
 
 

 
ISRN: LIU-IEI-FIL-A--14/01837--SE 

 
 
 
 

 
 

Socioekonomiska faktorers inverkan på 

äldres hälsa 
En jämförelse mellan kommunerna Linköping och 

Norrköping 

Socio-economic factors’ effect on the health of the 

elderly 
A comparison of the municipalities of Linköping and Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Andersson & Stina Öberg 

Vårterminen 2014 

 

Handledare: Gustav Tinghög 

 

 

 

Masteruppsats i nationalekonomi, 30 högskolepoäng 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Linköpings universitet 



1 
 

Sammanfattning 

Den svenska befolkningen blir allt äldre, och denna förskjutning av 

befolkningssammansättningen leder till ett ökat behov av vård och omsorg. Den 

utmaning som detta medför för samhället motiverar att närmare studera vad som 

påverkar hälsan specifikt hos målgruppen äldre. Studien utgår från ett nytt datamaterial 

från en omfattande enkätundersökning besvarad av äldre invånare i Linköpings och 

Norrköpings kommun. Med Grossmans hälsoekonomiska modell som ramverk ämnar 

studien med kvantitativ metodik analysera vilken påverkan modellens faktorer har på 

äldres hälsa. 

För att möta syftet valde författarna att i regressionsanalys tillämpa modellen ordered 

probit och skatta effekterna av socioekonomiska faktorer och levnadsvanor på 

individers självrapporterade hälsa. Studien omfattade tio förklaringsvariabler i ett 

datamaterial omfattande 6 300 objekt. 

Resultatet visar att i en reducerad modell finns indikationer på att högre inkomst och 

utbildning kan leda till bättre hälsa i äldre, vilket överensstämmer med Grossmans 

teori. Utbildning uppvisar dock ej statistisk signifikans efter att förklaringsvariabler för 

levnadsvanor – rökning, fetma, alkoholmissbruk och motionering – introducerats i 

modellen. Författarna presenterar hypotesen att resultatet kan förklaras av att både 

utbildning och levnadsvanor fångas upp av en bakomliggande variabel – individens 

tidspreferens. Vidare finner författarna att Linköpingsbor i överensstämmelse med 

tidigare jämförelser anger en högre hälsonivå än Norrköpingsbor. Variabeln 

kommuntillhörighet visar sig vara signifikant efter kontroll av samtliga av studiens 

förklaringsvariabler, vilket kan tyda på en underliggande skillnad mellan kommunerna 

med avseende på kultur och socialt arv bortsett från effekter av levnadsvanor, 

utbildning och inkomstnivå. 

 

Nyckelord: Hälsoekonomi, Hälsa, Grossman, SES, RII, Äldre, Inkomst, Utbildning, 

Åldrande, Kommun. 
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Abstract 

The Swedish general population is ageing, and this shift of demographics leads to an 

increased societal need for health- and social care. The challenge this implies for society 

motivates further study of which parameters affect the health of the elderly specifically. 

This study is based on a new dataset from a comprehensive survey of elderly 

inhabitants of the Swedish municipalities of Linköping and Norrköping. With 

Grossman’s model of health production as a theoretical framework, the study aims to 

analyse which effect the models factors have on the health of the elderly. 

To satisfy the goals of the study, the authors applied regression analysis with the model 

ordered probit and estimated the effects of social-economic factors and lifestyle habits 

on self-reported health levels. The study covers ten regressors from a dataset of 6 300 

subjects. 

Results from a basic model show that there are grounds to believe that higher income 

and education can lead to better health in the elderly, which is consistent with 

Grossman’s model. When regressors for lifestyle habits – smoking, obesity, alcohol 

abuse and exercise – are included in the regression model, regressors for the 

respondents education level no longer show statistical significance. The authors present 

the hypothesis that both education and lifestyle habits can be explained by an 

underlying variable:  the individual’s time preferences. Furthermore, the authors find 

that the inhabitants of Linköping report a higher level of health than the inhabitants of 

Norrköping, in accordance with earlier comparisons between the municipalities. The 

variable for municipality exhibits statistical significance after factoring in all of the 

regressors included in the study, which could indicate an underlying difference between 

the inhabitants of the municipalities with respect to culture and social legacy, apart 

from the examined effects of lifestyle habits, education and level of income. 

 

Key words: Health economics, Health, Grossman, SES, RII, Elderly, Income, Education, 

Ageing, Age, Municipality.  
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Begreppslista 

EQ-5D: EQ-5D är en hälsoprofil-standard utvecklad av EuroQol Group som består av 

fem delfrågor som beskriver respondentens hälsotillstånd utifrån fem kategorier. De 

fem kategorierna utgörs av rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär 

och oro/nedstämdhet. 

ISCED: International Standard Classification of Education, ett klassificeringssystem för 

utbildning från UNESCO. 

Listwise deletion: Avlägsnande av hela objektet från materialet. 

Mersenne Twister: En pseudoslumptalsgenerator som används för att producera en 

skenbart slumpmässig serie tal. 

QALY: Quality Adjusted Life Years, eller kvalitetsjusterade levnadsår. Ett 

hälsoekonomiskt mått som kombinerar dels levnadsår, dels livskvalitet. I måttet 

representerar 0 tillståndet död medan 1,0 representerar full hälsa. Vikten kan även bli 

negativ om tillståndet anses vara värre än döden. Den tid en individ befinner sig i ett 

visst tillstånd viktas med värdet för preferensen av det tillståndet. 

VAS: Visuell Analog Skala består av en skala från 0 till 100 där 0 representerar sämsta 

tänkbara tillstånd och 100 representerar bästa tänkbara tillstånd. Respondenten svarar 

med den siffra som bäst motsvarar upplevt hälsotillstånd. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Flertalet av världens i-länder ser idag sin befolkningssammansättning förskjutas där äldre 

utgör en allt växande andel av den totala befolkningen. Om 20 år förväntas var fjärde 

invånare i Sverige att vara över 65 år.1 Därtill utgör åren efter pensionen den fas i livet där 

hälsoproblem medför ett större vårdbehov än tidigare.2 Det kan därför motiveras utifrån ett 

samhällsmässigt perspektiv att det finns ett intresse att undersöka hälsa och livskvalitet 

specifikt för målgruppen äldre. Mot bakgrund av detta frågar vi oss vilka faktorer som 

påverkar äldres hälsonivåer och individers efterfrågan på hälsa. 

En mikroekonomisk teori bakom individers efterfrågan på hälsa ges av hälsoekonomen 

Michael Grossman i den välkända Grossman-modellen.3 Modellen tillämpar konsumtions- 

och investeringsteori för att på individnivå analysera hur efterfrågan på hälsa formas. 

Individer antas maximera sin nytta utifrån produktion av hälsokapital eller övrig aktivitet, 

givet begränsade resurser av tid och pengar. Åldrande utgör i modellen en betydande faktor 

för individens hälsorelaterade beslut. 

Ytterligare två kritiska faktorer i Grossman-modellen är de socioekonomiskt betingade 

indikatorerna inkomst och utbildning.  Tidigare studier som fokuserat på individer i 

arbetsför ålder visar i regel på en tydlig koppling mellan socioekonomiska faktorer och hälsa, 

där individer med högre inkomst- och utbildningsnivå uppger bättre hälsa.4 De studier som 

istället fokuserar på äldre visar inte lika konsekventa resultat5. Flertalet av dessa studier 

pekar dock mot att socioekonomiska skillnader med avseende på hälsa tycks bestå upp i hög 

ålder, men att sambandet avtar. 6  Det har framförts att detta kan bero på att de 

socioekonomiska skillnaderna i sig minskar, vilket skulle kunna förklaras av att de som 

tillhör en högre socioekonomisk grupp med större sannolikhet överlever tills en högre ålder. 

Vidare minskar inkomstskillnaderna mellan individer då merparten äldre pensionerats och 

slutat arbeta.7 

Utifrån hur forskningen har utvecklats sedan Grossman-modellen först presenterades år 

1972 har vikten av att även inkludera icke-medicinsk konsumtion och produktion i modellen 

                                                        
1 Regeringskansliet (2011). 
2 Ackerby et al. (2005). s. 21. 
3 Grossman (1972). 
4 Se exempelvis Huisman, Kunst & Mackenbach (2003), Dalstra et al. (2005) och Mackenbach, Kunst, 
Cavelaars, Groenhof & Geurts (1997). 
5 Marmot & Wilkinson (2006) s. 269. 
6 ibid. s. 286. 
7 ibid. s. 272. 
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framhävts, såsom konsumtion av tobak, alkohol och motionsvanor.8 Dessa variabler, tillika 

uppgifter om inkomst och utbildning, innefattas i ett nytt datamaterial baserat på 

hälsoenkäter utskickade till äldre i Linköpings och Norrköpings kommun. Materialet 

omfattar över 6 000 respondenter från 65 års ålder och uppåt och är kompletterat med 

uppgifter över sjukvårdskostnader och årsinkomst. Undersökningen sammanställdes under 

år 2013. 

1.2 Kommunerna Linköping och Norrköping 

Kommunerna Linköping och Norrköping är av liknande storlek, ligger geografiskt nära 

varandra och delar landsting. Trots dessa likheter finns det stora skillnader i folkhälsa 

mellan de två kommunerna; Linköpingsbor lever i genomsnitt längre än Norrköpingsbor och 

mår i allmänhet bättre. 9  Då kommunerna skiljer sig åt med avseende på historia och 

kulturarv lämpar de sig för en jämförelse där man söker mäta effekten av dessa faktorers 

påverkan på folkhälsa. 

Norrköping har historiskt sett präglats av sina industrier, framförallt den stora 

textilindustrin10, medan Linköping å andra sidan länge kännetecknats som en köp- och 

lärdomsstad, något som förstärkts ytterligare efter grundandet av Linköpings universitet.11 

På senare år har dock skillnaderna utjämnats mellan kommunerna i och med att många 

industrier lagts ned i Norrköping och flera statliga verk förlagts till staden. 12  Det 

nyproducerade datamaterialet lämpar sig till att synliggöra underliggande skillnader mellan 

kommunerna, utöver tydligare indikatorer såsom inkomst och utbildning. Tack vare 

kommunernas likhet kan flertalet yttre faktorer kontrolleras för och historia och social miljös 

inverkan på dagens folkhälsa undersökas. 

Då tidigare jämförelser mellan kommunerna har kommit fram till att folkhälsan är högre i 

Linköping13 skapar det ett intresse att undersöka om detta kan stärkas även i studiens 

datamaterial. Då materialet behandlar äldre som levde och arbetade när kommunerna i 

högre grad påvisade sina mer klassiska karaktärsdrag, bör ovan behandlade effekter 

hypotetiskt sett vara som störst för denna åldersgrupp. 

1.3 Problemformulering 

En åldrande befolkning medför utmaningar för samhället i form av ett ökat vård- och 

omsorgsbehov och av denna anledning är det intressant att undersöka vad som påverkar 

                                                        
8 Leibowitz (2004) s. 664. 
9 Nilsson & Faresjö (2012) s. 22. 
10 Horgby (1990). 
11 Olson (1990). 
12 Horgby (1990). 
13 Nilsson & Faresjö (2012). 
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äldre individers hälsonivå. Det finns få svenska studier i ämnet och överlag råder en oenighet 

kring sambandet mellan socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa hos den äldre 

befolkningen, då denna typ av studier inte uppvisar samma konsekventa resultat som studier 

över den arbetsföra befolkningen. Med hjälp av ett nytt datamaterial över äldres hälsa i 

Linköping och Norrköping kan vi utifrån Grossman-modellen utvärdera vilka faktorer som 

påverkar, och på vilket sätt de påverkar, äldres hälsonivå. 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån Grossman-modellen och de socioekonomiska faktorerna inkomst 

och utbildning analysera äldre individers hälsonivå i kommunerna Linköping och 

Norrköping. 

1.4.1 Frågeställning 

 Hur kan socioekonomiska faktorer förklaras utifrån Grossman-modellen? 

 Hur skiljer sig kommunerna Linköping och Norrköping åt med avseende på 

hälsonivå och socioekonomiska faktorer? 

 Hur överensstämmer funna resultat med resultaten från tidigare forskning? 

1.5 Avgränsning 

Datamaterialet är begränsat till att behandla individer i åldern 65 år och äldre i kommunerna 

Linköping och Norrköping. Då materialet utgörs av tvärsnittsdata kan endast individers 

hälsonivå i en enda tidpunkt analyseras, vilket begränsar tillämpningen av Grossman-

modellen likvärdigt. I en översikt av tidigare forskning har studien begränsats till material 

från i första hand Sverige och i andra hand närliggande europeiska länder. Studien är 

begränsad till tretton undersökningsvariabler. 

