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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan socioekonomisk 

position i vuxen ålder och ohälsa när man blir äldre och om detta eventuella samband beror på 

att personerna hade sämre hälsa tidigare i livet, samt att undersöka hur hälsa och 

socioekonomisk position är relaterat till förändring i hälsa över tid. Mått på socioekonomisk 

position i den här undersökningen har varit socialklass, utbildningsnivå och kontantmarginal. 

Ohälsa har mätts genom fyra index; mobilitetsproblem, cirkulationsbesvär, värk i 

rörelseorganen samt psykisk ohälsa. För att genomföra studien har ett nationellt representativt 

datamaterial från Levnadsnivåundersökningen (LNU) år 1968 och 1981 och undersökningen 

om äldres levnadsvillkor, SWEOLD, år 1992, 2002 och 2004 använts. Datamaterialet har 

möjliggjort för en kvantitativ longitudinell studie där respondenterna har kunnat följas från 

vuxen ålder till efter pensionsåldern, en period på över 20 år. Analyserna i undersökningen 

har utförts genom ordinal logistisk regressionsanalys och linjär regressionsanalys. Resultaten 

från analyserna visar ett tydligt samband mellan vissa mått på socioekonomisk position och 

vissa hälsoaspekter. Framförallt framkommer sambandet mellan låg socioekonomisk position 

i vuxen ålder och cirkulationsproblem, mobilitetsproblem och psykiska besvär efter 

pensionsåldern, samt att de med låg socioekonomisk position i vuxen ålder har en mer negativ 

förändring av dessa besvär från vuxen ålder till efter pensionsåldern. Dessa resultat bekräftar 

tidigare studiers resultat till stor del. Det som skiljer den här studien resultat från tidigare 

forskningsresultat är framförallt att den här studien inte uppvisar så markanta skillnader för 

olika grupper av socioekonomisk position när det gäller hälsoaspekten värk i rörelseorganen. 
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1.Inledning 

Hälsa är något vi alla kan relatera till och en god hälsa är vad de flesta önskar och många 

eftersträvar. En god hälsa är dock inte en självklarhet, då hälsan påverkas av en mängd olika 

faktorer utöver det naturliga biologiska åldrandet. En sådan faktor är den socioekonomiska 

positionen en individ har, det vill säga den socialklass, utbildningsnivå, inkomst, 

kontantmarginal eller andra ekonomiska tillgångar en individ har eller har haft tidigare i livet 

(Mackenbach 2007; Thorslund & Lundberg 1994). 

Denna ojämlikhet i hälsa är något som belyst i allt större utsträckning de senaste 20 åren, både 

i Sverige och internationellt. Studier har visat att de med lägre socioekonomisk position, mätt 

genom olika mått på socioekonomisk position, inte bara har en sämre hälsa än de med hög 

socioekonomisk position, utan även en högre dödlighet. En försämring av hälsan inleds även 

tidigare för de med en låg socioekonomisk position och till exempel har människor som är 

högutbildade en bättre hälsa längre upp i åldrarna jämfört med dem som är lågutbildade och 

de med hög socioekonomisk position dör även senare. 

Trots dessa resultat fortsätter denna ojämlikhet i hälsa relaterat till socioekonomisk position 

att vara stabil eller till och med öka på vissa håll i Europa. Många beslutsfattare har dock 

insett den enorma ekonomiska kostnad som en dålig folkhälsa leder till och strategier för att 

minska den sociala ojämlikheten och därmed påverka folkhälsan som i slutänden gynnar hela 

samhället har blivit alltmer viktiga. Hälsa kan därmed betraktas som inte enbart en individuell 

fråga som berör den enskilde individen, utan som en strukturell fråga och en viktig 

komponent för hela samhället (Mackenbach 2007). 

Det anses där av intressant att genom en longitudinell studie undersöka sambandet mellan 

olika mått på socioekonomisk position hos den vuxna populationen och ohälsa, utifrån olika 

ohälsoaspekter, hos den äldre populationen för att se om dessa resultat kan bekräfta tidigare 

forskning eller om resultaten skiljer sig åt samt att undersöka hur hälsa och socioekonomisk 

position är relaterat till förändring i hälsa över tid. Detta har varit möjligt att göra tack vare 

det befintliga datamaterial som används i den här studien, där personer följts upp över tid, från 

vuxen ålder till efter pensionsåldern. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position i vuxen 

ålder och ohälsa hos den äldre populationen och om detta eventuella samband beror på att 

personerna hade sämre hälsa tidigare i livet, samt undersöka hur hälsa och socioekonomisk 

position är relaterat till förändring i hälsa över tid.  

Frågeställningarna i uppsatsen är: ”Finns det samband mellan socioekonomisk position i 

vuxen ålder och ohälsa hos den äldre populationen”, ”Finns det samband mellan 

socioekonomisk position i vuxen ålder och ohälsa hos den äldre populationen när man 

kontrollerar för hälsan tidigare i livet” samt ”Hur är hälsa och socioekonomisk position i 

vuxen ålder relaterat till förändringar i hälsa från vuxen ålder till man blir äldre?” 

1.2 Avgränsningar 
Det har i den här studien valts att inte kontrollera specifikt för vissa faktorer som är relaterade 

till ohälsa, till exempel vanor såsom motion, matvanor och rökning. Detta eftersom dessa 

faktorer kan betraktas som relaterade till socioekonomisk position och om dessa faktorer 

inkluderas som kontrollvariabler i undersökningen skulle den effekt som socioekonomisk 

position har på hälsan bli mindre tydlig. Detta diskuteras utförligare i kapitel 2.1 (se 

Mackenbach 2007). Vidare har de beroende variablerna avseende ohälsa begränsats till att 

gälla ohälsoaspekterna värk i rörelseorganen, cirkulationsproblem, mobilitetsproblem och 

psykisk ohälsa. Slutligen har socioekonomisk position avgränsats till att mätas genom tre 

olika mått; socialklass baserat på yrke, utbildningsnivå samt kontantmarginal. 

 

2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras relevant teori och en sammanfattning av vad tidigare 

undersökningar, som är av relevans för denna studies frågeställningar, kommit fram till. 

2.1 Socioekonomisk position och hälsa 
Som begrepp kan socioekonomisk position förklaras som en persons position i samhällets 

sociala struktur. Begreppet kan kopplas till Marx klassbegrepp som grundas i en ekonomisk 
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ojämlikhet, men även utifrån Webers status och maktbegrepp som ger upphov till olika 

livschanser för olika individer i samhället.  

Det är således inte enbart en ekonomisk faktor som behöver styra en individs 

socioekonomiska position och förutom att mäta socioekonomisk position genom inkomst, 

kontantmarginal och andra materiella tillgångar kan socioekonomisk position även mätas 

genom socialklass baserat på yrke eller utbildningsnivå (Jensen 2009). När det gäller barn kan 

den socioekonomiska positionen mätas genom förälders socialklass eller utbildning. En 

kontroll av den gemensamma hushållsekonomin eller av make/makas eller sammanboendes 

socioekonomiska position kan även göras då detta kan inverka på den egna socioekonomiska 

positionen.   

Hälsa och ohälsa kan mätas genom en mängd varierande indikatorer. Vanligt förekommande 

hälsoaspekter som mätts i olika studier är dock självuppskattad hälsa, rörlighet, muskelsmärta, 

hjärtproblem och psykisk hälsa.  

Den socioekonomiska positionens samband med hälsa har undersökts både i Sverige och 

internationellt. Resultaten är samstämmiga, människor som har en lägre socioekonomisk 

position har överlag sämre hälsa och även en högre dödlighet än de individer som har en 

högre socioekonomisk position (Benzeval & Judge 2001; Fors m.fl. 2008; Hogstedt m.fl. 

2003; Kåreholt 2000; Thorslund & Lundberg 1994).  

När det gäller socioekonomisk position mätt genom inkomst har de med lägre inkomst 

överlag sämre hälsa än de med högre inkomst. Sambandet kvarstår även när kausaliteten tas i 

beaktande, det vill säga att dålig hälsa skulle kunna bidra till lägre inkomst. Sambandet har 

även visat sig kvarstå då den initiala hälsan samt en tidsaspekt tas i beaktande, det vill säga att 

hälsan även kontrolleras vid det första intervjutillfället samt att inkomsten mäts vid flera 

tillfällen under den vuxnes livsbana. Det finns dock resultat som visar att det är människor 

som har en låg socioekonomisk position, mätt i inkomst, under längre perioder av sitt vuxna 

som har den sämsta hälsan och att korta tillfälliga förändringar inte bidrar till en lika stor 

skillnad (Benzeval & Judge 2001; Fors m.fl. 2008; Hogstedt m.fl. 2003; Thorslund & 

Lundberg 1994).  

Liknande resultat uppvisas när det kommer till socioekonomisk position mätt genom 

socialklass baserat på yrke; arbetare uppvisar generellt sett en sämre hälsa än tjänstemän 

(Socialstyrelsen 2009). Detsamma gäller för de med låg utbildningsnivå jämfört med dem 

som har en hög utbildningsnivå. Till exempel visar studier att en låg utbildningsnivå har ett 
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starkt samband med hjärtrelaterade sjukdomar, även om det finns regionala skillnader. I norra 

Europa är dock detta samband starkt.  

Det är inte bara sambandet mellan socioekonomisk position och fysiska besvär som har 

kunnat påvisas. Även psykiska besvär och mental sjukdom samt en större självmordsfrekvens 

har visat sig ha ett samband med en låg socioekonomisk position. Det kausala sambandet i 

detta fall kan dock betraktas som mer osäkert, även om åsikterna där går isär hos olika 

forskare (Mackenbach 2007). 

Denna ojämlikhet i hälsa kan alltså förklaras genom olika förhållanden och omständigheter 

som är rådande för olika grupper tillhörande en viss socioekonomisk position i samhället 

(Kåreholt 2001) och förklaras därmed utifrån ekonomiska och sociala systematiska skillnader 

(Hogstedt 2003). Faktorer som påverkar hälsan negativt och som anses vara mer 

förekommande i grupper med låg socioekonomisk position är bland annat yrkesrelaterade 

faktorer, den psykosociala miljön och vanor såsom sämre diet och rökning (Mackenbach 

2007). Detta kan även relateras till Bourdieus begrepp habitus, där en specifik smak för något 

kan kopplas till en individs position i det sociala rummet som i sin tur bestäms av tillgången 

av de olika kapitalformerna, såsom ekonomiskt och kulturellt kapital. Det finns således 

skillnader mellan grupper av individer i samhället, som grundar sig på deras habitus, som i sin 

tur styrs av deras tillgångar i form av de olika kapitalformerna. Dessa skillnader ger upphov 

till ojämlikhet i samhället, såsom ojämlikhet i hälsa. Ojämlikheter i hälsa kan således 

betraktas som ett strukturellt problem som påverkas av objektiva strukturer i samhället 

(Bourdieu 1999). 

