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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om och hur socioekonomisk position samvarierar 

med tandlöshet före och efter pensionsåldern samt med försämrad tandstatus. 

Datamaterialet som används är Levnadsnivåundersökningen (LNU) 1968 och 1981 och 

Undersökningen om äldres levnadsvanor (SWEOLD) 1991, 2002 och 2004 och i 

studiepopulationen ingår personer som intervjuats i LNU och SWEOLD och som var 

69-88 år vid tiden för uppföljning. Datamaterialet analyseras med logistiska 

regressioner. Analyserna visar att lägre socioekonomisk position ökar risken för att vara 

tandlös före och efter pensionsåldern och för att få försämrad tandstatus under denna 

period. Egen utbildning och socialklass har samtidigt samband med tandlöshet före 

respektive efter pensionsåldern, med något starkare samband mellan utbildning och 

tandlöshet, medan försämrad tandstatus enbart uppvisar samband med socialklass. 

 Analyserna visar att socioekonomisk position som vuxen har större betydelse än 

socioekonomisk position som barn men också att socioekonomiska förhållanden kan ha 

betydelse för tandstatus under hela livet. Resultatet visar på behovet av insatser för att 

minska de sociala skillnaderna i tandstatus under hela livsförloppet där en betydelsefull 

insats kan vara att främja tillgången till tandvård för de med störst behov. Resultatet 

visar också på stora skillnader i tandstatus mellan olika kohorter. För att främja en god 

tandhälsa och ytterligare minska kohortskillnaderna behövs tidiga insatser, redan i 

barndomen. Ytterligare studier behövs för att bättre förklara de sociala strukturerna som 

påverkar tandlöshet. 
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Inledning 

Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till ett samhälle där tändernas status blir 

ett klassmärke igen [1, sid 12]. 

Att ett av Göran Perssons mest kända uttalanden berör ojämlik tandhälsa är knappast en 

slump. Oavsett om vi tänker på fluortanter eller folktandvård är framväxten av ett starkt 

välfärdssamhälle förknippat med lika starka och friska tänder. Utifrån ett rättviseperspektiv 

ska alla människor ha lika möjligheter att uppnå en god hälsa vilket FN:s allmänna 

deklaration av mänskliga rättigheter definierar som: ”envar har rätt till en levnadsstandard, 

som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande…” [2]. Vidare 

definierar filosofen Nussbaum hälsa som en av de viktigaste förutsättningarna för mänskligt 

liv och som staten har ansvar att främja [3]. Detta ansvar att verka för god tandhälsa tillfaller, 

enligt svensk lagstiftning, vårdgivarna och finns beskrivet i tandvårdslagen (1985:125) [4]
1
. 

Socioekonomiskt åtgärdbar ohälsa är inte bara en fråga om rättvisa utan utgör också en stor 

kostnad för samhället [5], vilket innebär att det finns ett ekonomiskt intresse i att förbättra 

hälsan och göra den mer jämlik. Förbättrade insatser för en mer jämlik hälsa är särskilt 

brådskande med tanke på förutsättningarna för framtiden. Under de senaste 50 åren har antalet 

äldre över 65 i Sverige fördubblats till 1,6 miljoner och i takt med att den förväntade 

medellivslängden ökar, antas också andelen äldre öka på bekostnad av en minskande andel i 

yrkesaktiv ålder [6-7]. Idag lever de allra äldsta ofta med hälsoproblem [8], vilket banar väg 

för en kostsam utveckling om inte åtgärder tas för att minska den socioekonomiskt åtgärdbara 

ohälsan. Det finns ett stort behov av kunskaper om hur socioekonomiska faktorer och 

tandstatus interagerar och när socioekonomiska faktorer har störst effekt.  Data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) och Undersökningen om äldres levnadsvanor 

(SWEOLD) möjliggör longitudinella studier som kan generaliseras till Sveriges äldre.  Jag 

kommer använda detta material för att undersöka sambanden mellan socioekonomisk position 

och tandlöshet senare i livet. 

                                                 

1 Tandvårdlagen är en så kallad ramlag som beskriver mål och värderingar utan att i detalj styra 

verksamheten. Jämför med rättighetslagar så som LSS som beskriver vilka insatser den enskilde har rätt 

att få av myndigheten i fråga. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och hur socioekonomisk position som barn och som 

vuxen samvarierar med tandlöshet före och efter pensionsåldern samt med försämrad 

tandstatus. 

De frågeställningar som ska studeras är: 

 Vilket samband har socioekonomisk position tidigare i livet med: 

o tandlöshet som vuxen, före pensionsåldern? 

o tandlöshet som äldre, efter pensionsåldern? 

o försämrad tandstatus, från bättre tandstatus som vuxen, före pensionsåldern, till 

tandlöshet som äldre, efter pensionsåldern? 

 Har socioekonomisk position som barn eller vuxen starkast samband med tandlöshet? 

 Finns det en socioekonomisk gradient i tandstatus? 

 Har utbildning och socialklass samtidigt samband med tandlöshet? 

Avgränsningar 

I denna studie avgränsas tandstatus till självrapporterad fullständig eller partiell tandlöshet 

respektive bättre självrapporterad tandstatus än detta. Ingen skillnad görs mellan annan 

nedsatt tandhälsa så som förekomst av karies. Socioekonomisk position avgränsas till att 

enbart omfatta utbildningsnivå och socialklass baserat på yrke. Ålder före pensionsåldern 

avgränsas till personer mellan 46 och 64 år och ålder efter pensionsåldern avgränsas till 

personer mellan 69 och 88 år. Denna studie avser att kartlägga samband mellan 

socioekonomisk position och tandstatus och gör inte anspråk på att förklara vad eventuella 

samband beror på ifråga om mellankommande variabler, som psykosociala och psykologiska 

faktorer eller levnadsvanor. 
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Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för den teoretiska bakgrunden till socioekonomisk 

position och hur socioekonomi samvarierar med hälsa. Därefter följer en beskrivning av olika 

definitioner av hälsa samt en beskrivning av tandhälsa och tandstatus. Därefter följer en 

diskussion av hur ålder och födelsekohort kan ha inverkan på tandhälsa. Därefter presenteras 

livsförloppsperspektivet och hur detta perspektiv kan användas för att analysera sambanden 

mellan socioekonomisk position och tandstatus. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

tidigare forskning om sambanden mellan socioekonomisk position och tandstatus med särskilt 

fokus på longitudinella studier. 

Socioekonomisk position och hälsa 

Socioekonomisk position grundar sig i Karl Marx klassbegrepp som delar in människor i 

arbetsköpare (kapitalister) och arbetare där arbetare har potential att mångfaldiga värdet av 

råvarorna genom sin arbetskraft i produktionen. Detta mervärde tillfaller dock arbetsköparen 

sedan arbetaren blivit avlönad med exakt så mycket att arbetaren kan överleva och hållas i 

arbete. Oreglerat verkar det kapitalistiska systemet genom att återskapa och vidga klyftorna 

mellan arbetsköpare och arbetare [9]. Exploateringen av arbetskraften tar sig sådana uttryck 

”… att arbetaren berövas de normala betingelserna för moralisk och fysisk utveckling; 

arbetskraften avtynar, uttömmes och dör i förtid” [9, sid. 298]. Max Weber menar emellertid 

att det finns andra stratifieringsprinciper som kan vara lika betydelsefulla som klass, såsom 

status. Weber definierar klass som en position i en ekonomisk ordning där en klassituation 

innebär makt att disponera ett visst kapital som leder till vissa livschanser. Klass kan inte 

reduceras till de som äger eller inte äger egendom utan det finns skillnader inom dessa 

grupper som relaterar till hur marknaden är organiserad. Status definieras som en position i en 

social ordning som baseras på anseende eller brist på anseende. Statusgruppen kännetecknas 

av samhörighet och gemensamma intressen och uttrycks med en för gruppen typisk livsstil 

och typiska vanor. Status och klass är ordningar som inte helt överlappar varandra även om 

ägandeskap tenderar att samvariera med hög status över tid [10]. Webers begrepp 

”livschanser” ska enligt Lynch och Kaplan förstås som ”skills, knowledge and assests” [11, 

sid 17] vilket gör det möjligt att operationalisera detta begrepp med indikatorer som 
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exempelvis yrke och utbildning. Eftersom dessa mått är individbundna relaterar de snarare till 

weberiansk än marxistisk förståelse av social stratifiering även om det är möjligt att relatera 

dessa mått till de sociala processer som fördelar dessa livschanser i linje med marxistisk teori 

[11].  

Olika indikatorer på socioekonomisk position är inte utbytbara med varandra utan relaterar till 

olika aspekter av livssituationer och möjligheter som på olika sätt samvarierar med hälsa [12]. 

Utbildning relaterar till kognitiva förmågor som exempelvis kan ha betydelse för hur man 

inhämtar information om hälsa medan olika yrken har olika fysiska och psykologiska 

betingelser som kan ha betydelse för hälsan [11]. De olika indikatorerna relaterar också till 

varandra genom att den utbildning som ofta påbörjas tidigt i livet och avslutas i individens 

ungdom banar väg för vissa möjliga yrken, som i sin tur möjliggör vissa inkomster. 

Utbildning kan också sägas utgöra en länk mellan socioekonomisk position som barn och 

socioekonomisk position som vuxen [11]. Blane hävdar att socioekonomisk position tenderar 

att vara konstant över livstiden och att individer tenderar att ha samma socioekonomiska 

position i vuxen ålder som de hade som barn [13]. I en studie av Corak uppgick den nedärvda 

socioekonomiska positionen till 27 procent, mätt i inkomst och från far till son i Sverige [14] 

vilket snarare tyder på att socioekonomisk position tenderar att inte gå i arv. Denna studie 

säger däremot inget om andra indikatorer på socioekonomisk position.  