1.6 Forskningsbidrag 

Studien är ett bidrag till kunskapen om folkhälsa då den undersöker hur de socioekonomiska 

faktorerna inkomst och utbildning påverkar hälsa hos äldre, ett ämne som är relativt 

outforskat i Sverige. Datamaterialet innehåller vidare uppgifter om rök-, alkohol- och 

motionsvanor, vilka har påvisats ha ett förklaringsvärde för undersökningar av sambandet 

mellan socioekonomiska indikatorer och hälsa. Utifrån genomförd litteraturstudie har få 

svenska hälsostudier som behandlat levnadsvanor i kombination med socioekonomiska 

faktorer hos äldre funnits. Vidare lånar sig materialet till att undersöka svårmätta kvalitativa 

variabler såsom påverkan av historia och kulturarv, då tvillingstäderna Linköping och 

Norrköping jämförs. Slutligen är datamaterialets bredd och djup unikt i dess fokus på äldre 

vilket medfört att fler variabler kunnat undersökas än i flertalet tidigare studier i ämnet. 
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2 Grossman-modellen 

Grossmans modell14 är en utveckling av Gary Becker, Kelvin Lancaster och Richard Muths 

arbete med teorin om hushållsproduktion 15 , men tillämpad på individers beslut med 

avseende på hälsa. Modellen söker ge en mikroekonomisk förklaring till hur individer väljer 

att allokera sin tid och resurser mellan hälsofrämjande konsumtion och investering kontra 

annan konsumtion. Hälsa behandlas som en hushållsproducerad kapitalinvestering som är 

beroende av resurserna tid och insatsvaror. 

2.1 Grundantaganden 

Individen antas vara nyttomaximerande och erhåller nytta från konsumtionen av varor och 

härledd hälsonivå. Konsumtion av varor (Z) medför nytta för individen i period t, medan 

hälsonivå (H) påverkar vilken nytta individen erhåller från konsumtion under perioden. 

Nyttofunktionen maximeras utifrån begränsningarna produktiv tid (TP) och inkomst (Yt ): 

FORMEL 1: Nyttofunktion 

max U = f(Ht,Zt) s.t. TP, Yt. 

Produktiv tid är en begränsad vara som kan delas upp mellan fyra aktiviteter; arbete (TW), 

rekreation (TZ), tid spenderad på att förbättra hälsa (TH) och tid förlorad till sjukdom (TS).  

FORMEL 2: Tidsbudget – Produktiv tid 

TP = TW + TZ + TH - TS. 

Andelen tid som individen spenderar som sjuk antas vara en funktion av hälsonivån: 

FORMEL 3: Tid förlorad till sjukdom 

TS = f(H). 

Tid spenderad i arbete genererar pengar som vidare kan spenderas antingen på konsumtion 

av varor och tjänster som gynnar hälsa (såsom läkemedel och sjukvård), eller på mer rent 

rekreationella varor. Tid spenderad på rekreation eller på att förbättra hälsa medför höjning 

av variablerna Zt respektive Ht under tidsperioden t. Sjukdom och ohälsa medför förlorad tid 

som inte kan bidra till att höja individens nytta. 

Individens inkomst är en annan begränsning i individens maximering av nytta. I modellen 

har man förenklat bort inkomst som inte härstammar från timavlönat arbete. 

                                                        
14 Grossman (1972) och Bhattacharya, Tu & Hyde (2014) ligger till grund för hela kapitlet om inget annat 
indikeras. 
15 Se exempelvis Muth (1966) och Becker & Ghez (1975). 
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FORMEL 4: Individens inkomst 

Yt = TWwt. 

Inkomsten är produkten av den tid som individen väljer att spendera i arbete multiplicerat 

med den lön som erhålls per tidsenhet. 

2.2 Individen som producent av hälsa 

Modellen utgår från individen som en producent till investeringar i sitt hälsokapital: 

FORMEL 5: Produktion av hälsokapital 

Investeringar i hälsa = f(Tt
H, Mt, Ht-1). 

För produktion används inputs i form av tid tillägnad hälsoaktivitet (Tt
H) och 

produktionsvaror för hälsa (M). Föregående periods hälsonivå (Ht-1) innefattas även i 

funktionen då produktionen har avtagande marginalavkastning alltefter stigande hälsonivå. 

Den slutligt erhållna hälsonivån under en period beror på hälsan under föregående period, 

eventuella investeringar och förfall av investering: 

FORMEL 6: Hälsokapital över flera perioder 

Ht = Ht-1 + H(Ht-1, TtH, Mt) - δHt-1. 

Utifrån denna identitet tolkas hälsa som en kapitalstock som kan expanderas genom 

ytterligare produktion och som utsätts för depreciering (δ). I konflikt med investeringar i 

hälsa står produktionen av icke hälsofrämjande nytta: 

FORMEL 7: Produktion av rekreation 

Zt = Z(Tt
Z, Jt, Ht). 

Produktion av ”rekreation” (icke hälsofrämjande produktion, Zt) kräver insatsvarorvaror (J) 

och tid allokerad för produktionen (Tt
Z). Vidare antas individens hälsonivå ha en effekt på 

produktionseffektiviteten i tillverkning. Till skillnad från kapitalstrukturen som förklarar 

hälsonivån antas denna produktion inte ha effekter som består över flera tidsperioder, utan 

bidrar till nytta omedelbart under samma period. 

Då produktionen av både hälsokapital och rekreation är beroende av tid och insatsvaror som 

köps med inkomst, är båda produktionerna beroende av ömsesidigt uteslutande insatsvaror; 

det vill säga att för varje enhet som produceras av rekreation finns det en alternativkostnad 

motsvarande produktionen av hälsokapital. Detta förhållande brukar illustreras med 

produktionsmöjlighetskurvan: 
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FIGUR 1: Produktionsmöjlighetskurvan för Grossman-modellen 

 

 

 

Utmärkande för produktionsmöjligheterna i Grossman-modellen är att hälsonivån påverkar 

hur ofta individen är sjuk (TS), vilket vid lägre investeringsnivåer medför att individen 

spenderar betydande tid som sjuk – tid som inte kan spenderas på rekreation, arbete eller 

hälsofrämjande aktiviteter. Då både produktion av rekreation och inkomst från arbete (som 

används för att köpa insatsvaror) är beroende av hälsonivån (FORMEL 7 och FORMEL 4), 

antar produktionsmöjlighetskurvan ett utseende mer likt det återgivet i till höger i FIGUR 1. 

Givet att hälsonivån påverkar produktionen av rekreation, så medför lägre hälsonivåer att 

mindre produktion av rekreation kan realiseras. Dessa lägre hälsonivåer är därmed inte 

rationellt konsekventa optimeringsstrategier för en nyttomaximerande individ. 

2.3 Effekten av inkomst och utbildning i Grossman-modellen 

Inkomst antas i modellen helt utgöras av den tid som spenderas i arbete (TW) multiplicerat 

med den lön (w) som individen erhåller (FORMEL 4). En höjning av individens lön skulle 

medföra att för varje nivå av tid spenderad i arbete har individen tillgång till mer pengar att 

köpa insatsvaror för än tidigare. Resultatet är att båda produktionerna kan öka. 

T.v. en ordinär produktionsmöjlighetskurva som visar förhållandet mellan två varor med överlappande 

resursbehov. T.h. produktionsmöjlighetskurvan mellan produktionen av hälsokapital (H) och annan 

produktion (Z). Individens hälsonivå ingår i produktionen av Z (se FORMEL 7). 
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FIGUR 2: Produktionsmöjlighetskurvan och inkomst 

 

 

Utbildning har påvisats ha en positiv korrelation med högre hälsonivåer16. Detta skulle i 

enlighet med modellen kunna förklaras av att utbildning medför att individen blir mer 

effektiv i sin förmåga att producera hälsa. Både individens insatsvaror, såsom läkemedel och 

doktorsbesök, samt individens tid som spenderas i produktion, ger högre avkastning per 

enhet vid högre utbildningsnivåer. I praktiska termer innebär detta att högutbildade har 

lättare att tillgodogöra sig vårdsystemet och kan exempelvis kommunicera bättre med läkare 

och planera för sin egen hälsa. Vidare medför utbildning ofta en högre lön vilket ökar 

individens resurser. Marginal Efficiency of Capital-kurvan (MEC) har använts med 

Grossman-modellen för att illustrera förhållandet mellan marginaleffekt och hälsonivå: 

 

                                                        
16 Bhattacharya et al. (2014) s. 42. 

Effekten av inkomst på produktionsmöjlighetskurvan i Grossman-modellen.  
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FIGUR 3: MEC-kurvan - Utbildning 

 

 

Kurvan illustrerar effektsambandet mellan olika nivåer av hälsokapital (x-axel) och 

marginaleffektiviteten för investeringar i hälsokapital (y-axel). Likt tidigare behandlat har 

hälsoinvesteringar en avtagande marginaleffekt vilket illustreras av att kurvan asymptotiskt 

närmar sig x-axeln. Att produktionen av hälsa blir effektivare till följd av högre utbildning 

kan representeras av en kurva förskjuten längst x-axeln. Utbudskurvan för hälsa 

representeras i figuren av ett horisontellt streck på grund av att produktionen är fullständigt 

elastisk. Jämvikt mellan utbud och marginaleffekt indikerar individens optimala 

hälsoinvesteringsnivå. 

2.4 Effekter av åldrande i Grossman-modellen 

Effekten av åldrande på hälsa kan ses i att äldre människor mår sämre än vad de gjort 

tidigare under sina liv. Även om man är väldigt mån om sin hälsa kommer kroppen att 

förfalla med åldern. I modellen innefattas effekterna av åldrande i form av en stigande 

deprecieringstakt på hälsokapital. Detta medför att individen måste ägna allt mer resurser åt 

produktion av hälsa för att upprätthålla tidigare hälsonivå. 

Kurvan illustrerar Marginal Efficiency of Capital. Kurvan flyttas längs x-axeln i och med ökad 

hälsoproduktivitet. Med de effektivare produktionsmedlen som utbildning bidrar till blir det lönsamt för 

högutbildade att investera mer i hälsa än för lågutbildade. 
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FIGUR 4: MEC-kurvan – Åldrande 

 

 

Den ökade deprecieringstakten medför ökande kostnader för utbudet av hälsoproduktion, 

vilket i sin tur medför att investeringar i hälsa blir en dyrare källa till nytta jämfört annan 

konsumtion. Till följd av detta blir produktion av rekreation en mer attraktiv källa till nytta, 

allt annat lika. 

2.5 Optimal hälsoinvestering 

För att uppnå den maximala mängden nytta givet begränsningarna i tid och hälsa söker 

individen distribuera sina resurser optimalt mellan produktion av rekreation och produktion 

av hälsokapital, givet sina preferenser för hälsa och rekreation. Detta optimeringsproblem 

kan illustreras med en figur över optimal produktionsmix: 

 

Ålder medför ökad deprecieringstakt, vilket medför att kostnaderna i utbudsfunktionen ökar och 

utbudskurvan justeras uppåt. Detta medför en lägre jämviktspunkt mellan hälsoinvesteringar och utbud. 

Figuren visar optimal nivå av investering i hälsokapital (MC=MR). 
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FIGUR 5: Optimal produktionsmix 

 

 

Indifferenskurvan indikerar den nyttomaximerande produktionsnivån av hälsokapital och 

rekreation. I denna punkt är marginalnyttan av hälsa lika stor som kostnaden för 

kapitalinvesteringar i hälsa. Individen kan inte uppnå en högre nyttonivå genom att välja en 

annan konsumtions- eller investeringsnivå. Den optimala produktionsmixen antas dock 

förändras då de exogena faktorerna inkomst, utbildning och depreciering av hälsokapital 

förändras. 

Ytterligare en aspekt som särskiljer individers optimala investeringsnivåer mellan varandra 

är individens tidspreferenser. Tidspreferenser avser individens värdering av nyttor som 

utfaller i olika tidpunkter. Med längre tidspreferens diskonteras framtida nyttoavkastning 

lågt och värderas i ett nuvärde som skiljer sig lite från en omedelbar nytta; omvänt medför 

korta tidspreferenser en hög diskontering av framtida nytta. Skillnaden mellan två individers 

tidspreferens kan illustreras via MEC-kurvan. Individen som värderar nytta i framtiden 

högre tjänar mer på att investera i hälsa och finner en jämvikt högre upp på MEC-kurvan än 

den individ som värderar nytta i framtiden lägre. Detta resulterar i att en individ med längre 

tidspreferens kan realisera en högre optimal hälsonivå. Korta tidspreferenser kan däremot 

medföra att individen indirekt väljer en kortare livslängd genom sitt konsumtions- och 

investeringsmönster. 

 

 

Figuren illustrerar optimal fördelning mellan hälsoinput och konsumtion komplett med budgetlinje och 

indifferenskurva. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Utförande 

Genom en litteraturöversikt sammanställdes resultat och kunskap från tidigare forskning 

över ämnet socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa. Litteratursökningen genomfördes 

främst i databasen Scopus men kompletterades med artiklar från Marmot och Wilkinsons 

bok Social Determinants of Health.17 Sökningen inriktades dels på svenska studier som 

undersökte socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa hos befolkningen i allmänhet, dels 

på studier som fokuserade specifikt på äldre. I Scopus användes sökorden socioeconomic, 

factors, inequalities, health, morbidity, elderly, income, education, educational level, 

Sweden, Denmark, Finland, Norway och Germany. En artikel hittades via andra artiklars 

referenslistor. Antalet artiklar i ämnet som finns indexerade i Scopus uppgår till flera tusen. 