2.2 Socioekonomisk position och äldres hälsa 
Ohälsa hos den äldre populationen tillskrivs ofta naturliga orsaker som hör ihop med 

åldrandet (Thorslund & Lundberg 1994) såsom att kroppens biologiska funktioner försämras 

när man blir äldre, muskelfunktionen blir sämre och att förändringar i hjärtfunktion och 

lungfunktion sker. Försämringar i hälsan som alltså tillskrivs naturliga orsaker som hör ihop 

med ett biologiskt åldrande (Ström & Ottoson 1984). Denna uppfattning kan dock kritiseras. 

Även om åldrandet kan förknippas med en kommande död, innebär inte detta per automatik 

att alla äldre människors död föregås av sjukdomar (Thorslund & Lundberg 1994). Studier har 

även visat att ojämlikhet i hälsa blir större ju högre upp i åldersgrupperna man kommer och de 

biologiska orsakerna till försämrad hälsa kan inte ge en förklaring till denna ojämlikhet 

(Hogstedt 2003; Mackenbach 2007) och denna ojämlikhet i hälsa anses till viss del kunna 
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tillskrivas skillnader i socioekonomisk position tidigare i livet (Thorslund & Lundberg 1994). 

Till exempel visar studier att svår värk, högt blodtryck och problem med rörligheten är mer 

vanligt förekommande bland äldre som varit arbetare i sin yrkesverksamma ålder än de som 

varit tjänstemän. De som haft en låg socioekonomisk status, baserat på yrke, under sin 

yrkesverksamma ålder har även rapporterat att de själva upplever sin hälsa som sämre jämfört 

med exempelvis tjänstemän (Socialstyrelsen 2009). Individer med en låg utbildningsnivå 

uppvisar även en högre dödlighet jämfört med personer som har en hög utbildningsnivå. Till 

exempel dör män som har en låg utbildningsnivå i genomsnitt fyra år tidigare än de män som 

har en hög utbildningsnivå (Mackenbach 2007). Det anses därav intressant att i den här 

studien undersöka sambandet mellan socioekonomisk position i vuxen ålder, mätt genom 

olika mått, och ohälsa hos den äldre populationen, utifrån olika hälsoaspekter, för att se om 

dessa resultat kan bekräfta tidigare forskningsresultat eller frambringa några nya resultat. 

2.3 Socioekonomisk position och hälsa relaterat 
till förändring i hälsa över livscykeln 
Det finns ett samband mellan socioekonomisk position under uppväxten och hälsan senare i 

livet. Barn uppväxta under svårare och mindre gynnsamma förhållanden har generellt sett en 

sämre hälsa senare i livet. Även om det dock har påvisats ett samband mellan en individs 

socioekonomiska position i barndomen och vissa hälsoaspekter senare i livet kan en viss del 

av sambandet mellan låg socioekonomisk position och ohälsa tillskrivas den socioekonomiska 

positionen en individ har i vuxen ålder (Fors m.fl. 2009; Hogstedt 2003; Lundberg 1994).  

När det gäller förändring i hälsa i vuxen ålder visar studier att tidpunkten då en negativ 

hälsoförändring påbörjas inleds vid yngre ålder för personer med en låg socioekonomisk 

position jämfört med personer med en hög socioekonomisk position. Europeiska studier visar 

även att människor med en hög utbildningsnivå generellt sett har en god hälsa i upp till tio år 

längre än de människor som har en låg utbildningsnivå (Mackenbach 2007). Det anses där av 

intressant att i den här undersökningen ta reda på hur hälsa och socioekonomisk position i 

vuxen ålder är relaterat till förändringar i hälsa från vuxen ålder till dess att man blir äldre.  
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3. Undersökningens 
genomförande 

Då denna studie inkluderar en fördjupning av tidigare forskning där vissa resultat gällande 

sambandet mellan låg socioekonomisk position och ohälsa varit samstämmiga kan 

undersökningens angreppssätt betraktas som delvis deduktivt. Detta innebär att 

frågeställningen ”Finns det ett samband mellan socioekonomisk position i vuxen ålder och 

ohälsa hos den äldre populationen” betraktat genom tidigare forskningsresultat skulle kunna 

härleda en hypotes; De med låg socioekonomisk position i vuxen ålder har sämre hälsa när de 

bli äldre än de som har en hög socioekonomisk position i vuxen ålder, som sedan granskas 

empiriskt. Gällande frågeställningen om hur hälsa och socioekonomisk position i vuxen ålder 

är relaterat till förändringar i hälsa från vuxen ålder till man blir äldre kan dock inte samma 

forskningsfrekvens uppvisas och därmed skulle undersökningen även kunna sägas ha inslag 

av induktiv karaktär (Bryman 2002).  

3.1 Datamaterial  
De datamaterial som används i undersökningen är befintliga och nationellt representativa 

datamaterial insamlade vid fem tillfällen; år 1968, 1981, 1992, 2002 samt 2004. 

Datamaterialet består av två dataset som utgör två baslinjeundersökningar; 1968 följt till 1992 

samt 1981 följt till 2002 och 2004. De tre uppföljningsåren 1992, 2002 och 2004 har slagits 

samman i analyserna i samtliga fall utom ett. Detta innebär att det befintliga datamaterialet 

möjliggör en kvantitativ longitudinell studie där respondenterna har kunnat följas under mer 

än 20 år. Datamaterialet kommer från Levnadsnivåundersökningen (LNU) år 1968 och 1981 

samt undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) år 1992, 2002 och 2004 (LNU 

1992a; LNU 1992b; Sweold 1998; Sweold 2007). 

3.1.1 Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

I den här studien är det Levnadsnivåundersökningen som genomfördes år 1968 samt 1981 

som används. Det slumpmässiga representativa urvalet i undersökningen år 1968 består av 

6522 personer i åldrarna 15-75 år och som vid undersökningstillfället var bosatta i Sverige. 

Bortfallet var 9,2 procent (LNU 1992a). Det slumpmässiga representativa urvalet i 

undersökningen år 1981 består av 6813 personer, bortfallet var här något högre med 17,6 
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procent. Frågor som behandlas i dessa undersökningar är uppväxtförhållanden, ekonomi, 

utbildning, yrke, hälsa och levnadsvanor (LNU 1992b).  

3.1.2 Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) 

Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) har genomförts vid tre tillfällen; år 

1992, 2002 samt 2004. Det främsta syftet med dessa undersökningar är att följa upp studierna 

i Levnadsnivåundersökningen (LNU) för att på så vis kunna göra en longitudinell studie över 

de äldres levnadsförhållande, från 1968 till 1992 samt till början av 2000-talet. Detta innebär 

att samma frågor som behandlas i Levnadsnivåundersökningen (LNU) även behandlas i 

Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD), även om vissa frågor har tillkommit 

eller exkluderats.  

I den här undersökningen kommer alla tre undersökningsår i Undersökningen om äldres 

levnadsvillkor (SWEOLD) används som uppföljningsår till basåren 1968 och 1981 i 

levnadsnivåundersökningen (LNU). 

För SWEOLD-undersökningen år 1992 intervjuades personer som var över 76 år och som vid 

minst ett tidigare tillfälle intervjuats i någon av Levnadsnivåundersökningarna. Totalt hade 

1936 personer intervjuats tidigare. Av dessa var 563 i livet 1992. Respondenternas ålder vid 

intervjutillfället var mellan 77 och 98 år. Bortfallet var 4,6 procent. Av de utförda intervjuerna 

var 438 personliga intervjuer, 31 telefonintervjuer och 68 proxyintervjuer. Telefonintervjuer 

har genomförts då respondenterna inte velat eller inte kunnat medverka i en personlig 

intervju. Proxyintervjuer innebär att respondenterna har fått hjälp av någon närstående eller 

vårdpersonal med att svara på intervjufrågorna, då respondenten varit oförmögen att göra 

detta själv på grund av sitt hälsotillstånd.  

För SWEOLD-undersökningen år 2002 intervjuades personer som var över 76 år, boendes i 

Sverige, och vid något tidigare tillfälle ingått i urvalet till Levnadsnivåundersökningarna 

(LNU). Detta omfattade 736 personer, bortfallet var här 15,6 procent. Av intervjuerna var 492 

stycken personliga, 47 var telefonintervjuer och 82 stycken var proxyintervjuer. 

För SWEOLD-undersökningen år 2004 intervjuades personer i åldrarna 69-100 år, bosatta i 

Sverige vid intervjutillfället, och som tidigare ingått i urvalet till någon av 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU). Detta omfattade 1352 personer, bortfallet var här 12,7 

procent. Endast telefonintervjuer utfördes (Sweold 1998; Sweold 2007). 
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3.2 Urval 
I den här undersökningen ingår personer som i SWEOLD-undersökningen 1992 och 2002 var 

i åldrarna 76+ samt i SWEOLD-undersökningen år 2004 var 69+ och som intervjuats både 

1968 och 1992 eller både 1981 och 2002 eller 2004. Dessa kriterier till att ingå möjliggör en 

longitudinell studie där antal år mellan baslinje och uppföljning är ungefär densamma. I det 

här fallet innebär det att tre intervjuomgångar är möjliga (se tabell 4.7, kapitel 4.3). Vissa 

individer som intervjuades år 1981 har sedan intervjuats både uppföljningsåret 2002 och 

2004. Dessa har dock uteslutits från uppföljningsåret 2004 i den här studien för att inte samma 

observationer ska komma med två gånger (Sweold 1998; Sweold 2007).  

Då proxyintervjuer utförts vid intervjutillfällena 1992, 2002 och 2004 och då dessa kan 

påverka undersökningens reliabilitet redovisas här hur många utförda direkta intervjuer och 

hur många proxyintervjuer som ingår i den här studien för respektive undersökningsår. 

Tabell 3.1 Deskriptiv statistik för utförda direkta intervjuer och proxyintervjuer år 1992, 2002 och 2004.  

