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Sammanfattning 

Sociala skillnader i hälsa är ett välkänt och väl utforskat fenomen inom kvantitativ 

hälsoforskning. Dylika skillnader i tandhälsa är emellertid mindre välstuderade. Syftet 

med den här studien var därför att testa om sociala skillnader i tandhälsa kan förklaras 

med hjälp av Cockerhams hälsolivsstilsteori, framförallt kopplat till begrepp som 

livschanser och livsval. Teorin tar hänsyn till den sociala kontext i vilken individen 

utövar hälsorelevanta beteenden. Som mått för livsstil användes rökning och som 

indikator på begränsade livsval användes undvikande av tandvård av ekonomiska skäl. 

Positionen i den sociala strukturen antas bero på utbildningsrelaterade och ekonomiska 

faktorer vilka antas påverka förutsättningarna för ett hälsosamt leverne. 

Tidigare forskning har påvisat sociala skillnader i tandhälsa men få studier har testat 

huruvida dessa kan medieras av beteenden som rökning och att avstå tandvård, vilket 

var fokus för den här studien. 

Data som användes var levnadsnivåundersökningens material från år 2000, med ett 

urval av respondenter mellan 25-65 år. De statistiska analyser som genomfördes var 

logistiska regressioner med ett mått för dålig självskattad tandhälsa som utfallsvariabel. 

Resultaten påvisade att lågutbildade och personer med ekonomiska svårigheter hade 

störst riskskillnader (i form av riskökningar) medan högutbildade hade en viss minskad 

risk för dålig tandhälsa jämfört med gymnasieutbildade. Den sämre tandhälsan hos 

personer med ekonomiska svårigheter kunde delvis förklaras av rökning och att avstå 

tandvård av ekonomiska skäl. Riskskillnaderna för de olika utbildningsgrupperna 

kvarstod dock oförklarade. 

Slutsatserna är att Cockerhams teori gällande livschanser, livsval och livsstil i viss 

mån är tillämpbar för att förklara ojämlikhet i tandhälsa. Detta gäller emellertid enbart 

då individens position i den sociala strukturen mäts med ett ungefärligt mått för låg 

inkomst. En brist är att måttet som antas mäta detta inte har fullgod validitet varför 

antagandet är i behov av vidare forskning. Framtida forskning som använder fler 

livsstilsrelaterade förklaringsvariabler rekommenderas för att undersöka varför i 

synnerhet utbildning är kopplad till sämre tandhälsa. 

 

Nyckelord 

Cockerham livsstil tandhälsa social ojämlikhet utbildning rökning ekonomiska 

svårigheter avstått tandvård av ekonomiska skäl



 

  

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................ 1 

1.1 Syfte............................................................................................ 2 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning .............................. 2 

2.1 Teori............................................................................................... 2 

2.2 Tidigare forskning .......................................................................... 4 

2.2.1 Hypotes 1 ................................................................................ 4 

2.2.2 Hypotes 2 ................................................................................ 5 

2.2.3 Hypotes 3 ................................................................................ 6 

2.2.4 Hypotessammanställning ......................................................... 8 

3. Metod ................................................................................ 8 

3.1 Data ............................................................................................... 8 

3.2 Etik................................................................................................. 8 

3.3 Variabler och operationaliseringar ................................................. 9 

3.3.1 Tandhälsa ................................................................................ 9 

3.3.2 Demografiska bakgrundsvariabler ........................................... 9 

3.3.3 Variabler för socioekonomisk position ..................................... 9 

3.3.4 Beteendevariabel ................................................................... 11 

3.3.5 Variabler för (begränsade) livsval ......................................... 11 

3.4 Analysmetod ................................................................................ 11 

3.5 Bortfallsanalys ............................................................................. 12 

4. Resultat ............................................................................ 14 

4.1 Beskrivning av data...................................................................... 14 

4.2 Logistiska regressioner ................................................................ 16 

5. Analys ............................................................................... 18 



 

  

6. Diskussion ......................................................................... 20 

6.1 Begränsningar .............................................................................. 21 

6.2 Tidigare forskning och slutsatser ................................................. 23 

7. Referenser ......................................................................... 25 

7.1 Tryckta källor ............................................................................... 25 

7.2 Elektroniska källor ....................................................................... 28 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

1. Inledning 

Denna uppsats fokuserar på skillnader i tandhälsa och de faktorer som kan tänkas ligga bakom 

dessa skillnader. Trots att den ekonomiska ojämlikheten är relativt liten i välfärdslandet 

Sverige, jämfört med andra länder förekommer detta även här, vilket denna studie ska försöka 

visa. 

I officiella svenska dokument anges målen för tandhälsa och generell hälsa med 

utgångspunkten att villkoren för dessa ska vara lika för alla medborgare (Prop. 2002/03:35 

och Tandvårdslagen 1985:125). I praktiken finansieras dock dessa på olika sätt och med olika 

krav på den enskildes kostnadsbörda, vilket tycks tyda på att tandhälsa betraktas som 

individens eget problem i högre utsträckning än generell hälsa. 

WHO beskriver i programmet för tandhälsa att denna är en integrerad del av människors 

generella hälsa och att tandhälsa betyder mer än bara frånvaron av sjukdom. Vidare beskriver 

WHO tandhälsa som en avgörande faktor för livskvalitet och att dålig tandhälsa utgör hinder 

för människors möjligheter i skolan, arbetet och i privatlivet. WHO menar även att generell 

hälsa i hög grad beror på tandhälsa (WHO, 2015).  

Tidigare forskning har visat att det förekommer en socioekonomisk ojämlikhet i tandhälsa 

(Hjern, Grindefjord, Sundberg & Rosén, 2001). Även om absoluta sociala skillnader i 

tandhälsa blivit mindre i Sverige, jämfört över tid, har de relativa skillnaderna i tandhälsa 

kvarstått jämförelsevis stabila (Celeste, Nadanovsky & Fritzell, 2011). Forskning på området 

om vilka mekanismer som föranleder sociala skillnader i tandhälsa är dock i liten utsträckning 

gjord (Locker, 2000) och fenomenet har sällan uppmärksammats inom sociologisk forskning 

(Exley, 2009). En läsning av litteraturen ger intryck av att studier på socioekonomiska 

skillnader på detta område bedrivs ur ett epidemiologiskt och ett i hög grad icke-teoretiskt 

perspektiv. Med hjälp av Cockerhams livstilsteori som sätter individens hälsobeteende i en 

social kontext kommer denna studie därför att undersöka hur risker för dålig tandhälsa har ett 

samband med hälsobeteenden och socioekonomisk position. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av Cockerhams teoretiska ramverk om 

hälsolivsstilar analysera sociala skillnader i tandhälsa. Mer specifikt rör frågeställningarna 

huruvida livschanser, livsstilsbeteenden och begränsade livsval kan förklara sociala skillnader 

i tandhälsa. Som indikator på socioekonomisk position används utbildningsnivå och 

ekonomisk utsatthet och dessa förhållanden antas påverka individens livschanser och 

livsstilar. Indikator för livsstil är i denna undersökning rökning och begränsade livsval mäts 

som att ha avstått tandvård av ekonomiska skäl. 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

2.1 Teori 

Sociala skillnader i hälsa är som nämnts ett väletablerat faktum inom kvantitativ 

hälsoforskning. Cockerham kan genom sitt livsstilsperspektiv på hälsoskillnader tänkas 

erbjuda ett användbart verktyg för att förstå den här typen av sociala ojämlikheter i hälsa.  

Teorin (se t.ex. Cockerham, 2013) kan beskrivas som en syntes av klassiska sociologiska 

teorier av framförallt Weber och Bourdieu, applicerad på hälsoskillnader. Genom att ta 

hänsyn till strukturella faktorer utgör teorin en motvikt till den epidemiologiska forskningens 

förklaringsmodeller. I sådan forskning finns en benägenhet att individualisera hälsoskillnader 

och göra dem till föremål för interventioner riktade mot ”riskindivider” eller ”riskgrupper” 

snarare än att se skillnaderna som en inbyggd konsekvens av den sociala strukturen (för en 

vidare diskussion om epidemiologiska perspektiv, se Lomas, 1998, s. 1181). 