För att bearbeta antalet artiklar stiftades ytterligare kriterier för vilka artiklar som ansågs 

relevanta för studien.  

Det huvudsakliga inklusionskriteriet för litteraturöversikten var att artikeln skulle behandla 

skillnader i individers rapporterade hälsa socioekonomiska faktorer. För de artiklar som 

berörde den generella befolkningen begränsades sökningen till de socioekonomiska 

faktorerna inkomst och utbildning och utelämnade artiklar som behandlade social klass. 

Beträffande den äldre befolkningen inkluderades emellertid en artikel med social klass som 

socioekonomiskt mått med motivationen att den var svensk och därmed har ett ökat 

förklaringsvärde i jämförelse med vår studie.  Övriga exklusionskriterier var att artiklarna  

inte baserats från en näraliggande europeisk målpopulation samt artiklar äldre än 30 år.  

Vidare sorterades de artiklar bort som behandlade flera länder med fokus på att jämföra 

effekter mellan länder. Även artiklar som huvudsakligen undersökte hur socioekonomiska 

faktorer påverkar specifikt dödlighet exkluderades. 

3.2 Resultat 

Nedan behandlas resultaten från de artiklar som uppfyllt ovan kriterier uppdelat i 

utbildning, inkomst och social klass, samt i den generella och den äldre befolkningen. 

Avslutningsvis i resultatgenomgången redogörs ytterligare för den europeiska artikeln som 

berör äldre på grund av att den erbjuder en möjlighet till jämförelse med denna studie 

genom måttet RII. 

 

                                                        
17 Marmot & Wilkinson (2006). 
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TABELL 1: Relevanta tidigare studier - Generell information 

Författare, år 
Målpopulation och 

urval 
Datakälla Undersökta faktorer 

Ekonometrisk 

metod 

Cavelaars et al., 

1998. 

Elva europeiska 

länder inklusive 

Sverige, 25-69 år. 

n=274 988 

Nationella 

undersökningar. 

Utbildning. RII. 

Enroth, Raitanen, 

Hervonen och Jylhä, 

2013. 

Finland, 90-107 år. 

n=1 283 

Vitality 90+ studie. Tidigare yrke och 

utbildning. 

Ordered probit-

regression och binär 

logistisk regression. 

Faresjö och 

Rahmqvist, 2010. 

Sverige, 20-64 år. 

n=1 394 

Samhällsbaserad 

enkät. 

Utbildning, 

demografiska 

faktorer, 

levnadsvanor. 

Linjär regression. 

Fritzell, Nermo och 

Lundberg, 2004. 

Sverige, 25-64 år. 

n=7 201 

Swedish living 

condition survey 

(ULF). 

Inkomst, ålder, 

utbildning, 

anställningsform, 

populationsdensitet. 

Logistisk regression. 

Huijts, Eikemo och 

Skalická, 2010. 

Danmark, Finland, 

Norge, Sverige. 25+ 

år 

n=17 801 

European social 

survey (ESS). 

Inkomst, utbildning, 

yrkesklass. 

Logistisk regression, 

RII. 

Huisman, Kunst och 

Mackenbach, 2003. 

Elva europeiska 

länder (ej Sverige), 

60+ år. n=31 350 

European 

community 

household panel 

(Eurostat). 

Utbildning, inkomst. Binär logistisk 

regression, RII. 

Schöllgen, Huxhold 

och Tesch-Römer, 

2010. 

Tyskland, 40-85 år. 

n=2 787,  

“German ageing 

survey”. 

Utbildning, inkomst, 

finansiella tillgångar, 

demografiska 

faktorer. 

Logistisk regression, 

oddskvoter. 

Thorslund och 

Lundberg, 1994.  

Sverige, 77-98 år. 

n=537 

The level of living 

survey of eldely (LLS-

E). 

Social klass. Logistisk regression, 

oddskvoter. 

 

3.2.1 Utbildning 

En vanligt förekommande indikator att undersöka med avseende på socioekonomisk 

ojämlikhet i hälsa är utbildning. Beträffande den generella befolkningen har en svensk studie 

undersökt sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå samt olika livsstilsfaktorer i 

kommunerna Linköping och Norrköping.18 Populationen var i åldern 20-64 år och resultatet 

påvisade stora skillnader i hälsonivå mellan kommunerna; Linköpingsbor mådde bättre än 

Norrköpingsbor. Den betydande skillnaden i hälsonivå förklarades av utbildningsnivå där 

högre utbildning sågs leda till bättre hälsa. En europeisk studie med liknande åldersspann 

                                                        
18 Faresjö & Rahmqvist (2010). 
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kom fram till samma resultat. Ojämlikhet i hälsa med avseende på utbildning förekom i alla 

länder; ju lägre utbildningsnivå, desto högre förekomst av ohälsa.19  

Med avseende på den äldre befolkningen undersöktes utbildnings effekt på hälsa i en tysk 

studie med en population i åldern 40-85 år.20  Resultatet visade att låg utbildning var 

signifikant relaterat till lägre hälsa utifrån de tre hälsomått som användes. Självrapporterad 

hälsa visade även på signifikanta skillnader vid varje utbildningsnivå i den yngsta och den 

mellersta åldersgruppen (40-69 år). Ytterligare en europeisk studie, med en population från 

60 år och uppåt, kom fram till liknande resultat; förekomsten av ohälsa var högre ju lägre 

utbildningsnivå, oberoende av hälsomått. 21  Dessutom tydliggjordes att förekomsten av 

ohälsa ökade med åldern. Det framkom även att ojämlikheterna minskade med åldern hos 

kvinnor, medan mönstret med avseende på män var mer tvetydigt. Dock försvann inte 

ojämlikheterna helt hos vare sig män eller kvinnor. Likaså en finsk studie med fokus på de 

allra äldsta, 90-107 år, påvisade att individer med lägre utbildning mådde sämre.22 Det 

visades även att kvinnor rent generellt hade sämre hälsa jämfört med män, oavsett 

socioekonomisk status.  

3.2.2 Inkomst 

En svensk studie med en population mellan 25 och 64 år undersökte sambandet mellan 

inkomst och hälsa. 23  Författarna kom fram till att ju högre inkomst, desto lägre var 

förekomsten av ohälsa. Sambandet bestod även när man kontrollerade för variablerna ålder, 

utbildning, social klass, anställningsform samt befolkningstäthet. En studie omfattande fyra 

nordiska länder där populationen var 25 år eller äldre fann även en ökning av ohälsa med 

lägre inkomst. 24  Resultatet sträckte sig över alla länder samt båda könen. När man 

kontrollerade för utbildning och yrkesklass blev sambandet svagare men bestod. 

Inkomstrelaterade hälsoskillnader visade sig vara störst i medelåldern och minst bland de 

yngsta och de äldsta.   

I en av de europeiska studierna som behandlar den äldre befolkningen undersökte 

författarna utöver utbildning även hur inkomst påverkade hälsan.25 Resultatet visade på en 

generell ökning av ohälsa med varje lägre inkomstkvintil men både absoluta och relativa 

ojämlikheter visade sig minska med åldern. Bland de äldsta bestod ojämlikheter endast hos 

män, inte kvinnor. I den tyska studien befanns inkomst vara signifikant relaterat till två av 

                                                        
19 Cavelaars et al. (1998). 
20 Schöllgen, Huxhold & Tesch-Römer (2010). 
21 Huisman, Kunst & Mackenbach (2003). 
22 Enroth, Raitanen, Hervonen & Jylhä (2013). 
23 Fritzell, Nermo & Lundberg (2004). 
24 Huijts, Eikemo & Skalická (2010). 
25 Huisman et al. (2003). 
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tre hälsomått, självrapporterad hälsa samt funktionsförmåga.26 Beträffande självrapporterad 

hälsa avtog effekten av inkomst vid hög ålder. Kön befanns vara signifikant relaterat till 

funktionsförmåga, kvinnor hade sämre funktionsförmåga än män och skillnaden ökade med 

åldern. Med avseende på övriga hälsomått fann inte författarna några könsskillnader. 

Förutom inkomst undersöktes även sambandet mellan förmögenhet och hälsa då författarna 

menade att inkomst inte helt kunde reflektera individens finansiella ställning i högre åldrar 

eftersom majoriteten inte längre arbetar. Dock visade sig resultatet till stora delar likna det 

som erhölls med inkomst som socioekonomisk indikator förutom att effekten av 

förmögenhet inte avtog med åldern.  

3.2.3 Social klass 

Social klass är ytterligare ett mått som förekommer i studier som behandlar socioekonomisk 

ojämlikhet i hälsa. Detta kan inte betraktas som ett exakt mått i studier av äldre eftersom 

populationen då oftast står utanför arbetsmarknaden och därtill har många kvinnor inte 

förvärvsarbetat i någon större utsträckning.27 Emellertid fanns en studie av intresse då den 

behandlar en svensk population, med social klass som socioekonomiskt mått.28 Populationen 

var mellan 77 och 98 år och delades in i fyra sociala klasser: okvalificerade kroppsarbetare, 

kvalificerade kroppsarbetare, icke kroppsarbetare/yrkesmän samt 

lantbrukare/egenföretagare. Icke kroppsarbetare/yrkesmän var den sociala klass som hade 

minst andel respondenter med hälsoproblem och var betydligt friskare än övriga klasser. 

Kvinnor i alla åldersgrupper mådde betydligt sämre än män med avseende på 

självrapporterad hälsa samt smärta och värk. Skillnaderna i hälsa med avseende på klass 

visade sig vara tydligare hos män än hos kvinnor. 

3.2.4 Sammanfattning 

Beträffande den generella befolkningen är resultatet entydigt; högre utbildning respektive 

inkomst leder till högre hälsonivåer oavsett kön och vilket hälsomått som tillämpas. Även 

den äldre befolkningen visar i regel på ett samband mellan socioekonomisk status och hälsa 

men inte lika konsekvent som den generella befolkningen. Beroende på hälsomått och 

åldersspann förändras styrkan i sambandet och uteblir ibland helt. Utbildning visar något 

mer konsekventa resultat jämfört med inkomst. Med avseende på kön tycks studierna visa på 

ett i högre grad bestående samband mellan socioekonomisk status och hälsa hos män 

jämfört med kvinnor i högre åldrar. Därtill visar ett par av studierna att kvinnor generellt 

sett mår sämre än män. Resultatet från den socioekonomiska indikatorn förmögenhet i den 

                                                        
26 Schöllgen et al. (2010). 
27 Marmot & Wilkinson (2006) s. 271. 
28 Thorslund & Lundberg (1994). 
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tyska studien visade inte på några större skillnader jämfört med resultatet från inkomst i 

samma studie.  

3.2.5 Relative Index of Inequality  

Tre av studierna använder sig av effektmåttet Relative Index of Inequality (RII) för att 

undersöka hur inkomst och utbildning påverkar hälsa mellan olika åldersgrupper och mellan 

könen. RII ger upphov till ett index-värde som visar på hur stora skillnader det finns i hälsa 

med avseende på socioekonomiska faktorer – ju högre mått desto större skillnader.29 30Den 

av studierna som är av störst relevans är  Huisman, Kunst och Mackenbach då den fokuserar 

enbart på äldre. Författarna utgick från enkätrespondenters självrapporterad hälsa där man 

valde att undersöka förekomsten av dålig hälsa definierad utifrån generell hälsa värderad 

efter en femgradig skala; svar som understeg ”god hälsa” (fyra på skalan) fick indikera dålig 

hälsa. Korrelationen mellan de socioekonomiska faktorerna inkomst och utbildning med 

självrapporterad hälsonivå skattades och ett index etablerades. 

TABELL 2: Huisman, Kunst & Mackenbach - RII (inkomst och utbildning) 

 Huisman, Kunst, Mackenbach 

Åldersgrupp Frekvens av ohälsa RII inkomst RII utbildning 

Män 65-69 53,2 % 3,02 3,57 

 70-79 63,4 % 2,08 3,12 

 80+ 72,5 % 2,34 2,73 

Kvinnor 65-69 61,1 % 2,62 4,55 

 70-79 70,4 % 2,00 3,20 

 80+ 75,0 % 1,18 3,15 

 

Författarna fann att för både kvinnor och män indikerade RII att ojämlikheter i regel 

minskar med åldern, med avseende på både inkomst samt utbildning, i måttet 

självrapporterad hälsa. Effekterna av inkomst visade sig vara större för män än för kvinnor. 

3.3 Hur ser sambandet ut? 

Huruvida det är den nuvarande socioekonomiska situationen som är avgörande eller om 

händelser tidigare i livet också påverkar den aktuella hälsan finns det flera teorier om. 