Det är viktigt att påpeka att socioekonomiska skillnader i hälsa inte enbart är en fråga om 

skillnader mellan rika och fattiga utan att de omfattar sociala grupper på alla steg i 

samhällsskalan, även mellan tjänstemän med inbördes olika positioner. Den socioekonomiska 

hälsogradienten återfinns i alla samhällen och vid alla hälsotillstånd och innebär att hälsan 

tenderar att vara bättre hos personer ju högre upp de står i den sociala rangordningen [15].  

Tandstatus och tandlöshet 

Definition av hälsa och tandstatus 

Ett vanligt sätt att beskriva hälsa är att utgå från definitionen från World Health Organisation 

(WHO), där hälsa beskrivs som ”a state of complete physical, mental and social well-being, 

and not merely the absence of disease or infirmity” [16] vilket innebär att hälsa begränsas till 

att enbart erkännas när optimala tillstånd råder. Denna definition är inte bara svår att föreställa 

sig utan är också svår att operationalisera. Ett mer konkret sätt att definiera hälsa och ohälsa är 

att utgå från WHOs klassifikationssystem International Classification of Functioning, 
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Disability and Health (ICF). ICF omfattar kroppsstrukturer, kroppsfunktioner, grad av 

kapacitet och delaktighet samt omgivande faktorer som interagerar och utgör 

funktionstillstånd eller funktionshinder. Dessa aspekter är tillsammans avsedda att ge en 

holistisk bild av hälsotillstånd som både tar hänsyn till kropp och den omgivande kontexten. 

Kroppsstrukturer och funktioner relaterar till det som betraktas som hälsostandard inom en 

viss samhällskontext, definierat som det statistiska normalvärdet i en population, respektive 

avvikelser från detta tillstånd [17]. Denna studie kommer att fokusera en särskild typ av 

kroppstruktur – tanduppsättning – som i fortsättningen ges benämningen tandstatus. 

Strukturavvikelsen från en normal tandstatus är frånvaron av flera tänder som i fortsättningen 

ges benämningen tandlöshet. 

Sjukdomar och problem med tand- och munhälsan kan variera från vanliga och potentiellt 

lindriga åkommor som förekomsten av karies och kaviteter (hål i tänderna) till mindre vanliga 

och mer allvariga problem som exempelvis kroniska inflammationer i munhålan (pariodontala 

sjukdomar) eller avsaknad av en eller flera tänder. Tandlöshet kan vara ett tecken på en längre 

tids problem med tand- och munhälsan där ohälsan har ackumulerat men kan givetvis också 

vara orsakad av en skada vid ett enskilt tillfälle. Oavsett ackumulationstakt så är tandlöshet ett 

irreversibelt tillstånd vilket innebär att det är ett robust mått på tandhälsa, om än ett extremt 

sådant. När tänder tas bort beror det ofta på att patienten har karies eller pariodontala 

sjukdomar som har skadat tänder eller tandkött [18-19]. Tandlöshet leder ofta till problem att 

tugga och till lägre näringsintag [20] och samvarierar också med annan ohälsa, så som 

minskad livskvalitet [21] och ökad risk för mortalitet [22, 23]. Det finns också ett tydligt 

samband mellan pariodontala sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar [24].  

Ålder och kohort 

Ohälsa tenderar att öka med stigande ålder vilket bland annat förklaras av att kroppens 

biologiska åldrande genererar funktionsnedsättningar [25]. Den biologiska processen som 

genererar ohälsa påverkas också av sociala faktorer vilket innebär att uttrycken för åldrandet 

skiljer sig mellan olika grupper i samhället. I Sverige minskade andelen helt eller delvis 

tandlösa i åldrarna 18-75 år mellan åren 1968 och 1991 medan andelen med bättre tandstatus 

ökade efter 1974 [26]. Motsvarande förbättringar i tandhälsan har påvisats i andra europeiska 

länder [27]. En studie av Ahacic et al. som är baserad på data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) och som undersöker effekterna av ålder, period och 

födelsekohort på tandlöshet bland äldre visar att ålder inte har någon oberoende effekt på 
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tandlöshet [25]. Däremot finns det en tydlig kohorteffekt. Folktandvården grundades 1938 i 

Sverige med det initiala uppdraget att erbjuda tandvård till barn och riskgrupper [28]. I takt 

med att fler tandläkare utbildades kunde tandvården successivt utöka uppdraget till att omfatta 

hela befolkningen. Sedan 1974 har barn och unga upp till 19 års ålder erbjudits fri tandvård. 

För vuxna och äldre i den generella befolkningen har subventioneringsformerna varierat sedan 

dess [29-32].  

Tandvårdsreformerna har med stor sannolikhet haft betydelse för tandhälsan i befolkningen. 

En annan viktig faktor är den ökade användningen av fluor och mer effektiv egenvård [8]. Att 

olika födelsekohorter har fått olika tillgång till tandvård, både vid klinik och i hemmet, vid 

olika åldrar skulle kunna förklara kohorteffekten på tandhälsan. Förbättrad tandhälsa för 

befolkningen som helhet behöver däremot inte innebära ökad jämlikhet. En riksrepresentativ 

studie i USA visade exempelvis att skillnaden i tandlöshet mellan hög- och låginkomsttagare 

kvarstod mellan 1972 och 2001 även om tandlösheten minskade i båda grupperna [33].  

Ojämlik tandstatus ur ett livsförloppsperspektiv 

Genom att undersöka socioekonomisk position och hälsa ur ett livsförloppsperspektiv (life 

course perspective) kan man öka kunskapen om hur socioekonomisk position och hälsa 

interagerar under livet och vilken betydelse socioekonomisk position och hälsa i olika skeden 

av livet har på hälsa senare i livet [13]. Två huvudbegrepp är den kritiska perioden och 

ackumulering av risk [34]. Den kritiska perioden anger att det finns särskilda ”time windows” 

där exponering av exempelvis socioekonomisk position kan få särskild effekt på hälsan. I den 

strikta tolkningen av kritisk period kan exponering inte ske utanför denna period vilket gör 

effekterna beständiga. En mindre strikt version, också kallad den sensitiva perioden, erkänner 

viss effekt av exponering utanför denna period även om exponeringen inte har lika hög effekt 

som under den sensitiva perioden. Det andra övergripande begreppet, ackumulering av risk, 

anger att ohälsa ackumuleras vid upprepad riskexponering under livet. På motsvarande sätt 

antas ackumulering av skyddsfaktorer successivt generera bättre hälsa. Ofta ingår enskilda 

risk- eller skyddsfaktor i ett kluster av faktorer som var för sig eller tillsammans har effekt på 

hälsan. Faktorer tenderar också att påverka efterkommande faktorer så att de tillsammans 

bildar risk- och skyddskedjor. Kedjorna kan i sin tur ha additiva effekter eller effekter som 

”triggas” av den sistkommande länken i en kedja. De teoretiska modellerna som nämns ovan 

är ofta svåra att stödja empiriskt eftersom det närmast är omöjligt att avgöra vilken roll en 
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enskild faktor har spelat [34]. Detta är emellertid inget okänt problem inom 

samhällsvetenskaplig forskning. 

Tidigare forskning 

Svenska och internationella studier har visat att olika indikatorer på socioekonomisk position 

kan ha betydelse för tandlöshet, så som faderns socialklass [35], familjens högsta 

utbildningsnivå [36] och egen socialklass och utbildningsnivå [35, 37]. Olika indikatorer 

tycks också vara betydelsefulla för tandlöshet i olika perioder i livet, även om studierna visar 

upp en blandad bild när och vilken indikator som avses samt att de sällan justerar för 

socioekonomisk position tidigare i livet [35, 37, 38]. Flera indikatorer på socioekonomisk 

position tycks också kunna ha samtidig, individuell, betydelse för tandstatus hos vuxna [39].  

Vid en icke-systematisk litteratursökning hittades fem studier som undersökte sambanden 

mellan socioekonomi vid olika tidpunkter i livet och tandhälsoutfall senare i livet. En brittisk 

studie av Pearce et al. undersökte sambandet mellan socioekonomisk position som barn och 

som vuxen och antalet bibehållna tänder vid 50 års ålder. Resultatet visar att kvinnor med hög 

socialklass i barndomen har en lägre risk att ha färre tänder vid 50 års ålder men att detta 

samband blir insignifikant vid kontroll av socialklass som vuxen vilket tyder på att 

socioekonomisk position i barndomen inte har någon egen effekt på antal bibehållna tänder 

som vuxen [40].  

En finsk studie av Bernabé et al., som omfattade vuxna och äldre, visar att individer med hög 

socioekonomisk position i barndomen och som vuxen, mätt i utbildning, hade signifikant 

lägre risk för tandlöshet även om socioekonomisk position som vuxen hade större betydelse 

[36]. I en dansk studie av Osler et al. undersöktes sambandet mellan socialklass som barn och 

som vuxen och tandlöshet (< 10 tänder) vid 49-51 år ålder. Resultatet visar på ett starkt 

samband mellan socialklass och tandlöshet. Både socialklass som barn och som vuxen hade 

betydelse även om de socioekonomiska förhållanden som vuxen hade större betydelse [41].  

En studie av Poulton et al. undersökte sambanden mellan socioekonomi vid 6 och 26 års ålder 

och tandhälsa vid 26 års ålder i en brasiliansk födelsekohort. Studien visar att personer som 

växte upp i hushåll med låg socialklass tenderade att ha sämre tandhälsa
2
 vid 26 års ålder än 

personer som växte upp i hushåll med högre socialklass, oavsett socialklass vid 26 års ålder. 