Direkt intervju ProxyintervjuUndersökningsår

Antal Procent Antal Procent
1992 450 88,4 59 11,6

2002 436 88,3 58 11,7

2004 488 91,0 48 9,0

3.3 Bortfall 
I kapitlet ovan redovisades det totala bortfallet av undersökningspopulationen i LNU-

undersökningarna och SWEOLD-undersökningarna. Då det i den här studien ingår personer 

som i SWEOLD-undersökningen 1992 och 2002 var i åldrarna 76 år och äldre samt i 

SWEOLD-undersökningen år 2004 var 69+ och som intervjuats både 1968 och 1992 eller 

både 1981 och 2002 eller 2004 skiljer sig den här studiens bortfall från det tidigare redovisade 

totala bortfallet. Den här studiens interna bortfall varierar mellan olika intervjuomgångar och 

beroende på vad som undersöks. Där av kommer bortfallet att redovisas enskilt för varje 

variabel som undersöks i den här studien i den deskriptiva delen (kapitel 4).  

3.4 Operationalisering - beroende variabler  
Som nämnts tidigare kan hälsa/ohälsa mätas genom flertalet olika indikatorer, allt från 

psykiska besvär, fysiska besvär och självskattad hälsa. Då olika undersökningar har mätt 

hälsa/ohälsa genom olika indikatorer kan det inte sägas finnas en allmängiltig mall för hur 
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hälsa/ohälsa ska mätas och vilka indikatorer som ska ingå i ett ohälsoindex. I den här 

undersökningen har det därför använts hälsoaspekter som mätts i samtliga av de 

undersökningar som studien bygger på; LNU (1968 och 1981) och SWEOLD (1992, 2002 

och 2004) för att skapa fyra index; värk i rörelseorganen, cirkulationsbesvär, 

mobilitetsproblem samt psykisk ohälsa. Genom att använda motsvarande variabler i samtliga 

av de nämnda undersökningarna LNU och SWEOLD vid skapandet av ohälsoindex har en 

jämförelse av förändring över tid varit möjlig att genomföra. Vidare har en 

förändringsvariabel över hälsa skapats för att på så vis kunna jämföra förändring i hälsa över 

tid i förhållande till socioekonomisk position. För att öka den interna reliabiliteten anses det i 

vissa fall relevant att kontrollera om de indikatorer som används för att skapa ett index är 

tillräckligt korrelerade med varandra (Bryman 2002). Detta anses dock inte nödvändigt när 

det gäller de indikatorer som ingår i den här undersökningens fyra ohälsoindex, då en person 

mycket väl kan tänkas ha stora besvär med någon av indikatorerna men inte med en annan. 

3.4.1 Index – värk i rörelseorganen 

Ett index över värk i rörelseorganen har skapats genom att de intervjuade fått besvara frågor 

om de har något av följande tre problem: Ledvärk (värk i händer, armbågar, ben eller knä), 

värk i rygg, höfter eller ischias och slutligen värk i skuldror eller axlar. 

Dessa variabler har besvarats med svarsalternativet ”nej, inga besvär”, som har fått värdet ett 

(1), ”ja, lättare besvär” har fått värdet två (2) och ”ja, svåra besvär” har fått värdet tre (3). För 

den här undersökningen har variablerna kodats om genom att svarsalternativet ”nej, inga 

besvär” har fått värdet (0), ”ja, lättare besvär” har fått värdet ett (1) och ”ja, svåra besvär” har 

viktats och fått värdet tre (3). Detta utifrån en bedömning att svåra besvär kan betraktas som 

betydligt mer allvarliga än lätta besvär (Lundberg 1991). Detta ger ett index med ett maximalt 

utfall på nio (9) och ett lägsta värde på noll (0). 

3.4.2 Index – cirkulationsbesvär 

För att skapa ett index över cirkulationsbesvär har fyra variabler valts ut där de intervjuade 

fått besvara frågor om de haft något av följande besvär de senaste tolv månaderna: 

Bröstsmärta, hjärtproblem, högt blodtryck eller hjärtinfarkt. 

Respondenterna har kunnat besvara frågorna med svarsalternativen ”nej, inga besvär” (1), ”ja, 

lätta besvär” (2) och ”ja, svåra besvär” (3). Variablerna har här kodats om och även viktats 

genom att svarsalternativet ”nej, inga besvär” har fått värdet noll (0), ”ja, lättare besvär” har 

fått värdet ett (1) och ”ja, svåra besvär” har fått värdet tre (3) vid frågorna gällande 
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bröstsmärta, hjärtproblem och högt blodtryck. Frågan om hjärtinfarkt har även den kodats 

med noll (0) för inga besvär, men viktats till två (2) för lättare besvär och sex (6) för svåra 

besvär, då dessa besvär kan betraktas som mer allvarliga än de övriga. Indexet kan utifrån 

detta anta ett värde på lägst noll (0), då samtliga frågor besvarats med att inga besvär finns, 

och ett högsta värde på femton (15) då svåra besvär finns på samtliga fyra indikatorer på 

cirkulationsproblem. 

3.4.3 Index – Mobilitetsproblem 

Tre variabler som bygger på följande tre frågor har valts ut som indikatorer för att skapa ett 

index som mäter den mobilitetsproblem: ”Kan du gå upp och ner för trappor utan 

svårigheter”, ”kan du promenera 100 meter i rask takt utan några större svårigheter” och ”kan 

du springa 100 meter utan några större svårigheter”.  

Svarsalternativen är på en ordinal skalnivå och har besvarats genom att respondenterna fått 

ange svaren Ja (0) eller Nej (1). Detta ger ett index med ett maximalt utfall på tre (3) om en 

person svarar nekande på alla tre frågor och lägst noll (0) om en person svarat ja på samtliga 

tre frågor. 

3.4.4 Index – psykisk ohälsa 

För att mäta den psykiska ohälsan har tre variabler valts ut för att skapa ett index över psykisk 

ohälsa. De intervjuade har fått besvara frågor om de under det senaste året haft något av 

följande problem: Depression, ”nervösa besvär” eller psykisk sjukdom. 

Svarsalternativet ”nej, inga besvär” har för den här undersökningen kodats med noll (0), 

svarsalternativet ”ja, lättare besvär” har kodats med två (2) och ”ja, svåra besvär” har viktats 

och kodats med tre (3) bortsett från variabeln psykisk sjukdom som viktats och kodats med 

sex (6) för svårare besvär, två (2) för lättare besvär och noll (0) för inga besvär. Detta då 

psykisk sjukdom kan betraktas som mer allvarligt än de övriga psykiska besvären. Indexet 

över psykisk ohälsa kan därmed ha ett maximalt utfall på tolv (12) och ett lägsta utfall på noll 

(0).  

3.4.5 Förändringsvariabel för hälsa 

För att kunna göra en jämförelse av förändring i hälsa har en förändringsvariabel över ohälsa, 

relaterat till var och en av de fyra ohälsoindexen, skapats genom att utfallsårens värden 

subtraherats med basårens värden för ohälsa, som exempel: (cirkulationsproblem 920204 - 

cirkulationsproblem 6881). 
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3.5 Operationalisering – oberoende variabler 

Den här undersökningens huvudsakliga variabel, socioekonomisk position, kan mätas genom 

ett flertal olika variabler; socialklass baserat på yrke, inkomst, kontantmarginal, 

utbildningsnivå och materiella tillgångar. 

I den här undersökningen mäts socioekonomisk position genom socialklass baserat på yrke, 

utbildningsnivå samt kontantmarginal. Att flera olika variabler valts ut som mått för 

socioekonomisk position i den här undersökningen kan bidra till ökad validitet då dessa 

variabler vid kontroll (redovisas ej här) inte kan anses ha så hög korrelation med varandra att 

en av dessa variabler enskilt skulle kunna anses som representativt som mått för begreppet 

socioekonomisk position (Bryman 2002).  

3.5.1 Socioekonomisk position mätt genom socialklass baserat på yrke 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har utformat en mall för socioekonomisk indelning (SEI) 

baserat på yrke genom att hänsyn tagits till situation och position på arbetsmarknaden samt 

den utbildningsnivå som vanligen krävs för ett visst yrke (Statistiska centralbyrån 2010). I 

LNU-undersökningarna har respondenterna fått besvara frågan Vad har du för yrke? (Beskriv 

så noga som möjligt). En klassificering efter SEI har sedan gjorts.  

Variabeln indelas här i tre klasser; okvalificerade arbetare som kodats med noll (0), 

kvalificerade arbetare dit även egenföretagare utan anställda och småjordbrukare räknas har 

kodats med ett (1) samt den sista kategorin som är tjänstemän, dit även egenföretagare med 

anställda och storjordbrukare räknas och som kodats med två (2). 

3.5.2 Socioekonomisk position mätt genom utbildningsnivå 

För att mäta socioekonomisk position genom utbildningsnivå har frågan om högsta uppnådda 

utbildningsnivå som ställts till de intervjuade i LNU-undersökningarna använts. 

Svarsalternativen var ofullständig folkskola, folkskola 6-8 år, realexamen/grundskola, 

folkskola plus yrkesutbildning längre än ett år, realexamen plus yrkesutbildning, 

studentexamen, studentexamen plus yrkesutbildning samt akademisk examen. I den här 

undersökningen har utbildning delats i två kategorier. Den första kategorin, låg 

utbildningsnivå, är ofullständig folkskola, folkskola 6-8 år, realexamen/grundskola och har 

kodats med noll (0). Den andra kategorin, hög utbildningsnivå, är folkskola plus 

yrkesutbildning längre än ett år, realexamen plus yrkesutbildning längre än ett år, 

studentexamen, studentexamen plus yrkesutbildning samt akademisk examen har kodats med 
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ett (1). Variabeln har här valts att dikotomiserats eftersom en stor andel bara har 

grundläggande utbildning (se tabell 4.6 ). 

3.5.3 Socioekonomisk position mätt genom kontantmarginal 

Kontantmarginal innebär att de intervjuade undersökningsåret 1968 fått besvara frågan om 

och i så fall på vilket sätt de skulle kunna skaffa fram 2000 kronor inom en vecka och för 

undersökningsåret 1981 var frågan om att kunna skaffa fram 5000 kronor. Svarsalternativen 

har här klassindelats i tre grupper där svarsalternativet att respondenten ej kunnat skaffa fram 

pengarna kodats med noll (0), svarsalternativen att respondenten kunnat skaffa pengarna 

genom lån från familjemedlem, genom lån från släkt – vänner och genom banklån har fått 

värdet ett (1) och svarsalternativet uttag från eget bankkonto har fått värdet två (2). 