Cockerhams teori placerar i motsats till detta, det individuella hälsorelevanta beteendet i en 

social kontext med hjälp av begreppet hälsolivsstilar. Hälsolivsstilar definieras här som 

"collective patterns of health-related behaviour based on choices available to people 

according to their life chances" (Cockerham, 2013, s. 138). Teorin utgår från att individens 
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position i den sociala strukturen som exempelvis klass1 skapar de livschanser som måste tas i 

beaktande för att förstå varför individers hälsorelaterade agerande i viss mån följer sociala 

mönster. (Cockerham, 2013, s. 138).  

De icke självvalda strukturella omständigheterna antas ha en inverkan på så sätt att de 

begränsar eller underlättar livsval. Den agens en individ förfogar över kallas livsval och 

bygger på möjligheten att rationellt kalkylera och förhålla sig till de faktiska 

levnadsomständigheterna, men kan inte förstås åtskilda från livschanserna. Livschanserna 

består av den yttre struktur som begränsar eller underlättar dessa val och kan betraktas som 

möjligheterna för individen att tillgodose sina behov. Livschanser förser individerna med 

olika valmöjligheter beroende på sin position i den sociala strukturen. Strukturen påverkar 

utöver detta också livsval på så sätt att den internaliseras i det individuella medvetandet via 

socialisering (Cockerham, 2013, s. 146-147).   

När socialisationen utmynnat i ett varaktigt komplex av vanor och principer som vägleder 

dessa handlingar, har individen förvärvat ett hälso-habitus. Habitus erbjuder en ”kognitiv 

karta” som hjälper individen att orientera sig i vardagslivet (Cockerham, 2013, s. 148). Denna 

studie avser inte att beskriva socialisation och habitus eftersom det hade krävt betydligt fler 

hälsorelevanta variabler än vad som här fanns att tillgå. Istället undersöks livschanser, livsval 

och ett enskilt, möjligt livsstilsbetingat beteende (rökning). 

Mot bakgrund av detta kan det teoretiserade förloppet för ojämlikheter i tandhälsa som här 

avses testas beskrivas som följer: 1) En individs position i den sociala strukturen (utbildning 

och låg inkomst) leder till 2) En begränsande eller möjliggörande inverkan (livschans) på dess 

möjligheter att 3) Välja (livsvalet) att ägna sig åt det hälsorelevanta beteenden som att nyttja 

tandvård och röka. Där tandvårdsnyttjande antas försvåras av och rökning underlättas av låg 

socioekonomisk postion vilket slutligen 4) Leder till strukturell ojämlikhet i tandhälsa.  

Till vår vetskap har ingen testat Cockerhams teori applicerad på sociala skillnader i 

tandhälsa. Förhoppningsvis kan teorin genom att koppla individuellt hälsorelevant beteende 

till struktur, bidra till att synliggöra de sociala mekanismerna bakom social ojämlikhet i 

tandhälsa, vilka i hög grad är okända (Locker, 2000). Cockerhams teori har emellertid ett 

starkare fokus på strukturella faktorer. (Cockerham, 2005). Att den betonar struktur gör, 

menar vi, att den kan tänkas lämpa sig extra bra för kvantitativa hälsostudier som denna. Detta 

                                                 

1 Kön, etnicitet och ålder är andra exempel på sådana strukturella positioner. Men även 
normförmedlande gemenskaper (som familj och religion), sociala och materiella levnadsomständigheter är 
delar av den kontext varur individers hälsolivsstilar uppstår. 
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eftersom slutna frågeenkäter inte i någon nämnvärd utsträckning kan ta hänsyn till individens 

subjektiva mening för sitt handlande, men är desto bättre för att via statistiska analyser bidra 

till att avtäcka strukturella mönster i mänskligt beteende. 

I den här studien har vi valt att avgränsa oss till att fokusera på socioekonomisk position 

som ett uttryck för denna struktur, p g a dess närmast universella koppling till hälsoskillnader 

samt då Cockerham själv menar att klassförhållanden är den hälsomässigt mest avgörande 

sociala strukturen (Cockerham, 2013, s 139). Vi har även valt att avgränsa oss till att fokusera 

på livschanser och livsval som fundament till hälsolivsstilar då teorin i sin helhet är mycket 

omfattande. 

I föreliggande studie är begreppet socioekonomisk position (SEP) den teoretiska bakgrund 

som valda stratifieringsmått operationaliseras utifrån. De aspekter som SEP-begreppet tar 

hänsyn till är de ekonomiska och sociala tillgångar och sårbarheter som kopplar individer till 

olika positioner i ett stratifieringssystem, vilka beror av deras position på arbetsmarknaden. 

Den teoretiska bakgrunden för begreppet kan spåras till Marx och Weber (Galobardes, Shaw, 

Lawlor, Lynch & Smith, 2006). Mycket kortfattat kan man beskriva utgångspunkterna på 

följande sätt: människors olika relationer till produktionen leder till ojämlik fördelning av 

resurser kopplade till kunskap och materiella tillgångar vilket försätter individen i en viss 

klassituation. Denna situation ger olika livschanser (Lynch & Kaplan, 2009). Enligt 

sistnämnda är det främst utbildning och inkomst (i högre grad än yrkesposition) som är 

relaterade till livschanser och resurser. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Hypotes 1 

Hypotes ett antar att det finns en gradient i skillnader i tandhälsa kopplad till utbildning och 

(låg) inkomst. Forskningsöversikter har visat att det föreligger ett negativt samband mellan de 

tre socioekonomiska variablerna utbildning, inkomst och yrkesstatus och karies 

(Schwendicke, Dörfer, Schlattmann, Page, Thomson & Paris, 2015) men även tandlossning 

(Klinge & Nordlund, 2005). Sambandet mellan tandlossning och socioekonomiska variabler 

bekräftades i ungefär 75 procent av de inkluderade studierna (av totalt 47 stycken). En brist 

för studiens användbarhet för våra syften är dock att även studier där yrkesgrupp och etnicitet 

(race) användes som en socio-ekonomisk variabel ingick (Klinge & Norlund, 2005, s. 315). 

Dessa undersökningar mäter dessutom inte samma utfallsvariabel som är relevant för denna 
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studie (en variant av självskattad tandhälsa) men då översiktsstudier av detta slag visade sig 

svåra att hitta, samtidigt som tandlossning och karies kan tänka sig att överlappa självskattad 

tandhälsa i en inte obetydlig utsträckning, kan resultaten ändå vara av intresse. 

I föreliggande uppsats är variabler kopplade till ekonomiska förhållanden, utbildning och 

självskattad tandhälsa av störst intresse. På detta tema påvisade Sabbah, Tsakos, Chandala, 

Sheiham och Watt (2007) en gradient i självskattad tandhälsa (men även tandlossning) 

kopplad till utbildning och inkomst på ett sätt som liknar den sociala gradienten för andra 

hälsofenomen. Referensgruppen var den högsta inkomst och utbildningsgruppen från vilken 

samtliga övriga skiljde sig signifikant. För varje inkomstkvartil var risken för dålig 

självskattad tandhälsa högre jämfört med höginkomstgruppen och för varje utbildningsgrupp 

var risken något högre jämfört med den högutbildade gruppen. En, i vårt tycke, brist med 

studien är dock att testet, p g a att det utfördes med dummyvariabler och referensgrupper på 

ytterkanten inte kunde påvisa om övriga grupper skiljde sig från varandra. Att självskattad 

tandhälsa användes gör resultaten någorlunda jämförbara med den här studien, vilken 

använder en liknande utfallsvariabel. 

Geyer, Schneller och Micheelis (2010) visade att för varje inkomstgrupp var risken för 

dålig tandhälsa större än den grupp som hade högre inkomst. Detta gällde även för 

utbildningsgrupper, där de med lägst utbildning hade större risk än de med medellång 

utbildning och dessa hade i sin tur högre risk än de med högst utbildning. Dock skiljde sig 

enbart den lägsta inkomst- och utbildningsgruppen signifikant från den högsta. Sanders, 

Slade, Turrell, John Spencer & Marcenes (2006) visade på liknande sätt att det förekommer 

en socioekonomisk gradient för tandhälsa där varje inkomstkvintil har lägre prevalenskvoter 

av tandåkommor (självrapporterad tandhälsa) jämfört med den närmast lägre kvintilen.  