Marmot och Wilkinson menar att ekonomiska svårigheter under uppväxten samt utbildning 

troligtvis är sådana faktorer som påverkar hälsan även senare i livet, ett påstående de 

baserar på ett antal studier.31 Detta menar de beror på att man under utbildningen styr in sitt 

                                                        
29 Mackenbach & Kunst (1997) s. 761-762. 
30 En utförlig beskrivning av måttet samt hur det beräknas finnes i kapitel 4 Metod. 
31 Dahl & Birkelund (1997) och Parker et al. (1994). 
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liv på en viss bana, både socialt och ekonomiskt sett. Dessutom kan utbildningen främja ett 

hälsosamt beteende och skapa en medvetenhet om olika alternativ för att hantera ohälsa.32  

Emellertid kvarstår frågan om kausalitet. Det kan vara så att de individer med bättre hälsa i 

ungdomen med större sannolikhet kan nå en högre utbildningsnivå, och därmed ett yrke 

med högre status och högre inkomst. Ett sätt att undersöka kausaliteten är att kontrollera för 

tidigare hälsotillstånd i ett longitudinellt datamaterial. Flera studier visar då att sambandet 

kvarstår även efter kontroll av tidigare hälsotillstånd.33 En amerikansk studie framlade dock 

att sambandet går åt båda hållen.34 

Ytterligare en möjlighet är att både hälsa och socioekonomisk status beror på en tredje 

variabel. Ett förslag är att denna tredje variabel är tidspreferenser.35 Individer som till högre 

grad kan motstå frestelserna av kortsiktig konsumtion skulle då med större sannolikhet 

investera i både hälsa och utbildning jämfört med individer som vill se effekter direkt. En 

studie som testade denna hypotes kom fram till att utbildningens effekt på hälsa minskar när 

tidspreferens inkluderas i modellen men försvinner inte helt och förblir signifikant.36 

  

                                                        
32 Marmot & Wilkinson (2006). 
33 Se exempelvis Camacho, Strawbridge, Cohen & Kaplan (1993) och Swain (1993). 
34 Maddox, Clark & Steinhauser (1994). 
35 Bhattacharya et al. (2014). 
36 van der Pol (2010). 
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4 Metod 

4.1 Data 

4.1.1 Källa 

Datamaterialet som ligger till grund för denna studie hämtades från en enkätundersökning 

genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Linköpings universitet. 

Enkätundersökningen genomfördes under perioden oktober 2012 till mars 2013 och ämnade 

undersöka äldres hälsa i Norrköpings och Linköpings kommun i Östergötlands län. Urvalet 

uppgick till 10 000 personer, 47 av dessa exkluderades på grund av övertäckning (vilket 

innebär att de egentligen inte skulle ha ingått i urvalet) och totalt 6 611 personer besvarade 

frågeblanketten. Detta motsvarade 67,2% av urvalet.37 Undersökningen bestod även av en 

anhörigenkät men denna innefattas inte i denna studie. 

Enkätundersökningen genomfördes utifrån ett stratifierat urval som fördelades jämnt i fem 

kohorter baserade på individernas ålder: 

TABELL 3: Stratum, urval, respondenter 

Stratum Ålder Målpopulation
38

 Urval 
Respondenter 

(svarsprocent) 

Objekt efter 

rensning 

1 65 - 69 15 951 2 000 1 488 (74,4%) 1 435 

2 70 - 74 11 901 2 000 1 496 (74,8%) 1 445 

3 75 - 79 8 838 2 000 1 397 (69,85%) 1 343 

4 80 - 84 6 789 2 000 1 251 (62,55%) 1 189 

5 85+ 7 395 2 000 979 (48,95%) 940 

Totalt 65+ 49 320 10 000 6 611 6 352 

 

Enkäten, benämnd Äldres hälsa i Norrköpings och Linköpings kommun, utformades av 

Linköpings universitet. Den omfattade 49 frågor kring ämnet hälsa och personlig 

tillfredsställelse med hälsa. 39  Frågorna formulerades utifrån erkända instrument för 

utvärdering, vilket möjliggör jämförelser med tidigare studier i ämnet. Därtill granskades 

frågorna av en mättekniker för att minska risken för mätfel. Granskningen avsåg även att 

                                                        
37 SCB (2013): Teknisk Rapport - En beskrivning av genomförande och metoder - Äldres hälsa i 
Norrköpings och Linköpings kommun s. 2. 
38 Redovisade siffror över population överensstämmer ej med vad som angivits i Teknisk Rapport. Detta 
är för att vi har för undersökningen mer uppdaterad information än vad som fanns tillgängligt när 
rapporten skrevs. Populationens storlek är baserad på data från SCB över ålder och antal individer som är 
folkbokförda i kommunerna den 31 december 2013. 
39 SCB (2013) s. 3. 
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säkerställa att frågorna var anpassade efter äldre då de ofta lider av nedsatt kapacitet i 

arbetsminnet 40  samt nedsatt syn 41 . Ett informationsbrev skickades ut tillsammans med 

enkäten som innehöll uppgifter om bland annat undersökningens bakgrund och syfte samt 

vilka som stod bakom undersökningen.42 Två påminnelser skickades ut till dem som inte 

besvarat enkäten. 43  För att kontrollera att rätt person besvarat enkäten jämfördes 

enkätsvaren för kön och födelseår med motsvarande uppgifter från SCB; dock kan SCB ändå 

inte garantera att rätt person själv besvarat enkäten.44 

SCB och Linköpings universitet kompletterade enkäten med ett antal variabler. Från SCB 

omfattades dessa av civilstånd, födelseår, kommun, födelseland, medborgarland, 

sammanräknad förvärvsinkomst 45  samt sjukförsäkringsnyttjande. Från Socialstyrelsen 

hämtades information om uttag av läkemedel, från Landstinget i Östergötland hämtades 

uppgifter om konsumtion av sjukvård och från kommunerna hämtades information över 

bruk av hemtjänst, särskilt boende och kommunala sjukvårdsinsatser.46 

4.1.2 Undersökningsvariabler 

Utifrån de 49 frågor som besvarats i enkäten samt den kompletterande informationen valdes 

de undersökningsvariabler ut som hade störst relevans för studiens mål och syfte: 

Hälsomått 

VAS (Visual Analogue Scale): VAS erbjuder en hög grad av känslighet då respondenten 

kan fylla i ett tal mellan 0 och 100. För jämförbarhet med övriga hälsomått kodades denna 

variabel om till att utfalla mellan 0 och 147. 

EQ-5D-profil över livskvalitet: Enkätens version av EQ-5D gav respondenten tre 

svarsalternativ i en skala för vardera kategori (EQ-5D-3L). För att möjliggöra rangordning 

och tolkning av dessa tillstånd har EuroQol:s index baserat på en studie över en population i 

Storbritannien48 använts. Detta medför att svaren från en EQ-5D-profil kan översättas till en 

kardinalskala av QALY-vikter som bör motsvara respondentens hälsotillstånd. Till skillnad 

                                                        
40 ibid. Bilaga 6, s. 4. 
41 ibid. s. 5. 
42 ibid. s. 5. 
43 ibid. s. 4.  
44 ibid. s. 5. 
45 “Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I 
inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra 
skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.” SCB (2012), definition.  
46 SCB och Linköpings universitet (2012), Äldres hälsa i Norrköpings och Linköpings kommun, 
frågeblankett.  
47 [Respondentens svar] / 100. 
48 Szende, Oppe & Devlin (2010).  
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från en ordinalskala som endast värderar ordning kan en kardinalskala påvisa det 

kvantitativa avståndet mellan olika alternativ. 

Fysisk hälsa angivet efter ordinalskala: Respondenterna fick svara på hur de upplevde 

sin kroppsliga hälsa utifrån en sexgradig skala: 1=Mycket otillfredsställande, 

2=Otillfredsställande, 3=Ganska otillfredsställande, 4=Ganska tillfredsställande, 

5=Tillfredsställande och 6=Mycket tillfredsställande.  För jämförbarhet med övriga 

hälsomått kodades denna variabel om till att utfalla mellan 0 och 149. 

Individegenskaper 

Ålder: Respondentens ålder generaliserades fram utifrån det födelseår som angivits i 

enkäten. 

Kön: Information över respondentens kön har hämtats från enkäten. 

Kommun: Information över individens hemkommun har hämtats från enkäten. 

Född utomlands: Uppgifter över individens födelseland var en del av den kompletterande 

informationen som inhämtats från SCB. För studien kodades en indikatorvariabel som anger 

om respondenten fötts i annat land än Sverige. Variabeln inkluderades för att påvisa 

eventuella skillnader i hälsa beroende på födelseland. 

Inkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst. Variabeln logaritmerades för att motverka 

heteroskedasticitet. 

Utbildning: Respondentens högsta utbildning utgjordes av fyra alternativ; 

grundskola/folkskola/realskola, gymnasie- eller yrkesutbildning (2 år eller längre), 

högskoleutbildning/universitetsstudier 1-2 år, samt högskoleutbildning/universitetsstudier 

3 år eller längre.  

BMI som indikerar fetma: Utifrån den vikt och längd respondenten angivit i enkäten 

kunde deras Body Mass Index (BMI)50 räknas ut. Vi skapade en variabel som indikerar om 

en respondent har ett BMI-värde på 30 eller över, vilket indikerar fetma.51 Variabeln krävde 

viss bearbetning då vissa observationer tydde på att vara inmatningsfel och inte kunde 

tänkas motsvara respondentens verkliga längd och vikt. Se bilaga för mer information.52 

Motion: Respondenten fick besvara följande fråga: ”Under en genomsnittlig 7-

dagarsperiod, hur många gånger under din fritid ägnar du dig åt följande typer av 

                                                        
49 [Respondentens svar] / 6. 
50 BMI=kg/m2. 
51 WHO (2004). 
52 Se Bilaga - Längd och vikt. 
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motions- eller träningsaktiviteter?” 53  De olika typerna av träning utgjordes av lätt 

motion/träning, måttligt ansträngande motion/träning samt ansträngande/intensiv 

motion/träning. Aktiviteten skulle utföras under minst 15 minuter per tillfälle för att räknas. 

En indikatorvariabel kodades som indikerar om respondenten motionerat måttligt 

ansträngande eller ansträngande under en genomsnittlig 7-dagarsperiod. På grund av hur 

frågan presenterats i enkäten besvarade mycket få respondenter att de ägnade sig åt 

motionsalternativen 0 gånger per vecka. I stället sågs tecken som talar för att de underlåtit 

att besvara dessa frågor alls när motion inte var relevant. Till följd av detta godtog vi alla 

bortfall som en indikation att värdet bör vara 0 för denna undersökningsvariabel. 

Rökare: Respondenten fick besvara om hon rökte eller hade rökt tidigare i livet. Det visade 

sig att det var mycket få äldre som var rökare när enkäten fylldes i, men betydligt fler som 

rökt någon gång under sitt liv. Då såväl tidigare som nuvarande rökning bör uppvisa effekt 

på aktuell hälsonivå, kodades en indikatorvariabel som anger om respondenten röker eller 

tidigare varit rökare under sitt liv. 

Alkoholmissbruk: För att undersöka alkoholvanor hos respondenterna formulerades de 

alkoholrelaterade frågorna i enkäten utifrån ett formulär bestående av fyra frågor kallat The 

CAGE Questionnaire. Frågeställningen har visat sig tillförlitligt indikera om respondenten är 

alkoholmissbrukare eller ej genom en studie som påvisade att ett jakande svar på två eller 

fler frågor uppvisade 89 % korrelation med medicinsk alkoholism i ett urval bestående av 

både alkoholmissbrukare och icke alkoholmissbrukare.54 En indikatorvariabel konstruerades 

i denna studie för att ange om respondenten sannolikt är alkoholmissbrukare. 

4.1.3 Naturlig censurering av datamaterialet 

Då materialet behandlar en population bestående av äldre individer och studien avser 

undersöka deras hälsotillstånd bör det anmärkas att materialet lider av en naturlig 

censurering; individer med låg hälsonivå tenderar att dö tidigare och ge upphov till en 

censurerad bild av variablers påverkan på hälsa. De individer som tillhör de högre 

socioekonomiska grupperna överlever längre upp i åldrarna vilket gör att de 

socioekonomiska skillnaderna utjämnas.55 

Med avseende på jämförelser mellan kommunerna kan detta medföra viss snedvridning av 

resultaten. En tidigare studie kom fram till att män i Linköping lever i genomsnitt ca två år 

längre än män i Norrköping medan kvinnor i Linköping lever i genomsnitt 1,5 år längre än 

                                                        
53 SCB och Linköpings universitet (2012) s. 2. 
54 Mayfield, McLeod & Hall (1974). 
55 Marmot & Wilkinson (2006). 
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kvinnor i Norrköping.56 Troligtvis leder detta till att hälsoskillnaderna inte är så stora mellan 

kommunerna som de skulle ha varit ifall medellivslängden inte skilde sig åt i så hög grad. 