3.6 Kontrollvariabler 
Valda kontrollvariabler för den här studien är kön, ålder, intervjuomgång och initial hälsa.  

Kön är kodat med noll (0) för man och med ett (1) för kvinna. Ålder har inte klassindelats i 

den här undersökningen. I den här undersökningen är tre intervjuomgångar aktuella; 

intervjuomgång år 1968-1992, som kodats med noll (0) intervjuomgången år 1981-2002 som 

kodats med ett (1) och intervjuomgång år 1981-2004 som kodats med två (2). Den initiala 

hälsa används i den här studien som kontrollvariabel då det gäller att kontrollera för den 

initiala hälsan och när det undersöks hur hälsa och den oberoende variabeln är relaterat till 

förändring i hälsa över tid. Operationaliseringen av hälsovariablerna finns i avsnitt 3.3.  
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4. Deskriptiv redovisning 
I det här kapitlet ges en deskriptiv redovisning av undersökningens alla variabler. Den 

beroende ohälsovariabelns fyra index (tabell 4.1- 4.4) där medelvärdet, median och bortfall 

redovisas för de olika ohälsoindexen i förhållande till baslinje och uppföljningsår. Förändring 

i hälsa mellan baslinjeundersökning och uppföljning. Vidare ges en deskriptiv redovisning av 

de beroende variablerna, måtten på socioekonomisk position, för de olika intervjuomgångarna 

i tabell 4.6. Slutligen ges en deskriptiv redovisning av undersökningens kontrollvariabler; 

intervjuomgång, kön och ålder, i tabell 4.7 – 4.9. 

4.1 Deskriptiv data och frekvensfördelning -
beroende variabel 

Tabell 4.1 nedan, över värk i rörelseorganen, visar att samtliga tre uppföljningsår har högre 

medelvärde än respektive baslinje. Samtliga medelvärden kan betraktas som relativt låga i 

förhållande till det maximala utfallet på 9. Bortfallet är som högst 2 procent (10st) för 

uppföljningsåret 1992. 

Tabell 4.1 Deskriptiv statistik över värk i rörelseorganen, baslinje och uppföljning. 

Variabel  Utfallsår

  1992 2002 2004 
Index värk i rörelseorganen, 

Baslinje*

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

9 

1,72 

1,00 

509 

1 

0 

9 

1,99 

1,00 

494 

0 

0 

9 

1,86 

1,00 

536 

2 

Index värk i rörelseorganen, 

Uppföljning 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n  

Bortfall 

0 

9 

2,06 

1,00 

509 

10 

0 

9 

2,75 

2,00 

494 

3 

0 

9 

2,14 

1,00 

536 

4 

* Baslinje är år 1968 för utfallsår 1992 och 1981 för utfallsår 2002 & 2004. 
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Tabell 4.2 nedan över cirkulationsproblem visar att medelvärdet för respektive baslinje är 

lägre än för uppföljningsåren. Högsta bortfallet är på 3,3 procent (17st) för år 1992. 

Tabell 4.2 Deskriptiv statistik över cirkulationsproblem, baslinje och uppföljning. 

Variabel  Utfallsår 

  1992 2002 2004 
Index cirkulationsproblem, 

Baslinje* 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n  

Bortfall 

0 

6 

0,43 

0,00 

509 

1 

0 

9 

0,53 

0,00 

494 

0 

0 

8 

0,36 

0,00 

536 

1 

Index cirkulationsproblem, 

Uppföljning 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

12 

1,07 

0,00 

509 

17 

0 

15 

1,39 

1,00 

494 

13

0 

13 

0,95 

1,00 

536 

10 

* Baslinje är år 1968 för utfallsår 1992 och 1981 för utfallsår 2002 & 2004. 

 

Tabell 4.3 nedan över mobilitetsproblem visar att medelvärdet för mobilitetsproblem är högre 

för samtliga uppföljningsår jämfört med respektive baslinje. Det högsta bortfallet är på 3 

procent för uppföljningsåret 2002, vilket kan betraktas som ett lågt bortfall. 

Tabell 4.3 Deskriptiv statistik över mobilitetsproblem, baslinje och uppföljning. 

Variabel  Utfallsår 

  1992 2002 2004 
Index mobilitetsproblem, 

Baslinje* 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

3 

0,68 

0,00 

509 

1 

0 

3 

0,58 

0,00 

494 

0 

0 

3 

0,34 

0,00 

536 

0 

Index mobilitetsproblem, 

Uppföljning* 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

5 

2,37 

1,00 

509 

0 

0 

5 

2,69 

3,00 

494 

15 

0 

5 

1,62 

1,00 

536 

14 

* Baslinje är år 1968 för utfallsår 1992 och 1981 för utfallsår 2002 & 2004. 
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Tabell 4.4 nedan över psykisk ohälsa visar att samtliga medelvärden för uppföljningsåren är 

högre än respektive baslinje. Högst medelvärde återfinns för uppföljningsåret 1992 med ett 

medelvärde på 1,74. Bortfallet är lågt för samtliga år, som högst 2,0 procent för 

uppföljningsåret 1992. 

Tabell 4.4 Deskriptiv statistik över psykisk ohälsa, baslinje och uppföljning. 

Variabel  Utfallsår 

  1992 2002 2004 
Index psykisk ohälsa, 

Baslinje* 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

12 

0,49 

0,00 

509 

1 

0 

12 

0,34 

0,00 

494 

0 

0 

12 

0,46 

0,00 

536 

2 

Index psykisk ohälsa, 

Uppföljning* 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

0 

12 

1,74 

0,00 

509 

10 

0 

12 

0,81 

0,00 

494 

4 

0 

12 

0,65 

0,00 

536 

3 

* Baslinje är år 1968 för utfallsår 1992 och 1981 för utfallsår 2002 & 2004. 

 

Tabell 4.5 visar förändring för de olika hälsoindexen. Förändring för värk i rörelseorganen 

visar att den största förändringen skedde intervjuomgången 1981-2002, medelvärde 0,78. 

Förändringarna kan betraktas som relativt små. Högsta bortfallet är för intervjuomgång 1968-

1992 med 2,2 procent.  

Förändring för cirkulationsproblem visar att medelvärdet för förändring är något högre för 

intervjuomgång 1981-2002 i förhållande till de två andra intervjuomgångarna. Bortfallet är 

som högst 3,5 procent för intervjuomgång 1968-1992. 

Förändring för mobilitetsproblem visar ett högsta medelvärde över förändring på 2,11 för 

intervjuomgång 1981-2002. Bortfallet för intervjuomgångarna med baslinje 1981 uppvisar ett 

något högre bortfall än intervjuomgång 1968-1992. Högsta bortfallet på 3,0 procent för 

intervjuomgång 1981-2002 kan dock betraktas som lågt.  

Förändring för psykisk ohälsa visar ett högsta medelvärde på 1,23 för intervjuomgång 1968-

1992 och skiljer sig något åt i förhållande till de andra två intervjuomgångarna. Bortfallet som 

högst 2,1 procent kan betraktas som lågt. 

15 



Tabell 4.5 Deskriptiv statistik över förändring för värk i rörelseorganen, cirkulationsproblem, 
mobilitetsproblem och psykisk ohälsa år 1968–1992, 1981–2002 & 1981–2004. 

Variabel  Intervjuomgång 

  1968-1992 1981-2002 1981-2004 
Förändring – värk i 
rörelseorganen 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n  

Bortfall 

-9 

9 

0,34 

0,00 

509 

11 

-9 

9 

0,78 

0,00 

494 

3 

-9 

9 

0,28 

0,00 

536 

5 

Förändring – 
cirkulationsproblem 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n  

Bortfall 

-4 

12 

0,65 

0,00 

509 

18 

-7 

14 

0,86 

0,00 

494 

13 

-7 

13 

0,59 

0,00 

536 

11 

Förändring – 
mobilitetsproblem 

Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n 

Bortfall 

-3 

5 

1,69 

1,00 

509 

1 

-2 

5 

2,11 

2,00 

494 

15 

-3 

5 

1,29 

1,00 

536 

14 

Förändring – psykisk ohälsa Minimum 

Maximum 

Medel 

Median 

n  

Bortfall 

-9 

12 

1,23 

0,00 

509 

11 

-8 

12 

0,47 

0,00 

494 

4 

-12 

12 

0,19 

0,00 

536 

5 

•  Ett minusvärde innebär en förbättring och ett plusvärde en försämring. 

4.2 Deskriptiv data och frekvensfördelning -
oberoende variabler 
Tabell 4.6 nedan över måtten på socioekonomisk position; socialklass baserat på yrke, 

utbildningsnivå och kontantmarginal, visar att låg socialklass är det vanligaste i 

intervjuomgång 1968-1992, där 40,7 procent har låg socialklass. För intervjuomgång 1981-

2002 och intervjuomgång 1981-2004 är det hög socialklass som är vanligast, 42,9 procent 

respektive 50,0 procent. Bortfallet för socialklass är lågt, som högst 0,4 procent för 

intervjuomgång 1981-2002. Variabeln utbildningsnivå visar att det var vanligast med låg 

utbildning intervjuomgång 1968-1992, då hela 77,4 procent hade en låg utbildning. Andelen 

med låg utbildning minskade sedan kommande intervjuomgångar, intervjuomgång 1981-2002 
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hade andelen med låg utbildning minskat till 64,2 procent och i intervjuomgång 1981-2004 

var andelen med låg utbildning 47,2 procent. Detta beror dock på åldersskillnaden i de olika 

intervjuomgångarna. Bortfallet var som högst 0,2 procent för de två senare 

intervjuomgångarna. För variabeln kontantmarginal är bra kontantmarginal vanligast 

förekommande samtliga intervjuomgångar, även om det är vanligast med bra kontantmarginal 

i intervjuomgång 1981-2002 då 85 procent uppgav en bra kontantmarginal. Bortfallet för 

kontantmarginal är 0 procent för samtliga intervjuomgångar. 

Tabell 4.6 Data, frekvensfördelning och procentfördelning för socialklass baserat på yrke, utbildningsnivå 

och kontantmarginal år 1968-1992, 1981-2002 & 1981-2004. 

Variabel  1968-1992 1981-2002 1981-2004 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Socialklass 

(baserat på yrke) 

Låg (0) 

Mellan (1) 

Hög (2) 

n 

Bortfall 

207 

139 

163 

509 

0 

40,7 

27,3 

32,0 

- 

0 

167 

113 

212 

494 

2 

33,8 

22,9 

42,9 

- 

0,4 

165 

103 

268 

536 

0 

30,8 

19,2 

50,0 

- 

0 

Utbildningsnivå Låg (1) 

Hög (2) 

n 

Bortfall 

394 

115 

509 

0 

77,4 

22,6 

- 

0 

317 

176 

494 

1 

64,2 

35,6 

- 

0,2 

253 

282 

536 

1 

47,2 

52,6 

- 

0,2 

Kontantmarginal Dålig (0) 

Mellan (1) 

Bra (2) 

n 

Bortfall 

83 

77 

349 

509 

0 

16,3 

15,1 

68,6 

- 

0 

30 

44 

420 

494 

0 

6,1 

8,9 

85,0 

- 

0 

43 

72 

421 

536 

0 

8,0 

13,4 

78,5 

- 

0 

 

4.3 Deskriptiv data och frekvensfördelning –
kontrollvariabler 
Tabell 4.7 visar hur stor den undersökta populationen är samt hur lång uppföljningstiden är, i 

antal år, för de olika intervjuomgångarna i den här studien. 

