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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa 

vilket diskuteras ur ett välfärdsperspektiv. Detta samband undersöks här bland de äldsta 

i Sverige, vilket innebär att personerna är 77 år gamla och äldre. Både i studier med 

fokus på Sverige och i internationella undersökningar framgår det att det finns tydliga 

samband mellan en persons socioekonomiska position och hälsa, där personer från de 

lägre positionerna systematiskt mår sämre.  Det finns även kopplingar mellan länders 

politiska system till både socioekonomisk position och hälsa där omfattande 

välfärdssystem antas motverka skillnader mellan olika socioekonomiska grupper och 

därmed skillnader i hälsa mellan dessa grupper. Majoriteten av forskningen på området 

rör dock samhällets yngre och personer i yrkesverksam ålder samtidigt som det är de i 

högre ålder som har de största hälsoproblemen. I uppsatsen har kvantitativa metoder 

använts för att undersöka sambanden. Socioekonomisk position har definierats som 

kulturell klass, ekonomisk klass och social klass, vilkas samband har undersökts med 

hälsa utifrån en persons fysiska mobilitetsförmåga samt självskattade hälsa. De resultat 

som varit signifikanta för socioekonomisk position och hälsa som är sambanden mellan 

en persons kulturella klass och självskattade hälsa samt en persons ekonomiska klass 

mätt som kontantmarginal och mobilitetsförmåga. Båda sambanden har visat att lägre 

socioekonomisk position ger sämre hälsa. Dock har två av de testade sambanden, 

mellan ekonomisk klass mätt som inkomst med hälsa samt social klass och hälsa, inte 

visat på någon signifikans. Detta har gjort att det överlag har varit svårt att tolka 

sambanden mellan socioekonomisk position och hälsa i de högre åldrarna. Resultaten 

kan dock tolkas som att det inte förekommer några större skillnader i dessa högre åldrar 

och att klyftorna därmed jämnas ut med åldern. En alternativ tolkning kan vara att de 

som har sämst hälsa beroende av sin socioekonomiska position redan avlidit i tidigare 

åldrar. Hur man ska se på det svenska välfärdssystemet utifrån detta är därmed 

tvetydigt.   

Nyckelord 
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1. Inledning 

Sverige omnämns ofta som en välfärdsstat som ur ett internationellt perspektiv för en aktiv 

välfärdspolitik som syftar till att fördela och reglera välfärden bland olika grupper i 

befolkningen (Fritzell & Lundberg:2007, s. 3). Välfärd används som ett samlingsbegrepp för 

en befolknings levnadsförhållanden och speglar frågor som hushållens ekonomi, 

bostadssituation, utbildningsnivåer och hälsa. Brister i välfärd, eller ofärd som SCB uttrycker 

det, indikerar att det finns brister i välfärdssystemet och att folk har svåra 

levnadsförhållanden. Exempel på ofärd är arbetslöshet, låg levnadsstandard på grund av 

ekonomi samt hälsoproblem. Då välfärdsforskningen ofta fokuserar på skillnader mellan 

samhällsgrupper såsom olika klasser, mellan könen eller människor med olika etnisk 

bakgrund är brister i välfärden oftast förekommande mellan olika samhällsgrupper och berör 

fördelningsfrågor (SCB:2009).  Frågor om välfärd är med andra ord frågor om 

socioekonomiska skillnader, hälsoskillnader och, i slutändan, frågor om samhällets resurser 

och politiska satsningar.  

 

LO:s rapport ”Ohälsans trappa”, som berör frågor om klass och hälsa, inleds med meningen 

”Knappast något annat är så viktigt ur välfärdssynpunkt som människors hälsa…”(Nelander 

& Goding:2004, s. 4). Att hälsa är en viktig fråga både för studier, politiken och samhället i 

stort kan förstås av att de flesta människor rankar det högst på sin lista över vad de anser är 

viktigast i livet (Holmberg & Weibull i Fritzell & Lundberg:2007, s. 1). Utan en god hälsa blir 

livet kortare och svårare att leva då vanliga hälsofrågor som värk, nedsatt rörelseförmåga, 

eller psykisk hälsa starkt påverkar en persons livskvalitet.  Det finns mycket forskning på 

området hälsa där en stor del berör frågor om socioekonomisk position och hälsa. 

Socioekonomisk position har i flera studier visat sig ha samband med hälsa där personer från 

de lägre positionerna ofta uppvisar en sämre hälsa än de bland de högre. Forskning visar dock 

på att både socioekonomiska skillnader och hälsoskillnader varierar mellan åldrarna. I SCB:s 

Välfärdsrapport menar man att det i Sverige främst är de yngre som idag både har det 

ekonomiskt svårast och mår sämst samt att de äldsta i samhället upplever att de mår bättre 

(2009:2, s. 11-13). I LO:s rapport finner man dock att det finns stora socioekonomiskt 

baserade skillnader i risken att drabbas av långvariga sjukdomar på grund av problem med 

skelett och rörelseorgan samt att fler i de lägre socioekonomiska positionerna 
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förtidspensionerar sig på grund av sjukdom (2004, s. 5-6). Socioekonomiskt baserade 

hälsoskillnader kan med andra ord påverka en människa genom livet. Även om de äldre i 

samhället som uppnått pension upplever sin hälsa som bättre än de yngre och att sambandet 

mellan socioekonomisk position och hälsa kan förändras med ålder så ligger inte dessa 

skillnader i fokus för den här studien. Det som är av intresse är snarast relativa skillnader 

inom samma generation och i detta fall hur socioekonomisk position påverkar hälsan hos de 

allra äldsta.  

 

Syftet med uppsatsen är att med bakgrund av detta undersöka vilka dimensioner av 

socioekonomisk position som har den kraftigaste effekten på hälsoskillnader, och utifrån detta 

resonera kring vilka politiska åtgärder som rimligen skulle kunna förbättra den svenska 

folkhälsan ur ett socioekonomiskt perspektiv. För att undersöka detta kommer följande 

frågeställning att besvaras:  

Vilken dimension av socioekonomisk position har kraftigast effekt på hälsan?  

 

För att besvara denna frågeställning ställs följande hypoteser upp vilka är olika mått på de tre 

dimensionerna, ekonomisk-, social- och kulturell klass, som mäter socioekonomisk position:  

H1.lägre inkomstnivå ger sämre självskattad hälsa  

H2.lägre inkomstnivå ger sämre mobilitetsförmåga  

H3.lägre yrkesstatus ger sämre självskattad hälsa  

H4. lägre yrkesstatus ger sämre mobilitetsförmåga  

H5. lägre utbildningsnivå ger sämre självskattad hälsa  

H6. lägre utbildningsnivå ger sämre mobilitetsförmåga 

H7. sämre kontantmarginal ger sämre självskattas hälsa  

H8. sämre kontantmarginal ger sämre mobilitetsförmåga 

 

Yrkesstatus kommer huvudsakligen att ses utifrån en persons tidigare marknadsposition men 

även som kontroll undersökas som en persons tidigare individuella yrkesstatus.  

 

För att undersöka detta kommer en nationellt representativ studie av de allra äldstas 

levnadsvillkor (SWEOLD) att användas. Det ska nämnas att det finns en mängd tidigare 

forskning på området klass och hälsa som visar på att det ofta förekommer samband mellan 

att de lägre klasserna har sämre hälsa och att de högre klasserna har en bättre hälsa. Det som 

gör att den här uppsatsen bidrar till ny information på forskningsområdet är att den gruppen 
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som studeras är i åldrarna 77+, vilket är en åldersgrupp som det tidigare inte har forskats så 

mycket på inom området. I de flesta studier används inte heller en lika genomgående analys 

av socioekonomisk position som i den här uppsatsen där flera olika dimensioner och mått 

används. Det svenska välfärdsperspektiv som även är central för uppsatsen är inte heller så 

vanligt förekommande på området och har i tidigare forskning utgått från åldersgrupper som 

är upp till 75 år.   
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Socioekonomisk position 

Socioekonomisk position används flitigt som variabel och förklaringsbegrepp inom 

samhällsanalyser. Detta beror på att socioekonomisk position ofta har ett förklaringsvärde för 

uppkomsten av skillnader rörande olika fenomen i samhället. Jones beskriver exempelvis 

socioekonomisk position utifrån ett stratifieringsperspektiv där begreppet förstås som socialt 

konstruerade mönster av ojämlikhet som skapas på strukturell basis. Dessa mönster av 

ojämlikhet leder till strukturella, ojämlika skillnader mellan människor rörande tillgång till 

och påverkan över resurser som makt, inkomst och social status (Jones:1988, s. 1). Som 

begrepp kan socioekonomisk position förstås som ett komplext fenomen som består av ett 

flertal dimensioner och definitioner. Några av de indikatorer på socioekonomisk position som 

frekvent används är ekonomisk klass, social klass och kulturell klass men även andra 

ekonomiska och sociala tillgångar som ägande, kontantmarginal och socialt kapital 

(Galobardes mf.:2006, s. 7 ff).  