Dessutom hade personer med försämrad socialklass vid 26 års ålder mindre rena tänder än 

                                                 

2 Mindre rena tänder, mer blödning i tandkött, mer pariodontala sjukdomar och mer ”tooth decay” 
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personer som fortsatt tillhörde en hög socialklass. Studien visar att både socialklass som barn 

och som vuxen hade betydelse för tandhälsan som vuxen. Därtill visar studien att 

socioekonomiska förhållanden i barndomen har större betydelse för tandhälsan som vuxen än 

socioekonomiska förhållanden som vuxen [42]. Det ska dock påpekas att detta rör unga vuxna 

som sannolikt inte nått sin egen högsta socialklass som vuxen. 

En brittisk studie av Pearce et al. undersökte sambanden mellan socialklass vid födseln, vid 

25 års ålder och vid 50 års ålder samt tandstatus vid 50 års ålder. Bättre tandstatus 

definierades som att ha 21 eller fler tänder. Resultatet visade att förändrad socialklass mellan 

födseln och vid 50 års ålder hade effekt på tandstatus vid 50 års ålder för kvinnor, men inte 

för män. Bäst tandstatus hade kvinnor som behöll en hög socialklass mellan födseln och vid 

50 års ålder, som behöll en hög socialklass och hade hög utbildningsnivå vid 25 års ålder samt 

kvinnor som behöll eller fick högre socialklass mellan 25 och 50 års ålder. Studien visar att 

tidigare socioekonomiska förhållanden har betydelse men inte när i livet socialklass har 

starkast samband med tandstatus senare i livet [43].  

En svensk studie av Åström et al. som följde 1942 års födelsekohort från 50 till 65 års ålder i 

två län visar att utbildning har effekt på förändring i tandstatus, där personer med högre 

utbildning löper mindre risk att få försämrad tandstatus, kontrollerat för faktorer vid olika 

tidpunkter i livet [44]. Denna studie visar att faktorer vid olika tidpunkter i livet har betydelse 

för förändring i tandstatus över en period på femton år bland vuxna och unga äldre. Den visar 

däremot inte när i livet socioekonomisk position har starkast samband med förändring i 

tandstatus.  

Sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa tenderar att se olika ut för män och 

kvinnor och uppvisar en brantare gradient hos män än hos kvinnor för flera ohälsotillstånd. 

Studier som tar hänsyn till skillnaden är dock sällsynta och det finns i stället en tendens till att 

enbart kontrollera för kön, att enbart inkludera personer av ett visst kön eller att 

socioekonomisk position mäts på ett sätt som inte tar hänsyn till hur kvinnors 

socioekonomiska position samvarierar med hälsa [45]. Svenska och finska studier visar att det 

tidigare funnits signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller sambandet mellan 

socioekonomisk position och tandlöshet. Dessa skillnader kvarstår inte i senare kohorter [38, 

46]. 

Sammanfattningsvis pekar studierna mot att både socioekonomiska förhållanden som barn 

och som vuxen kan uppvisa samband med tandlöshet eller sämre tandstatus senare i livet. 

Olika mått på tandstatus och olika åldersindelning gör det emellertid svårt att jämföra de olika 
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studierna.  Två studier visar att förhållanden som vuxen har större betydelse [36, 41] och en 

studie visar att barndomsförhållanden har större betydelse [42]. En av studierna visar att 

enbart socioekonomiska förhållanden som vuxen uppvisar signifikant samband [40] och en 

studie visar att både socioekonomi som barn och vuxen uppvisar samband men visar däremot 

inte vilken av dem som uppvisar starkast samband [43]. Eftersom flera studier visar på 

samtidigt samband mellan socioekonomisk position och tandstatus vid olika skeden i livet får 

den kritiska perioden som barn ett visst stöd. Samtidigt visar tre av fyra studier att 

socioekonomi som vuxen har större betydelse än socioekonomi som barn. Den enda studien 

som undersökte sambanden mellan socioekonomisk position och förändrad tandstatus visade 

att utbildning uppvisade samband och visade dessutom att faktorer tidigare i livet hade 

samband med förändrad tandstatus [44]. De flesta studier som hittades undersökte vuxna eller 

unga äldre och det är tydligt att det behövs ytterligare studier av socioekonomisk position och 

tandlöshet bland äldre samt studier på svenska studiepopulationer. Det behövs också 

ytterligare studier om socioekonomi och förändrad tandstatus bland äldre. Inga studier 

hittades som undersökte sambanden mellan förändrad tandstatus och socioekonomisk position 

som vuxen och som barn. 

 

Data och metod 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av datamaterial, bortfall och urval. Därefter följer 

operationalisering av variabler och en beskrivning av studiens metod.  Avsnittet avslutas med 

en kort redogörelse för regressionsdiagnostik. 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

LNU utfördes för första gången 1968, på låginkomstutredningens initiativ, med avsikt att 

mäta vuxna svenskars levnadsförhållanden. LNU utfördes därefter åren 1974, 1981, 1991 och 

2000.  De undersökningar som är relevanta för denna studie är LNU från 1968 och LNU från 

1981, där den första undersökningen är representativ för Sveriges befolkning som var mellan 

15 och 75 år 1968. LNU från 1981 inkluderade, förutom de som tidigare varit med i en LNU, 
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även urval av ungdomar och personer med invandrarbakgrund och var således representativt 

för Sveriges befolkning som var mellan 15 och 75 år 1981. I LNU 1968 bestod urvalet av 

6522 individer varav 5921 svarade vilket innebar ett externt bortfall på 9,2 procent [47]. I 

LNU 1981 bestod urvalet av 6813 individer varav 5613 svarade vilket innebär ett externt 

bortfall på 17,6 procent [48]. 

Undersökningen om äldres levnadsvillkor 

(SWEOLD) 

SWEOLD utfördes 1992, 2002 och 2004 och avsåg att mäta levnadsförhållanden för de som 

tidigare hade ingått i LNU men som var 77 år eller äldre vid tiden för undersökningen. I 

SWEOLD från 2004 inkluderades även personer som var mellan 69 och 76 år. I SWEOLD 

från 1992 bestod urvalet av individer som tidigare deltagit i LNU medan SWEOLD från 2002 

och 2004 bestod av individer som ingått i urvalet till en LNU-undersökning. 1992 och 2002 

utfördes datainsamlingen främst med personliga besöksintervjuer medan den främst utfördes 

med telefonintervjuer 2004. I de fall intervjupersoner inte kunde genomföra en intervju på 

grund av hälsoproblem utfördes proxyintervjuer med vårdpersonal eller anhöriga. I denna 

studie ingår SWEOLD från samtliga år. I SWEOLD 1992 hade 563 överlevt av de 1936 som 

utgjorde urvalet. Av dessa 563 individer svarade 537 individer vilket gav ett externt bortfall 

på 4,6 procent [49]. I SWEOLD 2002 bestod urvalet av 767 individer varav 736 hade överlevt 

och var bosatta i Sverige. Av dessa individer svarade 621 individer vilket innebar ett externt 

bortfall på 15,6 procent. I SWEOLD 2004 bestod urvalet av 1387 individer varav 1352 

fortfarande var vid liv och bosatta i Sverige. Av dessa svarade 1180 vilket innebar ett bortfall 

på 12,7 procent [50]. 

Urval 

Urvalet till denna studie skedde i tre steg. Först valdes individer som både hade intervjuats i 

LNU och SWEOLD åren 1968 och 1992, 1981 och 2002 eller 1981 och 2004 och som var 64 

år eller yngre vid tiden för LNU (baseline) och 69 år eller äldre vid tiden för SWEOLD (vid 

uppföljning) vilket omfattade individer födda mellan 1904 och 1935
3
. Åldersgränserna valdes 

                                                 

3 Tiden mellan baseline och uppföljning var 24 år mellan 1968 och 1992, 21 år mellan 1981 och 2002 

respektive 23 år mellan 1981 och 2004. 
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för att åldersspannen för vuxna och äldre inte skulle överlappa och för att personer över 64 år 

ofta utgör gruppen äldre [8, 51] vilket relaterar till den ålder då de flesta går i pension [52]. 

Eftersom personer äldre än 64 exkluderas vid baseline innebär det också att de allra äldsta 

deltagarna (>88) i SWEOLD exkluderas i denna studie. Som tidigare nämnt ingick individer 

så unga som 69 år i SWEOLD från 2004, jämfört med åldersgränsen på 77 år 1992 och 2002. 

Efter noggrant övervägande inkluderades även individer mellan 69 och 76 från SWEOLD 

2004. Detta gjordes av två skäl. Dels ger större urval mer tillförlitliga mätningar. Dels har 

yngre äldre i högre grad berörts av tandvårdsreformer än de äldsta äldre och de var därför 

intressanta att få med i denna studie. I nästa steg exkluderades de individer som saknade 

information på de för studien relevanta variabler. I de fall samma person blev intervjuad 2002 

och 2004 valdes data från 2002 eftersom personliga intervjuer ger större kontroll över 

mätningen än telefonintervjuer [53]. Totalt ingår 1579 individer i analyserna. Det interna 

bortfallet för samtliga variabler som används i studien redovisas i avsnittet deskriptiv statistik.  

Operationalisering 

I detta avsnitt beskrivs operationaliseringen av variablerna som ingår i analyserna. 

Tandstatus före pensionsåldern 

Tandtillstånd mäts i LNU 1968 med 6 svarskategorier som dikotomiserades genom att 

kategorierna ”inga tänder, tandrest”, ”löständer i båda käkarna”, ”löständer i ena käken” samt 

”egna tänder, många saknade” kodades om till total eller partiell tandlöshet, medan ”egna 

tänder lagningar, bryggor” samt ”egna tänder, bra” kodades om till bättre tandstatus.  