2.2.2 Hypotes 2 

Denna hypotes antar att hälsolivsstil (rökning) kan förklara sociala skillnader i tandhälsa.   

Rökning har i tidigare studier visats vara kopplat till social position. Folkhälso- 

myndighetens mätningar (Lägesrapport 2011, s. 87) visade att en större andel 

låginkomsttagare är rökare jämfört med andra. Andra studier har visat att rökning är starkare 

kopplat till utbildning än inkomst (Huisman, Kunst, & Mackenbach, 2005). 

Men det är viktigt att först fastställa att rökning faktiskt skulle kunna vara skadligt för 

tandhälsan. Epidemiologiska studier har visat att det förekommer ett samband mellan rökning 

och tandhälsa (Pihlström et al, 2005). Detta samband uttryckte sig främst i att rökare hade en 
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ökad risk för tandlossning (parodontit). Med ledning av detta är det av intresse att studera 

sambandet mellan rökning och tandhälsa. 

I vår studie har vi tagit steget längre och analyserat rökning som en möjlig medierande 

variabel för skillnader i tandhälsa (betraktad som ett uttryck för en kollektiv hälsolivsstil). 

Vad gäller sociala skillnader i tandlossning tycks det finnas en del vetenskapliga 

undersökningar som använder rökning som medierande variabel. En forskningsöversikt på 

området visade att 90 procent av tvärsnittsstudierna som inte kontrollerade för rökning fann 

en socioekonomisk gradient i tandhälsa medan de tvärsnittsstudier som kontrollerade för detta 

enbart kunde uppmäta en sådan i 70 procent av fallen (Klinge & Nordlund, 2005, s. 323). 

Med detta i åtanke tycks rökning ha en mycket betydelsefull roll för att förstå sociala 

skillnader i tandhälsa, åtminstone vad gäller tandlossning, då den som enskild variabel i flera 

fall kunde förklara hela skillnaden. 

Vad gäller självskattad tandhälsa visade Sabbah et al (2007) att skillnaderna i tandhälsa 

mellan utbildningsgrupperna minskade men kvarstod efter konstanthållning för rökning och 

andra beteendevariabler, men redovisade inte rökningens betydelse som sådan. 

En svensk studie (med ett slumpmässigt urval med ca 37 000 svarande) som på liknande 

sätt mätte i vilken grad rökning bland andra beteendevariabler (snusande, alkoholkonsumtion 

intag av frukt och grönsaker samt stillasittande) kunde förklara effekten av social skillnad i 

bl.a. självskattad tandhälsa2 visade att rökning var den beteendemässiga faktor som var 

starkast kopplad till dålig tandhälsa (Wamala, Merlo & Boström, 2006). Studien använde 

dock enbart ett index för social utsatthet som oberoende variabel och kan därför inte ses som 

helt jämförbar med hypotesen i denna uppsats som tittar på rökning som en förklaring till 

skillnader beroende på låg inkomst och samtliga utbildningsnivåer. Inte heller denna studie 

redovisade rökningens enskilda roll som förklarande variabel vilket motiverar undersökningar 

som denna vilken analyserar rökningens enskilda betydelse för sociala skillnader. 

2.2.3 Hypotes 3 

Denna hypotes smalnar av fokus till den grupp som antas vara mest ekonomiskt utsatt, 

nämligen personer med låg lön, och analyserar dessas sämre hälsa relativt övrigas. 

                                                 

2 Men även tandlossning och bristande tillgång till tandvård. 
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Antagandet för hypotes tre är att skillnader i tandhälsa mellan dessa grupper beror på 

bristande möjlighet att betala för tandvård. 

Betydelsen av tandvårdsnyttjande som förklaringsfaktor för sociala ojämlikheter i tandhälsa 

har studerats i mycket låg utsträckning (Donaldson, Everitt, Newton, Steele, Sherriff & 

Bower, 2008). Tidigare studier utförda i svensk kontext har dock visat att det finns, sociala 

ojämlikheter i nyttjande av tandvård som bl.a. tar sig uttryck i att personer med bristande 

kontantmarginal (möjligheten att skaffa fram 10 000 kr på en vecka om en krissituation 

uppstår) och låg utbildning använder mindre sådan vård (Hjern et al, 2001). En svensk studie 

som frambringat delvis motstridiga resultat har visat att det inte är så att sämre bemedlade 

nyttjar lite tandvård, utan att det snarare är så att personer med hög yrkesstatus och utbildning 

nyttjar mycket och dyr tandvård. (Utfallsvariabeln utformades på olika sätt i ett flertal 

regressionsanalyser) (Ståhlnacke, Söderfeldt, Unell, Halling & Axtelius, 2005)).  I den studien 

bestod urvalet dock av personer i medelåldern och en faktor vi finner det värt att kritisera är 

att de allra mest utsatta grupperna, som personer utanför arbetsmarknaden, överhuvudtaget 

inte fanns med i analysen, trots att författarna gör anspråk på att undersöka materiella 

faktorers inverkan. 

Ytterligare andra undersökningar vilka faktiskt tittat på sådana utsatta grupper och 

dessutom analyserat huruvida deras sämre tandhälsa kan förklaras av att undvika tandvård 

(Molarius, Engström, Flink, Simonson & Tegelberg, 2014 och Wamala, Merlo & Boström, 

2006) har bekräftat att det i viss mån förhåller sig på detta sätt. 

De förstnämnda visade att den grupp som hade sämst självskattad tandhälsa bestod av 

personer utan kontantmarginal. Risken för sämre tandhälsa för denna utsatta grupp minskade 

dock vid inklusion av att ha avstått tandvård av ekonomiska skäl. Att ha avstått tandvård av 

ekonomiska skäl var den starkast bidragande riskfaktorn för dålig tandhälsa (Molarius et al, 

2014, s. 3-5). Wamala et al (2006, s. 1032) visade med hjälp av ett index för social utsatthet 

(baserat på arbetslöshet, socialbidragstagare och olika ekonomiska svårigheter) att 60 procent 

av de sociala skillnaderna i dålig tandhälsa kunde relateras till att avstå tandvård och drar 

slutsatsen att en neomaterialistisk förståelse fordras för att förstå denna slags skillnader i 

tandhälsa (Wamala et al, 2006). Översatt till Cockerhams teoretiska ramverk kan livschanser 

vara det begrepp som står en teoretiska materialistisk utgångspunkter närmast. Detta då 

materialistiska förklaringsmodeller för hälsa bygger på tillgången till resurser som är 

fördelaktiga för hälsan (Sisson, 2007). 
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2.2.4 Hypotessammanställning 

1. Det finns en gradient i skillnader i tandhälsa kopplad till utbildning och ekonomisk 

utsatthet (ungefärlig låg lön). 

2. Rökning är en hälsolivsstil som i viss mån kan förklara dessa skillnader. 

3. Dålig tandhälsa för gruppen med ekonomiska svårigheter (ungefärlig låg lön) kan i 

viss mån förklaras av bristande ekonomisk möjlighet att nyttja tandvård. 

3. Metod 

3.1 Data 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) för året 2000 var den femte i raden av 

levnadsnivåundersökningar. Datainsamlingen var genomförd som ett slumpmässigt obundet 

urval (OSU) och består av 5142 i Sverige folkbokförda individer som fick svara på frågor om 

sina levnadsvillkor.  

  I analysen användes här endast respondenter mellan 25 och 65 år. Detta eftersom varken 

studenter eller pensionärer antas ha ett förhållande till arbetsmarknaden och flera av de 

variabler som användes antogs vara mindre relevanta för de respondenter som exkluderades. 