2.1.1 Tre dimensioner av socioekonomisk position 

Socioekonomisk position kommer ursprungligen från begreppet klass, som är en ekonomisk 

dimension av socioekonomiskt position. Ekonomisk klass härstammar från Karl Marx teorier 

om det kapitalistiska systemet där begreppet är en del av en historiematerialistisk 

samhällsanalys med utgångspunkt i produktionssätt och produktionsförhållanden i ett 

samhälle. Produktionsförhållanden är utgångspunkten i Marx analys av ekonomiskt klass där 

samhällsklasser delas in efter relationsbundna positioner i produktionen beroende på om 

klassens medlemmar lönearbetar och tillhör den arbetande klassen eller om de äger 

privategendom och istället tillhör den ägande klassen (Per Månson (1996) i Andersen & 

Kaspersen, s. 34). Skillnaderna i klassposition uppstår, enligt Marx, ur samhällets ekonomiska 

relationer. (Breen & Rottman 1995, s. 24).   

 

Det finns även icke-ekonomiska skillnader i socioekonomisk position, vilket Max Weber 

fokuserar på genom sin analys av olika yrkesgrupper och social mobilitet till vilket han 

kopplar människors livschanser och genom detta tillför en dimension av social klass (Breen & 
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Rottman:1995, s. 27). Weber särskiljer olika hierarkiska statusgrupper inom produktionen 

genom särskilja dominerande ägare från småföretagare bland de högre sociala statusgrupperna 

och kvalificerade och icke kvalificerade arbetare eller arbeten bland lönetagare. Bland 

löntagarna skapas därmed en uppdelning mellan arbetarklassgrupper och medelklassgrupper 

(ibid, s. 29).  

 

Socioekonomisk position är dock inte bara faktiska positioner inom ett samhälle såsom yrke 

eller materiella förhållanden som inkomst eller kapital i form av materiella tillgångar utan 

påverkas även av kulturella aspekter och därigenom beteenden. Pierre Bourdieu analyserar 

socioekonomisk position utifrån en kulturell dimension där han utöver dimensionerna 

ekonomisk klass och social klass identifierar en kulturell klass som besitter ett så kallat 

kulturellt kapital. Kulturellt kapital är en kapitalform bestående av kunskap som genereras 

genom socialisationsprocesser med en hierarkisk prägel, ofta kopplade till individers specifika 

statusposition. De komponenter av kulturellt kapital som Bourdieu främst belyser är den form 

som reproduceras genom utbildningssystemet vilken beskrivs som ett socialt system som 

upprätthåller symbolisk ordning och indelar människor i olika sociala statusgrupper och 

tillskriver dessa olika värden (Broady:1989, s. 201). Examina och titlar är en mätbar form av 

det kulturella kapitalet som inte har att göra med faktiska kunskaper utan istället mäter 

sanktionerade kunskapsformer producerade inom berättigade institutioner (ibid, s. 202). 

Kulturellt kapital finns utöver formen av titlar även i den förkroppsligade form som Bourdieu 

kallar habitus. Detta innebär att personer som har mycket kulturellt kapital har detta i 

kunskaper som gestaltar sig i en praktik. Tydliga exempel på detta kan beskrivas genom en 

persons sätt att föra sig och tala på, samt att individen besitter en kunskapsnivå som gör att 

hon eller han behärskar terminologier och kunskaper om kulturella ting. Habitus medför att 

personer med högt kulturellt kapital naturligt kan röra sig i samhället, utbildningssystemet och 

inom kulturella sammanhang (ibid, s. 199).  

 

Från dessa teoretiker har förståelsen av socioekonomisk position ökat inom 

samhällsvetenskapen. Dessa teorier speglar begreppet utifrån relationer i samhället och 

skillnader i status gällande dimensionerna ekonomisk klass, social klass och kulturell klass 

vilka speglas genom inkomst och tillgångar samt yrke och utbildning. Inkomst och tillgångar 

mäter materiell standard och dimensionen ekonomisk klass medan utbildning mäter beteende 

genom dimensionen kulturell klass.  Inom dimensionen av social klass mäts en persons 

position i hierarkiska sociala sammanhang och även en persons grad av autonomi, det vill 
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säga grad av självbestämmande (Grundy & Holt:2001, s. 896).  Det är viktigt att förstå den 

teoretiska bakgrunden bakom begreppet socioekonomisk position och de dimensioner och 

mått som i den här uppsatsen kommer att användas för att mäta begreppet för att förstå både 

hur och varför socioekonomisk position gestaltar sig genom en persons liv. Utbildning, vilket 

nämnts ska förstås som en hierarkis socialisationsprocess, speglar oftast familjebakgrund samt 

en persons tidiga socioekonomiska position. Utbildningsnivå är i sin tur strukturellt kopplat 

till vilket yrke en person har i sitt liv vilket i sin tur påverkar inkomst nivå och materiell 

standard (Avlund et al.:2003, s. 130). Då socioekonomisk position genereras genom kedjor av 

sociala processer (jmf. barndomsklass – utbildning – egen klass i vuxen ålder) är det vanligt 

att man har samma klassposition genom hela livet. Även om en individ utifrån personliga 

egenskaper som yrke, utbildningsnivå eller inkomst kan tilldelas en viss position sett enbart 

utifrån sig själv så uppkommer frågan om hur individen påverkas av personer i sin närmaste 

omgivning såsom föräldrar eller make/maka.  

2.1.2 Yrke ur individ och marknadsperspektiv 

Som nämndes i inledningen kommer yrke att ses som både en individs yrke och yrke ur ett 

marknadsperspektiv. Detta då det indikerar och mäter olika saker för en persons sociala klass 

position. Robert Erikson tar upp problematiken med hur en persons sociala klass ska tilldelas 

om man tar med faktorer som yrke, vilket tilldelas en individ, och marknadssituation eller 

ekonomi, som påverkar hela hushållets tillgångar och därmed status. Erikson argumenterar för 

att familjen som hushållsenhet och enskilda medlemma av enheten, det vill säga de enskilda 

familjemedlemmarna, bör tilldelas socioekonomisk position utifrån en dominansordning där 

båda partnernas yrken jämförs och den ”dominerande” (i regel det högsta yrket) positionen 

tillskrivs hela hushållet. Anledningen till att det högst positionerade yrket väljs är för att detta 

anses påverka familjens marknadsposition mer än det lägre yrket (Erikson:1984, s. 501). 

Praktiken att utgå från hushållets sociala klass snarare än individens har dock kritiserats från 

feministiskt håll. Detta då tidigare hushållsmått för social status utgått från att gifta kvinnor 

automatisk tilldelades sin makes position och enbart ensamstående kvinnor beräknades utifrån 

det egna yrket (Erikson:1984, s. 1). Genom Eriksons marknadskriterium försvinner 

problematiken med genusbias för hushållens socioekonomiska position till viss del. Det som 

kvarstår är problematiken med att kvinnor tenderar att ha lägre yrkesstatus än män på ett 

strukturellt plan, vilket leder till att hushållen i högre utsträckning utgår från männens yrke 

vid hushållets tilldelning av social klass och därmed strukturellt missar relevant information 

om kvinnors sociala klass. Exempelvis är det troligt att yrke påverkar den undersökta 
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variabeln hälsa, åtminstone delvis, på grund av arbetsplatsförhållanden då specifika 

yrkesgrupper löper högre risk att utsättas för farliga ämnen eller tunga lyft vilket kan påverka 

hälsa negativt (Galobardes mf.:2006, s. 10). Trots nämnd problematik menar Erikson att 

social klass ska räknas efter hushållet då enskilda medlemmar har samma marknadsposition 

beroende av partnerns högre yrke vilket påverkar boende och konsumtionsmönster 

(Erikson:1984, s. 502). Dock menar Erikson att klass och arbetssituation eller yrke bör 

särskiljas då de mäter olika saker. Till skillnad från social klass mäter yrke eller yrkesposition 

individens arbetssituation men inte levnadsstandard (Ibid, s. 512). Hur man väljer att mäta 

social klass är med andra ord en fråga om vad man vill undersöka gällande den sociala 

klassens påverkan på hälsa.  

 

I nästa avsnitt kommer socioekonomisk position och hälsa att tas upp för att närmare 

undersöka dess samband och försöka nå en förståelse av hur de olika dimensionerna av 

begreppet kan påverka hälsan.  

2.2 Socioekonomisk position och hälsa 
Att vara vid god hälsa är någon som de flesta människor ser som en viktig del av sitt liv. 