Tandtillstånd mättes i LNU 1981 genom att intervjupersonen fick svara på frågan ”Vilken av 

följande beskrivningar stämmer bäst på Era tänder?” genom att ange något av de nio 

svarsalternativen som dikotomiserades genom att kategorierna ”inga tänder”, ”helprotes i 

båda (käkarna)”, ”helprotes i ena (käken)”, ”helprotes i ena (käken) + egna (tänder)”, ”två 

delproteser”, ”delprotes + egna (tänder)” samt ”dåliga egna tänder” kodades om till total eller 

partiell tandlöshet medan ”tänder med lagningar” och ”bra egna tänder” kodades om till 

bättre tandstatus. Kategorin ”dåliga egna tänder” kodades om till total eller partiell tandlöshet 

eftersom den till stor del liknade kategorin ”egna tänder i dåligt skick, exempelvis att många 

saknas” från SWEOLD (se nedan). Eftersom svarskategorierna är tydligt avgränsade och 

besvaras inför intervjuaren antas måttet spegla tandstatus trots att det är en självskattad 

bedömning. 
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Tandstatus efter pensionsåldern 

”Tandtillstånd” mättes i SWEOLD 1992, 2002 och 2004 genom att intervjupersonen fick 

svara på frågan ” Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst på Era tänder?”. Tandstatus 

dikotomiserades genom att ”inga tänder eller ett fåtal tänder”, ”hel- eller delproteser” samt 

”egna tänder i dåligt skick, exempelvis att många saknas” kodades om till total eller partiell 

tandlöshet medan ”egna tänder med många kronor, fyllningar, bryggor” samt ”egna tänder i 

bra skick, få fyllningar” kodades som till bättre tandstatus. 

Försämrad tandstatus 

Försämrad tandstatus mäter mobilisering i tandstatus för individer som hade god eller 

tillräckligt god tandstatus före pensionsåldern. Detta mått baseras på incidensen, dvs. hur 

många nya fall av tandlöshet som har uppkommit. Eftersom tandstatus är en dikotom variabel 

används vad Locker kallar ett kvalitativt sätt att mäta förändring i självskattad tandstatus över 

tid, där variabeln kan variera mellan att en förändring har ägt rum eller inte [54]. Mobilisering 

från god eller tillräckligt god tandstatus före pensionsåldern till fullständig eller partiell 

tandlöshet efter pensionsåldern kodas om till försämrad tandstatus medan mobilisering från 

god eller tillräckligt god tandstatus före pensionsåldern till god eller tillräckligt god tandstatus 

efter pensionsåldern kodas om till god oförändrad tandstatus. Eftersom tandlöshet är ett 

kroniskt tillstånd kodas förbättrad tandstatus som bortfall. Detta gäller även om implantat 

skulle ha ersatt saknade eller trasiga tänder och att individen på så sätt fått en förbättrad 

tandstatus. 

Socioekonomisk position som barn 

För att undersöka när i livet socioekonomisk position har störst effekt görs en distinktion 

mellan socioekonomisk position som barn och socioekonomisk position som vuxen. 

Socioekonomisk position som barn operationaliseras med faderns socialklass baserat på yrke 

respektive utbildning och socioekonomisk position som vuxen operationaliseras med egen 

socialklass baserat på yrke respektive utbildning. Valet att mäta socioekonomisk position med 

faderns socialklass och utbildning styrdes av att män under denna tid var representerade inom 

alla socialklasser och inom alla utbildningsnivåer i betydligt högre utsträckning än kvinnor. 

Faderns sysselsättning och bakgrund antas också ha haft större betydelse för familjens 

levnadsförhållanden än moderns dito under denna tid och kan av den anledningen väntas 

utgöra ett mer valitt mått på socioekonomisk position som barn. Denna mätning gjordes inte 
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när exponeringen ägde rum utan i stället ombads den vuxna deltagaren svara på frågor om 

faderns socioekonomiska position vid tiden då deltagaren var barn. Det innebär att det finns 

en risk för ”recall bias”, att deltagaren minns fel [36, 55] Denna studie kan därmed inte 

definieras som en ”riktig” prospektiv studie eftersom vissa variabler mäts retrospektivt [55].  

Faderns utbildning 

Socioekonomisk position som barn mäts med faderns utbildning och baseras på data från 

LNU från 1968 och 1981. Denna variabel dikotomiserades där den ena kategorin utgjordes av 

folkskola medan ”yrkesskola”, ”realskola”, ”gymnasium” och ”universitet, motsvarande” 

kodades om till högre utbildning.  

Faderns socialklass 

Socioekonomisk position som barn mäts med faderns socialklass baserat på yrke och baseras 

på data från LNU från 1968 och 1981. Yrkeskategorierna omkodades så att okvalificerade 

arbetare kodades som lägre arbetare, kvalificerade arbetare, småföretagare och småskaliga 

jordbrukare kodades som högre arbetare, lägre tjänstemän, storskaliga jordbrukare och 

företagare med upp till 19 anställda kodades som lägre tjänstemän medan högre tjänstemän, 

företagare med fler än 19 anställda och akademiker kodades som högre tjänstemän. Ett fåtal 

individer hade fäder med en allt för varierad yrkesbana eller ovanlig yrkesbakgrund för att 

kunna inordnas i någon av kategorierna ovan. Dessa oklassificerbara yrken kodades 

tillsammans med bortfall om till oklassificerbara och bortfall.  

Socioekonomisk position som vuxen 

Egen utbildning 

Egen utbildning baseras på data från LNU från 1968 och 1981. Eftersom en så stor del av 

individerna i studien enbart har folkskoleutbildning dikotomiserades utbildning så att 

”ofullständig folkskola” och ”folkskola” kodades om till folkskola medan (andra typer av 

utbildningar) ”folkskola + yrkesutbildning >= 1 år”, ”realexamen, grundskola”, ”realexamen 

+ yrkesutbildning >=1 år”, ”studentexamen motsvarande”, ”studexamen + yrkutbildning >=1 

år” samt ”akademisk examen” kodades om till högre utbildning. 

Egen socialklass 

Socialklass mäts med intervjupersonens yrke och baseras på data från LNU från 1968 och 

1981. Denna variabel definierades och kodades på samma sätt som i faderns socialklass (se 
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ovan). Socialklass för arbetslösa mäts med senaste yrke och socialklass för pensionärer mäts 

med huvudyrke innan pensionering. Socialklass för hemmafruar mäts med makens yrke. Detta 

ger en något missvisande bild eftersom hemmafruar inte direkt blivit exponerade för yrkets 

betingelser men måttet antas ändå till viss del representera hemmafruarnas socialklass.  

Kön, ålder och födelsekohort 

Kön mäts med intervjupersonernas juridiska kön, baserat på den näst sista siffran i individens 

personnummer, och utgör en dikotom variabel som kan anta kvinna eller man. Ålder mäts 

med intervjupersonernas antal levda år vilket är en variabel som tidigare hade skapats genom 

transformering av födelseår. Ålder ges linjär representation i modellerna och har därför inte 

delats in i kategorier. Födelsekohort mäts med intervjupersonernas födelseår och delades in i 

de fyra kategorier 1904-1913, 1914-1922, 1923-1929 och 1930-1935. 

Metod 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvantitativ metod eftersom den är lämpligast för 

att besvara frågeställningar på gruppnivå. Eftersom jag har skapat frågeställningarna och 

modellerna utifrån tidigare forskning har denna studie en huvudsakligen deduktiv ansats. 

Eftersom data som studien är baserad på innehåller upprepade mätningar av samma individer 

vid olika tider i livet, så kallad paneldata, är det möjligt att studera förändring över tid. Denna 

studie är därför designad som en longitudinell studie som följer samma individer över hela 

studieperioden. Logistisk regression används som analysmetod i denna studie eftersom de 

beroende variabler som analyseras antar två värden, dvs. är binära [56]. Denna analysmetod 

modellerar förekomsten av ett visst utfall genom att ansätta att det logaritmerade oddset för 

utfallet är linjärt beroende av ett antal variabler [57]. Modellen anpassas med maximum-

likelihoodmetoden och resultatet från modellen redovisas som oddskvoter vilka ska tolkas 

som hur många gånger högre eller lägre oddset är för utfallet jämfört med referenskategorin. 

Värden över 1 ska tolkas som att gruppen har högre odds för utfallet medan värden under 1 

ska tolkas som att gruppen har ett lägre odds för utfallet än referenskategorin. Nagelkerke 

Pseudo-R
2
 beskriver hur många procent lägre likelihood är för den aktuella modellen än en 

modell som enbart innehåller interceptet. Analyserna utfördes med Statistical Package for 

Social Sciences 16 (SPSS Inc; Chicago, IL, USA). 

Samtliga modeller i studien är utformade för att mäta sambandet mellan olika indikatorer på 

socioekonomisk position och tandlöshet, kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort, före 
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och efter pensionsåldern. I modellerna 1-4 studeras sambandet mellan varje enskild indikator 

av socioekonomisk position och tandlöshet, i modell 5 studeras bägge måtten på 

socioekonomisk position som barn och i modell 6 studeras bägge måtten på socioekonomisk 

position som vuxen. För att inte felaktigt acceptera effekten av socioekonomisk position vid 

en tidpunkt i livet om den i själva verket medierar effekten av socioekonomisk position vid en 

annan tidpunkt i livet inkluderas socioekonomi som barn tillsammans med socioekonomi som 

vuxen i modell 7. Detta motsvarar effekten av förändrad socioekonomisk position. Ålder, 

födelsekohort och kön inkluderas som kontrollvariabler i samtliga modeller. Kön utgör en 

kontrollvariabel i samtliga analyser men för att undersöka om sambanden mellan 

socioekonomi och tandstatus skiljer sig mellan män och kvinnor utfördes också separata 

analyser för män och kvinnor. Separata analyser utfördes också för olika analysår. Val av 

signifikansnivå relaterar till risken att begå typ 1-fel, vilket innebär att en sann nollhypotes 

förkastas. Signifikansnivåer upp till fem procent beaktas vid tolkningen av tabellerna. 