4.1.4 Behandling av datamaterial 

4.1.4.1 Stratumvikter 

Då urvalsmängden och antalet respondenter inte motsvarar åldersfördelningen i 

målpopulationen blir de äldre individernas svar överrepresenterade och de yngres svar 

underrepresenterade i datamaterialet. För att uttala sig om målpopulationens egenskaper 

med avseende på hälsa krävs därför att objekten tillskrivs så kallade stratumvikter som 

korrigerar för ett icke-representativt urval. 

Stratumvikterna skapades genom att utgå från SCB:s statistik över befolkningsantal i de två 

kommunerna, redovisade efter kön och i åldersgrupper om fem år. Vikterna beräknades med 

hjälp av en viktningsfunktion: 

FORMEL 8: Stratumvikt 

            
       

       
 57 

Uppdelningen av målpopulationen i kommuntillhörighet, kön och åldersgrupp medförde 20 

stratumvikter som korrigerar för att stickprovet inte är representativt för målpopulationen 

utifrån dessa parametrar. Detta möjliggör att målpopulationens egenskaper kan uppskattas 

utan snedvridning mot äldre stratum. Vidare information över stratumvikter finns i bilaga.58 

4.1.4.2 Bortfall och rensning 

Då materialet är baserat på data från enkäter led det av bortfall i flera 

undersökningsvariabler, ett vanligt problem med enkätdata. Bortfall i enkätfrågan som anger 

vilken kommun - målpopulationens kommuner eller annan kommun - som respondenten är 

bosatt i, utsattes för listwise deletion (avlägsnar hela objektet från materialet) för att undvika 

övertäckning. Vidare uteslöts alla respondenter som trots uppgifter från SCB:s bokföring 

uppgivit att de ej tillhör undersökningens kommuner. Efter denna rensning återstod 6 352 

objekt i materialet. 

Ett antal observationer från datamaterialet visar tecken på att vara tydliga inmatningsfel, 

alternativt felaktigt ifyllda av respondenten. Observationer vars värden faller utanför de 

möjliga valen som enkäten tillåter har raderats då de inte är tolkningsbara. Variablerna 

                                                        
56 Nilsson & Faresjö (2010) s. 6. 
57 N indikerar målpopulationen för undersökt strata, s indikerar stickprov för undersökt strata. 
58 Se Bilaga - Stratumvikter. 
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längd och vikt, vilka låg till grund för variabeln fetma, led av vissa värde-fel och 

extremvärden som avlägsnades från materialet. Se bilaga för mer information.59 

4.1.4.3 Bortfallsanalys  

Då antalet respondenter skilde sig markant från antalet individer i urvalet riskerar 

datamaterialet att vara missvisande om det finns någon systematisk orsak till bortfallet. Om 

individerna i bortfallet är statistiskt skilda från individerna i datamaterialet med avseende på 

undersökningsvariablerna riskerar skattningarna att inte vara konsistenta till följd av så 

kallad selection bias.60 Sett utifrån storleken på urvalet kontra antalet respondenter visade 

det sig att individerna i de två äldsta åldersgrupperna påvisade ett större externt bortfall 

jämfört med övriga objekt.61 Då detaljerad information över dessa individer saknas är det 

svårt att uttala sig om deras specifika omständigheter. Dock finns uppgifter från 

Socialstyrelsen över respondenternas vårdkostnader och dessa omfattar även det externa 

bortfallet. Uppgifterna påvisade ett signifikant större nyttjande av sjukvårdsresurser av 

individer i det externa bortfallet, vilket rimligtvis är ett tecken på att dessa individer har 

svårare hälsoproblem än individerna som förekommer i datamaterialet.62 Detta medför att 

resultaten från denna studie sannolikt kommer att underskatta hälsonivån i 

målpopulationen. 

Bortsett från problem med externt bortfall vid bruk av enkätdata lider materialtypen i regel 

av någon grad av partiellt bortfall. Likt problematiken med externt bortfall finns det risk för 

att det partiella bortfallet inte är slumpvis förekommande genom datamaterialet. Vidare 

medför det partiella bortfallet att datamaterialet blir svagare; bortfall av observationer i 

någon undersökningsvariabel medför att objektet inte kan skattas i modellen och måste 

exkluderas. Efter rensning uppvisade variablerna från enkätdata följande partiella bortfall: 

  

                                                        
59 Se Bilaga - Längd och vikt. 
60 Verbeek (2012) s. 429. 
61 TABELL 3: Stratum, urval, respondenter. 
62 Rahmqvist (2013). 
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TABELL 4: Partiellt bortfall efter rensning (per variabel) 

Variabel Saknade observationer 

 Antal Andel 

Ålder 14 0,2 % 

Kön 31 0,5 % 

VAS 212 3,3 % 

Ordinalhälsa 83 1,3 % 

EQ5D-profil* 242 3,8 % 

Utbildning 222 3,5 % 

Fetma** 183 2,9 % 

Varit rökare* 271 4,3 % 

Alkoholmissbrukare* 132 2,1 % 

Motionerar*** 0 0 % 

* Variabeln har skapats utifrån svar på en enkätfråga med flera delfrågor, vilket kan påverka den kompletta 
svarsgraden negativt. 
** Variabeln lider av partiellt bortfall till följd av hur variabeln konstruerats (se Undersökningsvariabler). 
*** Variabeln saknar partiellt bortfall till följd av hur enkätfrågan behandlats (se Undersökningsvariabler). 
 

TABELL 5: Partiellt bortfall efter rensning (per strata) 

Stratum Totalt antal saknade observationer Andel 

65-69 år 183 1,42 % 

70-74 år 242 1,86 % 

75-79 år 315 2,61 % 

80-84 år 336 3,14 % 

85+ år 314 3,71 % 

 

För att söka åtgärda det partiella bortfallet undersöktes vilken typ av mekanism eller orsak 

som är källan till bortfallet. Vid bortfall av värden brukar man anta att bortfallet är baserat 

på en sannolikhetsmekanism. Typen av mekanism som är lättast att korrigera för är om 

bortfallet förefaller vara fullständigt slumpvis utfallet: missing completely at random 

(MCAR). Om bortfallet för en variabel är MCAR beror ett värdes försvinnande inte på vare sig 

någon kringstående variabel eller på det specifika värdet som fallit bort; bortfallet är ej 

betingat någon variabel och följer inget mönster.63 Little’s MCAR test utfördes på studiens 

variabler i den statistiska mjukvaran SPSS. 64  Testet visade sig vara signifikant vilket 

indikerar att bortfallet inte är fullständigt slumpvis utfallet. 

Då bortfallet av data visar sig vara större från materialet bakom bland annat alkoholvanor, 

rökning, utbildningsnivå och EQ5D-profil jämfört resterande variabler finns det skäl att 

                                                        
63 Schafer & Graham (2002) s. 151. 
64 Se Bilaga - Little’s Missing Completely At Random Test. 
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misstänka att bortfallet är missing at random (MAR) eller missing not at random (MNAR). 

Antaganden för om bortfallet är MAR är att bortfallet av värdet inte är betingad utfallet av 

värdet i sig, men kan vara betingat andra variabler. MNAR innebär att värdet på den saknade 

observationen påverkar sannolikheten för att observationen saknas.65 I studiens material ses 

att äldre strata lider av mer omfattande partiellt bortfall än yngre strata, vilket kan tala för 

att högre ålder ökar sannolikheten för bortfall. Det utmärkande bortfallet i variablerna över 

alkoholvanor och utbildningsnivå kan ses som ett tecken på att bortfallet är MNAR. En 

förklaring till bortfallet skulle exempelvis kunna vara att respondenter med någon grad av 

alkoholproblem i större utsträckning väljer att inte svara på frågor som berör alkoholvanor, 

eller att lågutbildade respondenter i större utsträckning väljer att inte besvara frågor om 

utbildningsnivå. 

Bortfallet vidhålls falla mellan kategorierna MAR och MNAR då flertalet av bortfallen 

intuitivt inte kan motiveras vara beroende av bortfallets värde, såsom felaktigt ifylld VAS-

skala. Programvaran SPSS:s analys av saknade värden indikerade att främst variablerna för 

(angivna i ordning) rökning, EQ5D-profil, utbildning och VAS-måttet gav utslag som 

betingade ett mönster.66 Bortfall av EQ5D-profil och variabeln för rökning kan dock också 

förklaras av att dessa, likt variabeln över alkoholvanor, består av flera delfrågor i enkäten och 

därmed lider upprepad risk att drabbas av bortfall. 

4.1.4.4 Korrigering av partiellt bortfall 

Bortfallen visade sig vara av multivariat natur då det drabbade alla variabler som baseras på 

svar från enkäten. En metod för att korrigera för saknade värden är Multiple Imputations 

(MI) som baseras på antagandet att datamaterialet är MAR. MI-proceduren predikerar de 

sannolika värdena för varje saknad observation genom att genomföra en regression för varje 

variabel. På detta sätt används data från observationer i andra variabler för att skapa 

sannolika nya värden. För att återskapa en naturlig varians i de skapade värdena genomförs 

denna process ett flertal gånger med en slumpvariabel-process för varje observation som 

tillåts justera värdet något. Genom att genomföra denna process i flera iterationer skapas ett 

konstruerat dataunderlag med en naturlig varians som har vissa goda asymptotiska 

egenskaper med ökat antal iterationer.67 

Att implementera MI i stället för att använda äldre ad hoc-metoder såsom att avlägsna 

objekten helt från materialet (listwise deletion) medför att storleken på materialet kan 

bibehållas. Vidare är MI att föredra framför metoden att infoga variabelns medelvärde vid 

saknad observation (simple imputation) då metoden även söker återskapa en felvarians för 

                                                        
65 Schafer & Graham (2002) s. 151. 
66 Se bilaga. SPSS: Missing Value Patterns. 
67 Graham (2009) s. 557, 558. 
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de saknade värdena68. Även när antagandet om MAR inte uppfylls visar sig MI vara minst 

lika effektiv som de äldre ad hoc-metoderna.69 Att felaktigt anta MAR har ofta visat sig 

endast ha smärre påverkan på skattningar och standardfel.70 

Proceduren genomfördes med den statistiska mjukvaran SPSS. Mersenne Twister användes 

som pseudoslumptalsgenerator för proceduren. Generatorn ställdes in att börja sin procedur 

från ett slumpvärde. Antalet imputeringar begränsades till tio för att materialet inte skulle 

bli alltför beräkningsmässigt krävande för de datorer författarna har tillgång till. 

Programvaran tilläts automatiskt bestämma med vilken metod den skulle utföra proceduren, 

baserad på data. Begränsningar sattes för inom vilket spann kvantitativa variabler kunde 

slumpas fram, beroende på vilket spann variabeln som kompletteras kan anta. Genererade 

värden fick inte anta högre eller lägre värden än vad som observerats i datamaterialet. 

Samtliga undersökningsvariabler, tillika en variabel som indikerar stratum, användes för att 

predikera nya värden. Värden imputerades för alla variabler som led av bortfall, bortsett från 

variabeln för fetma då bortfall i variabeln kan härledas från författarnas bearbetning.71 

4.2 Ekonometriska specifikationer 

4.2.1 Metodik 

Om inget annat anges har regression utförts med samtliga av studiens 

undersökningsvariabler inkluderade. Utifrån metoden backwards elimination avlägsnades 

variabler som inte uppnår 95 % signifikansgrad tills det att samtliga förklaringsvariabler i 

modellen uppvisar signifikans. 

4.2.2 Variabellista och korrelationsmatris 

En fullständig variabellista72 och korrelationsmatris73 finns att tillgå i bilaga. 

4.2.3 Val av beroendevariabel 

Från enkäten kunde tre olika mått på respondentens upplevda hälsonivå inhämtas; VAS-

värderingen, EQ5D-profilen och fysisk hälsa besvarad utifrån en sex-gradig ordinalskala. 

Dessa tre mått kan förväntas medföra något skilda svar på vilken hälsonivå som 

respondenten upplever. Detta kan tillskrivas de skiftande metoderna varpå individens 

latenta hälsonivå mäts. Om samtliga värden skalas om så att de i enlighet med QALY-vikter 

återges som ett värde mellan 0 och 1 kan de tre instrumenten jämföras: 

                                                        
68 Graham (2009) s. 556. 
69 Graham (2012) s. 63-64. 
70 Schafer & Graham (2002) s. 152. 
71 Se Bilaga - Längd och vikt. 
72 Se Bilaga – Variabellista. 
73 Se Bilaga – Korrelationsmatris. 
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FIGUR 6: Jämförelse - Hälsomått 

 

 

Alla tre hälsomåtten påvisar samma nedåtgående förhållande med ålder; ju äldre 

respondenten är, desto lägre hälsonivå tenderar individen att ange. EQ5D-profilen uppvisar 

genomgående ett högre QALY-värde än de två andra hälsomåtten, något som kan tyda på att 

det index som använts tenderar att överskatta livskvaliteten hos äldre östgötar jämfört med 

andra instrument, eller att måtten inte mäter hälsa efter en gemensam tolkning. Vidare 

uppvisar ordinalskalan lägst hälsonivå i den yngsta åldersgruppen, men korsar VAS-

värderingen och ger ett högre värde än VAS hos de äldre åldersgrupperna. Denna skala 

uppvisar minst varians, något som kan härledas från att den sexgradiga ordinalskalan inte är 

lika känslig som VAS-skalan då den endast kan anta sex olika värden. Vidare innefattar 

ordinalskalan inte hälsa i den bredare bemärkelsen som explicit innefattar psykisk hälsa 

(EQ5D) eller behandlar hälsa i generella termer som innefattar psykiska aspekter (VAS). 