Hälsa påverkar exempelvis hur man kan delta i ett samhälle och god hälsa är av vikt för att 

kunna leva ett liv med hög kvalitet. Hur en persons hälsotillstånd är kan kopplas till det 

samhälle den lever i då hälsa påverkas av den sociala miljön och de sociala strukturerna i en 

persons omgivning. Sjukdomar som alkoholism, depression, fetma, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar kan ses som uttryck för interaktion mellan människor och deras omgivning 

(Wilkinson:2005, s. 8). Bland länderna i västvärlden är de viktigaste sociala faktorerna som 

påverkar hälsan: uppväxtförhållanden, ångest, oro, sociala relationer och socioekonomisk 

position (Ibid, s. 9). Hälsa kan därför ses som en social indikator eller ett mått för hur 

samhället ser ut och hur människor påverkas av samhället och omgivningen och ohälsa kan 

därmed sägas spegla det moderna samhällets misslyckande. Stress är exempelvis vanligt i 

västvärlden och symtom som är kopplade till stress är exempelvis ångest, hjälplöshet, 

isolering, osäkerhet och brist på kontroll över den egna livssituationen (Wilkinson:2005, s. 

13).  

 

Att socioekonomisk position påverkar hälsa blir tydligt när människor med högre positioner 

både lever längre och mår bättre. Detta gäller både för skillnaderna mellan de ekonomiska och 
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de sociala klasserna. Dock handlar det inte enbart om skillnader mellan de högsta och lägsta 

klasserna utan om en kontinuerlig trappa. Detta antyder att det inte endast är en fråga om 

skillnader i materiella förhållanden utan att även den relativa sociala positionen har betydelse 

i sig. (Wilkinson:2005, s. 14-15)  

2.2.1 De socioekonomiska dimensionernas påverkan på olika 
hälsoproblem 

För att fånga upp den teoretiska synen på socioekonomisk position och dess tre dimensioner i 

en statistisk analys krävs tydliga mått, vare sig det berör den materiella, kulturella eller sociala 

dimensionen av begreppet. De allra vanligaste måtten som används, både i allmänhet och vid 

hälsoforskning, är utbildning (i år eller examen), inkomst och yrke (Galobardes et al.:2006, s. 

8-10 och Grundy & Holt:2001, s. 896). Utbildning kan påverka hälsan genom att nivån på 

utbildningen påverkar en persons förmåga att uppfatta information om hälsofrågor samt 

förmåga att kommunicera kring den egna hälsan och orientera sig inom vården (Galobardes et 

al.:2006, s. 8). Utbildning kan även påverka en persons förmåga att leva hälsosamt (Naess et 

al.:2004, s. 216). Hur man ska tolka utbildningsnivåer är dock problematiskt då betydelsen av 

en viss utbildningsnivå förändras över tid. Utbildningsnivå för materialet i den här uppsatsen 

bör läsas utifrån att människor deltog i utbildningssystemet under 10-, 20 och 30-talet vilket i 

Sverige innebär att det var ovanligt för de flesta att läsa på gymnasienivå, vid universitet eller 

motsvarande utbildningsnivå.  

 

Inkomstens påverkan på hälsan handlar om materiell tillgång till exempelvis mat, sommarhus, 

transportmöjligheter, utbildning och tillgång till sjukvård, vilket påverkar en persons 

levnadsvillkor och välmående. En relevant aspekt av inkomst i koppling till hälsa är även den 

status inkomst och materiella tillgångar tillför en person vilket påverkar självförtroende och 

möjlighet att delta i samhället (Galobardes et al.:2006, s. 10). Allmän problematik med att 

använda inkomst som mått är att en persons inkomst vanligtvis ökar med åldern och därmed 

inte bara speglar socioekonomiska strukturer i hela samhället utan även ålder. I den här 

uppsatsens material mäts dock inkomst i form av pensioner då respondenterna är 77 år och 

äldre. Detta innebär dock andra eventuella problem då pensionen, trots sin koppling till den 

inkomst en person haft under sitt yrkesverksamma liv, inte speglar de inkomstklyftor som en 

person levt med då pensionssystemet tenderar att komprimera inkomstspridningen.  
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Yrke som mått på social klass är kopplat till hälsa dels genom den materiella standard den 

genererar och dels genom den utbildning som krävts för att uppnå ett visst yrke. De är även 

kopplad genom direkt yrkesrelaterad utsatthet som att man kan utsättas för giftiga ämnen 

inom vissa yrkesgrupper eller olika nivåer av stress och påverkansmöjligheter samt fysiska 

skador genom tunga lyft och förslitning av kroppen (Galobardes et al.:2006, s. 10). Yrke 

mäter även social klass då yrkets status påverkar social integration, relativ social status och 

livschanser (Grundy & Holt:2001, s. 896). Då yrke är ett statusmått kan det dock tänkas få 

andra effekter bland pensionärer då den tidigare statusposition man upplevt inte längre är 

aktuell, vilket är viktigt att ta med sig i tolkning av dessa samband med hälsa.  

 

Eftersom olika klassdimensioner påverkar hälsan på olika sätt kan de även tänkas leda till 

olika typer av hälsoproblem och sjukdomar. Olika klassdimensioner påverkar även hälsan 

olika i olika länder. Studier visar exempelvis på att dödlighetsrisken i Sverige främst påverkas 

av utbildningsnivå och boendeform medan dödlighetsrisken i USA i första hand påverkas av 

inkomst, utbildning och yrke och i Skottland av yrke och utbildning (Naess et al:2004, s. 

215). Tidigare forskning visar att det i de nordiska länderna inte finns starka samband mellan 

inkomst och hälsa. Dock kvarstår skillnader i hälsa om man jämför olika yrkesgrupper och 

utbildningsnivåer (Fors et al.:2007, s. 139).  Vid mätning av yrkets påverkan på hälsa ger yrke 

sett som marknadsposition större resultat på hälsoskillnader än individuellt yrke (Grundy & 

Holt: 2001, s. 896).  

2.2.2 Socioekonomisk position och hälsa bland de äldre 

En av anledningarna att studera socioekonomisk position och hälsa bland de äldre är att de 

äldres situation kan tänkas spegla hur hälsa påverkas av att en person levt ett helt liv med en 

viss socioekonomisk position. Hälsa bland äldre kan även tänkas visa på hur 

trygghetssystemen fungerar i samhället och om det finns en särskillnad i systemet gällande 

hur olika samhällsklasser mår när de går i pension.  Då de flesta dödsfall och den största 

ohälsan i västvärlden återfinns bland de äldre i befolkningen finns det goda skäl till att 

undersöka sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa i den gruppen. Trots detta 

förs de flesta studierna inom området socioekonomisk position och hälsoskillnader bland 

personer som är medelålders och yngre (Grundy & Holt:2001, s. 895).  

 

Forskningen på hälsoskillnader bland de äldre i samhället är tvetydlig då viss forskning 

påvisar att dessa samband kvarstår i de äldre åldrarna och kan tänkas påverka den biologiska 
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åldrandeprocessen och viss forskning att dessa skillnader relativt sett avtar med åldern (Fors 

et al.:2007, s. 138). I studier som har undersökt självskattad hälsa bland äldre i olika 

socioekonomiska positioner har man funnit att personer i de lägre sociala klasserna i relation 

till de i medel och övre sociala klasserna har lägre självskattad hälsa i termer av fysisk 

mobilitet, smärta, psykologiska problem och allmän självskattad hälsa (Fors et al.:2007, s. 

141). När man mäter relationen mellan socioekonomisk position och hälsa är det av vikt att 

tänka på att en persons socioekonomiska position kan variera med åldern, vilket bör tas 

hänsyn till innan slutsatser dras om huruvida en viss socioekonomisk position påverkar hälsan 

genom livet. Vad som även är viktigt att tänka på är att socioekonomisk position kan och bör 

mätas på flera sätt samt att olika dimensioner och mått påverkar hälsan på olika sätt och att 

resultaten i en studie både bör tolkas och mätas med hänsyn till detta (Avlund et al.:2003, s. 

126).  

 

Ekonomisk klass kan för äldre människor både reflektera den ekonomiska situationen de har i 

dagsläget som de tillgångar de förskansat sig under sitt yrkesliv (ibid, s. 127). Då åldern för 

personerna i den här studien är 77 år och äldre är inkomsten i deras fall pension och yrke mäts 

som det yrke en person haft under sitt yrkesverksamma liv. Anledningen till att social klass i 

form av yrke fortfarande är relevant att ta med i en analys av äldre är att forskning visar att 

tidigare yrke är kopplat till hälsa och mortalitet bland äldre. Detta då yrke mäter en persons 

position inom en hierarkiskt social struktur och trots pension fortfarande påverkar livschanser 

och resurser för de pensionerade (Fors et al.:2007, s. 139). Att undersöka de äldre kan även 

tänkas mäta hur en lång utsatthet för vissa hälsorisker inom ett yrke påverkar en persons 

hälsa.  