Regressionsdiagnostik 

Multikollinearitet uppstår när två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med 

varandra. Vid höga korrelationer ökar standardfelet vilket ger högre typ I-fel. Detta innebär att 

skattningar av variabler kan framstå som insignifikanta trots att de har effekt på den beroende 

variabeln [56]. Ett sätt att se om multikollinearitet påverkar modellen är att beräkna hur 

mycket av variansen i en av de oberoende variabler som alla de andra oberoende variablerna 

förklarar vilket beräknas med R
2
 och som ger en fingervisning om hur de oberoende 

variablerna korrelerar. Edling och Hedström [56] skriver att det värde som man får på R
2
 när 

man regresserar en oberoende variabel på övriga oberoende variabler helst inte ska överstiga 

0,75 och att R
2
 på 0,9 eller högre allvarligt påverkar modellen. De oberoende variabler som 

bäst förklaras av de övriga oberoende variablerna i modellerna till denna studie är ålder 

respektive födelsekohort vilket beror på att de till stor del mäter samma sak (även om de har 

olika indelning). De övriga variablerna, inklusive födelsekohort, förklarar som högst 0,765 av 

variansen i ålder och de övriga variablerna, inklusive ålder, förklarar som högst 0,764 av 

variansen i födelsekohort. R
2
 överstiger visserligen 0,75 men korrelationerna uppnår inte det 

kritiska värdet 0,9.  
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Resultat 

Detta avsnitt inleds med deskriptiv statistik över variablerna som ingår i analyserna. Avsnittet 

avslutas med de logistiska analyser som ingår i studien. 

Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken ger en översikt över den procentuella fördelningen för varje 

variabel per uppföljningsår. Tabell 1 visar fördelningen för variablerna som utgör mått på 

tandstatus och socioekonomisk position. Andelen individer som är helt eller partiellt tandlösa 

efter pensionsåldern minskar för varje uppföljningsår från 71,4 procent 1992 till 55,5 procent 

2002 och 29,9 procent 2004. Tandstatus före pensionsåldern följer samma trend där 

majoriteten är helt eller delvis tandlösa för uppföljningsår 1992 medan majoriteten i stället har 

bättre tandstatus för uppföljningsår 2002 och 2004. Detta ligger i linje med den trend som 

tidigare rapporterats av Ahacic [26], som visat att andelen tandlösa har minskat medan 

andelen med bättre tandstatus har ökat.  

Andelen som inte ingår i variabeln förändrad tandstatus minskar successivt i och med att 

tandstatus före pensionsåldern förbättras för varje uppföljningsår. Av de individer som hade 

bättre tandstatus före pensionsåldern minskar andelen individer som får försämrad tandstatus 

från 16,2 procent 1992, till 12,8 procent 2002 och 9,7 procent 2004 medan andelen individer 

som behåller en bättre tandstatus efter pensionsåldern ökar från 24,1 procent 1992, till 38,1 

procent 2002 och 60,1 procent 2004.  

Andelen som hade låg socioekonomisk position i barndomen, mätt med faderns 

utbildningsnivå, utgör den största gruppen. Andelen är lika över alla uppföljningsår där 84,6 

procent hade låg socioekonomisk position mätt med faderns utbildningsnivå 1992, 82,1 

procent 2002 och 83,2 procent 2004. Den procentuella fördelningen av socioekonomisk 

position i barndomen, mätt med faderns socialklass, är lika över alla uppföljningsår där högre 

arbetare är den största kategorin i alla uppföljningsår med 36,5 procent 1992, 37,8 procent 

2002 och 35,2 procent 2004. 
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Tabell 1. Fördelningen i variablerna som mäter tandstatus och 

socioekonomisk position, fördelat på uppföljningsår 

Uppföljningsår 1992 (n = 469) 2002 (n = 431) 2004 (n = 679) 

  Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Tandstatus före pensionsåldern       

Helt eller partiellt tandlös 271 57,8 160 37,1 131 19,3 

Bättre tandstatus 190 40,5 220 51,0 478 70,4 

Bortfall 8 1,7 51 11,8 70 10,3 

Tandstatus efter pensionsåldern       

Helt eller partiellt tandlös 335 71,4 239 55,5 203 29,9 

Bättre tandstatus  131 27,9 191 44,3 467 68,8 

Bortfall 3 0,6 1 0,2 9 1,3 

Förändrad tandstatus       

Försämrad tandstatus 76 16,2 55 12,8 66 9,7 

God oförändrad tandstatus 113 24,1 164 38,1 408 60,1 

Helt eller partiellt tandlös <65 271 57,8 160 37,1 131 19,3 

Bortfall 9 1,9 52 12,1 74 10,9 

Faderns utbildning       

Folkskola 397 84,6 354 82,1 565 83,2 

Högre utbildning 72 15,4 76 17,6 110 16,2 

Bortfall - - 1 0,2 4 0,6 

Faderns socialklass       

Lägre arbetare 109 23,2 96 22,3 197 29,0 

Högre arbetare 171 36,5 163 37,8 239 35,2 

Lägre tjänstemän 135 28,8 131 30,4 165 24,3 

Högre tjänstemän 47 10,0 35 8,1 66 9,7 

Oklassificerbara och bortfall 7 1,5 6 1,4 12 1,8 

Egen utbildning       

Folkskola 361 77,0 281 65,2 335 49,3 

Högre utbildning 108 23,0 149 34,6 340 50,1 

Bortfall - - 1 0,2 4 0,6 

Egen socialklass       

Lägre arbetare 179 38,2 163 37,8 221 32,5 

Högre arbetare 123 26,2 78 18,1 118 17,4 

Lägre tjänstemän 70 14,9 82 19,0 166 24,4 

Högre tjänstemän 97 20,7 107 24,8 170 25,0 

Bortfall - - 1 0,2 4 0,6 

 

I variabeln socioekonomisk position som vuxen, mätt med egen utbildningsnivå, minskar 

andelen som har låg utbildning succesivt från 77,0 procent 1992, till 65,2 procent 2002 och 

49,3 procent 2004. 

I variabeln socioekonomisk position som vuxen, mätt med egen socialklass, minskar andelen 

lägre och högre arbetare medan andelen lägre tjänstemän och högre tjänstemän ökar.  
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Det högsta bortfallet har variabeln tandstatus som vuxen, före pensionsålder, för 

uppföljningsår 2002. Bortfallet uppgår till 11,8 procent. 

Tabell 2 visar fördelningen för ålder, kön och födelsekohort. Den procentuella fördelningen 

av kön är lika över alla år där andelen kvinnor är fler än andelen män med 59,7 procent 1992, 

56,8 procent 2002 och 57,9 procent 2004 vilket kan bero på att kvinnor lever längre än män 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Fördelningen av ålder skiljer sig väldigt lite åt för uppföljningsåren 1992 och 2002 medan 

åldersspannet 2004 är 69 till 87, jämfört med 77 till 88 för 1992 respektive 77 till 85 för 2002. 

Intervjupersonerna är yngre 2004 än övriga uppföljningsår, sett till medelvärde och median. 

Kategorierna för födelsekohorter är fördelade i fyra lika stora grupper och omfattar 

tillsammans födelseåren 1904 till 1935. 

Tabell 2. Fördelningen i variablerna som mäter ålder, kön och 

födelsekohort, fördelat på uppföljningsår 

Uppföljningsår 1992 (n = 469) 2002 (n = 431) 2004 (n = 679) 

Ålder     

Medelvärde  82 81 74 

Median  82 80 74 

Min-max  77-88 77-85 69-87 

Bortfall  - - - 

     

Kön     

Man frekvens 189 186 286 

 procent 40,3 43,2 42,1 

Kvinna frekvens 280 245 393 

 procent 59,7 56,8 57,9 

Bortfall  - - - 

     

Födelsekohort     

1904-1913 frekvens 391 - - 

 procent 83,4 - - 

1914-1922 frekvens 78 274 30 

 procent 16,6 63,6 4,4 

1923-1929  frekvens - 157 256 

 procent - 36,4 37.7 

1930-1935 frekvens - - 393 

 procent - - 57,9 

Bortfall  - - - 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att tandstatusen har förbättrats över tid. Den 

procentuella fördelningen i socioekonomisk position som barn ser lika ut över 

uppföljningsåren medan fördelningen i socioekonomisk position som vuxen förbättras över 

uppföljningsåren. Fördelningen i variablerna visar också att en större andel har högre 

socioekonomisk position som vuxen än motsvarande fördelningen i socioekonomisk position 

som barn. 

Logistiska regressionsanalyser 

Socioekonomisk position och tandstatus före pensionsåldern 

I tabell 3 visas resultatet av logistiska regressionsanalyser av sambandet mellan 

socioekonomisk position och total eller partiell tandlöshet före pensionsåldern, kontrollerat 

för kön, ålder och födelsekohort.  

Modell 1-4 visar sambandet mellan varje enskild indikator på socioekonomisk position och 

tandlöshet före pensionsåldern. Alla fyra analyser visar på samband mellan indikatorer på 

socioekonomisk position och tandlöshet även om högre arbetare inte skiljer sig signifikant 

från lägre arbetare i oddset att vara helt eller delvis tandlös, oavsett om det rör sig om 

socioekonomisk position som barn eller som vuxen. Inte heller arbetare som är 

oklassificerbara eller ingår i bortfallet skiljer sig signifikant från lägre arbetare vad gäller 

socioekonomisk position som barn. 