Rent tekniskt visade det sig svårt att genomföra regressionsanalys utifrån värden från VAS-

skalan. Variabeln hade en större varians än ordinalskalan och uppvisade bristande 

korrelation med studiens förklaringsvariabler. En möjlig förklaring till detta är att studien 

främst söker undersöka de fysiska aspekterna av hälsa, men att psykiska hälsoaspekter 

fångas upp i VAS-skalan vilket medför ökad varians i variabeln. Då kroppslig hälsa återgiven 

med en sexgradig ordinalskala överensstämmer bättre med studiens begränsning till de 

fysiska aspekterna av hälsa visar sig detta instrument att föredra. 

Figuren illustrerar utvecklingen av hälsomåtten över behandlade åldersgrupper. 

Variablerna har transformerats för att bli jämförbara.  
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4.2.4 Relative Index of Inequality 

Ett ekonometriskt instrument som använts i ett flertal studier över socioekonomiska 

indikatorers förhållande till hälsonivå är Relative Index of Inequality (RII). Indexet ämnar 

illustrera hur skillnader i hälsa ger sig i uttryck relativt individens socioekonomiska ställning 

i samhället. I modellen kodas de undersökta parametrarna utifrån deras relativa utbredning i 

samhället och relativa storlek kontra ett undersökt tillstånd. Ett exempel skulle kunna vara 

att koda en grupp äldre som antingen lider eller ej lider av en undersökt sjukdom, och sedan 

skapa inkomst-kvartiler för denna grupp uttryckta i decimalvärden mellan 0 och 1. Detta 

värde benämns ridit score. Värdet återger individens relativa position sett till hela gruppen. 

Målet är att finna den totala effekten av skillnader i hälsa beroende på socioekonomiska 

indikatorer.74 

Tekniskt sett utgår man från någon regressionsmetod formulerad med undersökt 

hälsoindikator som beroendevariabel och undersökta socioekonomiska variabler som 

förklaringsvariabler75: 

FORMEL 9: Exempel på en RII-modell 

                                                                          . 

Inkomstnivå och utbildningsnivå i exemplet ovan skulle uttryckas i relativa grupper från 0 

till 1. För linjära statistiska modeller kan Mackenbach och Kunsts76 definition av RII-indexet 

skapas med en enkel ekvation: 

FORMEL 10: Mackenbach-Kunst RII 

      
 

     
.77 

Värdet medför ett index på den totala möjliga effekten på den beroende variabeln av en 

maximal förändring i en förklaringsvariabel. 

4.2.5 Ordered probit 

För att besvara hur äldre individers hälsa påverkas av konsumtionsval och 

hälsoinvesteringar gjordes valet att utgå från en ordered probit-modell skattad med 

Maximum likelihood-metoden (ML). ML uppvisar goda asymptotiska egenskaper, är 

konsistent och lämpar sig väl för stora stickprov.78 Vidare är modellen också kompatibel med 

genomförd MI-procedur för partiellt bortfall. Då flera av undersökningsvariablerna 

                                                        
74 Mackenbach & Kunst (1997). 
75 Hayes & Berry (2002). 
76 Ibid. 
77 Hayes & Berry (2002) s. 762. 
78 Greene (2012) s. 513-523. 
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förväntas uppvisa ett icke-linjärt samband mot beroendevariabeln (självindikerad hälsonivå) 

är icke-linjära skattningsmetoder att föredra framför linjära metoder. Ordered probit kan 

vidare ta till vara på en beroendevariabels ordinala egenskaper och har med framgång 

använts i tidigare liknande studier.79 

Ett av flera antaganden bakom ordered probit-modellen är att modellens koefficienter 

generaliserat kan användas för att tolka förändringarna över samtliga hälsogrupper i 

materialet. Test of Parallel Lines kan användas för att testa modellen mot detta antagande. 

Vidare antas att residualen är normalfördelad.80 

Den för studien utvalda beroendevariabeln krävde censurering för att tillförlitligt kunna 

skattas med en ordinal regression. I samråd med teknisk expertis censurerades variabeln 

från att anta sex olika värden ned till fyra olika värden; den ursprungliga variabelns värde 1 

och 2 respektive värdena 5 och 6 adderades båda ihop och skapade nya lägsta- och högsta 

värden. Detta motverkade problematik där de lägsta och högsta värdena innehöll få 

observationer. 

TABELL 6: Transformation av beroendevariabel 

Hälsa - ordinalskala  ordhalsa4 

Värde Fördelning  Värde Fördelning 

1 2,2%    

2 6,5% → 1 8,7% 

3 11,7%  2 11,7% 

4 37,5%  3 37,5% 

5 35,3% → 4 42,1% 

6 6,9%    

 

4.2.5.1 Modellspecifikation 

Modellen utgörs av behandlade förklaringsvariabler81 över konsumtionsmönster, investering 

i hälsa och personspecifika attribut som ger upphov till en latent beroendevariabel, y*: 

FORMEL 11: Ordered probit-modellen 

                

Den kontinuerliga latenta förklaringsvariabeln kan sedan endast observeras utifrån det 

begränsade antal värden som den ordinala beroendevariabeln antar: 

                                                        
79 Enroth et al. (2013). 
80 Verbeek (2012) s. 222. 
81 4.1.2 Undersökningsvariabler. 
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TABELL 7: Index för beroendevariabel och sannolikhetsspecificering 

Index Sannolikhetsspecificering 

y = 1 om 1 < y* <= μ1 Pr{y= 1 |x} Φ(μ1 - x’β) - Φ(-x’β) 

 2 om μ1 < y* <= μ2 Pr{y= 2 |x} Φ(μ2 - x’β) - Φ(μ1 - x’β) 

 3 om μ2 < y* <= μ3 Pr{y= 3 |x} Φ(μ3 - x’β) - Φ(μ2 - x’β) 

 4 om μ3 < y*  Pr{y= 4 |x} 1 - Φ(μ3 - x’β) 

82 

Tröskelvärden, μ, avgör brytpunkter för vad den latenta förklaringsvariabeln uppvisar för 

värde på den observerbara beroendevariabeln. 

Figur 7: Sannolikhet i ordered probit-modellen 

83
 

 

  

                                                        
82 Verbeek (2012) s. 221-222. 
83 Greene (2012) s. 788. 

Figuren illustrerar sannolikhetsfördelningen i ordered probit. De vertikala 

linjerna illustrerar brytpunkterna, μ, för den latenta variabeln. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Hur kan äldre individers hälsonivå förklaras utifrån 

Grossman-modellen? 

Urvalet av undersökningsvariabler för studien grundade sig dels i deras möjliga 

förklaringsvärde för hälsa, dels i deras teoretiska förklaringsvärde enligt Grossmans modell. 

Effekterna av inkomst, utbildning och ålder är enligt modellen centrala för individen då 

dessa parametrar påverkar begränsningar i konsumtion, effektiviteten i produktion och 

kostnaderna för underhåll av hälsonivå. Då data saknar insyn i individens fullständiga 

konsumtionsmönster är det omöjligt att komplett studera alla hälsorelaterade val som 

individen genomför. Överkonsumtion av alkohol eller föda samt konsumtion av hälsoskadlig 

tobak innefattas dock i data, något som kan ge en indikation på individens hälsorelaterade 

val. 

TABELL 8: Teoretisk tolkning av variabler enligt Grossman-modellen 

Variabel 
Förväntad 

effekt 
Teoretisk förklaring 

Ålder Negativ 

effekt. 

Deprecieringstakten för investeringar i hälsa förväntas öka med högre 

ålder. Resurskostnaden för att bibehålla hälsonivån ökar. 

Inkomst Positiv 

effekt. 

Högre inkomst medför möjlighet till ökad konsumtion av tjänster och 

produkter som är hälsogynnande. 

Utbildning Positiv 

effekt. 

Utbildning bidrar till att öka individens effektivitet i produktion av 

hälsokapital. Konsumtion av tjänster och produkter samt tid spenderad 

i hälsogynnande aktiviteter medför en större marginaleffekt på 

individens hälsonivå. 

Investering   

Motion Positiv 

effekt. 

Att motionera är en hälsogynnande aktivitet som investerar i hälsans 

kapitalstock. 

Konsumtion   

Fetma Negativ 

effekt. 

Fetma är en indikation på konsumtionsval där individen valt att 

konsumera nyttohöjande produkter som påverkar hälsa negativt och 

nyttomaximerar vid (allt annat lika) en lägre hälsonivå. 

Rökning Negativ 

effekt. 

Rökning är konsumtion av en nyttohöjande produkt som har negativ 

inverkan på hälsan. Individen värderar nyttan vid konsumtion av 

produkten högre än nyttan av förlorad hälsonivå. 

Alkoholmissbruk Negativ 

effekt. 

Missbruk av alkohol indikerar att individen maximerar sin nytta vid en 

lägre hälsonivå och erhåller mer nytta från överkonsumtion av alkohol 

än den uteblivna nyttan av förlorad hälsa. 

 

Övriga variabler i studien saknar etablerat teoretiskt tolkningsvärde i Grossmans modell. 
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5.1.1 Ålder, inkomst och utbildning 

En begränsad modell skattades för att undersöka hur variabler som återfinns i tidigare 

studier - ålder, inkomst och utbildning - korrelerade med individens hälsa. Utifrån metoden 

backward elimination reducerades modellen och längre utbildningsnivåer uteslöts. 

Signifikansnivån för exkludering av variabler sattes för denna begränsade modell till 90 %. 

TABELL 9: Regression - Ålder, inkomst och utbildning (ordered probit) 

Beroendevariabel: 

ordhalsa4 

    n = 6 352 

  
Koefficient Standardfel P-värde 

Relativ 

effektivitet 

Variabel Ålder -0,021 0,002 0,000 0,998 

 Ln (Inkomst) 0,308 0,032 0,000 0,997 

 Utbildning 3 0,099 0,053 0,063 0,996 

 Utbildning 4 0,173 0,046 0,000 0,997 

      

Tröskelvärden 1 0,490 0,477 0,305 0,998 

 2 1,037 0,477 0,030 0,998 

 3 2,101 0,477 0,000 0,998 

Test of Parallel 

Lines (signifikans): 

0,051     

McFadden: 0,025     

 

Likt tidigare studier erhölls resultat som indikerar att inkomst och utbildning har en positiv 

effekt på individers självindikerade hälsonivå (exempelvis Schöllgen et al., Enroth et al. och 

Huisman et al). Utbildning visade sig inte vara signifikant i sin helhet, utan endast 

utbildning motsvarande högskola eller universitet uppvisade statistisk signifikans. Ålder 

uppvisade, likt andra studier (exempelvis Huisman et al. och Schöllgen et al.), en negativ 

effekt på individens angivna hälsonivå. De två lägre utbildningsnivåerna uppvisade ej 

statistisk signifikans vid 90 % signifikansnivå. Utbildningsnivå tre uppfyllde inte 95 % 

signifikansnivå. 

Separata skattningar för de fem olika åldersstrata genomfördes för att undersöka 

variablernas förklaringsvärde över separata segment av populationen. Trots att behandlad 

modell visade sig vara signifikant när den tillämpas på hela populationen framgick det att 

variablerna inte konsistent uppvisade korrelation i alla åldersstrata: 

 

 

Tabellen redovisar resultaten av en ordered probit-regression där endast variablerna ålder, inkomst och utbildning har 

inkluderats. Denna modell kan jämföras med resultat från tidigare studier som utgår från dessa variabler (exempelvis 

Schöllgen et al., Fritzell et al.). 
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TABELL 10: Signifikanstabell- P-värden för undersökningsvariabler per strata (ordered 
probit; fem regressioner) 

Beroendevariabel: 

ordhalsa4 
Åldersstrata 

 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85+ år 

Ålder 0,299 0,612 0,726 0,019 0,015 

Ln (Inkomst) 0,000 0,000 0,000 0,013 0,231 

Utbildning 3 0,004 0,924 0,543 0,734 0,251 

Utbildning 4 0,009 0,093 0,028 0,689 0,432 

Objekt: 1 435 1 445 1 343 1 189 940 

 
 

Den mest konsistent signifikanta undersökningsvariabeln över samtliga strata är inkomst. 

Vidare visar sig ålder inte ha någon signifikant påverkan på hälsonivå i de yngre 

åldersgrupperna, men blir signifikant i de två äldsta grupperna. Variabler som indikerar 

utbildning visar sig vara signifikanta för de yngre åldersgrupperna, men tappar sin 

signifikans för de äldre. 

5.1.1.1 Jämförelse med Huisman, Kunst och Mackenbachs studie 

Som presenterats i litteraturöversikten använde sig Huisman, Kunst och Mackenbach av 

måttet RII för att påvisa ojämlikheter i hälsa med avseende på socioekonomiska faktorer. 