 

De hälsoproblem som ofta används för att undersöka hälsan hos äldre är problem med 

rörelseförmåga eller mobilitet. Anledningen till att detta är viktigt som hälsomått är att 

mobilitetsförmågan starkt påverkar en persons livskvalitet och om en person i högre ålder är 

lycklig. Självskattad hälsa säger även en del om en persons välbefinnande då det mäter 

livskvalitet fast ur perspektivet psykiskt välbefinnande samt hur en person själv upplever sin 

totala hälsa. (Avlund et al.:2003, s. 128-129). Fysisk mobilitet kan även ses som ett faktiskt 

mått på hälsa om man utgår från den faktiska prestation en person kan genomföra i sin vardag 

beroende av sin rörelseförmåga medan självskattad hälsa snarast är en subjektiv dimension. 

Dock är subjektiv hälsa mycket viktigt då det tar upp en persons egen upplevelse av 



 

 11 

välbefinnande vilket kan tänkas betyda mer för välbefinnandet än grad av faktiska problem 

om de inte upplevs som hinder för individen.  

 

Det bör nämnas att det finns problem med att undersöka relationen mellan socioekonomisk 

position och hälsa bland äldre. Ett av dessa är att det finns stora skillnader mellan män och 

kvinnor i den generationen. Detta skapar individuella positionsskillnader mellan män och 

kvinnor där män hamnar i en högre position då fler män har högre utbildningsnivåer och 

högre positionerade yrken i jämförelse med kvinnor (Avlund et al.:2003, s. 129). Ett annat 

problem är att många från de lägre positionerna dör tidigare än de från de högre (Lynch:2003, 

s. 1). Detta innebär att relevanta skillnader i socioekonomisk position och hälsa inte fångas 

upp av en population som består av personer i åldern 77+ då de som i högst utsträckning 

utsatts för ohälsa inte uppnått dessa åldrar.    

2.3 Ett välfärdsperspektiv på socioekonomisk 
position och hälsa 
Från föregående avsnitt framgår det att det förekommer skillnader i hälsa på grund av 

socioekonomiska skillnader samt att olika dimensioner av socioekonomisk position kan 

påverka hälsan på olika sätt. Vad som inte tagits upp är vad det är som skapar skillnaderna i 

socioekonomisk position eller hur dessa problem kan tänkas lösas för att uppnå en god 

folkhälsa och därmed en bättre generell välfärd i Sverige.  

 

Enligt Fritzell och Lundberg är det för individer centralt att kunna styra över resurser för att 

kunna uppnå en god hälsa då man genom dessa resurser kan påverka sina livschanser. En 

metod för att kunna styra över resurser är genom ett samhälles välfärdsinstitutioner (2007, s. 

206). Fritzell och Lundberg identifierar tre grundläggande sätt för hur välfärdsstaten påverkar 

hälsa: i) Välfärdsstaten påverkar förekomsten av faktorer (sociala och andra) som påverkar 

hälsa, ii) Välfärdsstaten påverkar hur dessa faktorer strukturellt är distribuerade bland 

samhällsgrupper, iii) Välfärdsstaten fungerar som en buffert som motverkar hur dessa 

strukturer slår mot de olika samhällsgrupperna (2007, s. 200). Detta då välfärdsinstitutioners 

utformning påverkar en befolknings hälsa genom den fördelningspolitik som bedrivs genom 

institutionerna eftersom politiken verkar utjämnande mellan olika samhällsgrupper (ibid, s. 

17). Sammanfattningsvis kan man alltså säga att välfärdsstaten påverkar ett samhälles 

socioekonomiska strukturer vilket påverkar hälsoskillnaderna inom samhället.  
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Den svenska välfärdsmodellen, under vilken respondenterna har levt och påverkats av, 

beskrivs av Fritzell och Lundberg som uppbyggd enligt en modell vars syfte är att skapa 

jämlikhet i samhället. Detta genom att låta välfärdspolicys beröra även marknaden samt styras 

av mål som full aktivitet på arbetsmarknaden, aktiv arbetsmarknadspolitik, relativt hög 

kvalitet på offentlig sektor i frågor som berör barn (medicinsk barnvård, förskola, skola och 

fritidsaktiviteter) och pensionärer (pensionssystem och äldrevård) samt relativt generösa 

bidrags-, försäkrings- och ersättningsnivåer (2007, s. 23). Tydliga exempel på hur 

välfärdssamhällets uppbyggnad verkar utjämnande mellan socioekonomiska grupper är 

utbildningssystemet där en gratis utbildning av hög kvalitet kan verka utjämnande. Andra 

exempel som även verkar utjämnande är välfungerade socialförsäkringssystem samt reglerade 

arbetsvillkor (2007, s. 17-18). Att den svenska modellen för att uppnå välfärd och bättre hälsa 

är relativt välfungerande kan ses genom internationella studier. Ojämlikheter i hälsa, bland 

annat beroende av socioekonomiska positionsskillnader i hälsa, varierar mellan olika länder 

och de så kallade socialdemokratiska, framförallt Nordiska länderna, till vilka Sverige räknas, 

har inte lika stora hälsoskillnader mellan samhällsgrupperna som andra länder i västvärlden 

(Wilkinson:2005, s. 16-17).  

 

Hälsa ett av 12 mått på välfärd i ett samhälle (SCB:2007, s. 9). För att uppnå en god folkhälsa 

och därmed välfärd i ett samhälle krävs en politik som bidrar till att minska de 

socioekonomiska klyftorna. För att undersöka vilka åtgärder som rimligen kan antas minska 

skillnaderna i hälsa kommer sambanden mellan flera olika dimensioner och mått av 

socioekonomisk position och hälsa att undersökas statistiskt och presenteras i resultatavsnittet. 

När detta har genomförts kommer en diskussion om möjliga välfärdsåtgärder att upptas i 

diskussionsavsnittet på basis av resultaten. 



 

 13 

3. Metod 

3.1 Material 
Den metod som används i den här uppsatsen är statistisk metod. Detta för att undersöka 

sambanden mellan socioekonomisk position och hälsa vilket är uppsatsens syfte. Materialet är 

taget från SWEOLD 2002, vilket är undersökningen om äldres levnadsvillkor med tillägg av 

variabeln inkomst från offentliga inkomstregister. SWEOLD är ett fortsatt 

datainsamlingsmaterial från LNU, undersökningen om levnadsvillkor, vilken bygger på en 

kontinuerlig datainsamling som följer samma respondenter inom åldrarna 18-75 och har 

samlats in sedan 1968. Datamaterialet samlas i huvudsak in genom enkäter via 

direktintervjuer, i undantagsfall har telefonintervjuer använts. I fall där respondenterna haft en 

så pass dålig hälsa att de inte direkt kunnat delta har så kallade proxyintervjuer genomförts. 

Proxyintervju innebär att svar har givits genom en tredje part vilket kan påverka svarens 

validitet. I SWEOLD fortsätter man följa de respondenter som passerat den äldre gränsen för 

LNU (det vill säga som är 75 år eller äldre vid den senaste LNU undersökningen). Då det 

SWEOLD-material som används för denna studie samlades in två år efter den senaste LNU 

undersökningen betyder detta att respondenterna är 77 år och äldre. Undersökningen 

genomförs bland respondenter från hela Sverige och är generaliserbart för hela den svenska 

befolkningen som är 77 år gamla och äldre. SWEOLD-materialet innehåller totalt 621 

respondenter och har haft en svarsfrekvens på 84,4 procent för 2002 års undersökning. Både 

LNU och SWEOLD är statistiskt representativa för den svenska befolkningen gällande ålder 

och kön. Dock kan eventuell snedfördelning bland de deltagande förekomma på andra 

grunder. Detta kan exempelvis röra över- eller underrepresentation bland olika 

socioekonomiska grupper vilken skulle kunna påverka den här undersökningens resultat.  

3.2 Genomförande 
Det arbete med datamaterialet från SWEOLD som har genomförts i samband med den här 

uppsatsen är val av variabler, operationaliseringar och omkodningar av variabler, samt val av 

statistiska tester och genomförande och tolkningar av resultaten från dessa. Då uppsatsens 

syfte är att undersöka sambanden mellan socioekonomisk position och hälsa ut ett 

välfärdsperspektiv är det dessa perspektiv som tas upp och utgör avgränsning för uppsatsens 

ramar.  
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Kön tilldelas inte huvudfokus men kontrolleras för då det är troligt att det är en relevant 

variabel att ta med då könsskillnader ofta förekommer i hälsa. Ålder är som nämnts begränsat 

till personer i Sverige som är 77 år och äldre. Anledningen till att den gruppen har valts är 

motiverat utifrån att det finns begränsad forskning på området. De metodologiska problem 

med att välja så gamla människor är att hälsan blir sämre med ålder men även att personer 

som lider av allvarliga hälsoproblem avlider innan de uppnått denna höga ålder.  