Inkomst är till exempel ett mått som är problematisk för pensionärer eftersom de har en lägre 

inkomst än snittet och samtidigt oftare har dålig tandhälsa enbart genom sin ålder. Som 

nämnts ovan (se teori-avsnittet) relaterar sig SEP-begreppet dessutom till de resurser som är 

förbundna med individers olika positioner på arbetsmarknaden vilket motiverade ovanstående 

åldersavgränsning. För att kunna använda samma antal individer i alla analyser exkluderades 

även alla individer med interna bortfall. Det totala antalet individer i analyserna uppgick till 

3942. 

3.2 Etik 

LNU har genomförts av institutet för social forskning (SOFI). SOFI har följt vetenskapsrådets 

regler för datahantering (sofi.su.se). För en närmare beskrivning av dessa regler se 

vetenskapsrådets dokument för forskningsetik (vetenskapsrådet, 1990). Denna studie har 
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genomförts inom ramen för de regler som anges av Stockholms universitet vid uppsatser 

under doktorandnivå. Dessa villkor följer vetenskapsrådets regler med det undantaget att 

datahanteringen inte prövas av etikprövningsnämnden (EPN) eftersom dessa uppsatser inte 

definieras som forskning. Vi som skrivit denna uppsats har fyllt i det särskilda formulär för 

etiska frågor för att få tillgång till datamaterialet. Detta formulär har tillhandahållits av LNUs 

datautlämningskommité och är baserat på EPNs standardformulär. 

3.3 Variabler och operationaliseringar 

3.3.1 Tandhälsa 

Tandhälsa mättes i LNU i fem nivåer; inga tänder, hel- eller delprotes, dåliga egna tänder, 

många lagningar och bra egna tänder. 94,5 procent uppgav att de hade antingen bra egna 

tänder (44,2 procent) eller många lagningar (50,3 procent). Eftersom denna studie avser att 

studera förekomsten av dålig tandhälsa, eftersom detta är förknippat med störst lidande för 

den drabbade individen, beslutades att de tre svårare tillstånden skulle analyseras (inga tänder, 

hel- eller delprotes, dåliga egna tänder). För detta ändamål konstruerades en dummyvariabel 

där de två lindrigare tillstånden användes som referenskategori. Denna variabel var i alla 

analyser den beroende variabeln. 

3.3.2 Demografiska bakgrundsvariabler 

Dessa variabler användes för att kontrollera för egenskaper i urvalet som inte var av intresse i 

analysen, men som ändå kunde vara av betydelse. Variablerna bestod av kön och ålder. 

Kvinna valdes som referens för dummyvariabeln. Att använda dessa variabler är praxis i de 

flesta empiriska studier. 

3.3.3 Variabler för socioekonomisk position 

Tidigare studier om sociala skillnader i hälsa har argumenterat för att utbildning är en 

socioekonomisk variabel som kan kopplas till hälsa på så sätt att utbildning påverkar livsstil. 

Utbildning tenderar även ge ekonomisk avkastning i arbetslivet vilket i sin tur antas ha en 

effekt på hälsan (Ross & Wu, 1995, s. 719 -720) då det kan investeras i produkter och tjänster 

som gynnar hälsan (Lynch & Kaplan, 2000, s. 25). Ett problem som följer av detta är dock att 
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livsstilens koppling till utbildning kan bli svår att separera från effekter av de materiella 

förhållanden som följer av utbildning. 

För att i någon mån motverka detta användes även ett approximativt mått för inkomst som 

kontollvariabel (mer om det nedan). En brist med utbildning som kontinuerlig variabel är att 

den inte säger något om kvalitet för den typ av utbildning respondenten har (Lynch & Kaplan, 

2000). Detta är något man bör ha i åtanke vid läsning av föreliggande studie, även om den 

kategori-indelning som använts i begränsad mån motverkar detta problem. Genom att jämföra 

med SCBs standard Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) gjordes en kategorisering i tre 

nivåer med dummy-variabler, baserade på högsta avslutad utbildning. I tidigare forskning är 

högsta avslutad utbildning den överlägset vanligaste utbildningsvariabeln (se t.ex. Geyer et al 

2010 och Hjern et al 2001). Den lägsta nivån är grundskola eller mindre som inkluderar äldre 

personer med folkskola som kan vara kortare än nio år. Mittennivån är gymnasieutbildade 

personer, här är både de med kortare yrkesprogram och de med längre teoretiska program 

inkluderade. Den sista utbildningsnivån är högskoleutbildade. I denna grupp förekommer 

individer med enstaka högskolekurser, de med universitetsexamen och de med 

forskarutbildning. Som referenskategori användes mittenkategorin gymnasieutbildade, för att 

kunna göra jämförelser både ”uppåt” och ”neråt”. 

Inkomst är ett mått på materiella resurser som kan investeras i produkter och tjänster som 

gynnar hälsan (Lynch & Kaplan, 2000). Här antas inkomstens mest uppenbara koppling till 

tandhälsa vara att den påverkar möjligheten att nyttja tandvård och därmed vara en strukturell 

variabel som fungerar som en livschans som förmodas påverka livsval av betydelse för 

hälsan. Ett vanligt problem med inkomstmåttet i allmänhet är dess höga tendenser till bortfall 

(Galobardes et al, 2006) vilket även var ett problem i denna studie. Hela 33 procent av 

respondenterna som analyserades hade valt att inte besvara frågan. Detta gjorde att 

inkomstkategorier inte kunde konstrueras på ett meningsfullt sätt. Efter noggrant övervägande 

valdes istället ekonomisk utsatthet som en approximativ variabel för låg 

inkomst. Referenskategorin utgjordes av respondenter som svarat nej på frågan ”Har det 

under de senaste tolv månaderna hänt att Du haft svårigheter med att klara de löpande 

utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?”. Ekonomisk utsatthet kan ses som ett ungefärligt 
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mått för låg inkomst med förbehåll för att måttets validitet är långtifrån optimalt (ett liknande 

mått för ungefärlig inkomst användes i en studie av Celeste et al, 2011). 

3.3.4 Beteendevariabel 

För att kunna testa hypotesen om beteendens koppling till tandhälsa användes 

beteendevariabeln rökning. 

Rökning mättes i LNU om respondent röker mer än tio cigaretter om dagen, mindre än tio 

om dagen, har slutat eller om respondent aldrig rökt. I denna studie användes de personer som 

i dagsläget inte röker som referenskategori. 

3.3.5 Variabler för (begränsade) livsval 

För att i hypotes tre kunna testa om en utsatt position i den sociala strukturen (att leva i 

ekonomisk utsatthet) kunde kopplas till skilda möjligheter i att göra hälsorelevanta livsval 

användes en variabel som frågar respondenten om denne under senaste 12 månaderna har 

avstått att besöka tandläkare på grund av svårigheter att betala patientavgiften. Detta är alltså 

den negativa sidan av livsval, d v s bristande möjlighet att välja hälsogynnsamma beteenden. 

Denna variabel benämns i denna studie som avstått tandvård av ekonomiska skäl. En person 

som inte avstått tandvård av ekonomiska skäl (under det senaste året) utgör referenskategorin. 

3.4 Analysmetod 

Den statistiska analysmetod som används i denna undersökning är logistisk regression. Denna 

metod är praxis i majoriteten av epidemiologisk och sociologisk hälsoforskning. Skattningen i 

en logistisk regression beskriver riskkvoten för ett binärt utfall. I denna studie är riskkvoten 

för dålig tandhälsa av intresse, inte förekomsten som sådan. 

  En vanlig problematik i dessa studier är att utfallsvariabeln ofta är en mycket ovanlig 

händelse. Utfallsvariabeln i denna undersökning är förekomsten av de mest allvarliga 

tillstånden för tandhälsa. Dessa utgör endast 5,5 procent av materialet. 

 Väntevärdet för en binär utfallsvariabel är den relativa frekvensen för en händelse, som i 

sin tur utgörs av antalet observationer och är det som avgör informationsmängden i datasetet. 

När utfallet är en ovanlig händelse kan antalet observationer som har egenskapen vara så få att 

analysen blir svag med resultatet att koefficienten snedvrids av systematiska avvikelser (bias). 