RII-skattningen utgick från en logistisk regression som skattar effekten av inkomst på 

självindikerat dålig hälsa. Hälsoindikatorn definierades utifrån frågan över hur 

respondenten värderade sin generella hälsa, vilken besvarades utifrån en femgradig skala – 

från mycket god till mycket dålig. Svar som understeg “god hälsa” (fyra på skalan) indikerade 

låg hälsa. 

I en återskapning av Huisman et al:s studie skapades en binär beroendevariabel utifrån den 

sexgradiga ordinalskalan för hälsa. Alternativen som understeg “tillfredsställande” (fem på 

skalan) fick indikera bristande hälsa. RII-instrumentet skattades med linjär regression 

(Least Squares) för att förenkla skattning och tolkning av resultatet. 

  

Tabellen redovisar p-värden av förklaringsvariabler från TABELL 10 i separata regressioner för vardera åldersgrupp från 

materialet. 
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TABELL 11: Huisman, Kunst, Mackenbach jämfört Andersson, Öberg - RII (inkomst) 

Åldersgrupp Huisman, Kunst, Mackenbach Andersson, Öberg 

 Frekvens av ohälsa RII Frekvens av ohälsa RII 

Män 65-69 53,2 % 3,02 44,6 % 2,15 

 70-79 63,4 % 2,08 54,4 % 1,61* 

 80+ 72,5 % 2,34 65,8 % 1,25* 

Kvinnor 65-69 61,1 % 2,62 46,6 % 1,72 

 70-79 70,4 % 2,00 59,5 % 1,41* 

 80+ 75,0 % 1,18 68,4 % ** 

* ridit score för utbildning var ej statistiskt signifikant 

** ridit score för både utbildning och inkomst var ej statistiskt signifikant 

 

Mönstret över åldrarna som Huisman, Kunst och Mackenbach observerade återfanns även i 

materialet som behandlats i denna studie; effekter på hälsa beroende på inkomst var 

starkare i de yngre åldersgrupperna och mattades av hos de äldre åldersgrupperna. För båda 

studierna kunde en mindre stark effekt av inkomst på hälsonivå iakttas för gruppen kvinnor 

jämfört med gruppen män.  

Vid jämförelsen av RII med avseende på utbildning kodades denna studies variabler för 

utbildning om till att överensstämma med de ISCED-standarder som Huisman et al. 

brukade. 

TABELL 12: Huisman, Kunst, Mackenbach jämfört Andersson, Öberg - RII (utbildning) 

Åldersgrupp Huisman, Kunst, Mackenbach Andersson, Öberg 

 Frekvens av ohälsa RII Frekvens av ohälsa RII 

Män 65-69 53,2 % 3,57 44,6 % 1,25 

 70-79 63,4 % 3,12 54,4 % 1,11* 

 80+ 72,5 % 2,73 65,8 % 1,05* 

Kvinnor 65-69 61,1 % 4,55 46,6 % 1,45 

 70-79 70,4 % 3,20 59,5 % 1,05* 

 80+ 75,0 % 3,15 68,4 % ** 

* ridit score för utbildning var ej statistiskt signifikant 

** ridit score för både utbildning och inkomst var ej statistiskt signifikant 

 

Utbildning visade i återskapningen på en betydligt mindre effekt på hälsotillståndet för båda 

könen jämfört med Huisman et al. Med avseende på män påvisades även här att 

ojämlikheter minskade med åldern, likt Huisman et al:s resultat. Dock var variabeln 

utbildning inte signifikant för flertalet undersökta åldersgrupper. 

Vissa skattningarna för både inkomst och utbildning uppvisade problem med tillförlitlighet 

då en eller flera variabler inte alltid uppvisade statistisk signifikans. 
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5.1.2 Investering och konsumtion 

När ytterligare förklaringsvariabler inkluderas i modellen förefaller variabler som indikerar 

individens utbildning tappa sin statistiska signifikans. Utbildningsvariabelns signifikans 

visade sig vara svårtolkad. Den ursprungliga variabeln som anger utbildning efter en 

ordinalskala var insignifikant vid 90 % signifikansnivå för den slutliga modellen. 

Utbildningsnivå två och fyra visade sig båda vara signifikanta vid 90 % signifikansnivå, 

förutsatt att resterande utbildningsvariabler exkluderats. Då ingen entydig teoretisk tolkning 

av variabeln kunde göras uteslöts variabler för utbildning ur den utökade modellen. 

TABELL 13: Regression – Utökad modell (ordered probit) 

Beroendevariabel: ordhals4    n = 6 322
84 

  Koefficient Standardfel P-värde Relativ effektivitet 

Variabel Ålder -0,019 0,002 0,000 0,999 

 Ln (Inkomst) 0,316 0,035 0,000 0,997 

 Kommun (Linköping) 0,059 0,029 0,040 0,998 

 Kön (kvinna) -0,070 0,032 0,030 0,999 

 Motion 0,464 0,031 0,000 0,998 

 Fetma -0,382 0,041 0,000 0,998 

 Rökare eller f.d. rökare -0,173 0,030 0,000 0,994 

 Alkoholmissbruk -0,361 0,158 0,022 0,992 

Tröskelvärden  1 1,523 0,519 0,003 0,995 

 2 2,098 0,519 0,000 0,995 

 3 3,210 0,520 0,000 0,995 

Test of Parallel Lines (signifikans):  0,154    

McFadden:  0,054    

 
  

                                                        
84 Variabeln Fetma behandlades inte med Multiple Imputations då den censurerats när den behandlats av 
författarna. Detta ger upphov till färre objekt för modeller där variabeln inkluderats. 

Tabellen redovisar resultaten från en utökad modell där samtliga av studiens förklaringsvariabler (se Bilaga – 

Förklaringsvariabler) inkluderats och eliminerats ordningsvis i enlighet med backwards elimination. 
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TABELL 14: Marginaleffekter givet genomsnittsindivid i datamaterialet 

 
Förändring i sannolikhet att 

genomsnittsindivid tillhör given hälsonivå 
 

Variabler Pr(y=1) Pr(y=2) Pr(y=3) Pr(y=4) Medelvärde 

Ålder (effekt av fem års åldrande) 1,25 % 4,17 % -2,56 % -2,86% 76,15 

Inkomst (effekt av en ökning med 10 000)  -0,22 % -0,72 % 0,45 % 0,48 % 194 327,5 

Kommuntillhörighet (Linköping) -0,78 % -2,59 % 1,60 % 1, 77 % 0,5124 

Kön (kvinna) -0,93 % -3,08 % 1,92 % 2,09 % 0,5371 

Motionerar -6,78 % -19,63 % 12,34 % 14,07 % 0,5057 

Fetma 8,39 % 17,14 % -17,64 % -7,88 % 0,1394 

Rökare eller f.d. rökare 2,41 % 7,63 % -4,99 % -5,05 % 0,4557 

Alkoholmissbruk 8,87 % 16,13 % -18,43 % -6,56 % 0,0085 

Fördelning - genomsnittsindivid 8,68 % 11,16 % 37,49 % 42,14 %  

 
 

Resultaten överensstämmer med de resultat som förväntades utifrån Grossmans teoretiska 

ramverk. Effekter från kommuntillhörighet och kön har ett bestående förklaringsvärde och 

kontrollerar för beteenden som skiljer sig åt mellan kön och hemkommun. Likt den tidigare 

studien av Thorslund och Lundberg fanns signifikanta skillnader mellan könen i 

självrapporterad hälsa. Enroth et al. påvisade på ett liknande sätt att kvinnor mådde sämre 

än män beträffande kroniska sjukdomar och funktionsförmåga, men fann ingen signifikant 

skillnad med avseende på självrapporterad hälsa. En annan utmärkande signifikant variabel 

är kommuntillhörighet som tyder på att angiven hälsonivå mellan de två kommunernas äldre 

invånare skiljer sig åt, kontrollerat för modellens ingående variabler. Likt Nilsson och 

Faresjös jämförelser visade sig Linköpingsbor ha en högre hälsonivå än Norrköpingsbor. 

5.1.3 Analys utifrån Grossman-modellen 

De initiala resultaten kan sägas överensstämma med fynd från tidigare forskning. De tre 

återkommande förklaringsvariablerna ålder, inkomst och utbildning uppvisade de effekter 

som förväntades utifrån det teoretiska underlaget. 

5.1.3.1 Ålder, inkomst och utbildning 

Åldrande medförde, enligt Grossman, en ökad deprecieringstakt för individens hälsokapital. 

Hälsonivåer som utan större ansträngningar kunde upprätthållas tidigare i livet kräver vid 

hög ålder betydande investeringar. Givet den teoretiserade avtagande marginalnyttan av 

investeringar i hälsokapital (FIGUR 3, FIGUR 4) är investeringar i hälsa för individer med 

redan hög hälsonivå förhållandevis kostsamma. Det kan därför hållas för troligt att individer 

Tabellen redovisar de separata marginaleffekterna från variablerna i den utökade modellen redovisad i TABELL 14, 

givet genomsnittsindividen i datamaterialet (se kolumnen Medelvärde). Värdena visar marginaleffekten av 

förändringar i förklaringsvariablerna på sannolikheten att en genomsnittsindivid faller i de fyra olika hälsonivåerna. 
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vid stigande ålder justerar ned sin optimala hälsonivå med graden av depreciering. Så länge 

investeringskostnaderna stiger mer än nyttoavkastningen av hälsokapital kommer individen 

att fortsatt justera ned sin planerade hälsonivå i och med stigande deprecieringstakt. 

Resultaten talar för att åldrande går från att vara en insignifikant förklaringsvariabel för de 

yngre åldersgrupperna, till att vara signifikant i de äldre åldersgrupperna85. Detta stämmer 

överens med teorin om en ökad deprecieringseffekt till följd av ålder. Att effekten av 

förändringar i ålder visar sig signifikant vid högre ålder, skulle kunna förklaras av att 

åldrandeeffekten medför en kumulativt ökande deprecieringstakt som blir mer påtaglig år 

för år. Effekten av åldrande är, jämsides inkomst och utbildning, den enda signifikanta 

variabeln som påverkar hälsan i den äldsta åldersgruppen. 

Inkomst har visat sig vara en robust indikator för självuppgiven hälsonivå; variabeln var 

genomgående signifikant över samtliga skattade modeller. Grossmans teori baseras på 

antagandet att individen är i arbetsför ålder och aktivt kan justera sin tidsbudget mellan 

arbete och rekreation och därmed justera sin inkomst86. Då studiens population inte är i 

arbetsför ålder, och vars inkomst kommer främst från transfereringar och eventuellt 

avkastning från investeringar87, är denna aspekt av modellen ej tillämpbar. Äldre gör därmed 

inte samma avvägning mellan arbete och rekreation i en optimal tidsfördelning som den 

arbetsföra populationen gör. Inkomst kan därmed överlag antas vara mer eller mindre 

konstant efter pensionen för dessa individer. Storleken på inkomsten leder dock till en 

budget som begränsar individens konsumtionsval; att gå i pension med en hög inkomst 

möjliggör en högre nivå av konsumtion88. För gruppen äldre är inkomsten således inte 

beroende av individens hälsonivå i lika hög grad som för arbetande individer, vilket skulle 

medföra en justerad produktionsmöjlighetskurva: 

                                                        
85 TABELL 10: Signifikanstabell- P-värden för undersökningsvariabler per strata (ordered probit; fem 
regressioner) 
86 FORMEL 2: Tidsbudget – Produktiv tid 
87 Här avser ”investeringar” dess ursprungliga ekonomiska betydelse: aktieinnehav etc. 
88 FIGUR 2: Produktionsmöjlighetskurvan och inkomst. 
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FIGUR 8: Produktionsmöjlighetskurvan vid åldrande med oberoende inkomst 

 

 

Med en inkomst som inte påverkas negativt av låg hälsonivå 89  bör 

konsumtionsmöjligheterna inte påverkas av individens hälsonivå i lika stor utsträckning 

efter pensionen, jämfört när individen är yrkesaktiv. Endast hälsonivån i sig bör eventuellt 

begränsa konsumtionen. Däremot påverkas förmågan att producera hälsokapital 

(exempelvis motion) och vissa rekreationella aktiviteter fortfarande negativt. 