 

Val av variabler som mäter socioekonomisk position har både haft en praktisk och teoretisk 

grund. Den praktiska baseras på de material som var tillgängligt rörande respondenternas 

socioekonomiska position där samtliga indikatorer är medtagna utöver ägande vilket mäter 

om respondenterna äger hus eller ej. Ägande exkluderades från undersökningen då den inte 

anses mäta socioekonomiska skillnader på ett korrekt vis då regionala prisskillnader inte finns 

med i materialet samtidigt som dessa kan variera med miljonbelopp beroende på 

marknadspriserna vid bostadsorten. Även om detta kunnat kontrolleras genom att inkludera 

bostadsort i undersökningen så kvarstår skillnader på den lokala boendeorten vilket även kan 

ha stor intern varians. I övrigt har valet av variabler som mäter socioekonomisk position och 

omkodningarna av dessa gjorts utifrån de teoretiska grunder som tas upp i teoriavsnittet samt 

under punkten operationaliseringar.  

 

Gällande hälsovariablerna så har urvalet av dessa gjorts både i teoretiska grunder från tidigare 

forskning samt utifrån tanken att de ska mäta både en objektiv och en subjektiv dimension av 

hälsa samt tänkas spegla aspekter som är viktiga ur ett välfärdsperspektiv då de eventuella 

hälsoproblem som de speglar utgör allvarliga begränsningar för individens livskvalitet. Val av 

hälsovariabler och operationalisering av dessa är beskrivna under avsnittet 

operationaliseringar.  

 

De statistiska tester som genomförs i den här undersökningen är logistisk regression. 

Anledningen att regressionsanalys genomförs är för att kunna testa avancerade modeller 

innehållandes fler variabler och kunna kontrollera resultaten för effekter av andra variabler 

såsom ålder och kön. Logistisk regression valdes då de beroendehälsovariablerna är 

dummyvariabler. Detta innebär att resultaten presenteras som oddskvoter för ohälsa. Det vill 

säga, en grupps skillnad i odds för ohälsa jämfört med en referensgrupps odds för ohälsa. För 

att testa tillförlitligheten i sambanden har modellerna undersökts i två steg där enklare 



 

 15 

modeller först genomförts för att sedan undersöka sambanden genom mer avancerade 

modeller. Detta ökar tillförlitigheten i samband och tolkningar då det ger större insyn i hur 

variablerna påverkas av varandra samt påverkar hälsovariablerna.  

3.2 Operationaliseringar 
Under detta avsnitt presenteras operationaliseringarna av hälsa och socioekonomisk position 

samt vilka egenskaper sambanden mellan socioekonomisk position och hälsa kontrolleras för. 

Materialet beskrivs även utifrån fördelning över boendelän för ökad inblick i hur 

representativt urvalet i materialet är för den svenska befolkningen i de äldre åldrarna. Först 

kommer hälsovariablerna att beskrivas sedan variablerna för socioekonomisk position vilket 

efterföljs av kontrollvariablerna och respondenternas fördelning över boendelän.  

3.3.1 Hälsovariabler 

De hälsovariabler som används i den här uppsatsen är fysisk mobilitet och självskattad hälsa 

(se tabell 1). Mobilitetsvariabeln är en sammanslagning av fyra variabler som i SWEOLD 

undersökningen används för att mäta mobilitet i nedre kroppen. Dessa är: i) förmåga att gå, ii) 

gå i trappor, iii) resa sig från stolar samt iv) stå. Mobilitetsvariablerna har i sin ursprungsform 

mätts som dikotoma variabler vilka i den här uppsatsen sedan slagits samman till ett 

mobilitetsindex. Detta index har kodats som en dummy variabel där O innebär att man inte 

har några problem med sin mobilitet och 1 innebär att man har ett eller flera 

mobilitetsproblem. Självskattad hälsa mäter en subjektiv dimension av hälsa och är i 

SWEOLD-databasen indelat i de tre kategorierna: i) bra, ii) dåligt samt iii) varken bra eller 

dåligt. Variabeln har sedan omkodats till en dummyvariabel där bra har tilldelats värde 0 och 

dåligt samt varken bra eller dåligt har kodats som värdet 1.  

Tabell 1. hälsovariablerna mobilitet och självskattad hälsa.  
 mobilitetsindex  självskattad hälsa  
 frekvens procent   frekvens Procent 
inga problem 240 38,6  bra 246 39,6 
Problem 363 58,5  dålig 288 46,4 
Total 603 97,1  total 534 86,0 
Bortfall 18 2,9  bortfall 87 14,0 

Total 621 100,0  total 621 100,0 

 

För självskattad hälsa är bortfallet större vilket beror på att en del respondenter inte har svarat 

själva på formuläret på grund av ålder och sjukdom. Då denna variabel, till skillnad från 
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mobilitet, mäter en subjektiv dimension av hälsa går det inte att uppge svar genom annan 

besvarandes bedömning. De som inte själva besvarat formuläret, vilka var 82 personer (13,2 

procent), har kodats som bortfall i SWEOLD-materialet och även i den här uppsatsen.   

3.3.2 variabler för socioekonomisk position 

De variabler som används för att mäta socioekonomisk position är utbildningsnivå, 

familjeyrke, eget yrke, inkomst samt kontantmarginal. Utbildningsnivå mäter dimensionen 

kulturell klass, yrkesvariablerna mäter dimensionen social klass och inkomst- och 

kontantmarginalsvariabeln mäter ekonomisk klass.  

3.3.2.1 Utbildning och kontaktmarginal 

Utbildning (se tabell 2) har mätts utifrån vilken utbildningsnivå som respondenterna har. 

Detta är kodat som en dummy variabel där värdet 1 har tilldelats de som har folkskola som 

högsta utbildningsnivå och värdet 0 de som har en utbildning som är högre än folkskola. 

Anledningen till att den här variabeln har använts är den begränsade spridningen i utbildning 

bland äldre personer vilket märks på den lilla andel individer som förekommer bland de med 

högre utbildningsnivå. 

 

Tabell 2 variablerna utbildning och kontantmarginal 

utbildningsnivå frekvens procent  Kontantmarginal Frekvens procent 
högre examen 195 31,4  god 527 84,9 
grundskoleexamen 419 67,5  dålig 75 12,1 
total 614 98,9  total 602 96,9 
bortfall 7 1,1  bortfall 19 3,1 
total 621 100  total 621 100 
 
 

Kontantmarginal har mätts utifrån respondenternas möjlighet att få tag på pengar vid behov 

genom frågan ”Om du plötsligt hamnade i en situation där du på en vecka måste skaffa fram 

12.000 kr skulle du klara det?” där svarsalternativen var ”ja” och ”nej”. För de som har 

möjlighet att få tag på pengar kan detta gälla lån från anhöriga, egna sparpengar, banklån 

och/eller gåvor från anhöriga. Kontantmarginal är här kodat som en dummyvariabel där god 

kontantmarginal, (svarsalternativ ja), är kodat som 0 och dålig kontantmarginal, 

(svarsalternativ nej) är kodat som 1. Det som ska tas i beaktande gällande kontantmarginal är 

den låga andelen som har en dålig kontantmarginal (se tabell 2) och således svårt att få tag på 

pengar till oförutsedda utgifter då gruppen enbart består av 12,1 procent av respondenterna 
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medan de med god kontantmarginal är hela 84,9 procent. Variabeln kommer ändå att 

användas då den, till skillnad från inkomst, mäter ekonomiskt utsatthet och andra tillgångar i 

form av ägande, som exempelvis sparpengar.  

 

Någon annan variabel som fångar andra tillgångar i form av ägande fanns inte tillgänglig i 

SWEOLD:s material utöver ägande av bostad. Den ansågs inte tillförlitlig som klassmått då 

den kan fånga upp allt mellan en bostadsrätt i Stockholm till en bostadsrätt i Dalarna vilket 

inte kan anses indikerar samma tillgång till kapital då prisskillnaderna är så pass stora. En 

annan del av variabeln kontantmarginal som kan tänkas fångas upp och påverka resultaten är 

att brist på möjlighet till lån eller gåvor kan bero på brist på socialt kapital i form av nätverk 

eller socialt stöd vilket även kan påverka hälsan negativt (Berkman et al.:2000, s. 843).  

3.3.2.2 Yrke 

Yrke mäts som två separata variabler (se tabell 3) där den ena, familjeyrke är en 

sammanställning av familjens yrke vilket utgår ifrån den familjemedlemmen med högst 

yrkesstatus, vilket beskrivs i teoriavsnittet. Detta är den huvudsakliga yrkesvariabeln för 

testerna. Den andra, eget yrke, är respondentens eget yrke och används i första hand för att 

kontrollera eventuella metodproblem och skensamband med variabeln familjeyrke. 

 Familjeyrke är indelad i fyra statusgrupper där yrkesgrupp ett anger högst och fyra lägst 

status och eget yrke i tre där ett anger högst status och tre anger lägst. Ursprungligen ställdes 

en öppen fråga om vilket yrke respondenten och respondentens partner haft under sitt 

yrkesverksamma liv vilket utifrån SEI:s klassificering delats in i sex respektive sju kategorier 

i familjeyrke och eget yrke vilka är: två nivåer av arbetare, tre nivåer för tjänstemän, samt 

grupperna entreprenör, hemmafru och jordbrukare. I familjeyrket fanns inte kategorin 

hemmafruar med.  