  En tumregel som används är att antalet observationer med egenskapen inte ska understiga 

200 och att det totala antalet observationer bör flera tusen. I den data som används i denna 
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studie utgör de med dålig tandhälsa 215 individer och det totala antalet 3942 individer. Risken 

för bias kan därmed anses som tillräckligt liten för att vara godtagbar (King & Zeng, 2001). 

 

Hypotes 1 utformades som en explorativ hypotes för att undersöka om det alls finns en 

gradient i tandhälsa och hur den i så fall är utformad. För att testa detta gjordes multivariata 

logistiska regressioner med utbildning och ekonomiska svårigheter som oberoende variabler. 

Stöd för att det finns sådana sociala skillnader antogs i någon mån föreligga om någon 

utbildningsgrupp eller de med ekonomiska svårigheter skulle skilja sig signifikant från 

respektive referensgrupp avseende dålig tandhälsa. 

Hypotes 2 som undersöker om beteendevariabeln rökning kan förklara sociala skillnader i 

tandhälsa utformades genom en inledande logistisk regression med de oberoende 

variablerna utbildningsnivå och ekonomiska svårigheter och den beroende variabeln 

tandhälsa. För att kontrollera om hälsolivsstil i någon mån kunde förklara detta samband 

adderades sedan rökning till modellen. Om oddskvoterna för utbildning och ekonomiska 

svårigheter då sjunker kraftigt (närmar sig 1) kan den anses bekräftad. 

Hypotes 3 undersöker om dålig tandhälsa kan förklaras av livschansers inverkan på 

livsvalen. Detta testades med en inledande regression med utbildning och ekonomiska 

svårigheter som oberoende variabler (en position i den sociala strukturen som tänks medföra 

begränsningar = livschans). För att kontrollera om denna ekonomiska position ger 

undermåliga möjligheter att göra val som gynnar hälsan lades sedan undvikande av att 

uppsöka tandvård på grund av patientavgift till i regressionen. Om oddskvoten för att ha 

ekonomiska svårigheter då sjunker kraftigt (närmar sig 1) kan den anses bekräftad.  

3.5 Bortfallsanalys  

Enligt centrala gränsvärdessatsen (CGS) fördelar sig väntevärden och varianser enligt 

normalfördelningen när urvalen är slumpmässiga och tillräckligt stora. Dessa närmar sig då 

populationsmedelvärdet och populationens varians (Wackerly, Mendenhall & Scheaffer, 

2007).  

   Det externa bortfallet i urvalet är att betrakta som relativt lågt; 23,4 procent. En analys av 

detta bortfall kan ändå vara påkallad eftersom detta kan vara systematiskt och därför 

snedvrida resultaten. 

   Analysen har jämfört ålders- och könsfördelningen i materialet mot populationen. 

Populationsdata har hämtats från SCB. Ett problem med variansanalys i detta fall är att dessa 
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data är aggregerade. Därför kunde F-test för likhet i varians endast testas för relativa andelar i 

varje ålder. Skillnaderna i varians för detta var mycket små och icke-signifikanta3. 

   För ålder kunde även ett Z-test genomföras för att undersöka likhet i medelålder. Detta 

var icke-signifikant4. För könsfördelningen gjordes ett Z-test för likhet i proportion. Även 

detta var icke-signifikant5. 

   Bortfallsanalys av arbetslöshet är inte möjlig på grund av att respondenterna ej tillfrågats 

om de är aktivt arbetssökande. Denna faktor ingår i beräkningen av arbetsförmedlingens och 

SCBs arbetslöshetsstatistik. 

Bortfallsanalys av inkomst är inte möjlig. Medel- och medianlön i materialet är mycket 

lägre i materialet än i SCBs registerdata. Registerdata beräknas utifrån alla med en anställning 

och de med deltidsanställning omräknas till heltidslöner. Detta kan vara anledningen till att 

snittet är lägre i materialet. I LNU-2000 tillfrågas respondenterna om sysselsättnings- 

förhållanden, men dessa variabler finns inte tillgång till i denna undersökning. Därför kan en 

analys av systematiskt bortfall med beaktande av inkomst inte göras. 

Bortfallsanalys av utbildningsnivå genomfördes på samma sätt som för åldersfördelningen. 

Skillnaderna i variansen i avslutad högsta utbildning är icke-signifikanta6 

Sammanfattningsvis kan bortfallet betraktas som slumpmässigt med avseende på ålder, kön 

och utbildningsnivå. Materialet kan därför antas vara representativt och inte påverka 

inferensen negativt. 

  

                                                 

3 𝐹 =
𝜎2

𝑠2
=1, p>0,05 

 

4 𝑍 =
�̅�−µ

√𝑠2 𝑛⁄
=0,001469, p=0,998883 

 

5P=0,5 Under antagandet av största möjliga varians  

𝑍 =
𝑝𝑢−𝑝𝑝

√𝑃(1−𝑃)(
1

𝑛𝑢
+

1

𝑛𝑝
)
=0,045439, p=0,963788 

 

6 𝐹 =
𝜎2

𝑠2
= 1,840897082, p>0,05 
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4. Resultat 

4.1 Beskrivning av data 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för kontinuerliga 

variabler för individer 25-65 år, rensat för internt bortfall 

(n=3942) 

Variabler Medel Standardavvikelse 

Ålder 44,1 11,5 

 

Tabell 2. Frekvens och andel för kategoriska variabler för 

individer 25-65 år, rensat för internt bortfall (n=3942) 

Variabler Män Kvinnor Alla 

Dålig tandhälsa 115/5,8% 100/5,1% 215/5,5% 

Kön 1999/50,7% 1943/49,3% 3942/100% 

Grundskoleutbildning eller 

mindre 

358/17,9% 335/17,2% 693/17,6% 

Gymnasieutbildning 943/47,2% 868/44,7% 181/45,9% 

Högskoleutbildning 698/34,9% 740/38,1% 1438/36,5% 

Ekonomiska svårigheter 268/13,4% 344/17,7% 612/15,5% 

Rökare 442/22,1% 489/25,2% 931/23,6% 

Avstått tandvård av 

ekonomiska skäl 

139/7,0% 174/9,0% 313/7,9% 

 

Den genomsnittliga åldern för respondenterna är 44 år (tabell 1). I materialet är 

könsskillnaderna mycket små. De med dålig tandhälsa utgör endast 5,5 procent av urvalet, ett 

resultat av den snäva definition som använts i denna studie. Knappt hälften av respondenterna 

har gymnasieutbildning och en dryg tredjedel har högskoleutbildning. Av de som haft 
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ekonomiska svårigheter de senaste tolv månaderna så utgör kvinnorna en något större andel. 

Gruppen respondenter som någon gång avstått tandläkarvård på grund av patientavgift är 

relativt liten och utgör endast knappt 8 procent (se tabell 2). 

För att få en översikt av data genomfördes analyser med korstabeller (ej redovisade). Dessa 

visade att den högsta andelen rökare befann sig inom gruppen grundskoleutbildade för att 

stadigt sjunka vid högre utbildningsnivåer. De visade även att ekonomiskt utsatta var mer 

benägna att röka (p<0,001). 

Motsvarande korstabeller för att undvika tandvård av ekonomiska skäl påvisar att en 

signifikant högre andel (25%) av personer i ekonomisk utsatthet undvikit tandvård jämfört 

med övriga (5%). För både hög och lågutbildade uppmättes en högre frekvens av 

tandvårdsundvikande jämfört med gruppen med gymnasieutbildning. Skillnaderna var 

signifikanta. För att undersöka saken närmare utfördes även logistiska regressioner med 

undvikande av tandvård som utfallsvariabel (modell utformad som modell 2, tabell 3). Dessa 

visade att oddskvoterna för att avstå tandvård av ekonomiska skäl inte hade någon signifikant 

koppling till utbildningsnivå. Eftersom utbildning inte var variabeln av huvudsakligt intresse 

kunde vidare tester ändå genomföras. 