Tabell 4.7 Deskriptiv statistik för intervjuomgång åren 1968-1992, 1981-2002 & 1981-2004. 

Variabel  N Uppföljningstid  
Intervjuomgång  År 1968 – 1992 (0) 

År 1981 – 2002 (1) 

År 1981 – 2004 (2) 

509 

494 

536 

24 

21 

23 
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Tabell 4.8 visar könsfördelningen för de tre intervjuomgångarna. Det som kan nämnas är att 

kvinnor var den största gruppen i samtliga tre intervjuomgångar. Det finns inget bortfall. 

Tabell 4.8 Data, frekvensfördelning och procentfördelning för kön år 1968-1992, 1981-2002 & 1981-
2004. 

Variabel  1968-1992 1981-2002 1981-2004 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Kön Man (0) 

Kvinna (1) 

n 

Bortfall 

197 

312 

509 

0 

38,7 

61,3 

- 

0 

203 

291 

494 

0 

41,1 

58,9 

- 

0 

231 

305 

536 

0 

43,1 

56,9 

- 

0 

 

Tabell 4.9 över ålder visar att medelåldern för intervjuomgång 1981-2004 är lägre än för 

övriga intervjuomgångar vilket beror på att den nedre åldersgränsen denna intervjuomgång 

var lägre, 69 år istället för 77 år. 

Tabell 4.9 Deskriptiv statistik för ålder år 1968-1992, 1981-2002 & 1981-2004. 

Variabel  1968-1992 1981-2002 1981-2004 
Ålder Medel 

Median 

n 

Bortfall 

Minimum 

Maximum 

83,02 

82,00 

509 

0 

77 

98 

83,05 

82,00 

494 

0 

77 

96 

73,69 

73,00 

536 

0 

69 

93 

5. Analys och resultat 

I det här kapitlet beskrivs undersökningens valda analysmetoder och modeller, samt de 

kontroller som utfördes innan analyserna genomfördes. Vidare presenteras resultaten från 

analyserna i tabeller med en efterföljande sammanfattande tolkning av hälsoskillnaderna för 

de olika måtten på socioekonomisk position. Relevanta skillnader för kontrollvariablerna 

kommer kortfattat att nämnas sammanfattande i slutet av kapitlet. 

5.1 Analysmetod 
I den här studien har ordinal logistisk regressionsanalys och linjär regressionsanalys använts 

som analysmetoder. Ordinal logistisk regressionsanalys är lämplig att använda då relationen 

mellan ett antal oberoende variabler och en beroende variabel på en ordinal skalnivå med fler  
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än två kategorier ska undersökas. Linjär regressionsanalys används då det linjära sambandet 

mellan ett antal oberoende variabler och en normalfördelad beroende variabel ska undersökas 

(Edling & Hedström 2003). 

För att besvara den här studiens två frågeställningar har tre regressionsmodeller använts som 

presenteras genom modell 1 – 3 i tabellerna 5.1 – 5.13.  

Modell 1 redovisar sambandet av de olika måtten på socioekonomisk position; yrkesstatus, 

utbildningsnivå och kontantmarginal på de olika ohälsoindexen, kontrollerat för kön, ålder 

och analysår. Ordinal logistisk regressionsanalys har använts som analysmetod och det är 

oddskvoten som redovisas. Oddskvoten anger den procentuella och relativa förändringen i 

oddset, ”som uppstår när den oberoende variabeln förändras en enhet men övriga variabler 

hålls konstanta” (Edling & Hedström 2003:184). En lägre oddskvot än referenskategorin (1) 

innebär således att respondenten har lägre odds att uppge mer ohälsa jämfört med 

referenskategorin och en högre oddskvot än referenskategorin (1) innebär att respondenten har 

högre odds att uppge mer ohälsa jämfört med referenskategorin. Det är alltså de relativa 

skillnaderna som redovisas (Edling & Hedström 2003). 

I modell 2 ingår samma variabler som i modell 1 men det kontrollerar även för den initiala 

hälsan basåren 1968 och 1981. 

Modell 3 redovisar effekten av de olika måtten på socioekonomisk position på förändring i 

hälsa relaterat till de olika ohälsoindexen, kontrollerat för kön, ålder, analysår samt även för 

den initiala hälsan. Det är alltså förändring i hälsa som är den beroende variabeln. Linjär 

regressionsanalys har använts som analysmetod och det är beta-koefficienten (β) som 

redovisas och som anger absoluta skillnader i förändring för de olika grupperna av 

socioekonomisk position på de olika ohälsoindexen. Referenskategorin är den lägsta gruppen 

av socioekonomisk position (0). Alla värden över noll (0) är en större negativ förändring i 

hälsa jämfört med referensgruppen och värden under noll (0) är en mindre negativ förändring 

i hälsa jämfört med referensgruppen. 

Även Pseudo-R2 (Nagelkerke) redovisas i modell 1 och modell 2 och R2 redovisas i modell 3. 

Pseudo-R2 (Nagelkerke) får här betraktas som det mått som mest motsvarar det vanliga R2 och 

ger en bild av modellernas förklaringsvärde, även om detta mått inte kan betraktas som ett 

lika bra mått för att förklara variansen som det vanliga R2 (DeMaris 2002; Edling & Hedström 

2003). Pseudo- R2 underskattar vanligen det verkliga förklaringsvärdet (DeMaris 2002). 
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Det som mer kan nämnas är att det inledningsvis har gjorts kontroller för om datan är 

normalfördelad och om det finns risk för multikollinearitet.  Ett test för om det förekommer 

interaktion mellan socioekonomisk position och kön respektive socioekonomisk position och 

uppföljningsår har också gjorts. Det enda som uppkom i dessa kontroller och som kan 

betraktas av sådan art att det behöver tas hänsyn till i analyserna var interaktionen mellan 

socioekonomisk position mätt genom socialklass baserat på yrke och psykisk ohälsa för 

intervjuomgång 1968-1992 i förhållande till 1981-2002/2004. Därför utfördes dessa analyser 

genom en uppdelning på intervjuomgång där intervjuomgång 1968-1992 analyserades och 

redovisas för sig i tabell 5.10 och intervjuomgång 1981-2002 sammanslaget med 

intervjuomgång 1981-2004 i tabell 5.11. 

5.2 Analys och resultat 
Modell 1 och modell 2 i tabell 5.1 nedan visar att det inte finns några signifikanta skillnader 

för olika grupperna av socialklass baserat på yrke som vuxen och att uppge värk i 

rörelseorganen som äldre. Modell 3 visar att det inte heller finns några signifikanta skillnader 

i förändring av värk i rörelseorganen för de olika grupperna av socialklass. 

Tabell 5.1 Samband mellan socialklass baserat på yrke och värk i rörelseorganen. Kontrollerat 

för kön, ålder och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Socialklass 

 

Låg 

Mellan 

Hög 

(ref kat) 1 

1,05 

0,99 

 

0,653 

0,883 

(ref kat) 1 

1,14 

1,17 

 

0,241 

0,107 

(ref kat) 0 

0,09 

0,11 

 

0,506 

0,349 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,75 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,69 

 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,57 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 0,00 0,915 0,99 0,619 -0,01 0,288 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,83 

1,20 

 

<0,001 

0,087 

(ref kat) 1 

1,69 

1,10 

 

<0,001 

0,366 

(ref kat) 0 

0,62 

0,01 

 

<0,001 

0,919 

Värk i rörelseorganen 6881   1,27 <0,001 -0,70 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,039 0,131   

R2   0,373 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
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Modell 1 i tabell 5.2 nedan visar att de med hög utbildningsnivå i vuxen ålder hade 22 

procent lägre odds (oddskvot 0,78) att uppge värk i rörelseorganen som äldre jämfört med de 

med låg utbildningsnivå. Skillnaden är signifikant (p=0,005). Skillnaden minskar men är inte 

längre signifikant när det kontrolleras för den initiala värken i rörelseorganen i modell 2. 

Modell 3 visar att det inte heller finns några signifikanta skillnader i förändring för värk i 

rörelseorganen mellan de båda grupperna utbildningsnivå. Det tyder på att de med hög 

utbildning i vuxen ålder hade mindre värk i rörelseorganen jämför med dem som hade låg 

utbildning redan vid baslinjeundersökningarna och att det sedan inte finns någon signifikant 

skillnad när det gäller förändring över tid. 

Tabell 5.2 Samband mellan utbildningsnivå och värk i rörelseorganen. Kontrollerat för kön, ålder 

och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Utbildningsnivå Låg 

Hög 

(ref kat) 1 

0,78 

 

0,005 

(ref kat) 1 

0,91 

 

0,278 

(ref kat) 0 

-0,16 

 

0,141 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,69 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,62 

 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,53 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 0,99 0,669 0,99 0,542 -0,01 0,223 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,89 

1,25 

 

<0,001 

0,034 

(ref kat) 1 

1,74 

1,14 

 

<0,001 

0,226 

(ref kat) 0 

0,65 

0,06 

 

<0,001 

0,660 

Värk i rörelseorganen 6881   1,26 <0,001 -0,71 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,043 0,129   

R2   0,374 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  

 

Modell 1 i tabell 5.3 nedan visar att de med en kontantmarginal på mellannivå i vuxen ålder 

hade 31 procent högre odds (oddskvot 1,31) att uppge att de hade värk i rörelseorganen som 

äldre jämfört med de med dålig kontantmarginal, signifikant på 10 procents nivå. Den tidigare 

skillnaden är dock inte längre signifikant då det kontrolleras för den initiala värken i 

rörelseorganen i modell 2. För de med bra kontantmarginal finns det inga signifikanta 

skillnader jämfört med referenskategorin dålig kontantmarginal, de med bra kontantmarginal 

uppgav dock mindre värk i rörelseorganen som äldre jämfört med de som hade en 

kontantmarginal på mellannivå, skillnaden är dock inte signifikant.  Modell 3 visar ingen 

signifikant skillnad över förändring för värk i rörelseorganen mellan de som hade en 
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kontantmarginal på mellannivå eller en bra kontantmarginal i vuxen ålder jämfört med dem 

som hade en dålig kontantmarginal. Det finns dock en tendens för att de med en 

kontantmarginal på mellannivå hade en större negativ förändring för värk i rörelseorganen 

jämfört med dem som hade en dålig kontantmarginal.  