För att skapa variabeln familjeyrke gjordes en indelning av SWEOLD:s variabel familjeyrke. 

Från den slogs arbetare ihop till den lägre statusgruppen, de lägre och medel rangordnade 

tjänstemännen till grupp 3, de högre tjänstemännen till grupp 2 och entreprenörer och 

jordbrukare till grupp 1. I variabeln eget yrke består den lägsta statusgruppen av arbetare, den 

mittersta av tjänstemannagrupperna och hemmafruar och den högsta statusgruppen besår av 

de högre tjänstemännen, egna företagare och jordbrukare. Det ska tilläggas att det finns 

problematik med den här formen av statusindelning för företagare och jordbrukare då dessa 

grupper har en stor intern variation gällande inflytande och status. Indelningen är baserad på 
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teoretisk grund från Weber -vilken nämns i teoriavsnittet- och utgår ifrån hierarkisk 

yrkesposition.   

Tabell 3 variabler för yrke 

 familjeyrke eget yrke  
 frekvens procent frekvens procent 
yrkesgrupp 1 166 26,7 144 23,2 
yrkesgrupp 2 65 10,5 288 36,7 
yrkesgrupp 3 164 26,4 246 39,6 
yrkesgrupp 4 222 35,7 ------ ---- 
total 617 99,4 618 99,5 
bortfall 4 6,0 39 0,5 
total 621 100 621 100 
 

3.3.2.3 Inkomst 

Inkomst (se tabell 4) har delats in i fem jämnstora grupper efter den kumulativa frekvensen, 

vilket i tabellen är markerad som KF, med 20-procent i respektive inkomstgrupp. Inkomst 

mäts som hushållets inkomst där de med en partner har dividerats med 1,7, enligt OECD:s1 

behandling av hushållsinkomst, för att få jämförbara siffror med de utan partner. 

Inkomstvariabeln har även kodats om till fem kvintilvariabler där varje variabel består av 20 

procent enligt den klassindelade inkomstvariabeln. Kvintilgrupp 1 är den femtedel med högst 

inkomst och kvintilgrupp 5 den med lägst. Detta görs för att eliminera problematik med de 

minskade inkomstklyftorna bland de äldre på grund av att inkomst beräknas på pension 

(Lundberg:1996, s. 1-3). Detta då pensionen jämnar ut tidigare inkomstskillnader då de mest 

extrema skillnaderna som förekommer under den tid man lönearbetar minskas. Dock finns, 

vilket framgår av tabellen, stora skillnader mellan inkomstgrupp 1 och 5. I analysen kommer 

inkomstgrupp 5 att användas som referenskategori mot vilken de övriga jämförs. Den lägsta 

inkomstgruppen används för att nå de relativa inkomstklyftorna då syftet är att undersöka om 

man mår sämre av att ha en låg inkomst samt om hälsan förbättras med ökad inkomst.   

 

 

                                                        
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Tabell 4 variabeln inkomst 

inkomstgrupper Värde (kr/år) frekvens procent KF 
1 762 000-106 200 121 19,5 20,1 
2 105 900-91 100 119 19,2 39,3 
3 91 000-68 100 121 19,5 60,0 
4 68 000-40 500 120 19,3 79,9 
5 40 100-12 100 121 19,5 100,0 
total  ------------------- 602 96,9 ------ 
bortfall  ------------------- 19 3,1 ------ 

total  ------------------- 621 100  ----- 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

De variabler som i övrigt används för kontroll av påverkan på hälsa är ålder och kön. Ålder är 

indelat i tre relativt jämnstora klasser där de yngsta är 77-79 år och 158 stycken, de mellan 

80-84 är 243 och de som är 85+ är 220. Könsfördelningen är ojämn då det förekommer fler 

kvinnor. Kvinnorna är 368 stycken och 59,3 procent och männen är 253 stycken och 40,7 

procent. Detta stämmer överens med proportionerna i befolkningen och förklaras med att 

kvinnor i genomsnitt lever längre än män.   

 

Figur 1 kontrollvariabeln ålder Figur 2 kontrollvariabeln kön 

 

Fördelningen mellan ålder och kön är även redovisat i figur 3 där det framgår hur 

åldersspridningen ser ut i urvalet. Det framgår att det i princip genomgående är fler kvinnor 

än män i samtliga åldrar samt att den äldsta respondenten är 99 år gammal.  
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 Figur 3 Befolkningspyramid fördelat på kön 

Materialet är representativt för samtliga län i Sverige och är tänkt att vara generaliserbart för 

Sveriges befolkning. Gällande respondenternas fördelning över bostads län i Sverige är 

spridningen koncentrerad till Stockholm, Skåne och Västra Götaland vilket kan förklaras med 

att dessa är län som omfattar de större städerna. Överlag är representationen mellan 

åldersgrupper och kön jämn i materialet. Generellt sett följer de flesta län tidigare mönster 

gällande könsfördelning, med något fler kvinnor, samt har överlag ganska jämn fördelning 

mellan åldersgrupperna inom länen. 

Figur 4 könsfördelning boendelän  Figur 5 åldersfördelning boendelän 
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4. Resultat 

Som ett första steg har samtliga samband mellan variablerna som mäter socioekonomisk 

position och variablerna mobilitet och självskattad hälsa undersökts enskilt i enklare modeller. 

Detta presenteras i tabell 5. Genomgående för de enkla modellerna framkommer signifikanta 

samband mellan kön och mobilitet och ålder och mobilitet. Gällande kön ökar sannolikheten 

för att få försämrad mobilitet om man är kvinna. Sannolikheten varierar men ligger på samma 

signifikansnivå i samtliga modeller, utom modellen med måttet eget yrke då sambandet är 

signifikant på promillenivån. Oddset att få försämrad mobilitet är mellan 63,3 och 87,7 

procent större för kvinnor än män beroende av vilket mått på socioekonomisk position som 

ingår i modellen. För ålder ökar signifikansnivå och sannolikhet att få mobilitetsproblem med 

åldern och är högst i åldersgruppen 85+. Inom den åldersgruppen är oddset att få 

mobilitetsproblem mellan 162,3 och 165,8 procent större än åldersgruppen 77-79 år. För de 

som är mellan 80-84 år är signifikansnivån och oddset att få mobilitetsproblem lägre, det vill 

säga endast 52,2 och 59,3 procent större än de som är 77-79 år. De modeller som visar på 

signifikanta samband mellan socioekonomisk position och hälsa är den första, fjärde och 

femte i vilka variablerna inkomst, utbildning och kontantmarginal ingår.  

  

Gällande inkomst och hälsa finns inte några signifikanta samband med självskattad hälsa, utan 

enbart med mobilitet. Inkomst representeras som fem kategorier där den lägsta 

inkomstgruppen är referensgrupp. Sambandet mellan mobilitet och inkomst är dock är svår att 

tolka då de flesta inkomstgrupper inte uppvisat signifikanta skillnader gentemot den lägsta 

inkomstgruppen och risken för minskad mobilitet. Det är bara den näst högsta 

inkomstgruppen 2 som på en 5-procents säkerhetsnivå anger att oddset att få försämrad 

mobilitet ökar med 81,9 procent jämfört mot den lägsta inkomstgruppen. Då övriga 

inkomstgrupper inte är signifikanta är det svårt att tolka detta resultat och indikerar snarast att 

man ska tolka sambandet försiktigt då det trots allt finns 5- procents risk att det är ett 

slumpmässigt samband. Resultatet kan även bero på att det föreligger viss kurvlinearitet i 

sambandet mellan inkomst och mobilitet.  

 

I den fjärde modellen som undersöker utbildningsnivåns påverkan på hälsan finns det 

signifikanta samband för både självskattad hälsa och mobilitet. Oddset att en person upplever 

en försämrad självskattad hälsa är 66 procent större om man har grundskolan som högsta 
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utbildningsnivå i jämförelse med om man har en examen högre än grundskolan. Desamma 

gäller för mobilitet där oddset att ha försämrad mobilitet ökar med 44,8 procent om man har 

en lägre utbildningsnivå i jämförelse med en högre.  