Modell 5 visar sambandet mellan socioekonomisk position som barn och tandlöshet före 

pensionsåldern. Båda indikatorerna uppvisar samtidigt samband med tandstatus även om 

styrkan i sambandet mellan varje enskild indikator och tandlöshet försvagas något när båda 

inkluderas i modellen. Personer vars fäder hade högre utbildning än folkskola hade 42 

procents lägre odds (OR 0,58; P 0,007) för att vara tandlösa än personer vars fäder enbart 

hade folkskoleutbildning. Personer vars fäder var högre tjänstemän hade 73 procents lägre 

odds (OR 0,27; P <0,001) för att vara tandlösa än personer vars fäder var lägre arbetare. 

Personer vars fäder var lägre tjänstemän hade 39 procents lägre odds (OR 0,61; P 0,003) för 

att vara tandlösa än personer vars fäder var lägre arbetare.  

Modell 6 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och tandlöshet före 

pensionsåldern. När de två indikatorerna på socioekonomisk position som vuxen samtidigt 

inkluderas i modellen minskar effekten av socialklass något medan effekten av utbildning är 
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oförändrad, jämfört med modell 3 och 4. Personer som har högre utbildning än folkskola har 

60 procents lägre odds (OR 0,40; P <0,001) för att vara tandlösa än personer som har 

folkskoleutbildning. Högre tjänstemän har 82 procents lägre odds (OR 0,28; P <0,001) för att 

vara tandlösa än lägre arbetare. Lägre tjänstemän har 53 procent lägre odds (OR 0,47; P 

<0,001) för att vara tandlösa än lägre arbetare. 

Modell 7 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och tandlöshet före 

pensionsåldern, kontrollerat för socioekonomisk position som barn. När alla indikatorer på 

socioekonomisk position samtidigt inkluderas i modellen blir faderns utbildning och faderns 

socialklass för lägre tjänstemän insignifikant på femprocentsnivå medan faderns socialklass 

för högre tjänstemän har fortsatt signifikant betydelse även om sambandet är något svagare, 

kontrollerat för socioekonomisk position som vuxen. Personer vars fäder var högre tjänstemän 

har 59 procents lägre odds (OR 0,41; P 0,006) för att vara tandlösa. Vad gäller 

socioekonomisk position som vuxen kontrollerat för socioekonomisk position som barn är 

personer med högre utbildning fortsatt signifikant skilt från personer med folkskola (OR 0,46; 

P <0,001). Högre tjänstemän samt lägre tjänstemän är fortsatt signifikant skilt från lägre 

arbetare (OR 0,30; P<0,001 respektive OR 0,49; P <0,001). 

Kvinnor är inte signifikant skilda från män på femprocentsnivån i oddset att vara tandlösa. 

Oddskvoten för ålder är 1.12 i alla modeller vilket innebär att oddset att vara tandlös ökar med 

12 procent för varje år (OR 1,12; P <0,001). Födelsekohorterna 1904-1913 har signifikant 

högre odds (OR 2.54; P 0,008) för att vara tandlösa än födelsekohorten 1930-1935 i modell 5. 

Denna grupp hade med andra ord sämre tandhälsa än senare födelsekohorter, oavsett 

socioekonomisk position som barn. Nagelkerke Pseudo-R
2
 ökar från 23 procent lägre 

likelihood i modell 5 till 30 procent lägre likelihood i modell 6 och 31 procent lägre 

likelihood i modell 7. Socioekonomisk position som vuxen ger alltså ett högre 

förklaringsvärde än socioekonomisk position som barn medan en modell där socioekonomisk 

position som barn och vuxen inkluderas knappt har ett högre förklaringsvärde än en modell 

som bara inkluderar socioekonomisk position som vuxen. Tabell 4 visar resultatet av 

logistiska regressionsanalyser av sambandet mellan socioekonomisk position och total eller 

partiell tandlöshet efter pensionsåldern, kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. Modell 

1-4 visar sambandet varje enskild indikator på socioekonomisk position och tandlöshet efter 

pensionsåldern. Alla fyra analyser visar på samband mellan indikatorer på socioekonomisk 

position och tandlöshet även om högre arbetare inte skiljer sig signifikant från lägre arbetare i 

oddset att vara tandlös oavsett om det rör sig om socioekonomisk position som barn eller som 
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vuxen. Inte heller arbetare som är oklassificerbara eller ingår i bortfallet skiljer sig signifikant 

från lägre arbetare vad gäller socioekonomisk position som barn. 

 

Tabell 3. Sambandet mellan socioekonomisk position och tandlöshet före 

pensionsåldern. Kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. 

 Modell 1-4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 OR P OR P OR P OR P 

Faderns utbildning          

Folkskola (ref) 1  (ref) 1    (ref) 1  

Högre utbildning 0,36 <0,001 0,58 0,007   0,97 0,883 

         

Faderns socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 <0,001 (ref) 1 <0,001   (ref) 1 0,020 

Högre arbetare 0,95 0,755 0,97 0,835   1,02 0,888 

Lägre tjänstemän 0,56 <0,001 0,61 0,003   0,74 0,083 

Högre tjänstemän 0,19 <0,001 0,27 <0,001   0,41 0,006 

Oklassificerbara eller 

bortfall 

0,60 0,437 0,58 0,417   0,56 0,408 

         

Egen utbildning         

Folkskola (ref) 1    (ref) 1  (ref) 1  

Högre utbildning 0,40 <0,001   0,40 <0,001 0,46 <0,001 

         

Egen socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 <0,001   (ref) 1 <0,001 (ref) 1 <0,001 

Högre arbetare 0,81   0,186   0,89 0,497 0,89 0,464 

Lägre tjänstemän 0,39 <0,001   0,47 <0,001 0,49 <0,001 

Högre tjänstemän 0,18 <0,001   0,28 <0,001 0,30 <0,001 

Kön         

Man -  (ref) 1  (ref) 1  (ref) 1  

Kvinna - - 1,19 0,158 0,97 0,788 0,99 0,922 

         

Ålder, linjär - - 1,12 <0,001 1,12 <0,001 1,12 <0,001 

         

Födelsekohort         

1930-1935 - - (ref) 1 0,013 (ref) 1 0,172 (ref) 1 0,119 

1923-1929 - - 1,46 0,114 1,34 0,242 1,36 0,222 

1914-1922 - - 1,63 0,134 1,32 0,406 1,38 0,341 

1904-1913 - - 2,54 0,008 1,85 0,090 1,99 0,060 

         

Nagelkerke Pseudo-R2  - 0,23 0,30 0,31 
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Socioekonomisk position och tandstatus efter pensionsåldern 

Modell 5 visar sambandet mellan socioekonomisk position som barn och tandlöshet efter 

pensionsåldern. Både faderns utbildning och socialklass är signifikanta även om effekten 

minskar när de samtidigt inkluderas i modellen. Högre utbildning ger 42 procents lägre odds 

(OR 0,58; P 0,004) för tandlöshet jämfört med folkskoleutbildning. Faderns socialklass som 

högre tjänsteman ger 50 procents lägre odds (OR 0,50; P 0,009) och lägre tjänsteman ger 36 

procents lägre odds (OR 0,64; P 0,006) för att vara tandlös jämför med lägre arbetare. 

Nagelkerke Pseudo-R
2
 visar att denna modell reducerar likelihood med 23 procent. 

Modell 6 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och tandlöshet efter 

pensionsåldern. Effekten av utbildning och socialklass minskar men är fortsatt signifikanta. 

Egen högre utbildning ger 48 procents lägre odds (OR 0,52; P <0,001) jämfört med 

folkskoleutbildning. Egen socialklass som högre tjänsteman ger 74 procents lägre odds (OR 

0,26; P <0,001) medan lägre tjänsteman ger 51 procents lägre odds (OR 0,49; P <0,001) för 

att vara tandlös. Nagelkerke Pseudo-R
2
 visar att denna modell reducerar likelihood med 31 

procent. 

Modell 7 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och tandlöshet efter 

pensionsåldern, kontrollerat för socioekonomisk position som barn. Effekten av faderns 

utbildning, egen utbildning och egen socialklass är närmast oförändrad jämfört med modell 5 

och 6. Däremot blir faderns socialklass insignifikant. Nagelkerke Pseudo-R
2
 är närmast 

oförändrad jämfört med modell 6. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i någon av modellerna. Ökad 

ålder innebär högre odds för att vara tandlös, där varje extra år ger 9 procent högre odds för 

att vara tandlös i modellerna 5, 6 och 7. Födelsekohorterna 1904-1913 har mer är tre gånger 

högre odds att vara tandlösa än födelsekohorterna 1930-1935 i modellerna 5 till 8. I modell 5 

är födelsekohorterna 1914-1922 respektive 1923-1929 signifikant skilda från 1930-1935. 

Födelsekohorterna 1914-1922 har två gånger högre odds för att vara tandlösa som äldre än 

födelsekohorterna 1930-1935 och födelsekohorterna 1923-1929 har 58 procents högre odds 

att vara tandlösa som äldre än födelsekohorterna 1930-1935. De tidigast födda kohorterna 

(1904-1913) hade dålig tandhälsa oberoende av socioekonomisk position, även om de med 

sämre socioekonomisk position (som barn, vuxen eller under hela livet) hade ännu sämre 

tandhälsa. För senare kohorter hade socioekonomisk position senare i livet (och särskilt som 

vuxen) större betydelse än vilket kohort man tillhörde. 
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Tabell 4. Sambandet mellan socioekonomisk position och tandlöshet efter 

pensionsåldern. Kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. 