  



 

16 

 

4.2 Logistiska regressioner 

Tabell 3. Logistiska regressionsmodeller med dålig tandhälsa 

som beroende variabel, angivet som oddskvot och 

konfidensintervall (95%) för oddskvot inom parentes. För 

individer 25-65 år, rensat för internt bortfall (n=3942) 

Oberoende 

variabler 

Bivariata Modell 1 Modell 2 Modell 3  

Man 

(kvinna 

referens)  

1,13 

(0,85-1,48) 

1,20 

(0,90-1,60) 

1,24 

(0,93-1,66) 

1,24 

(0,92-1,66) 

 

Ålder 1,08* 

(1,06-1,09) 

1,08* 

(1,06-1,09) 

1,08* 

(1,06-1,09) 

1,09* 

(1,07-1,10) 

 

Utbildning 

(gymnasium 

referens 

     

Grundskola 

eller mindre 

3,04* 

(2,26-4,10) 

1.95* 

(1,41-2,68) 

1,89* 

(1,37-2,61) 

2,02* 

(1,46-2,79) 

 

Högskola 0,31* 

(0,20-0,49) 

0,32* 

(0,20-0,50) 

0,34* 

(0,22-0,55) 

0,31* 

(0,27-0,55) 

 

Ekonomiska 

svårigheter  

1,96* 

(1,42-2,69) 

3,30*  

(2,32-4,70) 

2,81* 

(1,96-4,02) 

2,27* 

(1,55-3,32) 

 

Rökning 3,22*  

(2,44-4,25) 

 2,57* 

(1,91-3,45) 

  

Avstått 

tandvård av 

ekonomiska 

skäl 

3,64*  

(2,57-5,15) 

  5,33* 

(3,51-8,11) 

 

*p<0,05 

Hypotes ett (tabell 3, modell 1) undersöker huruvida det finns socioekonomiska skillnader i 

tandhälsa.  Det är tydligt att både utbildning och ekonomiska svårigheter är kopplat till dålig 
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tandhälsa. Grundskoleutbildade har en oddskvot som närmar sig två, jämfört med 

referensgruppen gymnasieutbildade och högskoleutbildade har en svagare och negativ 

koppling till dålig tandhälsa, konstanthållet för ekonomiska svårigheter, ålder och kön. Vidare 

kan utläsas att personer med ekonomiska svårigheter löper den största risken för dålig 

tandhälsa konstanthållet för övriga oberoende variabler i modell 1. Den stora, uppgående 

skillnaden mellan oddskvoten för ekonomiska svårigheter testad bivariat och multivariat är 

värd att notera och kommer diskuteras vidare i analysavsnittet. 

Hypotes 2 (tabell 3, modell 1, och 2) undersöker huruvida rökning har betydelse för sociala 

skillnader i tandhälsa. Det bivariata sambandet för rökning visar på en mycket stor förhöjd 

risk för dålig tandhälsa bland rökare. Oddskvoterna för ekonomiska problem skiljer sig sedan 

med ungefär en halv oddskvot lägre från modell 1, som inte innehåller rökning till modell 2. 

För utbildning sker inga motsvarande förändringar. 

Hypotes 3 (tabell 3, modell 1 och 3) undersöker huruvida den sämre tandhälsan hos 

ekonomiskt utsatta personer kan förklaras med att de har undvikit tandvård av ekonomiska 

skäl. Att ha ekonomiska svårigheter är den variabel som har starkast oddskvot i modell ett och 

är även den som förändras mest mellan modell 1 och 3 då att ha undvikit tandvård av 

ekonomiska skäl läggs till. Signifikansen kvarstår dock. Utbildning förändras marginellt 

mellan modell 1 och 3. 

För alla modeller genomfördes ett test för multikollinjäriet. För logistisk regression är detta 

inte möjligt, därför gjordes det i en linjär regression. För ålder och intercept förekom en 

mycket svag kollinjäritet. För de andra koefficienterna uppmättes inte någon risk för 

kollinjäritet. Högsta VIF var 1,237. Midi, Sarkar och Rana, (2010) anger den kritiska gränsen 

som över 2,5. De högsta VIF-värdena var alla kopplade till utbildningsvariablerna och där 

tillsammans med kön. Korrelationen för dessa var endast signifikant för kön och högskola 

med r=-0,033. En samvariation som är värd att notera är den mellan ekonomiska svårigheter 

och avstått tandvård av ekonomiska skäl. Korrelationen mellan dessa var signifikant med 

r=0,167. 
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5. Analys 

Resultaten tyder på att det finns en gradient i skillnader i tandhälsa kopplat till både utbildning 

och ekonomisk utsatthet. Den approximativa variabeln för låg inkomst, ekonomiska 

svårigheter, är den socioekonomiska variabel som har starkast koppling till dålig tandhälsa 

(OR = 3,30)7. När det gäller utbildning har främst lågutbildade en förhöjd risk för dålig 

tandhälsa (OR = 1,95) men högutbildade har en viss riskminskning (OR=0,32). Det ser 

därmed ut att vara de allra mest utsatta grupperna (lägst utbildade och ekonomiskt 

underprivilegierade) som löper störst risk för tandproblem. Dock har det inte funnits möjlighet 

att uttala sig om skillnader för hela inkomstspektrat i den här studien.  

Att uttala sig om storleken på riskskillnaderna för olika SEP-grupper gällande hypotes ett är 

vidare svårt eftersom få studier utformat modeller med samma indikatorer för socioekonomisk 

position (t.ex. är ekonomiska svårigheter ett mått som sällan används).  Tidigare studier har 

dock påvisat att personer som uppfyller minst ett kriterium för social/ekonomisk utsatthet 

(Wamala et al, 2006), har bristande kontantmarginal (Molarius et al, 2008) eller enbart tillhör 

den lägsta inkomst och utbildningskvartilen (Geyer et al, 2010) har ökad risk för dålig 

tandhälsa. Oddskvoterna för dålig självskattad tandhälsa låg i dessa studier mellan 2,21 

(Wamala et al, 2006, s. 1031) och 3,4 (Molarius et al 2014, s. 6) kontrollerat för 

bakgrundsvariabler som ålder och kön. Geyer et al (2010) påvisade i motsats till våra resultat 

att låg utbildning var viktigare än låg inkomst för att förklara dålig tandhälsa. 

Resultaten för hypotes 2 kan påstås ge partiellt stöd för att rökning är en hälsolivsstil som är 

relevant för att förklara sociala skillnader i tandhälsa. Partiellt eftersom det enbart gäller 

skillnader kopplat till ett ungefärligt mått för låg inkomst, men inte utbildning. 

                                                 

7 En avvikelse värd att notera är att oddskvoten för ekonomiska svårigheter i den bivariata analysen 

stiger vid kontroll för ålder, kön och utbildningsnivå. Detta skulle kunna tolkas som att ålder fångar upp 

en del av variansen i ekonomiska svårigheter. Detta på så sätt att äldre personer (som inte är i 

pensionsåldern) både bör ha det relativt gott ställt ekonomiskt, men samtidigt har sämre tandhälsa 

medan yngre personer då de är mindre etablerade på arbetsmarknaden, lever under sämre ekonomiska 

förhållanden men p g a sin ålder också har bättre tänder. Om man då inte konstanthåller för ålder ser 

oddskvoten för av att ha ekonomiska svårigheter mycket mindre ut än den “bör” vara. För att testa 

rimligheten i detta antagande gjordes regressioner mellan ålder och dålig tandhälsa liksom mellan ålder 

och ekonomiska svårigheter. Ålder hade en positiv koppling till dålig tandhälsa och en negativ koppling till 

ekonomiska svårigheter vilket stärker antagandet. 
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Enligt Cockerham är: 1) social position (här mätt som SEP) en faktor som 2) skapar de 

livschanser vilka leder till 3) kollektiva handlingsmönster. När dessa handlingar sedan 

påverkar hälsan utgör beteendemönstren en hälsolivsstil (Cockerham, 2013, s. 138).  

Korstabeller påvisade en förekomst av sociala skillnader i rökning, både på så sätt att lägre 

utbildning och ekonomiska svårigheter var kopplat till högre förekomst av rökning. Rökning 

tycks alltså vara ett (delvis) kollektivt betingat handlingsmönster kopplat till social position 

(på grund av individens möjlighet att överväga och kalkylera inom ramarna för den sociala 

strukturen finns det emellertid en betydande variation (Cockerham, 2013, s. 130). 