 

För den femte modellen, som undersöker sambandet mellan kontantmarginal och hälsa, är 

sambandet endast signifikant för mobilitet. Om en person har en dålig kontantmarginal ökar 

oddset att få en försämrad mobilitet med 88 procent i jämförelse med om man har en god 

kontantmarginal.        
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Tabell 5 enkla logistiska regressionsmodeller för hälsovariablerna per variabel som mäter 
socioekonomisk position. Kontrollerat för kön och ålder. 
   självskattad hälsa  mobilitet 

 variabler kategorier oddskvot  oddskvot 

inkomst Kön kvinna 1,047  **1,633 
 (man)     
 Ålder 80-84 1,263  *1,556 
 (77-79) 85+ 0,928  ***2,640 
 inkomst grupp 1 0,661  0,937 
 (grupp 5) grupp 2 1,530  *1,819 
  grupp 3 0,887  1,010 
  grupp 4 0,821  0,876 
 R2  1,140  0,089 

familjeyrke Kön kvinna 1,168  **1,763 
 (man)     
 Ålder 80-84 1,272  *1,552 
 (77-79) 85+ 0,899  ***2,634 
 Yrke grupp 1 0,927  1,057 
 (grupp 4) grupp 2 0,527  0,679 
  grupp 3 0,804  0,861 
 R2  0,022  0,08 

eget yrke Kön kvinna 1,198  ***1,877 
 (man)     
 Ålder 80-84 1,261  *1,533 
 (77-79) 85+ 0,905  ***2,658 
 Yrke grupp 1 0,758  1,016 
 (grupp 3) grupp 2 0,637  0,765 
      
 R2  0,023  0,080 

utbildningsnivå Kön kvinna 1,072  **1,671 
 (man)     
 Ålder 80-84 1,205  *1,589 
 (77-79) 85+ 0,879  ***2,623 
 utbildning  **1,666  *1,448 
 (hög)     
 R2  0,026  0,080 

kontantmarginal Kön kvinna 1,138  **1,831 
 (man)     
 Ålder 80-84 1,295  *1,593 
 (77-79) 85+ 0,877  ***2,540 
 kont.marg,  1,421  *1,880 
 (god)     
 R2  0,014  0,088 
***promillenivån, **1%-nivån, *5%-nivån 
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För att vidare undersöka sambanden testas även två omfattande modeller. Samma 

referenskategorier som använts i föregående modeller är gällande även här.  

 

I tabell 6 anges de två modellerna, en per hälsovariabel. Det som undersöks i de två 

modellerna är sambanden mellan samtliga variabler som mäter socioekonomisk position 

(familjeyrke, inkomst, utbildning och kontantmarginal) för hälsovariablerna självskattad hälsa 

och mobilitet, vilket kontrolleras för kön och ålder i båda modeller.  

 

För den första modellen undersöks sambanden mellan socioekonomisk position och 

självskattad hälsa. Den enda variabel som har signifikant samband med självskattad hälsa är 

utbildningsnivå på 95 procents säkerhetsnivå. Detta innebär att oddset att uppleva en sämre 

självskattad hälsa är 54,6 procent större om man har en lägre utbildningsnivå är om man har 

en högre.  

 

I den andra modellen undersöks sambanden mellan socioekonomisk position och mobilitet. I 

modellen är kontrollvariablerna kön och åldersgruppen 85+ signifikanta liksom variabeln 

kontantmarginal. För kvinnor ökar oddset att få sämre mobilitetsförmåga med 63,8 procent i 

jämförelse med män och för ålder ökar oddset att få sämre mobilitet med 142,4 procent om 

man är 85+ i jämförelse med om man är 77-79 år. För de som har sämre kontantmarginal ökar 

oddset att få nedsatt mobilitet med 84,9 procent i jämförelse med om man har en god 

kontantmarginal.   
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Tabell 6 logistisk regressionsanalys av hälsovariablerna mobilitet och självskattad hälsa och 
variablerna utbildning, inkomst, familjeyrke och kontantmarginal samt kontrollvariablerna 
ålder och kön fördelat på grupper. 

    Självskattad hälsa  Mobilitet 

   variabler oddskvot  oddskvot 

 Kön 1,01  **1,638 
 (man)    
     
åldersgrupper 80-84 år 1,202  1,514 

(77-79 år) 85+ år 0,867  ***2,424 

inkomstgrupper Grupp 1 0,759  1,092 

(grupp 5) Grupp 2 1,593  1,763 

 Grupp 3 0,787  0,983 
 Grupp 4 0,958  0,959 

 
Familjeyrke Grupp 1 1,172  1,307 

(grupp 4) Grupp 2 0,842  1,088 
 Grupp 3 1,048  1,053 

     
 utbildningsnivå *1,546  1,344 

 (högutbildad)    
     
 Kontantmarginal 1,279  *1,849 

 (god)    
     

  pseudo R2 0,051   0,106 
***promillenivån, **1%-nivån, *5%-nivån 
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4.1 Besvarande av hypoteser 
Då enbart två av variablerna som mäter socioekonomisk position, utbildning och 

kontantmarginal, vardera har signifikant samband med hälsovariabeln självskattad hälsa 

respektive mobilitet innebär detta att enbart två av hypoteserna kan antas. Övriga hypoteser 

förkastas då de inte uppvisat något samband med varken självskattas hälsa eller mobilitet. 

Detta ger följande svar på de uppställda hypoteserna:  

 

lägre inkomstnivå ger sämre självskattad hälsa förkastas 

lägre inkomstnivå ger sämre mobilitetsförmåga förkastas 

 

lägre yrkesstatus ger sämre självskattad hälsa förkastas 

lägre yrkesstatus ger sämre mobilitetsförmåga förkastas 

 

lägre utbildningsnivå ger sämre självskattad hälsa antas 

lägre utbildningsnivå ger sämre mobilitetsförmåga förkastas 

 

sämre kontantmarginal ger sämre självskattas hälsa förkastas 

sämre kontantmarginal ger sämre mobilitetsförmåga antas 
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5. Diskussion 

Som framgår av resultaten har det inte förekommit så många signifikanta samband mellan 

variablerna som mäter socioekonomisk position och hälsovariablerna.  Detta kan bero på: i) 

att det finns brister i resultatens tillförlitlighet, ii) att de mått som valts för att mäta 

socioekonomisk position och hälsa inte inför förmår göra detta iii) att det helt enkelt inte finns 

så starka samband mellan socioekonomisk position och hälsa i dessa åldrar iv) att andra 

faktorer påverkar.  

5.1 Validitet och reliabilitet 
Gällande resultatens tillförlitlighet har samtliga variabler valts ut och kodats efter teoretiska 

grunder och tidigare forskning vilket indikerar att de inte borde finnas allvarliga brister 

gällande detta. Dock kan det tänkas finnas brister i de mått som används för både 

socioekonomisk position och hälsa. Detta kan innebära att de mått som använts inte fångar 

upp relevanta dimensioner i vad som utgör och avgränsar en grupp inom en viss position eller 

för den delen skillnader i hälsa i koppling till dessa positioner. Då det inte har förekommit 

några signifikanta samband när måttet yrke, både utifrån marknadsposition och familj använts 

samt för måttet inkomst så kan man givetvis pröva andra indelningsmetoder vid framtida 

forskning. Hälsa är även en mycket känslig variabel som kan mätas på en mängd olika vis och 

som beroende på operationalisering kan ge olika sambandsresultat. Ett tillvägagångssätt som 

stärkt denna undersökning hade varit att närmare och mer kritiskt studera tidigare forskning 

och resultat där större fokus legat på samband mellan olika mått på socioekonomisk position 

och olika mått på hälsa.  

5.2 Socioekonomiska skillnader avtar med åldern? 
Gällande möjligheten att socioekonomiska skillnader i hälsa elimineras vid den höga åldern 

77 år och äldre är tänkbart då det biologiska åldrandet påverkar hälsan markant hos de flesta 

vid den åldern. Dock finns det andra teoretiska grunder som kan förklara detta. Exempelvis är 

livslängd även en fråga om socioekonomisk position och många från de lägre positionerna, de 

som enligt den här uppsatsens teoretiska antaganden skulle ha sämre hälsa, dör tidigare än de 
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från de övre positionerna vilket innebär att det finns en möjlighet att de mest markanta 

socioekonomiska skillnaderna i hälsa har raderats bort på grund av ökad mortalitet bland de 

som har sämst hälsa. Så även om socioekonomiska skillnaderna i hälsa inte är så stora bland 

samhällets äldsta så kan det förklaras med detta som orsak. Den teoretiska utgångspunkten 

gällande att ett helt liv inom en viss socioekonomisk position påverkar hälsan och att 

konsekvenserna av detta kan ses hos de äldre i samhället kan därför varken direkt förkastas 

eller antas från resultaten. Det är rimligt att anta att de respondenter som fortfarande är vid liv, 

särskilt vid de högre åldrarna, är de som tagit hand om sig själva och ur ett hälsoperspektiv 

haft en god livsstil. Detta kan tänkas påverka bristen på samband gällande fysisk mobilitet då 

mobilitetsvariabeln mäter en objektiv dimension av hälsa.  Vad som kan tänkas förklara 

bristen på samband med den subjektiva dimensionen av hälsa, det vill säga självskattad hälsa, 

kan vara att personer i dessa åldrar är pensionerade och slipper stress från yrkesliv samt har en 

fast inkomst i form av pension, om än låg. Det kan även tänkas vara så att man ser sitt 

välmående i relation till sin ålder och upplever sig må relativt bra för att vara så gammal.  