Tabell 5.3 Samband mellan kontantmarginal och värk i rörelseorganen. Kontrollerat för kön, ålder 

och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Kontantmarginal Dålig 

Mellan 

Bra 

(ref kat) 1 

1,31 

1,00 

 

0,054 

0,980 

(ref kat) 1 

1,25 

1,06 

 

0,217 

0,709 

(ref kat) 0 

0,37 

0,16 

 

0,102 

0,370 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,76 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,64 

 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,55 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,00 0,865 0,99 0,738 -0,01 0,359 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,79 

1,16 

 

<0,001 

0,135 

(ref kat) 1 

1,72 

1,12 

 

<0,001 

0,286 

(ref kat) 0 

0,63 

0,02 

 

<0,001 

0,860 

Värk i rörelseorganen 6881   1,26 <0,001 -0,70 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,041 0,130   

R2   0,374 
▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  

Tabell 5.4 Samband mellan socialklass baserat på yrke och cirkulationsproblem. Kontrollerat för 

kön, ålder och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Socialklass Låg 

Mellan 

Hög 

(ref kat) 1 

0,94 

0,68 

 

0,592 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,94 

0,72 

 

0,588 

0,001 

(ref kat) 0  

-0,07 

-0,39 

 

0,531 

<0,001 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,24 

 

0,016 

(ref kat) 1 

1,27 

 

0,010 

(ref kat) 0 

0,19 

 

0,031 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,242 1,00 0,581 0,01 0,150 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,39 

1,21 

 

0,006 

0,090 

(ref kat) 1 

1,27 

1,11 

 

0,044 

0,336 

(ref kat) 0 

0,32 

0,09 

 

0,006 

0,377 

Cirkulationsproblem 6881   1,49 <0,001 -0,63 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,019 0,073   

R2   0,125 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
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Modell 1 i tabell 5.4 ovan visar att de med hög socialklass baserat på yrke i vuxen ålder hade 

32 procent lägre odds (oddskvot 0,68) att uppge cirkulationsproblem som äldre jämfört med 

referenskategorin låg socialklass. Skillnaden minskar något i modell 2 vid kontroll för de 

initiala cirkulationsproblemen. De med hög socialklass hade då 28 procent lägre odds 

(oddskvot 0,72) att uppge cirkulationsproblem jämfört med de med låg socialklass. När det 

gäller socialklass på mellannivå uppvisas inga signifikanta skillnader för cirkulationsproblem 

jämfört med referenskategorin låg socialklass. Modell 3 visar en signifikant skillnad 

(p=<0,000) över förändring i cirkulationsproblem. De med hög socialklass i vuxen ålder hade 

en mindre ökning av cirkulationsproblem jämfört med dem som hade låg socialklass (β -

0,39).  

Tabell 5.5 Samband mellan utbildningsnivå och cirkulationsproblem. Kontrollerat för kön, ålder 

och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Utbildningsnivå Låg 

Hög 

(ref kat) 1 

0,75 

 

0,002 

(ref kat) 1 

0,77 

 

0,005 

(ref kat) 0 

-0,27 
 

0,002 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,26 

 

0,008 

(ref kat) 1 

1,28 

 

0,006 

(ref kat) 0  

0,21 

 

0,016 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,292 1,00 0,672 0,01 0,207 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,39 

1,21 

 

0,005 

0,093 

(ref kat) 1 

1,28 

1,12 

 

0,041 

0,327 

(ref kat) 0 

0,31 

0,10 

 

0,007 

0,382 

Cirkulationsproblem 6881   1,50 <0,001 -0,62 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,015 0,071   

R2   0,121 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

Modell 1 i tabell 5.5 ovan visar att de med en hög utbildningsnivå i vuxen ålder hade 25 

procent lägre odds (oddskvot 0,75) att uppge cirkulationsproblem som äldre jämfört 

referenskategorin låg utbildningsnivå. Skillnaden är signifikant (p=0,002). Skillnaden minskar 

något i modell 2 då det kontrolleras för de initiala cirkulationsproblemen då de med en hög 

utbildningsnivå hade 23 procent lägre odds (oddskvot 0,77) att uppge cirkulationsproblem 

som äldre jämfört med referenskategorin låg utbildningsnivå. Skillnaden är dock fortfarande 

signifikant (p=0,005). Modell 3 visar en signifikant skillnad för förändring av 

cirkulationsproblem. De med hög utbildningsnivå i vuxen ålder hade en mindre ökning 
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jämfört med dem som hade en låg utbildningsnivå (β -0,27). Skillnaden är signifikant 

(p=0,002). 

I samtligas modeller i tabell 5.6 nedan finns tendenser, dock inga signifikanta skillnader, 

för ett samband mellan bra kontantmarginal och mindre cirkulationsproblem. 

Tabell 5.6 Samband mellan kontantmarginal och cirkulationsproblem. Kontrollerat för kön, ålder 

och analysår. 

  Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

  Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Kontantmarginal Dålig 

Mellan 

Bra 

(ref kat) 1 

0,86 

0,90 

 

0,332 

0,294 

(ref kat) 1 

0,83 

0,90 

 

0,331 

0,472 

(ref kat) 0 

-0,21 

-0,14 

 

0,262 

0,348 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,29 

 

0,002 

(ref kat) 1 

1,31 

 

0,002 

(ref kat) 0 

0,23 

 

0,007 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,088 1,01 0,492 0,01 0,115 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,27 

1,13 

 

0,039 

0,261 

(ref kat) 1 

1,25 

1,08 

 

0,073 

0,523 

(ref kat) 0 

0,29 

0,05 

 

0,015 

0,629 

Cirkulationsproblem 6881   1,50 <0,001 -0,61 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,010 0,067   

R2   0,117 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

Tabell 5.7, modell 1, nedan visar att de med hög socialklass i vuxen ålder hade 37 procent 

lägre odds (oddskvot 0,63) att uppge mobilitetsproblem som äldre jämfört med 

referenskategorin låg socialklass. Skillnaden är signifikant (p<0,001). Skillnaden minskar 

något när det kontrolleras för de initiala mobilitetsproblemen i modell 2, då de med hög 

socialklass hade 25 procent lägre odds (oddskvot 0,75) att uppge mobilitetsproblem som äldre 

jämfört med referenskategorin låg socialklass. Skillnaden är signifikant (p=0,004). De med en 

socialklass på mellannivå uppvisar inga signifikanta skillnader jämfört med referenskategorin 

låg socialklass. I modell 3 där förändring i mobilitetsproblem undersöks, har de som hade hög 

socialklass i vuxen ålder en mindre negativ förändring (β -0,16) för mobilitetsproblem jämfört 

med dem som hade låg socialklass. Skillnaden är signifikant (p=0,002). 
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Tabell 5.7 Samband mellan socialklass baserat på yrke och mobilitetsproblem. Kontrollerat för 

kön, ålder och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Socialklass Låg 

Mellan 

Hög 

(ref kat) 1 

0,90 

0,63 

 

0,372 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,95 

0,75 

 

0,682 

0,004 

(ref kat) 0  

-0,04 

-0,16 

 

0,477 

0,002 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,82 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,63 

 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,26 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,12 <0,001 1,11 <0,001 0,05 <0,001 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,51 

1,38 

 

<0,001 

0,002 

(ref kat) 1 

1,59 

1,50 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,24 

0,21 

 

<0,001 

<0,001 

Mobilitetsproblem 6881   1,82 <0,001 -0,69 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,167 0,233   

R2   0,314 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

Tabell 5.8 Samband mellan utbildningsnivå och mobilitetsproblem. Kontrollerat för kön, ålder och 

analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Utbildningsnivå Låg 

Hög 

(ref kat) 1 

0,63 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,74 

 

0,001 

(ref kat) 0  

-0,17 
 

<0,001 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,83 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,68 

 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,26  

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,11 <0,001 1,10 <0,001 0,05 <0,001 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,51 

1,43 

 

<0,001 

0,001 

(ref kat) 1 

1,60 

1,54 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,24 

0,22 

 

<0,001 

<0,001 

Mobilitetsproblem 6881   1,82 <0,001 -0,69 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,167 0,233   

R2   0,313 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts. 
  

I tabell 5.8 ovan kan vi i modell 1 se att de med hög utbildningsnivå i vuxen ålder hade 37 

procent lägre odds (oddskvot 0,63) att uppge mobilitetsproblem som äldre jämfört med dem 

som hade låg utbildningsnivå i vuxen ålder. Skillnaden är signifikant (p<0,001). Skillnaden 
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minskar något då det kontrolleras för de initiala mobilitetsproblemen i modell 2 då de med 

hög utbildningsnivå hade 26 procent lägre odds (oddskvot 0,74) att uppge mobilitetsproblem 

jämfört med dem som hade låg utbildningsnivå. Skillnaden är dock fortfarande signifikant 

(p<0,001). I modell 3 där förändring i mobilitetsproblem är den beroende variabeln kan vi se 

att de med hög utbildningsnivå hade en mindre negativ förändring i mobilitetsproblem (β -

0,17) jämfört med dem som hade en låg utbildningsnivå. Skillnaden i förändring är signifikant 

(p=<0,001). 

I tabell 5.9 modell 1 nedan visas att de med bra kontantmarginal i vuxen ålder hade 36 

procent lägre odds (oddskvot 0,64) att uppge mobilitetsproblem som äldre jämför med dem 

som hade dålig kontantmarginal i vuxen ålder (p<0,001). Skillnaden ökar när det kontrolleras 

för de initiala mobilitetsproblemen i modell 2 då de med bra kontantmarginal hade 40 procent 

lägre odds (oddskvot 0,60) att uppge mobilitetsproblem jämfört med de med dålig 

kontantmarginal (p=0,001). I modell 3 då förändring i mobilitetsproblem undersöks hade de 

med bra kontantmarginal en mindre negativ förändring (β -0,27) jämfört med dem som hade 

en dålig kontantmarginal. Skillnaden i förändring är signifikant (p<0,001). 