Som den logistiska regressionsanalysen sedan påvisade kan beteendet rökning dessutom 

förklara en del av de ekonomiskt utsattas sämre tandhälsa. Avseende denna SEP-variabel 

medför konstanthållning av rökning en riskminskning på 0,49 (motsvarande skillnad för 

utbildning är i det närmaste obefintlig). Den förmodade låga inkomsten bör enligt detta 

synsätt vara vad som skapar förutsättningarna för kollektiva mönster i rökning, genom att 

underlätta chansen att välja/försvåra chansen att välja bort rökning för denna grupp. På vilket 

sätt denna SEP-variabel medför sådana livschanser som antas medföra rökning är emellertid 

okänt (för en vidare diskussion, se diskussionsavsnittet).  

Huruvida rökningens betydelse för den ekonomiskt utsattas sämre tandhälsa kan anses vara 

stark eller svag är svårt att uttala sig om. Detta eftersom studier som använt rökning som 

mellanliggande variabel på ett motsvarande sätt sällan redovisar hur modellerna ändras vid 

inklusion av just denna variabel. Istället adderas ofta ett helt komplex av beteendevariabler 

som avser förklara kopplingen mellan tandhälsa och social position (t.ex. Sabbah, Tsakos, 

Sheiham & Watt, 2009, Haugejorden, Klock, Åstrøm, Skaret & Trovik, 2008, Wamala et al, 

2006). En av dessa studier som mätte självskattad tandhälsa kontrollerade för rökning, 

tandläkarbesök och konsumtion av frukt och grönsaker. Studien påvisade en minskad 

oddskvot på 0,3 (från 1,8 till 1,5) för lågutbildade jämfört med högutbildade vid inklusion av 

beteendevariablerna (Sabbah et al, 2009, s. 301). Jämfört med detta ser den minskning med 

0,49 (från 3,30 - 2,81) som här uppmättes vid enbart kontroll för rökning mycket stor ut.  

Antagandet för hypotes 3 var att den sämre tandhälsan för gruppen med ekonomiska 

svårigheter (ungefärlig låg inkomst) delvis kan förklaras av bristande ekonomisk möjlighet att 

nyttja tandvård. Detta antagande kan här bekräftas fullt ut (även om den bristande möjligheten 

att nyttja tandvård inte kan förklara den sociala skillnaden fullt ut). Oddskvoten för de 

ekonomiskt utsattas dåliga tandhälsa sjönk med en hel enhet vid kontroll för att ha avstått 

sådan vård (från 3,30 - 2,27). I teoretiska termer kan detta på ett mycket konkret sätt anses ge 

stöd åt antagandet att livschanser och dess begränsande inverkan på livsval kan förklara 
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sociala skillnader i tandhälsa. Det teoretiserade förloppet kan förklaras på följande vis: 1) En 

individs position i den sociala strukturen (approximativt låg inkomst) leder till 2) En direkt 

och begränsande inverkan (livschans) på dess möjligheter att 3) Välja (livsvalet) att ägna sig 

åt det hälsorelevanta beteendet att nyttja tandvård, vilket 4) Leder till strukturell ojämlikhet i 

tandhälsa.  

På ett empiriskt plan har även tidigare studier har påvisat relativt kraftiga förklaringar av 

oddskvoter för den sämre tandhälsan bland socialt utsatta vid inklusion av undvikande av 

tandvård. I en studie (Molarius et al, 2014, s. 6) kunde de sjukpensionerades ökade risk för 

dålig självskattad tandhälsa helt förklaras av att de avstod från tandvård. För personer utan 

kontantmarginal (vilket är den grupp som bör likna de med ekonomiska svårigheter mest) 

visades oddskvoten sjunka kraftigt vid kontroll för att avstå tandvård (från 3,4 - 1,6) även om 

skillnaden inte kunde förklaras fullt ut. Wamala et al (2006, s. 1031) påvisade också att den 

högre dentala ohälsan bland personer som levde i social/ekonomisk utsatthet (mätt med ett 

index för sådan utsatthet) sjönk vid kontroll för att avstå tandvård.  

Detta är i linje med föreliggande studies resultat. Att avstå tandvård av ekonomiska skäl 

tycks vara av stor betydelse för sociala skillnader kopplade till ekonomiska svårigheter. 

Variabeln kan dock inte på ett heltäckande vis förklara den tänkta låga inkomstens koppling 

till tandhälsa. En stor del av den ekonomiska utsatthetens roll kvarstår fortfarande oförklarad. 

Till skillnad från i hypotes 2 kan här dock verkligen styrkas att det är livschanserna som är 

verksamma som förklarande faktor. 

6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att testa om Cockerhams hälsolivsstilsteori är tillämpbar för att 

förklara mekanismerna bakom socioekonomiska skillnader i tandhälsa särskilt kopplat till 

livschanser och livsval. Hypoteserna antog att 1) Det finns en social gradient för skillnader i 

tandhälsa kopplat till utbildning och (låg) inkomst och att 2) Dessa skillnader delvis kan 

förklaras av rökning och att 3) Skillnaden kopplad till låg inkomst delvis kan förklaras av 

bristande ekonomisk möjlighet att nyttja tandvård. Som nämnts kunde hypotes ett bekräftas 

medan hypotes två och tre också erhöll visst stöd. Tydligast framgick att de grupper med lägst 
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utbildningsmässiga- och ekonomiska resurser var de grupper som var mest utsatta för dålig 

tandhälsa. 

6.1 Begränsningar 

Cockerhams livsstilsteori har i denna studie varit något svårtillämpad. Delvis beror det på att 

den kan kategoriseras som en “grand theory” och beskriver sociala mekanismer på mycket 

hög abstraktionsnivå. Delvis beror det på att teorin är en sammansmältning av en rad teorier 

av Weber (klass), Mead (socialisation) och Bourdieu (habitus). Alla dessa begrepp är relativt 

abstrakta och svåra att mäta samtidigt som teorin tycks ge ske av att ge en allomfattande 

förklaring av mycket komplexa skeenden. 

Föreliggande studie har därför inte gjort anspråk på att testa samtliga av dessa begrepp. 

Prövningen har främst avgränsats till begreppen livschanser, (begränsade) livsval och har 

dessutom använt Cockerhams syn på hälsolivsstil som en tolkningsbakgrund för att förstå det 

individuella handlandets beroende av social kontext och social position. Detta som en motvikt 

till de tendenser att individualisera hälsoskillnader vilket, som nämnts, är relativt vanligt inom 

epidemiologisk forskning (Lomas, 1998). Sammanfattningsvis hade det möjligen varit mer 

användbart att utgå från en mer konkret och avgränsad teori. En stor fördel är dock att teorin 

är användbar och flexibel, samt att den täcker in den problematik som varit i fokus under 

denna studie. 

Ett uppenbart validitetsproblem gällande den tänkta inkomstvariabeln i denna studie är att 

den mäter förekomsten av ekonomiska svårigheter snarare än inkomst. Därmed kan gruppen 

som svarat jakande på frågan även tänkas omfatta personer som t.ex. har en relativt god 

inkomst men som har svårigheter att hantera sin ekonomi. På så sätt är det möjligt att även 

kopplingen mellan impulsiva personlighetsdrag och dålig tandhälsa fångas upp när man mäter 

en tänkt koppling mellan låg inkomst och tandhälsa (det kan dock tänkas vara mindre 

sannolikt att denna grupp är speciellt stor). Utöver detta är det möjligt att många med en låg 

inkomst trots detta inte har några svårigheter att betala sin hyra och liknande. Med detta i 

åtanke kan det finnas skäl att tolka variabeln såsom ett uttryck för SEP med försiktighet.  

Ett ytterligare validitetsproblem med variabeln ekonomiska svårigheter är att den kan 

tänkas mäta ungefär samma företeelser som avstått tandvård av ekonomiska skäl eftersom 

dessa båda frågar respondenterna om deras ekonomi. Även om respondentens undvikande av 

tandvård av ekonomiska skäl inte endast behöver bero på brist på ekonomiska tillgångar 

uppvisade dessa variabler en viss kollinjäritet. Samvariationen var inte så stor att den 
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orsakade problem i regressionsanalysen, men det kan vara ett tecken på att dessa båda 

variabler i viss mån mäter samma fenomen.  

