet för att vara rökare 

än dem från landsbygden. Skillnaderna är signifikanta för modell 1, 2 och 4. För 

kontrollvariabeln bostadsort är samtliga signifikanta resultat på 5-procentsnivån. Vad gäller 

civilstånd återfinns två signifikanta skillnader på 10-procentsnivån. I modell 3 och 4 visar 

analysen att individer som är skilda eller separerade har ett dubbelt så stort odds som 

änkor/änklingar. Detta innebär att individer som har gått igenom en separation eller 

skilsmässa har en större sannolikhet för att vara rökare än individer vars partner har avlidit.  

5.4.1 Rökning och mobilitet 

Resultatet från mobilitetsanalyserna presenteras i korstabeller. För mobilitetsvariabeln som 

mäter socialklass är individer som varit stabila inom den låga klassen (låg-låg) 

referenskategori. För mobilitetsvariabeln som mäter utbildning är individer som har en låg 

utbildningsnivå, både vad gäller faders och egen, referenskategori (låg-låg). Samtliga 

samband är kontrollerade för ålder, kön, undersökningsår, bostadsort samt civilstånd. Effekten 

av kontrollvariablerna i mobilitetsmodellerna liknar dem i tidigare modeller.   

 

När det gäller sambandet mellan social mobilitet och rökning har samtliga samband testats 

genom binär logistisk regressionsanalys. Då skillnader mellan män och kvinnor var 

signifikanta avseende egen socialklass och rökning, har även klassmobilitetsvariabeln i 

analysen gjorts separat för män och kvinnor.  

 

Tabell 5.6 nedan visar sambandet mellan rökning och klassmobilitet separat för män och 

kvinnor. Oddset för män i gruppen som har gjort en uppåtriktad klassförflyttning är 53 

procent lägre för att vara rökare jämfört med de män som varit stabila i den låga klassen hela 

livet. Detta är signifikant på 10-procentsnivån. För män som har tillhört en hög klass hela livet 

är oddset 71 procent lägre för att vara rökare än för dem som varit stabila i den låga klassen 

hela livet. Skillnaden är signifikant på 1-procentsnivån. Det finns även ett samband som visar 

att de män som varit med om en nedåtriktad klassförflyttning, alltså från hög klass till låg 

klass har ett odds som är 44 procent lägre jämfört med stabila i låga klassen. Detta samband 

är dock inte signifikant. Det går att konstatera att de grupper med män som varit stabila i den 

höga klassen, eller gjort en uppåtriktad förflyttning till denna klass, har en mindre risk för att 

vara rökare än män som varit stabila i låga klassen hela livet.   
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Tabell 5.6 Rökning och klassmobilitet bland män och kvinnor     

 Egen socialklass 
Faderns socialklass Låg Hög 
Män      OR               P                  OR              P           
 
Låg 

 
      1 (ref) 

 
0,47*        0,061 

 
Hög 

 
      0,56         0,208 

 
0,29*        0,006 

 Låg                               Hög 
Kvinnor       OR               P                   OR             P 
 
Låg 

 
       1 (ref) 

 
1,79         0,135 

 
Hög 

 
0,32         0,072 

 
1,09         0,832 

* Signifikanta P-värden för skillnaden mellan män och kvinnor med p<0,05. 

 

Oddskvoten för att vara rökare är 79 procent högre för kvinnor i gruppen som har gjort en 

uppåtriktad klassförflyttning. Detta är dock inte signifikant. Kvinnor som har varit stabila i 

höga klassen hela livet har 9 procent gånger högre odds för att vara rökare jämfört med 

referensgruppen. Resultatet är dock liksom det förra inte signifikant. Det enda signifikanta 

resultatet för kvinnor återfinns för dem som gjort en klassresa nedåt. För dessa kvinnor är 

oddset 68 procent lägre för att vara rökare jämfört med stabila kvinnor i den låga klassen. 

Detta är signifikant på 10-procentsnivån. Om grupperna för klassmobilitet hos kvinnor 

jämförs inbördes går det att konstatera att det finns en mobilitetseffekt. Skillnaden mellan 

oddskvoterna för de stabila grupperna är försumbar medan de individer som gjort en 

uppåtriktad eller nedåtriktad mobilitet skiljer sig från referensgruppen på det sätt att de som 

gjort en uppåtriktad klassresa har ett högre odds för att vara rökare och de som gjort en 

nedåtriktad klassresa har ett lägre odds för att vara rökare. Sammanfattningsvis för sambandet 

mellan rökning och klassmobilitet tenderar både kvinnor och män som gjort en nedåtriktad 

klassresa att ha mindre risk för att vara rökare än de individer som genom livet tillhört en låg 

klass. I övriga grupper är mönstren motsatta mellan könen och signifikanta resultat kunde 

endast återfinnas hos männen. Nagelkerke/Pseudo R2 för denna modell är 0,097. 
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Tabell 5.7 Rökning och utbildningsmobilitet                                                       