Tabell 5.9 Samband mellan kontantmarginal och mobilitetsproblem. Kontrollerat för kön, ålder och 

analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Kontantmarginal Dålig 

Mellan 

Bra 

(ref kat) 1 

0,89 

0,64 

 

0,410 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,79 

0,60 

 

0,227 

0,001 

(ref kat) 0 

-0,13 

-0,266 

 

0,204 

0,001 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

1,83 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,71 

 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,27  

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,11 <0,001 1,11 <0,001 0,05 <0,001 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

1,47 

1,30 

 

0,001 

0,011 

(ref kat) 1 

1,65 

1,55 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,26 

0,22  

 

<0,001 

<0,001 

Mobilitetsproblem 6881   1,81 <0,001 -0,70 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,160 0,234   

R2   0,314 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

I tabell 5.10 nedan redovisas sambandet mellan socialklass och psykisk ohälsa separat för 

intervjuomgång 1968-1992 på grund av den interaktion som nämndes i kapitel 5.1. 
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Modell 1 visar att det inte finns något signifikant samband mellan socialklass i vuxen 

ålder och psykisk ohälsa som äldre. När det kontrolleras för den initiala hälsan i modell 2 

hade dock de med hög socialklass i vuxen ålder ett 45 procent högre odds (oddskvot 

1,45) för att uppge psykisk ohälsa som äldre jämfört med dem som hade låg socialklass, 

signifikant på 10 procents nivå. De med en socialklass på mellannivå uppvisar dock inget 

sådant signifikant samband. I modell 3 över förändring i psykisk ohälsa visas att både de 

med en socialklass på mellannivå och en hög socialklass i vuxen ålder hade en 

signifikant större negativ förändring i psykisk ohälsa jämfört med dem som hade en låg 

socialklass.  

Tabell 5.10 Samband mellan socialklass baserat på yrke och psykisk ohälsa för intervjuomgång 

1968-1992. Kontrollerat för kön, ålder och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Socialklass Låg 

Mellan 

Hög 

(ref kat) 1 

1,26 

1,29 

 

0,274 

0,197 

(ref kat) 1 

1,41 

1,45 

 

0,108 

0,069 

(ref kat) 0  

0,58 

0,55  

 

0,032 

0,032 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

2,05 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,99 

 

 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,63 

 

0,025 

Ålder (Linjär representation) 1,02 0,319 1,02 0,359 0,01 0,031 

Psykisk hälsa 68   1,43 <0,001 -0,47 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,036 0,100   

R2   0,092 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

I tabell 5.11 nedan över sambandet mellan socialklass och psykisk ohälsa för 

intervjuomgång 1981-2002/2004 visar modell 1 att de med hög socialklass i vuxen ålder 

hade ett 29 procent lägre odds (oddskvot 0,71) för att uppge psykisk ohälsa som äldre 

jämfört med dem som hade en låg socialklass. Skillnaden är signifikant på fem procents 

nivå. Denna skillnad minskar något i modell 2 då det kontrolleras för den initiala 

psykiska ohälsan då de med hög socialklass i vuxen ålder hade ett 27 procent lägre odds 

(oddskvot 0,73) att uppge psykisk ohälsa som äldre jämfört med dem som hade en låg 

socialklass. Skillnaden är signifikant på fem procents nivå. De som hade en socialklass 

på mellannivå visar inga signifikanta skillnader jämfört med dem som hade en låg 

socialklass i modell 1 och 2. Modell 3 visar även att de med en socialklass på mellannivå 
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i vuxen ålder hade en mindre negativ förändring i psykisk ohälsa jämfört med dem som 

hade en låg socialklass, signifikant på tio procents nivå. 

Tabell 5.11 Samband mellan socialklass baserat på yrke och psykisk ohälsa för intervjuomgång 

1981-2002/ 2004. Kontrollerat för kön, ålder och analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Socialklass Låg 

Mellan 

Hög 

(ref kat) 1 

0,80 

0,71 

 

0,238 

0,028 

(ref kat) 1 

0,84 

0,73 

 

0,360 

0,048 

(ref kat) 0 

-0,25  

-0,16  

 

0,087 

0,158 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

2,00 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,81 

 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,27 

 

0,010 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,359 1,02 0,244 0,02 0,041 

Analysår 2002 

2004 

(ref kat) 1 

0,90 

 

0,600 

(ref kat) 1 

0,89 

 

0,535 

(ref kat) 0  

0,05  

 

0,744 

Psykisk hälsa 81   1,34 <0,001 -0,78 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,044 0,085   

R2   0,301 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 

Tabell 5.12 Samband mellan utbildningsnivå och psykisk ohälsa. Kontrollerat för kön, ålder och 

analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Utbildningsnivå Låg 

Hög 

(ref kat) 1 

0,79 

 

0,019 

(ref kat) 1 

0,81 

 

0,038 

(ref kat) 0  

-0,13 
 

0,148 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

2,02 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,86 

 

<0,001 

(ref kat) 0  

0,32 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,129 1,02 0,060 0,01 0,399 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

0,43 

0,38 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,42 

0,36 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 0  

-0,85 

-1,02 

 

<0,001 

<0,001 

Psykisk hälsa 6881   1,35 <0,001 -0,67 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,089 0,134   

R2   0,233 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts. 

Tabell 5.12 modell 1 ovan visar att de med hög utbildningsnivå i vuxen ålder hade 21 procent 

lägre odds (oddskvot 0,79) att uppge psykisk ohälsa som äldre jämfört med referensgruppen 
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låg utbildningsnivå. Skillnaden är signifikant (p=0,019). Skillnaden minskar något när det 

kontrolleras för den initiala psykiska hälsan i modell 2 då de med hög utbildningsnivå i vuxen 

ålder hade 19 procent lägre odds (oddskvot 0,81) att uppge psykisk ohälsa jämfört med 

referensgruppen låg utbildningsnivå. Skillnaden är dock fortfarande signifikant (p=0,038). I 

modell 3 visas ingen signifikant skillnad mellan de som hade låg och hög utbildningsnivå i 

vuxen ålder på förändring i psykisk ohälsa. Det finns dock en tendens för att de med hög 

utbildningsnivå hade en mindre negativ förändring i psykisk ohälsa jämfört med dem som 

hade låg utbildningsnivå. 

Tabell 5.13 Samband mellan kontantmarginal och psykisk ohälsa. Kontrollerat för kön, ålder och 

analysår. 
Modell 1 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 2 

(Ohälsa vid uppföljning) 

Modell 3 

(Förändring i ohälsa) 

 

Oddskvot p-värde Oddskvot p-värde β p-värde 

Kontantmarginal Dålig 

Mellan 

Bra 

(ref kat) 1 

0,97 

0,77 

 

0,822 

0,013 

(ref kat) 1 

1,26 

0,98 

 

0,255 

0,917 

(ref kat) 0 

0,38 

0,18 

 

0,034 

0,222 

Kön Man 

Kvinna 

(ref kat) 1 

2,04 

 

<0,001 

(ref kat) 1 

1,89 

 

<0,001 

(ref kat) 0 

0,34 

 

<0,001 

Ålder (Linjär representation) 1,01 0,106 1,02 0,022 0,01 0,234 

Analysår 1992 

2002 

2004 

(ref kat) 1 

0,42 

0,36 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 1 

0,42 

0,35 

 

<0,001 

<0,001 

(ref kat) 0  

-0,87 

-1,05  

 

<0,001 

<0,001 

Psykisk hälsa 6881   1,36 <0,001 -0,66 <0,001 

Pseudo- R2 (Nagelkerke) 0,081 0,133   

R2   0,233 

▪ Värden markerade med fet stil är signifikanta på minst 10 procents nivå. 
▪ För modell 1 & 2 har ordinala logistiska regressioner använts, för modell 3 har linjär regression använts.  
 
 

Tabell 5.13 modell 1 ovan visar att de med bra kontantmarginal i vuxen ålder hade 23 procent 

lägre odds (oddskvot 0,77) att uppge psykisk ohälsa som äldre jämfört med referensgruppen 

dålig kontantmarginal. Skillnaden är signifikant (p=0,013). Det finns ingen signifikant 

skillnad när det kontrolleras för den initiala psykiska ohälsan i modell 2. De med en 

kontantmarginal på mellannivå hade i modell 1 ett något lägre odds än referenskategorin dålig 

kontantmarginal att uppge psykisk ohälsa som äldre. När det kontrolleras för den initiala 

hälsan i modell 2 hade de med en kontantmarginal på mellannivå dock ett högre odds för att 

uppge psykisk ohälsa jämfört med referenskategorin, inga samband var dock signifikanta. I 

modell 3 visas dock en signifikant skillnad (p=0,034) för att de med en kontantmarginal på 
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mellannivå i vuxen ålder hade en mer negativ förändring i psykisk ohälsa jämfört med de som 

hade haft en dålig kontantmarginal (β= 0,38). 

Slutligen kan det nämnas att kontrollvariabeln kön visar en signifikant skillnad för kvinnor att 

ha ett högre odds att uppge ohälsa jämfört med män, detta gäller för samtliga ohälsoindex. Det 

finns även signifikanta skillnader när det gäller att kvinnor har en mer negativ förändring i 

hälsa jämfört med män. När det gäller analysår skiljer sig dessa något åt och när det gäller 

kontroll för ålder visar analyserna framförallt ett signifikant samband för att 

mobilitetsproblem ökar med stigande ålder, oavsett vilket mått på socioekonomisk position 

som använts. När det gäller R2 för den linjära regressionsmodellen, modell 3, är detta 

varierande. Som högst 0,374, vilket innebär att variablerna i modellen förklarar 37,4 procent 

av variationen i den beroende variabeln. Pseudo- R2 (Nagelkerke) i de ordinala logistiska 

regressionerna i modell 1 och 2 har dock ett högsta värde på 0,234. Pseudo- R2 (Nagelkerke) 

kan dock inte, som nämnts tidigare, betraktas som ett lika bra mått på förklarad varians som 

det vanliga R2, framförallt för att den vanligen underskattar det verkliga förklaringsvärdet hos 

modellen (DeMaris 2002). 

6. Slutdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position i vuxen 

ålder och ohälsa hos den äldre populationen, samt undersöka hur hälsa och socioekonomisk 

position i vuxen ålder är relaterat till förändringar i hälsa från vuxen ålder till man blir äldre. 