Bland utrikes födda (Statistiska centralbyrån, 2014:6), likväl som bland äldre (Statistiska 

centralbyrån, 2015), är lågutbildade för övrigt överrepresenterade jämfört med resten av 

befolkningen. Det är därför möjligt att låg utbildning i någon mån mätt etnicitet och ålder 

också (även om kontroll för ålder i viss mån bör ha motverkat det sistnämnda). Dessutom har 

utrikes födda (Hjern & Grindefjord 2000) och äldre personer oftare sämre tänder (Petersen & 

Yamamoto, 2005). Därmed kanske den låga utbildningen i viss mån fångade upp effekten 

som följer på tandhälsa av att vara gammal eller tillhörandes en etnisk minoritet. Dock är 

utbildningsrelaterade skillnader etablerade i tidigare forskning även vid kontroll för etnicitet 

(Hjern & Grindefjord, 2000). 

Vad gäller den interna validiteten kan en invändning som möjligen äger viss relevans vara 

att sambandets riktning inte kan fastställas på grund av studiens tvärsnittsdesign. Här har 

antagits att dåliga tänder är ett resultat av socioekonomisk position men det går inte att bevisa 

att det inte kan förhålla sig på motsatt sätt. Som tidigare nämnts visade en forskningsöversikt 

över sambandet mellan socioekonomi och tandlossning att färre longitudinella studier än 

tvärsnittsstudier kunde bekräfta förekomsten av ett sådant (Klinge & Nordlund, 2005, s. 323). 

Detta kan möjligen bero på att det finns en effekt i motsatt riktning. Moeller, Singhal, Al-

Dajani, Gomaa och Quiñonez, (2015) visade i sin studie att människor med dålig tandhälsa i 

hög grad skuldbeläggs. De med dålig tandhälsa ansågs lida av detta dels på grund av dålig 

livsstil, dels på grund av att de ansågs fatta dåliga ekonomiska beslut för att inte bli 

exkluderade. Om dessa fördomar sedan leder till diskriminering på arbetsmarknaden (på 

motsvarande sätt som visats vara fallet för andra utseendebaserade fördomar kopplade till 

övervikt av Klassen, Jasper & Harris, 1993) kan det tänkas att det förekommer en viss s.k. 

selektion. 

Vad gäller hypotes två kan validiteten ifrågasättas då anledningen till den högre tendensen 

till rökning bland sämre bemedlade inte nödvändigtvis måste bero på livschanser utan skulle 

kunna vara kopplat till socialisation (Jackson, Henriksen, Dickinson & Levine, 1997). 

Dessutom går det inte att påstå att tandhälsans koppling till socioekonomisk position testats 

fullt ut eftersom inte yrkesstatus tagits i beaktande. Yrkesstatus ingår i SEP-begreppet och 

anses, enligt Lynch och Kaplan (2000) påverka hälsa främst genom psykosociala faktorer på 

arbetet som farlig eller stressande arbetsmiljö och höga/ouppnåeliga krav. En direkt koppling 

mellan stress och tandhälsa finns det emellertid enbart tvetydiga belägg för (Sisson, 2007, s 

844). Dessutom kan vissa typer av yrkespositioner, som egenföretagare vara svåra att 
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kategorisera på ett adekvat sätt (Galobardes et al 2006). Kategorin kan innefatta både 

betydande kapitalägare och personer med mindre enmansföretag. För avgränsningens skull 

valdes yrkesstatus därför bort men begränsningen bör tas i beaktande vid läsning av studien. 

6.2 Tidigare forskning och slutsatser 

Vad gäller jämförelser med tidigare forskning kan resultaten i likhet med tidigare forskning 

möjligen ses som uttryck för en viss tröskeleffekt av social position (som ju var betydligt mer 

remarkabel för låg än för hög utbildning). Tidigare studier har påvisat vad som tycks vara 

sådana tröskeleffekter för sociala skillnader i tandhälsa för låg DMFT8 (Geyer et al, 2011) 

tandlossning (Sabbah et al, 2009) och dålig självskattad tandhälsa (Sanders et al, 2006) 

kopplat till flera olika indikatorer på social position, medan andra studier inte kunnat påvisa 

en tröskeleffekt men likväl sociala skillnader för självskattad tandhälsa (Sabbah et al, 2007, 

Molarius et al 2014). Mer forskning behövs för att fastställa formen på gradienten för 

tandhälsa. 

Vidare framgick det tydligt att de ekonomiskt utsattas sämre tandhälsa kunde förklaras av 

att de undviker att gå till tandläkaren och röker i högre grad, medan utbildningens roll för 

tandhälsan inte kunde förklaras i den här studien. Att utbildningens roll inte kunde förklaras 

med hälsolivsstilsteorin kan dock möjligen bero på att inadekvata mellankommande variabler 

användes. Om fler tandhälsorelevanta livsstilsvariabler vore tillgängliga (vilket inte var fallet i 

LNU) hade prövningen av teorin kunnat höjas en dimension till att testa ett helt komplex av 

variabler och därmed även förekomsten av ett hälsolivsstilshabitus. Möjligen skulle då 

utbildningens roll kunna analyseras på ett meningsfullt sätt (förutsatt att det är fler 

livsstilsvariabler som är av relevans för att förklara dess roll). 

Teorin måste alltså inte vara oanvändbar för utbildningsrelaterade skillnader men vidare 

forskning behövs angående detta. På vilket sätt rökning var kopplat till de ekonomiskt 

underprivilegierades livschanser gick vidare ej att besvara i denna studie. Fyndet skulle kunna 

bero på att personer som lever under ekonomisk osäkerhet i högre grad ägnar sig åt 

hälsonedbrytande beteenden för att hantera den stress dessa levnadsvillkor ger upphov till, i 

likhet med vad Graham (1987) visat var fallet för socialt utsatta kvinnor. Om detta var 

anledningen till de ekonomiskt utsattas högre tendenser till rökning i denna studie, kan 

resultatet vara att betrakta som ett resultat av livschanser. Detta på så sätt att individens 

                                                 

8Decayed/Missing/Filled Teeth-index (för en vidare beskrivning se Geyer et al, 2010). 
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position i den sociala strukturen (inkomst) utövar ett tryck vilket den enskilde tvingas hantera. 

Här gick emellertid enbart att konstatera att rökning kan betraktas som en socialt stratifierad 

hälsolivsstil. 

För att besvara frågan om hur hade vidare studier behövts genomföras, där frågor om 

rökningens funktion inkluderas i analysen. Vad som däremot framgick tydligt var att 

ekonomiskt utsattas möjligheter att upprätthålla en god tandhälsa kan tolkas som ett uttryck 

för begränsade livschanser, d v s möjlighet att upprätthålla en god tandhälsa. Detta genom 

sämre tillgång till tandvård. 

Sammanfattningsvis tycktes personer med ekonomiska svårigheter likväl som lågutbildade 

uppvisa markant högre risker för dålig tandhälsa jämfört med personer utan sådana 

svårigheter och gymnasieutbildade. Detta medan en relativt låg riskminskning förelåg för 

högutbildade. Resultaten har politiska implikationer då de tydligt påvisar att vägen till 

tandvårdslagens mål om en god och jämlik tandhälsa och tillgång till tandvård 

(Tandvårdslagen 1985:125) fortfarande är lång. Att vara lågutbildad och ekonomiskt utsatt 

innebär de facto en riskfaktor för dålig tandhälsa vilket går på tvärs med officiella 

folkhälsomål. Livschanser, livsval och livsstil visades vidare vara relevanta teoretiska grepp 

för att förstå ekonomiskt utsattas sämre tandhälsa medan mekanismerna för 

utbildningsrelaterade skillnader förblir oförklarade varför mer forskning med fler möjliga 

förklaringsvariabler behövs för denna grupp. Mer forskning för att fastställa formen på 

gradienten för tandhälsa kan också vara att rekommendera. 
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