 Egen utbildning 
Faderns utbildning Låg Hög 

       OR               P                 OR             P          
 
Låg 

 
       1 (ref) 

 
1,56         0,109 

 
Hög 

 
0,76         0,614 

 
1,71         0,097 

 

Vad gäller egen utbildning visar tabell 5.7 ovan att individer med en låg utbildning hos fadern 

men hög egen utbildning (uppåtriktad mobilitet) har ett odds som är 56 procent högre för att 

vara rökare. Detta är dock inte signifikant. Individer som har en hög utbildningsbakgrund, 

både vad gäller fadern och den egna, har 71 procent högre odds för att vara rökare jämfört 

med referenskategorin. Sambandet är signifikant på 10-procentsnivån. Individer som har en 

fader med hög utbildning men låg egen utbildning (nedåtriktad mobilitet) har däremot ett 

lägre odds (OR=0,76) än individerna i den stabila mobilitetsgruppen där både fadern och 

individen själv har en låg utbildningsbakgrund. Denna skillnad är inte signifikant. Om en 

jämförelse görs mellan raderna inom respektive kolumn visas effekten av faderns utbildning. 

På motsvarande sätt kan en jämförelse göras mellan kolumnerna på respektive rad för att 

studera effekten av egen utbildning.  Då jämförelsen mellan kolumnerna på respektive rad 

visar på en större skillnad tyder detta på att egen utbildning tenderar att ha större betydelse än 

faderns utbildning. Nagelkerke/Pseudo R2 för denna modell är 0,069.  

 

Utöver de analyser som har redovisats ovan skapades, som nämndes i operationaliseringen av 

alkohol, en indexerad variabel som mätte både frekvens och mängd. Denna visade på resultat 

i samma riktning som frekvensvariabeln, dock med svagare styrka.   

6. Diskussion 
Kapitlet inleds med en sammanfattande diskussion kring resultaten. Slutligen presenteras 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Att dra paralleller mellan tidigare läst forskning kring hälsobeteenden såsom 

alkoholkonsumtion och rökning och uppsatsens resultat är ibland problematiskt, delvis 
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eftersom äldre sällan är undersökningsobjekten men även för att det ofta när det gäller alkohol 

är den kvantitativa aspekten som mäts i de tidigare studierna. Dessutom används i tidigare 

studier många gånger ett index för socioekonomisk status där både klass och utbildning ingår, 

vilka har analyserats separat i denna studie. Denna uppsats skiljer sig från majoriteten av de 

tidigare studierna då tidpunkten för rapportering av levnadsvanor skiljer sig från tidpunkten 

då socioekonomisk status har mäts, både vad gäller status i barndom och vuxen ålder.  

 

Uppsatsens analyser visar att det finns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och 

socioekonomisk status i barndomen. Både hög utbildning och hög socialklass hos fadern visar 

signifikanta samband med en mer frekvent konsumtion av alkohol. Även socioekonomisk 

status i vuxen ålder har i denna uppsats visat sig ha ett samband med alkoholkonsumtion. 

Sambandet pekar i samma riktning som för barndomsförhållanden vilket innebär att individer 

med hög socialklass tenderar att dricka oftare än individer med låg socialklass och individer 

med hög utbildning tenderar att dricka oftare än individer med låg utbildning. Dessa resultat 

går i linje med flera tidigare studier (Ganry et al 2001; Moore et al. 1999; Smith & Baghurst 

1992; Sulander et al. 2004; Wiles et al. 2007). Intressant är dock att faders socialklass helt 

tappar betydelse då de oberoende variablerna kontrolleras för varandra, från att ha varit 

signifikant på 0,1-procentsnivån. Detta indikerar att denna har minst betydelse för skillnader i 

drickfrekvens. Tänkvärt är även att faders utbildning verkar vara den variabel av dom fyra 

som ger störst effekt på skillnaderna mellan låg- och hög socioekonomisk status.   

  

Analyser av sambandet mellan alkoholkonsumtion och social mobilitet visar att det finns ett 

positivt samband vad gäller socialklass. Både de individer som varit stabila i den höga 

socialklassen och de som gjort en uppåtriktad klassresa till den, tenderar att dricka oftare än 

de som varit stabila i den låga klassen.  Samma förhållande gäller även utbildningsmobilitet, 

men där har även de som gjort en nedåtriktad klassresa en tendens att dricka oftare än de som 

varit stabila i den låga klassen.  