 Modell 1-4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 OR P OR P OR P OR P 

Faderns utbildning          

Folkskola (ref) 1  (ref) 1    (ref) 1  

Högre utbildning 0,44 <0,001 0,58 0,004   0,56 <0,001 

         

Faderns socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 <0,001 (ref) 1 0,003   (ref) 1 0,148 

Högre arbetare 0,96 0,777 0,97 0,859   1,01 0,933 

Lägre tjänstemän 0,59 0,001 0,64 0,006   0,76 0,110 

Högre tjänstemän 0,34 <0,001 0,50 0,009   0,79 0,400 

Oklassificerbara eller 

bortfall 

0,35 0,114 0,34 0,105   0,30 0,088 

         

Egen utbildning         

Folkskola (ref) 1      (ref) 1  (ref) 1  

Högre utbildning 0,32 <0,001     0,52     <0,001 0,56 <0,001 

         

Egen socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 <0,001        (ref) 1 <0,001 (ref) 1 <0,001 

Högre arbetare 0,93 0,646   1,01 0,951 1,02 0,921 

Lägre tjänstemän 0,42 <0,001   0,49 <0,001 0,50 <0,001 

Högre tjänstemän 0,18 <0,001   0,26 <0,001 0,27 <0,001 

Kön         

Man -  (ref) 1  (ref) 1  (ref) 1  

Kvinna - - 1,26 0,053 1,07 0,621 1,08 0,570 

         

Ålder, linjär - - 1,09 0,002 1,09 0,004 1,09 0,005 

         

Födelsekohort         

1930-1935 -  (ref) 1 <0,001 (ref) 1 0,002 (ref) 1 0,002 

1923-1929 - - 1,58 0,043 1,48 0,101 1,51 0,085 

1914-1922 - - 2,06 0,023 1,75 0,093 1,85 0,064 

1904-1913 - - 3,88 <0,001 3,07 0,002 3,28 0,001 

         

Nagelkerke Pseudo-R2  - 0,23 0,31 0,32 
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Socioekonomisk position och försämrad tandstatus 

Den sista serien analyser syftar till att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position 

och försämrad tandstatus som äldre, kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. Modell 1-4 

visar sambandet mellan varje enskild indikator på socioekonomisk position som barn eller 

vuxen och förändring i tandstatus från god tandstatus till total eller partiell tandlöshet under 

en 21–24-årsperiod, kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. Det är endast 

socioekonomisk position i vuxen ålder som har ett signifikant samband med försämrad 

tandstatus. Personer som hade egen högre utbildning än folkskola hade 41 procents lägre odds 

(OR 0,59; P 0,002) för att få försämrad tandstatus än personer med folkskoleutbildning. 

Högre tjänstemän hade 67 procents lägre odds (OR 0,33; P <0,001) för att få försämrad 

tandstatus än lägre arbetare. Lägre tjänstemän hade 42 procents lägre odds (OR 0,58 P 0,021) 

för att få försämrad tandstatus än lägre arbetare. Det finns ingen signifikant skillnad mellan 

högre arbetare och lägre arbetare. 

Modell 5 visar sambandet mellan socioekonomisk position som barn och försämrad 

tandstatus. Det finns inget signifikant samband mellan faderns socioekonomiska position och 

försämrad tandstatus. Nagelkerke Pseudo-R
2
 visar att denna modell reducerar likelihood med 

9 procent. 

Modell 6 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och försämrad 

tandstatus, där effekten av utbildning och socialklass minskar när de samtidigt inkluderas i 

modellen. Högre tjänstemän har 64 procents lägre odds (OR 0,36; P <0,001) än lägre arbetare 

för att få försämrad tandstatus som äldre. Lägre tjänstemän har 39 procents lägre odds 

(OR0,61; P 0,036) än lägre arbetare för att få försämrad tandstatus som äldre. Utbildning har 

inte längre något signifikant samband med förändring i tandstatus och högre arbetare är inte 

signifikant skilda från lägre arbetare. Nagelkerke Pseudo-R
2
 visar att denna modell reducerar 

likelihood med 13 procent. 

Modell 7 visar sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och förändring i 

tandstatus, kontrollerat för socioekonomisk position som barn. Högre och lägre tjänstemän har 

nästan samma effekt på försämring av tandstatus när socioekonomisk position som barn 

inkluderas i modellen. Sambandet mellan faderns socioekonomiska position, egen utbildning 

och försämrad tandstatus är precis som förut insignifikant. Nagelkerke Pseudo-R
2
 visar att 

variablerna i modellen reducerar likelihood med 14 procent vilket innebär att en modell som  
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Tabell 5. Sambandet mellan socioekonomisk position och försämrad 

tandstatus. Kontrollerat för kön, ålder och födelsekohort. 

 Modell 1-4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 OR P OR P OR P OR P 

Faderns utbildning          

Folkskola (ref) 1  (ref) 1    (ref) 1  

Högre utbildning 0,70 0,096 0,72 0,217   0,91 0,719 

         

Faderns socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 0,346 (ref) 1 0,536   (ref) 1 0,506 

Högre arbetare 0,94 0,796 0,95 0,812   0,89 0,619 

Lägre tjänstemän 0,68 0,100 0,72 0,161   0,76 0,255 

Högre tjänstemän 0,71 0,249 0,91 0,777   1,18 0,654 

Oklassificerbara eller 

bortfall 

0,37 0,371 0,36 0,363   0,31 0,269 

         

Egen utbildning         

Folkskola (ref) 1    (ref) 1  (ref) 1  

Högre utbildning 0,59 0,002   0,87 0,456 0,86 0,459 

         

Egen socialklass         

Lägre arbetare (ref) 1 <0,001   (ref) 1 <0,001 (ref) 1 <0,001 

Högre arbetare 1,03 0,903   1,06 0,821 1,07 0,797 

Lägre tjänstemän 0,58 0,021   0,61 0,036 0,61 0,043 

Högre tjänstemän 0,33 <0,001   0,36 <0,001 0,35 <0,001 

Kön         

Man -  (ref) 1  (ref) 1  (ref) 1  

Kvinna - - 1,10 0,559 1,00 0,981 0,98 0,909 

         

Ålder, linjär - - 0,99 0,764 1,00 0,937 1,00 0,957 

         

Födelsekohort         

1930-1935 -  (ref) 1 0,001 (ref) 1 0,001 (ref) 1 0,001 

1923-1929 - - 1,62 0,146 1,51 0,218 1,54 0,204 

1914-1922 - - 2,64 0,040 2,20 0,101 2,25 0,093 

1904-1913 - - 5,51 0,001 4,91 0,002 4,98 0,002 

         

Nagelkerke Pseudo-R2  - 0,09 0,13 0,14 
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innehåller både socioekonomisk position som barn och vuxen inte ger en större reduktion än 

en modell som enbart innehåller socioekonomisk position som vuxen.  

Kön och ålder är inte signifikant i någon av modellerna 5, 6 eller 7. Oddset för att få en 

försämrad tandstatus ökar betydligt för födelsekohorterna 1904-1913 jämfört med 

födelsekohorterna 1930-1935. Födelsekohorterna 1904-1913 har 5,5 gånger högre odds (OR 

5,51; P 0,001) vid socioekonomisk position som barn medan effekten minskar något vid 

socioekonomisk position som vuxen och kontrollerat för socioekonomisk position som barn. 

Att vara född mellan 1914 och 1922 ökar oddset för att få försämrad tandstatus än 

födelsekohorterna 1930-1935 vid socioekonomisk position som barn, men sambandet är inte 

längre signifikant när socioekonomisk position som vuxen inkluderas i modellen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att socioekonomisk position som barn inte har någon 

betydelse för försämring i tandstatus. Egen utbildning har effekt på försämring i tandstatus 

men effekten förklaras av egen socialklass.  Betydelsen av att vara högre tjänsteman och lägre 

tjänsteman kvarstår när man kontrollerar för socioekonomisk position som barn och egen 

utbildning. Kön och ålder har inte någon betydelse för försämring i tandstatus. Den största 

effekten på försämrad tandstatus har födelsekohort. De äldsta kohorterna har ökat odds för 

försämrad tandstatus oavsett socioekonomisk position som barn eller vuxen. De näst äldsta 

kohorterna har högre odds för försämrad tandstatus oavsett socioekonomisk position som 

barn.  

 

Separata analyser 

Separata analyser för män och kvinnor respektive för grupper av födelsekohorter visade inga 

stora eller signifikanta skillnader i sambandet mellan socioekonomisk position och respektive 

utfallsvariabler. 

Sammanfattning 

 Analyserna visar att det finns ett samband mellan socioekonomisk position och tandstatus där 

hög socioekonomisk position ger lägre sannolikhet för tandlöshet även om socioekonomisk 

position inte är lika betydelsefullt som födelsekort. Sannolikheten att drabbas av tandlöshet 

varierar beroende på socialklass vilket visar att det finns en hälsogradient i sambandet mellan 
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socioekonomisk position och tandstatus. Högre arbetare skiljer sig dock inte från lägre 

arbetare.  

Faderns utbildning och faderns socialklass har samband med tandstatus före pensionsåldern. 

Den egna utbildningen samt den egna socialklassen har också samband med tandstatus före 

pensionsåldern. Vid analysen av sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och 

tandlöshet före pensionsåldern, kontrollerat för socioekonomisk position som barn, uppvisar 

faderns socialklass egen utbildning och egen socialklass signifikant samband. Högre ålder 

ökar oddset för tandlöshet, i samtliga modeller. De äldsta kohorterna (1904-1913) har ökat 

odds för tandlöshet som vuxen jämfört med de yngsta kohorterna (1930-1935), kontrollerat 

för socioekonomisk position som barn. 