Resultaten av analyserna i den här studien uppvisar tydliga mönster för att det finns ett 

samband mellan låg socioekonomisk position i vuxen ålder och ohälsa efter pensionsåldern 

och att det finns vissa samband när det gäller förändring i hälsa över tid. Vissa samband 

försvinner dock då det kontrolleras för den tidigare hälsan i vuxen ålder, vilket innebär att 

ohälsan var större för de med låg socioekonomisk position initialt, det vill säga redan innan 

den vuxna ålder som respondenterna har i den här undersökningen och som frågeställningarna 

i den här undersökningen syftar på. Resultaten av analyserna visar också att sambanden 

mellan socioekonomisk position och ohälsa skiljer sig åt i vissa fall beroende på vilket mått på 

socioekonomisk position som används och vilken ohälsoaspekt det är som undersöks. Således 

finns det utrymme för en generalisering; det finns ett samband mellan låg socioekonomisk 

position i vuxen ålder och ohälsa som äldre. Det bör dock närmre diskuteras hur sambandet 
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mellan de olika måtten på socioekonomisk position och de olika ohälsoaspekterna ser ut och 

skiljer sig åt. 

De tydligaste sambanden som framkommer av den här studiens analyser är sambandet mellan 

låg socialklass baserat på yrke i vuxen ålder och att uppge mer cirkulationsproblem och 

mobilitetsproblem efter pensionsåldern jämfört med dem som hade hög socialklass, samt 

sambandet mellan låg utbildningsnivå i vuxen ålder och att uppge mer cirkulationsproblem 

och mobilitetsproblem efter pensionsåldern, jämfört med dem som hade hög utbildningsnivå i 

vuxen ålder. Detta bekräftar tidigare studiers resultat som visar på ett samband mellan låg 

socioekonomisk position i vuxen ålder och mobilitetsproblem, ett samband mellan låg 

utbildningsnivå och hjärtrelaterade sjukdomar som äldre och att de med låg socioekonomisk 

position i vuxen ålder generellt sett uppvisar en sämre hälsa som äldre jämfört med dem som 

har en hög socioekonomisk position i vuxen ålder. Detta samband beror dock delvis på att de 

med låg socioekonomisk position initialt i vuxen ålder redan hade mer cirkulationsproblem 

och mobilitetsproblem, vilket framkommer genom att skillnaderna minskar då det kontrolleras 

för den initiala ohälsan i vuxen ålder. Detta bekräftar då även tidigare studiers resultat som 

visar att en negativ hälsoförändring påbörjas vid en yngre ålder för personer med låg 

socioekonomisk position jämfört med personer med en hög socioekonomisk position 

(Mackenbach 2007). Det finns även en skillnad i förändring över tid, från vuxen ålder till efter 

pensionsåldern, där de med låg socialklass och låg utbildningsnivå har en mer negativ 

förändring i cirkulationsproblem och mobilitetsproblem från vuxen ålder till efter 

pensionsåldern. Detta skulle kunna styrka tesen att biologiska orsaker till försämrad hälsa inte 

kan ge en förklaring till den ojämlikhet i hälsa som finns hos de äldre utan att denna 

ojämlikhet kan förklaras genom olika förhållanden och omständigheter som är rådande för 

olika grupper tillhörande en viss socioekonomisk position i samhället och förklaras därmed 

utifrån ekonomiska och sociala systematiska skillnader (Hogstedt 2003; Kåreholt 2001; 

Mackenbach 2007). 

I den här studien har socialklass baserat på yrke dock klassindelats i tre grupper och 

mellankategorin visade inga signifikanta skillnader i att uppge cirkulationsproblem och 

mobilitetsproblem som äldre jämfört med dem som hade en låg socialklass i vuxen ålder. Att 

detta skiljer sig från andra studiers resultat kan dock bero på att olika indelningar av 

socialklass gjorts. 

När det gäller psykisk ohälsa visar den här studiens resultat att det finns ett samband mellan 

låg utbildningsnivå i vuxen ålder och att uppge mer psykisk ohälsa efter pensionsåldern 
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jämfört med dem som hade en hög utbildningsnivå i vuxen ålder. Det finns dock inte någon 

signifikant skillnad i förändring över tid för psykisk ohälsa, från vuxen ålder till efter 

pensionsålder, för de med låg eller hög utbildningsnivå, även om det finns en tendens att de 

med hög utbildningsnivå har en mindre negativ förändring i psykisk ohälsa. Utifrån detta kan 

tidigare studiers resultat som säger att människor med en hög utbildningsnivå generellt sett 

har en god hälsa i upp till tio år längre än de människor som har en låg utbildningsnivå kunna 

bekräftas (Mackenbach 2007). 

När det gäller socioekonomisk position mätt genom socialklass baserat på yrke skiljer sig 

resultaten åt mellan analysomgång 1968-1992 och analysomgång 1981-2002/2004. I 

analysomgång 1981-2002/2004 framkommer ett samband mellan låg socialklass i vuxen ålder 

och att uppge mer psykisk ohälsa efter pensionsåldern jämfört med dem som har hög 

socialklass i vuxen ålder. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan de med socialklass 

på mellannivå i vuxen ålder och de med låg socialklass. Sambandet mellan låg socialklass och 

psykisk ohälsa för analysomgång 1968-1992 visar tvärtom att de med låg socialklass i vuxen 

ålder uppger mindre psykisk ohälsa som äldre och även en mindre negativ förändring i 

psykisk ohälsa från vuxen ålder till efter pensionsåldern jämfört med dem som har en hög 

socialklass. Att resultaten här skiljer sig åt för de olika intervjuomgångarna är något som inte 

kan betraktas som beroende av insamling eller bearbetning av den här studiens data, utan 

snarare beroende av att det finns en faktisk skillnad för sambandet mellan socialklass i vuxen 

ålder och psykisk ohälsa som äldre för de olika intervjuomgångarna. 

När det gäller sambandet mellan socioekonomisk position och värk i rörelseorganen är det i 

princip endast socioekonomisk position mätt genom utbildningsnivå som uppvisar ett 

samband. Resultaten av analyserna visar att de med hög utbildningsnivå i vuxen ålder uppger 

mindre värk i rörelseorganen efter pensionsåldern, jämfört med dem som har en låg 

utbildningsnivå. Detta bekräftar tidigare forskningsresultat som visar att människor med hög 

utbildningsnivå generellt sett har en god hälsa i upp till tio år längre än de med låg 

utbildningsnivå (Mackenbach 2007). Sambandet är dock inte längre signifikant då det 

kontrolleras för den initiala värken i rörelseorganen i vuxen ålder och slutsatsen blir att det 

finns ett samband mellan utbildningsnivå i vuxen ålder och värk i rörelseorganen som äldre, 

men att detta samband beror på att de med hög utbildningsnivå initialt, i den vuxna ålder som 

avses i den här studien, hade mindre värk i rörelseorganen. Denna slutsats bekräftats även av 

resultaten för förändring i värk i rörelseorganen från vuxen ålder till efter pensionsåldern, där 

de med låg utbildningsnivå i vuxen ålder inte har en mer negativ förändring av värk i 
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rörelseorganen, från vuxen ålder till efter pensionsåldern, jämfört med dem som har en hög 

utbildningsnivå. Det mest anmärkningsvärda som gäller den här studiens resultat för värk i 

rörelseorganen är dock att socialklass baserat på yrke inte visar några samband, vilket 

motsäger andra studier (Socialstyrelsen 2009). Detta skulle dock även här kunna bero på hur 

klassindelning av de olika variablerna gjorts. Till exempel kan socialklass baserat på yrke 

klassindelas i olika många kategorier och index över värk i rörelseorganen kan innehålla olika 

indikatorer i olika studier. 

Socioekonomisk position mätt genom kontantmarginal och sambandet med ohälsa skiljer sig i 

flera fall åt jämfört med socioekonomisk position mätt genom socialklass baserat på yrke och 

utbildningsnivå. När det gäller mobilitetsproblem samstämmer dessa resultat med tidigare 

som visar att de med låg socioekonomisk position mätt genom kontantmarginal uppger mer 

mobilitetsproblem efter pensionsåldern jämfört med dem som hade en bra kontantmarginal i 

vuxen ålder. De med dålig kontantmarginal har även en mer negativ förändring i 

mobilitetsproblem, från vuxen ålder till efter pensionsåldern. När det gäller 

kontantmarginalens samband med cirkulationsproblem finns dock ingen skillnad mellan 

grupperna. För värk i rörelseorganen finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna bra 

och dålig kontantmarginal, dock uppger de med en kontantmarginal på mellannivå i vuxen 

ålder mer värk i rörelseorganen som äldre än de med en dålig kontantmarginal. När det 

kontrolleras för den initiala värken i rörelseorganen är dock inte skillnaden signifikant. Detta 

tyder på att de med en kontantmarginal på mellannivå har mer värk i rörelseorganen som äldre 

men att detta beror på att de hade mer värk i rörelseorganen initialt i vuxen ålder. När det 

gäller psykisk ohälsa som äldre uppger de med en dålig kontantmarginal i vuxen ålder mer 

psykisk ohälsa som äldre jämfört med dem som hade en bra kontantmarginal i vuxen ålder. 

Skillnaden är dock inte signifikant då det kontrollerades för den initiala psykiska ohälsan. Det 

finns heller ingen skillnad i förändring över tid för dessa två grupper, dock har de som hade 

en kontantmarginal på en mellannivå i vuxen ålder en mer negativ förändring av psykisk hälsa 

från vuxen ålder till efter pensionsåldern jämfört med dem som hade en dålig kontantmarginal 

i vuxen ålder. Dessa resultat är anmärkningsvärda och motsäger tidigare studiers resultat 

(Socialstyrelsen 2009; Mackenbach 2007 m.fl.). Dessa resultat, som till stor del skiljer sig mot 

tidigare resultat, skulle dock kunna bero på hur kontantmarginal klassindelats i den här 

studien och att denna indelning inte är tillfredsställande för att konstruera ett bra mått på 

socioekonomisk position eller att kontantmarginal helt enkelt mäter andra aspekter av 

socioekonomisk position jämfört med socialklass baserat på yrke och utbildningsnivå. 
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Det som slutligen bör nämnas är de omständigheter och begränsningar som kan ha påverkat 

den här studiens resultat. För uppföljningsåren i den här studien utfördes proxyintervjuer 

vilket skulle kunna påverka respondenternas svar då andra personer svarat åt dem. Att 

proxyintervjuer utförts kan dock även betraktas som en fördel, då svårt sjuka människor som 

inte kunnat besvara enkäterna själva på så sätt fått möjligheten att ingå i studien.  

Socioekonomisk position är förknippat med större sjuklighet och även en ökad dödlighet, då 

det är de sjukaste som dör vid en tidigare ålder. Därför finns möjligheten att om de personer 

som hade avlidit vid tidpunkten för uppföljningsintervjuerna i den här studien istället hade 

varit vid livet och kunnat besvara frågorna så hade sambandet mellan låg socioekonomisk 

position och ohälsa troligen blivit större och ännu mer tydligt (Kåreholt 2000). 
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