 

När det gäller rökning återfinns signifikanta resultat som är <1 för faders socialklass men som 

är >1 för faders utbildning (som dock inte är signifikant). Intressant är vad det motsatta 

resultatet kan bero på. Det går att diskutera huruvida socialklass och utbildning hänger ihop i 

denna generation. Då respondenternas fäder vuxit upp i en generation där högre utbildning 

inte är lika vanligt som i dagens samhälle var förskaffandet av ett högstatusarbete antagligen 

inte lika sammankopplat med en hög utbildning som det ofta är idag. Det kan alltså tänkas 
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vara vanligare i den undersökta generationen att ha haft ett högstatusarbete trots en låg 

utbildningsbakgrund. Multikollinearitetstestet visar förvisso på en svag positiv korrelation 

mellan egen socialklass och egen utbildning. Vad gäller socialklass visas i resultatet att 

individer med hög socialklass i barndomen har lägre sannolikhet för att vara rökare än 

individer med låg socialklass i barndomen. Detta resultat är i linje med den forskning som 

tidigare har presenterats (Jefferis et al. 2003; Lynch et al. 1997; Power et al. 2005).    

  
För sambandet mellan rökning och socioekonomisk status i vuxen ålder finns skillnader 

mellan män och kvinnor vad gäller socialklass. För kvinnor finns en förhöjd risk med att ha en 

hög socialklass, medan riktningen på skillnaden är det motsatta för män. Sulander et al. 

(2004) fann dock i linje med detta resultat att finska kvinnor över 65 år visade ett motsatt 

mönster jämfört med den arbetande befolkningen, där individer med låg socioekonomisk 

status rökte mer, precis som i Sverige. Äldre mäns socialklass följer dock befolkningens 

samband. Frågan vilka förklaringar som kan finnas till varför män avviker från mönstret bland 

äldre. Det har konstaterats att rökning till en början framförallt var en vana bland män. På 

1940-talet var hälften av alla män i Sverige dagligrökare och endast nio procent av alla 

kvinnor. Då man på 1960-talet började tala om att rökning var skadligt för hälsan minskade 

rökningen snabbast bland män med högstatusyrken såsom läkare, samtidigt som 

nyrekryteringen skedde bland arbetarklassen (Sundin et al  2005). Samtidigt tiodubblade 

bolagen sin marknadsföring för att upprätthålla försäljningen (Göteborgs universitet 2006). 

Det kan tänkas att marknadsföringen fortsatte ha inverkan på kvinnor med hög 

socioekonomisk status som var nyare inom rökkulturen än män.  

 

Vad gäller egen utbildning har de med hög utbildning en högre sannolikhet för att vara rökare 

än individer med låg utbildning. Detta går emot tidigare studier som har presenterats i 

uppsatsen men som dock inte koncentrerat sig på äldre individer (FHI 2005b; Van Lenthe 

2004). Att äldre individer skiljer sig från den arbetsföra befolkningen genom att rökning är 

vanligare bland de högutbildade, samt bland dem med hög klass bland kvinnor, kanske inte är 

så konstigt med tanke på den höga statusen rökning hade bland befolkningen i början av 

1900-talet. Ekonomi kan tänkas vara en annan förklaring då rökning är ett kostsamt beroende. 

En individs disponibla inkomst följer en livscykelkurva, då pensionen tar vid sker en nedgång. 

Denna nedgång varierar mellan olika yrkesgrupper. Den kommer tidigare hos arbetare och 

leder till en större inkomstdifferentiering efter ungefär 55-årsåldern (SCB 2006). Även om 

inkomstskillnader finns i hela vuxenlivet är det möjligt att skillnaderna innan pensionsåldern 
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inte har lika stor påverkan på rökning och andra kostsamma hälsobeteenden som efter 

pensionen.  

  

Det finns också skillnader mellan män och kvinnor vad gäller rökning och klassmobilitet. 

Signifikant för män är att de som varit stabila i den höga klassen, eller gjort en uppåtriktad 

klassresa hit, har en mindre sannolikhet för att vara rökare jämfört med män som varit stabila i 

den låga klassen. Detta är i linje med Hart et al (1998). För kvinnor är sambandet omvänt, 

dock ej signifikant. För kvinnor har emellertid individer med nedåtriktad mobilitet mindre 

sannolikhet för att vara rökare jämfört med individer som varit stabila i den låga klassen. 