Faderns utbildning och faderns socialklass har samband med har tandstatus efter 

pensionsåldern. Den egna utbildningen samt den egna socialklassen har också samband med 

tandstatus efter pensionsåldern. Vid analysen av sambandet mellan socioekonomisk position 

som vuxen och tandlöshet efter pensionsåldern, kontrollerat för socioekonomisk position som 

barn, uppvisar faderns utbildning, egen utbildning och egen socialklass signifikant samband. 

Högre ålder ökar oddset för tandlöshet efter pensionsåldern men det ökar inte oddset för 

försämrad tandstatus som äldre. De äldre kohorterna har ökat odds för att vara tandlös som 

äldre, kontrollerat för socioekonomisk position som barn. De äldsta kohorterna (1904-1913) 

har även ökat även odds för att vara tandlös som äldre, kontrollerat för socioekonomisk 

position som vuxen respektive kontrollerat för socioekonomisk position som barn och vuxen.   

Socioekonomisk position som barn har inget samband med försämrad tandstatus. Att tillhöra 

de äldsta och de näst äldsta kohorterna (1904-1913, 1914-1922) ökar däremot oddset för att få 

försämrad tandstatus jämfört med de yngsta kohorterna (1930-1935) vid socioekonomisk 

position som barn. Vid analyserna av socioekonomisk position och försämrad tandstatus, är 

det enbart egen socialklass som fortsatt uppvisar signifikant samband. Detta gäller även 

kontrollerat för socioekonomisk position som barn.  Att vara född i de äldsta kohorterna 

(1904-1913) ökar oddset för försämrad tandstatus vid socioekonomisk position som vuxen 

och kontrollerat för socioekonomisk position som barn. 
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Diskussion och slutsatser 

Diskussion av studiens resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan socioekonomisk position och 

tandlöshet som vuxen, som äldre och försämrad tandlöshet. Analyserna visar att det framför 

allt är socioekonomi som vuxen som har samband med tandstatus som vuxen, som äldre och 

för försämrad tandstatus. Sambandet kvarstår till stor del vid kontroll av socioekonomisk 

position som barn. Detta ligger i linje med tidigare studier av Bernabé et al. [36] och Osler et 

al. [41] som visade att socioekonomiska förhållanden som vuxen har större betydelse än 

förhållanden som barn. Samtidigt går resultatet emot studien av Poulton et al. [42] som visade 

att barndomsförhållanden hade större betydelse respektive studien av Pearce et al. [40] som 

visade att enbart socioekonomiska förhållanden som vuxen har effekt. Resultatet stödjer till 

viss del studier av Pearce et al. [43] och Poulton et al. [42] eftersom de också visade att 

socioekonomisk position som barn och vuxen samtidigt uppvisar samband med tandstatus 

senare i livet. Resultatet skiljer sig dessutom från Åström et al. [44] som visade att utbildning 

hade effekt på förändrad tandstatus. I denna studie förklarar socialklass som vuxen sambandet 

mellan utbildning och försämrad tandstatus. 

Vad gäller tandlöshet före respektive efter pensionsåldern har socioekonomisk position som 

barn viss betydelse. Detta pekar på att ackumulerade riskfaktorer ökar oddsen för tandlöshet 

jämfört med riskfaktorer under en avgränsad period i livet. Det pekar också på att den 

sensitiva perioden kan ha viss bäring eftersom socioekonomiska skillnader i tandstatus som 

barn inte helt upphävs när socioekonomisk position som vuxen inkluderas i modellen. Det är 

också intressant att notera att det är olika indikatorer på socioekonomisk position som barn 

som har betydelse för tandlöshet vid olika skeden i livet. Vad gäller risken att få försämrad 

tandstatus har däremot socioekonomisk position som barn ingen betydelse.  

Resultatet av analyserna visar att det finns en kohorteffekt som särskilt har påverkat 

tandstatusen hos de allra äldsta kohorterna.  Det innebär att de som tillhörde de allra äldsta 

kohorterna, framför allt de som var födda 1904-1913, hade högre odds för att bli tandlösa 

både som vuxna, som äldre och att få försämrad tandstatus oberoende av socioekonomisk 

position tidigare i livet. De äldsta kohorterna hade högre odds för sämre tandstatus redan som 

vuxna och hade också högre odds för försämrad tandstatus mellan mätningarna. Studien av 
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Ahacic et al. [25] tyder på att det verkligen är fråga om kohorteffekter, och inte 

periodeffekter, vilket innebär att det inte bara är viktigt huruvida man har blivit exponerad 

utan också vid vilken ålder exponeringen ägde rum. Olika tillgång till tandvård och kunskaper 

om tandhygien vid olika åldrar skulle kunna förklara en del av kohorteffekterna. För att 

ytterligare främja en god tandhälsa och för att på sikt minska kohortskillnaderna behövs tidiga 

insatser, redan i barndomen. 

Det finns också en ålderseffekt på tandlöshet hos vuxna och äldre men inte på försämrad 

tandstatus. Ahacic et al. har emellertid visat att det inte finns någon betydande ålderseffekt i 

studiepopulationen [25]. Samtliga modeller utom en (som modellererar sambandet mellan 

socioekonomisk position som barn och tandlöshet som äldre) visar att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnor. Detta ligger i linje med tidigare studier. 

Denna studie visar också att det finns skillnader i tandstatus mellan grupper med olika 

socioekonomisk bakgrund vilket är orättvist om skillnaderna är åtgärdbara. Eftersom denna 

studie visar att tandhälsan kan förbättras efter barndomen om man får förbättrade 

förutsättningar är det av stor vikt att arbeta för att minska de socioekonomiska skillnaderna i 

tandhälsa även efter barndomen. En av grundförutsättningarna för en mer jämlik tandhälsa är 

en tandvård som är tillgänglig för alla. Tillgång till vård i ett tidigt skede minskar onödigt 

lidande samtidigt som det besparar vården och skattebetalarna de kostnader som fortskriden 

sjukdom medför. Hälsofrämjande och preventiva insatser inom vården har dessutom potential 

att minska ohälsosamma vanor vilket också kan ha viss effekt på socioekonomiska skillnader i 

tandhälsa
4
. Studier visar att det är vanligare bland socioekonomiskt utsatta och personer födda 

utanför norden att avstå från tandvård trots behov och att det är vanligare bland 

socioekonomiskt utsatta att välja billigare behandlingar [58, 59]. Höga patientavgifter kan 

begränsa tillgången till vård för socioekonomiskt utsatta grupper. Det är möjligt att en 

vuxentandvård som till större del är finansierad med skattemedel och som ingår i ett 

gemensamt högkostnadsskydd tillsammans med hälso- och sjukvården kan minska de 

socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa (statliga insatser av denna typ måste givetvis också 

utvärderas). En avgiftsfri tandvård för barn och unga har sedan den första tandvårdsreformen 

varit basen inom svensk tandvårdpolitik, och är ett viktigt steg mot jämlik tandhälsa. Trots 

avgiftsfri tandvård har särskilt utsatta barn sämre tandhälsa och besöker tandvården i lägre 

                                                 

4 Personer med lägre socioekonomisk position tenderar att ha mer ohälsosamma vanor men detta kan, 

enligt Marmot [15], bara förklara en del av hälsogradienten. 
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utsträckning än andra barn [60, 61] vilket visar att det finns behov av ytterligare insatser. 

Exempel på interventioner som har visat sig ha potential att öka tandvårdbesöken bland fattiga 

och geografiskt utsatta familjer är projekt där man har installerat mobila tandvårdscentraler 

och tandvårdsteam i anslutning till skolan [62].  

Det är vanskligt att anta kausala samband mellan variabler. I de fall där variablerna följer en 

given tidsordning kan vi i bästa fall utesluta omvänd kausalitet även om vi inte kan utesluta 

att det i själva verket rör sig om ett skensamband orsakat av en variabel som saknas för att 

förklara sambandet. Vad gäller sambandet mellan socioekonomisk position som vuxen och 

tandstatus vid samma mätpunkt kan vi inte utesluta att det i själva verket är tandstatusen som 

har påverkat socioekonomiska positionen, eller att variablerna har ömsesidig påverkan. 

Eftersom vi saknar information om ingående hälsostatus hos studiepopulationen kan vi inte 

heller utesluta att det är frågan om selektion där de med lägre socioekonomisk position hade 

sämre hälsa från början och att personer med sämre hälsa får en sämre position i samhället 

[55]. Betydelsen av ingående socioekonomisk position kan lämpligen undersökas vidare i 

mån av datatillgång.  

Personer med hög socioekonomisk position tenderar att överleva i högre utsträckning än 

personer med lägre socioekonomisk position vilket innebär att det finns risk att underskatta 

sambandet mellan socioekonomisk position och hälsa bland äldre [63]. Det är alltså möjligt 

att sambanden mellan socioekonomisk position och tandstatus under livet tenderar att vara 

starkare än vad denna studie visar. Stort urval och lågt externt bortfall innebär att studiens 

resultat kan generaliseras till äldre vid tiden för datainsamlingen. Samtidigt visar ett lågt 

Nagelkerke Pseudo R
2 

att ytterligare studier behövs för att bättre förklara de sociala 

strukturerna som påverkar tandlöshet.  

Förslag till vidare studier 

Som tidigare nämnt vore det intressant att utöka frågeställningen och justera för ingående 

hälsa i barndomen. Det vore också intressant att inkludera andra indikatorer på 

socioekonomisk position, så som inkomst och kontantmarginal och se om dessa indikatorer 

har effekt på tandstatusen senare i livet. Det skulle också vara intressant att göra om studien 

med ett mer objektivt mått på tandstatus, exempelvis genom en klinisk bedömning. Detta 

skulle möjliggöra jämförelser med andra studier som använder denna typ av mått. Det vore 

också intressant att inkludera de allra äldsta i en studie, vilket inte var möjligt i denna studie. 
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