5.3 Sambandet mellan socioekonomisk position 
och hälsa  
Även om det övergripande är glest med signifikanta samband mellan socioekonomisk position 

och hälsa så har två samband framkommit bland de variabler som mäter socioekonomisk 

position vilka var för utbildningsnivå och självskattad hälsa och kontantmarginal och 

mobilitet samt för de två kontrollvariablerna vilka har uppvisat samband med mobilitet.  

5.3.1 Kontantmarginal 

För att förstå och tolka sambandet mellan kontantmarginal och mobilitet är det först av vikt att 

förstå vilken del av socioekonomisk position kontantmarginal mäter. Då kontantmarginal 

mäter en persons möjlighet att hantera oförutsedda utgifter så är det ett mått på fattigdom, det 

vill säga de som inte har möjlighet att få fram pengar är de som verkligen inte har några 

tillgångar. Dessa tillgångar behöver inte bara vara egna materiella tillgångar utan även genom 

lån från andra som nämnts, vilket gör att kontantmarginal även kan tänkas fånga upp 

tillgången till socialt kapital, eller i de fall man inte kan låna pengar bristen på socialt kapital. 

Då kontantmarginal är ett mått på materiell deprivation kan problemen med mobilitet 

förklaras av hårda fysiska levnadsvillkor som bidragit till slitage på kroppen. Att inte haft 

möjlighet att införskaffa sparpengar under yrkesverksamma år kan tänkas spegla ett 

ekonomiskt marginaliserat liv vilket kan ha haft påverkan på en persons möjlighet att ta 
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tillvara och vila upp sin kropp genom allt från träning och kost till semester. Det som dock är 

förvånande är att kontantmarginal inte uppvisar samband med subjektiv hälsa som även mäter 

stress och psykologisk ohälsa. Den psykologiska ohälsan kan som nämnts dels förekomma 

vid brist av socialt kapital, i detta fall personer att låna pengar av, men även av den eventuella 

stress som ekonomiskt knappa förhållanden borde tänkas orsaka. En möjlig förklaring är just 

att det rör sig om en subjektiv dimension och att den självskattade hälsan inte mäter faktiska 

besvär med stress eller psykisk ohälsa då respondenten själv inte upplever dessa det som 

problem med ohälsa. Ett tecken på detta är att mobilitetsproblem borde upplevas som en 

försämrad hälsa av respondenten, då självskattad hälsa fångar upp en persons hälsa i sin 

helhet, men att respondenterna med fysiska mobilitetsproblem trots allt inte uppgett detta vid 

den egna skattningen av sin allmänna hälsa. Ur detta perspektiv kan det handla om att 

respondenter med låg kontantmarginal delvis upplever sig må relativt bra givet sin ålder eller 

eventuellt sina tidigare livserfarenheter i yrkeslivet. Att vara arbetslös eller för den delen 

yrkesarbetande kan tänkas vara stressfaktorer som inte upplevs vid pension.  

5.3.2 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå har som nämnts signifikant samband med självskattad hälsa. Sett ur ett 

hälsoperspektiv påverkar en persons utbildningsnivå, dels livsstil såsom kost, rökning och 

motionsvanor och dels en persons förmåga att uppfatta och kommunicera frågor rörande 

hälsovård och den egna hälsan. Att personer med lägre utbildningsnivå upplever sig ha en 

sämre självskattad hälsa kan bero på faktiska problem med kroppen. Detta kan i så fall 

förklaras med att man har haft en mindre hälsosam livsstil eller blir felbehandlad/felbehandlar 

sig själv vid sjukdom på grund av brister i möjlighet till kommunikation eller uppfattning av 

vårdinstruktioner eller liknande. En aktuell debatt har på senare tid exempelvis varit 

problematik med medicinering där flera läkemedel i samband med varandra kan orsaka 

försämrad hälsa, detta kan tänkas vara något som personer med lägre utbildningsnivå är sämre 

på att kommunicera till sina läkare. Att det inte finns samband med mobilitet är svårare att 

förklara men kan bero på en för snäv definition av mobilitet som rörande enbart nedre 

kroppsregionen och att de effekter som utbildningsnivå kan tänkas ha slår på andra delar av 

kroppen, eller på psyket. Vad som är troligast är dock tidigare förklaring av att många av de 

som drabbats hårdast, av exempelvis en hårdare livsstil eller felbehandling, avlidit i förtid.  
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Varken inkomst eller yrke, mätt som eget eller familjens, har uppvisat några signifikanta 

samband med varken mobilitet eller självskattad hälsa. Den påverkan som inkomst spelar in 

för en persons hälsa är som nämnts materiella tillgångar som påverkar persons levnadsvillkor 

och välmående samt status. Då inkomst är mätt i pensioner kan den minskade 

inkomstspridningen som pensionssystemet innebär tänkas påverka utfallet. Som nämnts i 

teoriavsnittet är sambandet mellan inkomst och hälsa inte lika omfattande i Sverige som i 

andra länder vilket kan förklara resultatet i allmänna drag. Detta gäller dock inte sambandet 

mellan yrke och hälsa vilket inte gör förklaringsfaktorn lika giltig. Då yrke mäter status, 

materiell standard genom inkomst, integration i samhället, livschanser samt de skador som 

vissa yrken kan generera kan en möjlig förklaring vara att yrkets påverkan på hälsa inte är lika 

stor när en person har pensionerats. Ett exempel är status där de kan tänkas att en person inte 

känner samma tillhörighet med sitt forna yrke och heller inte upplever den statusprägel som 

ens tidigare yrkesposition präglades av. Stress i yrkeslivet är även någon som en pensionär 

inte upplever vilket kan förklara varför det inte finns tydliga samband till subjektiv hälsa. Det 

som är mest förvånande är att mobilitet och yrke, framförallt yrke mätt som det egna yrket, 

inte uppvisar samband då ett flertal yrken borde påverka kroppen negativt på ett sätt som inte 

kan rehabiliteras efter pension. Både när det gäller yrke och inkomst är det dock troligt att 

livslängd har påverkar utfallet då de som upplevt störst hälsobesvär redan avlidit.  

5.3.3 Besvarande av frågeställning 

Utifrån resultaten kan frågeställningen, Vilken dimension av klass påverkar starkast skillnader 

i hälsa, besvaras som de dimensioner som uppvisat signifikanta samband, med andra ord 

ekonomisk klass i form av kontantmarginal och kulturell klass i form av utbildning, vilka 

mäter både en materiell och en social dimension av socioekonomisk position.  Dock är frågan 

som nämnts inte helt enkel då tillförlitligheten i sambanden har vissa brister, dels på grund av 

den låga signifikansnivån men framförallt då det finns en stor risk för att många av de som 

haft de största hälsoproblemen avlidit vid yngre åldrar. Med anledning av detta är det svårt att 

med säkerhet besvara frågeställningen.  

5.4 Ett välfärdsperspektiv på hälsoskillnader    
För att uppfylla uppsatsens syfte ”att undersöka vilka dimensioner av socioekonomisk 

position som har den kraftigaste effekten på hälsoskillnader, och utifrån detta resonera kring 

vilka politiska åtgärder som rimligen skulle kunna förbättra den svenska folkhälsan ut ett 

socioekonomiskt perspektiv” kommer en diskussion om politiska åtgärder som syftar till att 
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utjämna klyftorna mellan grupper från olika socioekonomiska positioner att föras. Dock är 

det, då det fanns svårigheter att ge ett enkelt svar på frågeställningen, även problem med att 

föra en diskussion som direkt utgår ifrån svaret på den. Utifrån resultaten kan man dock dra 

slutsatsen att utbildningsnivån och den materiella standarden, i första hand för de mest utsatta, 

behöver jämnas ut och förbättras och att det är dessa politiska åtgärder som behövs för en 

jämställd folkhälsa. Då det inom utbildningssystemet har skett stora förändringar gällande det 

svenska folkets utbildningsnivå (exempelvis finns det idag ett 50 procents mål till högskola 

vilket kan jämföras med den andel som deltagit i högskolestudier bland respondenterna) borde 

utbildningsnivåns vikt för hälsan tänkas speglas i framtiden genom fler studier bland 

kommande generationer av äldre i samhället. Kontantmarginal är dock en fråga som belyser 

både nutids- och dåtidsförhållanden och visar på problematiken med att människor lever 

under knappa ekonomiska förhållanden. Genom att peka ut dessa två dimensioner av 

socioekonomisk position och politiska åtgärder som de viktigaste skulle man kunna dra 

slutsatserna att yrke och inkomst inte påverkar hälsan i de äldre åldrarna och därmed inte 

utgör mål för politiska regleringar som kan förbättra folkhälsan. Istället för att dra den 

slutsatsen är det snarast mer lämpligt att ta upp möjligheten att det förekommer 

socioekonomiska skillnader i livslängd vilket bör ses som ett stort folkhälsoproblem och 

därmed välfärdsproblem.  

 

Med anledning av detta avslutas uppsatsen med att rekommendera kommande forskning på 

området att utöka materialet till att innefatta fler åldersgrupper där dessa kan kontrolleras för 

socioekonomisk position och mortalitet/livslängd.  
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