Intressant bland kvinnor är den tydliga mobilitetseffekten. Skillnaden mellan individer som 

varit stabila är försumbar medan de individer som gjort en klassresa skiljer sig. Även 

sambandens riktningar är intresseväckande då uppåtriktad mobilitet associeras med en högre 

sannolikhet för att vara rökare, och en nedåtriktad mobilitet associeras med en mindre 

sannolikhet. Det är svårt att jämföra detta fynd med tidigare forskning då de tidigare 

undersökningar som hittats inte utförts på kvinnor enbart.    

  

Den enda signifikanta skillnad som kan påvisas vad gäller utbildningsmobilitet och rökning är 

att individer som har en hög utbildningsbakgrund både när det gäller egen och faderns 

utbildning har en större sannolikhet för att vara rökare än dem som har låg 

utbildningsbakgrund både hos fader och hos sig själv. Detta går tvärtemot fynden i Hart et al 

(1998). Generellt dock indikerar analysen att de med hög utbildning tenderar att ha en större 

sannolikhet för att vara rökare, men att de som gjort en nedåtriktad mobilitet in den låga 

utbildningsgruppen har en mindre sannolikhet än de som varit stabila den låga 

utbildningsgruppen.  

 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att frekvent alkoholkonsumtion går att koppla till 

både barndomsförhållanden och förhållanden i vuxen ålder. Hög socioekonomisk status vid 

båda dessa tillfällen i livet bidrar till en mer frekvent konsumtion av alkohol. 

Alkoholkonsumtion och utbildningsmobilitet samt klassmobilitet visar att samtliga grupper 

dricker mer frekvent än den låga stabila gruppen. Mest frekvent dricker individer som inte har 

gjort någon klassresa och som tillhör gruppen högutbildade eller hög socialklass. Sambanden 

mellan rökning och socioekonomisk status är mer komplexa. Individer med hög utbildning 

samt kvinnor med hög socialklass i vuxen ålder har en större sannolikhet för att vara rökare än 

de med låg utbildning respektive låg socialklass. För män vars socialklass i vuxen ålder var 
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hög, var sannolikheten istället lägre för att vara rökare. Både män och kvinnor vars fader hade 

hög socialklass röker i mindre utsträckning än individer vars fader hade låg socialklass. Hos 

kvinnor verkar det finnas en större mobilitetseffekt än män vad gäller egen socialklass.  

 
Frågan är hur dessa resultat skall tolkas och vilken betydelse de bör få. Då datamaterialet är 

nationellt representativt och dessutom har ett lågt externt bortfall går det att generalisera 

resultatet till Sveriges äldre befolkning. Att rökning är en ohälsosam rökvana med direkta 

hälsokonsekvenser är med dagens forskningsläge knappast diskuterbart. Dock råder det 

ovissheter kring när alkoholkonsumtion är skadligt och när det blir en skyddsfaktor. 

Poikalainen (1995) konstaterar att vissa måttliga dryckesmönster kan förbättra hälsan när det 

gäller hjärt- och kärlsjukdomar, men även skydda mot vissa infektionssjukdomar, ångest samt 

övervikt. Som konstaterats i bakgrunden till denna uppsats är det grupper med låg 

socioekonomisk status som har störst andel alkoholberoende samt alkoholrelaterad dödlighet 

(FHI 2003). Hur hänger då detta samman med det faktum att individer, både äldre och i vuxen 

ålder, med hög socioekonomisk status dricker oftare? Kanske är det så att dessa individer 

”findricker” mer. Det vill säga att de dricker ett glas till maten varje kväll istället för att 

intensivkonsumera vid färre tillfällen, vilket kan anses mer hälsoskadligt. Dock visade det sig, 

som redan har nämnts, att ett mått baserat på både mängd och frekvens hade samma riktning 

på sambandet med socioekonomisk status som enbart frekvensvariabeln. Detta indikerar att 

äldre individer med hög socioekonomisk status även dricker större mängder.  

 

Om detta stämmer kan det finnas anledning att i högre grad rikta åtgärder som kan förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor i äldre åldrar mot individer med hög socioekonomisk status, för 

att förhindra alkohol- och rökningsrelaterad morbiditet.     

6.2 Förslag till vidare forskning 

Operationaliseringarna av måttet alkohol har visat sig vara differentierad i den tidigare 

forskningen, även jämfört med operationaliseringen i denna uppsats i vissa aspekter. Som 

förslag på vidare forskning skulle uppsatsens studie upprepas med ett robust mått på alkohol 

som inkluderar både frekvens- samt mängdkonsumtion. Detta skulle ge en mer talande och 

användbar beskrivning av alkoholmönstret bland Sveriges äldre befolkning och även fånga 

upp den direkt hälsoskadliga konsumtionen. För, som redan har konstaterats, innebär frekvent 

drickande i sig inte alltid en hälsorisk.    
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