Då resultat pekar på att inkomst är en förklaringsfaktor upp till den äldsta åldersgruppen90 

kan vi tolka dessa resultat, utifrån Grossman-modellen, som en indikation på de 

hälsogynnande effekter som större möjligheter till konsumtion medför. I detta fall kan det 

                                                        
89 FORMEL 2: Tid förlorad i sjukdom 
90 TABELL 11: Regression - Signifikans av undersökningsvariabler per strata (ordered probit; fem 
modeller) 

Figuren ämnar illustrera hur inkomst är oberoende av den äldre individens hälsonivå, vilket skiljer sig 

gentemot den arbetsföra befolkningen. Effekten blir en betydligt mindre påverkan på förmågan att 

producera rekreation. 
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tänkas att högre inkomst medför att individen kan konsumera bättre och mer varierad föda 

som har hälsogynnande effekter, eller att bekvämligheter kring exempelvis boende kan 

påverka hälsan positivt. En möjlig förklaring till att inkomst uppvisar signifikans när övriga 

variabler tappar sin signifikans kan ligga i hur äldre väljer att producera sitt hälsokapital. Då 

insatserna som krävs för produktion av hälsa utgörs av tid och insatsvaror91 är det realistiskt 

att tro att marginalavkastningen för tid tillägnad produktion avtar, och att insatsvaror spelar 

en allt större roll för den äldre individen. Vårdåtgärden och omsorg kan betraktas som 

betydande insatsvaror för den äldre, och det är inte realistiskt att tro att tidsintensiv 

produktion, såsom motionering, har en jämförbar effekt för äldre som det har för resterande 

befolkningen: 

  

                                                        
91 FORMEL 5: Produktion av hälsokapital 
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FIGUR 9: Hypotetisk förändring av produktionstyp till följd av ålder 

 

 

Med högre ålder kan det tänkas att allt större andel av produktionen av hälsa skulle ske 

genom mer kostnadsintensiv produktion, såsom operationer.  

Beträffande utbildning var resultaten inte lika tydliga jämfört med ovan tidigare beprövade 

indikatorer. I en reducerad modell92 uppvisar högre utbildning signifikant korrelation med 

högre upplevd hälsonivå. I en utökad modell som inkluderar variabler för 

konsumtionsmönster och hälsoinvesteringar93 visar sig korrelationen mellan utbildning och 

hälsonivå inte längre vara signifikant. 

                                                        
92 TABELL 10: Regression - Ålder, inkomst och utbildning (ordered probit) 
93 TABELL 14: Regression - Utökad modell (ordered probit) 

Figuren ämnar illustrera en hypotetisk skiftande förändring av insatser i produktion av hälsa när individen 

åldras. 
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Grossman-modellen framhåller effekten av utbildning i form av ökad produktionseffektivitet 

av hälsokapital, vilket skulle innebära att kunskaper och analytisk förmåga som individen 

förvärvar från utbildning höjer förmågan att analysera hälsa och dra slutsatser kring 

hälsorelaterade val. Detta skulle exempelvis kunna utgöras av bättre kommunikation med 

läkare och bättre insikt i den hälsomässiga betydelsen av kost och motion. Allt annat lika bör 

ökad produktionseffektivitet medföra högre produktion av hälsokapital. 

5.1.3.2 Konsumtion och investering 

De variabler som indikerar konsumtionsmönster i denna studie innefattade konsumtion av 

alkohol (i form av alkoholmissbruk), fetma och tidigare eller nuvarande rökning. En svaghet 

hos dessa indikatorer är deras oförmåga att fånga upp mer aktuella konsumtionsmönster 

som indikerar hälsorelaterade alternativ; variabeln för rökning inkluderar även före detta 

rökare och fetma är ofta ett resultat av val tidigare i livet. Dock kan dessa variabler tjäna som 

vissa indikationer på de sammanlagda hälsorelaterade val individen gör. Valet att inte 

motionera tolkas i ekonomiska termer som att kostnaden i tid och ansträngning inte är värd 

avkastningen i hälsa som erhålls. Konsumtionsvariablerna påvisar på liknande sätt om 

individen värderar nyttan av konsumtionen högre än de negativa effekterna som 

konsumtionen har på hälsan. 

TABELL 15: Förekomst av konsumtion och investering per stratum 

Åldersgrupp: Alkoholmissbruk Fetma Rökare eller f.d. rökare Motion 

65-69 1,5 % 16,4 % 53,4 % 66,4 % 

70-74 1,5 % 16,2 % 47,8 % 60,8 % 

75-79 0,4 % 14,7 % 44,3 % 52,0 % 

80-84 0,3 % 10,5 % 38,4 % 39,9 % 

85+ 0,1 % 6,7 % 27,6 % 21,8 % 

 
 

Att andelen motionerande visar sig vara som lägst i de äldre åldersgrupperna skulle kunna 

förklaras utifrån de samlade svårigheterna att bibehålla hälsonivån som den ökade 

deprecieringstakten innebär. De bestående hälsoeffekterna är, som tidigare behandlat, 

mycket lägre för äldre vilket ger dem mindre motivation att motionera när de nått en mycket 

hög ålder. 

Vidare finns en viss problematik när man önskar tolka data över fetma, rökning och 

alkoholmissbruk för de högre åldersgrupperna. De individer som följer dessa 

konsumtionsmönster och därmed väljer en låg hälsonivå löper i regel större risk att dö i 

förtid - en effekt av kortare tidspreferens. Effekten är som tydligast om vi betraktar variabeln 

rökning som indikerar om individen någonsin varit rökare. De stora skillnaderna i andelen 

Tabellen redovisar prevalens av alkoholmissbruk, fetma, rökning och motionering i undersökta 

åldersgrupper. 



49 
 

rökare mellan åldersgrupperna kan förklaras av att tobaksbrukare i större utsträckning dött 

innan de ansluter sig till de högre åldersgrupperna. Trots att det är väl belagt att rökning är 

skadligt för hälsan, värderar rökare fördelarna med rökning högre än de möjliga långsiktiga 

negativa effekterna som det kan ha på hälsan. 

5.2 Hur skiljer sig hälsonivån bland äldre mellan 

kommunerna Linköping och Norrköping? 

Genom att balansera stickprovet från materialet med hjälp av stratumvikter kan egenskaper 

hos målpopulationen analyseras, det vill säga individer som är 65 år och äldre och som bor i 

Linköping och Norrköping. Vikterna som konstruerades justerade för obalans mellan ålder, 

kommuntillhörighet och kön i stickprovet jämfört med målpopulationen. Med denna 

viktning visade det sig inte finnas några stora och utmärkande skillnader mellan 

populationerna i de två kommunerna. Vad som dock kan observeras är att en försvinnande 

andel av befolkningen uppgav alkoholvanor som indikerar missbruk. 

TABELL 16: Populationens egenskaper 

  Linköping Norrköping Differens Båda 

kommuner 

Medeltal      

Ålder  74,91 75,03 0,122 74,97 

VAS  71,93 71,53 0,403 71,73 

Ordinalhälsa 

(återgiven mellan 0 

och 1) 

 0,7092 0,7107 0,002 0,7100 

EQ5D-profil 

(QALY enligt tariff 

[UK]) 

 0,8011 0,7928 0,008 0,7971 

Medelinkomst  228 883,4 232 092,7 3 209,3 230 447,6 

Medianinkomst  188 748 193 256 4 508 190 980 

Andel      

Utbildning: 2 25,91 % 26,95 % 1,04 % 26,42 % 

 3 8,77 % 8,68 % 0,09 % 8,72 % 

 4 14,88 % 14,89 % 0,02 % 14,88 % 

Utlandsfödda  6,53 % 6,60 % 0,08 % 6,56 % 

Fetma  13,70 % 13,18 % 0,52 % 13,44 % 

Rökare eller f.d. rökare  45,85 % 45,24 % 0,61 % 45,56 % 

Alkoholmissbrukare  0,85 % 1,07 % 0,22 % 0,96 % 

Motionerar  52,55% 51,46% 1,09 % 52,02 % 

 

Tabellen redovisar data för undersökt population, viktad med stratum i syfte att återge målpopulationens 

egenskaper. 
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Skillnaderna mellan kommunerna visades enligt stratum-viktningen vara små. 

Stratumviktningen är ett grövre instrument för att undersöka ojämlikheter mellan städerna 

än vad en regression medför, men skapar här en referensram för storleken på skillnaderna 

mellan städerna när stickprovet justerats till målpopulationen. De mindre skillnaderna som 

återfinns bland de äldre åldersgrupperna ges genom stratumvikterna en större betydelse, 

vilket förminskar eventuella skillnader i övriga strata. 

Något som dock skiljer sig åt mellan populationerna är åldersstrukturen. Norrköping har en 

yngre åldersfördelning bland äldre jämfört med Linköping: 

FIGUR 10: Åldersstruktur; Linköping, Norrköping 

 

För att få en bättre bild av huruvida olika segment av populationen skiljer sig åt kan 

åldersgrupperna granskas separat. Från denna granskning uppenbarar sig vissa oviktade 

skillnader mellan de två kommunerna i stickprovet: 
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TABELL 17: Differenstabell - Linköping - Norrköping, stratum 1 och stratum 5 

Medelvärde  Differens 65-69 år Differens 85+ år 

VAS  2,16 0,90 

EQ5D-profil 

(QALY enligt tariff [UK]) 

 0,0125 0,0303 

Medelinkomst  16 160,9 14 554,6 

Medianinkomst  23 296 3 096 

    

Andel    

Utbildning 2 0,47 % 3,02 % 

 3 0,56 % 0,52 % 

 4 6,59 % 3,19 % 

Fetma  3,00 % 1,27 % 

Motionerar  7,61 % 6,18 % 

Rökare eller f.d. rökare  2,88 % 3,90 % 

Alkoholmissbrukare  0,29 % 0,24 % 

 

För samtliga tre hälsoindikatorer i studien visar sig Linköpingsbor rapportera högre upplevd 

hälsonivå än Norrköpingsbor. Vidare visas att inkomster skiljer sig markant mellan de två 

kommunerna, men med en mindre medianskillnad för de allra äldsta. Det framgår även att 

det finns betydligt fler äldre med högre utbildning (Utbildning 3 och Utbildning 4) i 

Linköping, något som kan förklaras av att staden sedan slutet av 60-talet varit en 

universitetsstad. En slutlig utmärkande skillnad ser ut att vara skillnaden i andelen som 

motionerar regelbundet. Sett till individerna i stickprovet är det genomgående vanligare för 

Linköpingsbor att motionera regelbundet inom alla undersökta åldersgrupper jämfört med 

Norrköpingsbor. 

Utifrån resultat från tidigare forskning förväntas den självindikerade hälsonivån vara 

generellt högre i Linköping än i Norrköping. Dessa resultat återfinns även i behandlad data 

som påvisar en skillnad mellan Linköpingsbor och Norrköpingsbor men med en mer 

framträdande skillnad i de yngre åldersgrupperna jämfört de äldre: 

Tabellen illustrerar den oviktade skillnaden som datamaterialet uppvisar mellan boende i de två 

kommunerna. Endast yngsta och äldsta strata redovisade tabell. 
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FIGUR 11: Differens mellan kommunerna - VAS 

 

Figur 11 påvisar en mindre skillnad i upplevd hälsonivå i de allra äldsta åldersgrupperna. 

Skillnaderna i hälsonivå mellan kommunerna som uppmätts i de yngre åldersgrupperna är 

betydliga.  

I tabell 17 påvisades att skillnaden i medelinkomst mellan de två populationerna var 

betydligt mycket större i det yngsta stratat jämfört det äldsta stratat. För att justera för 

extremvärden används medianinkomsten som mått på genomsnittlig inkomst: 

FIGUR 12: Differens mellan kommuner - Medianinkomst 

 

I figur 11 uppvisar medianinkomst ett mönster liknande det från VAS-instrumentet. De allra 

äldsta åldersgrupperna uppvisar här en väldigt liten skillnad mellan kommunerna. I kontrast 

finns en påfallande skillnad i medianinkomst i de tre yngre åldersgrupperna. Storleksmässigt 
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har varje kohort en markant högre inkomst än nästkommande äldre kohort, vilket innebär 

att skillnaden som uppvisas i de yngre grupperna är mer betydande räknat i absoluta tal. 

Förhållandet mellan längre utbildning och högre inkomst är känt sedan tidigare, vilket 

innebär att skillnader i inkomst skulle kunna förklaras av högre utbildningsnivå. Linköping 

uppvisar en genomgående högre utbildningsnivå vid en jämförelse mellan kommunerna: 

FIGUR 13: Andel respondenter med högre utbildning 

 

De yngre grupperna påvisar en betydligt större andel respondenter med högre utbildning 

jämfört med de äldre och Linköping uppvisar en genomgående högre andel välutbildade 

respondenter jämfört med Norrköping.  

För att undersöka möjliga effekter av kultur och socialt arv frånställt ovan påvisade 

skillnader i utbildning och inkomstnivå skattades en modell som utgick från samtliga av 

studiens undersökningsvariabler (se TABELL 14). Från resultaten visade det sig att 

individens kommuntillhörighet är en signifikant variabel även när ytterligare 

förklaringsvariabler har introducerats. 

5.2.1 Analys 

Från vår initiala viktning av populationen gick det inte att uttyda några stora skillnader 

mellan de äldre invånarna i de två kommunerna. Stickprovet tydde dock på att i alla 

åldersgrupper uppvisade Linköpingsbor högre genomsnittlig hälsonivå än Norrköpingsbor. 

Åldersstrukturerna mellan de två kommunerna skiljer sig mycket och vidare fanns distinkta 

skillnader i utbildnings- och inkomstnivå mellan pensionärsgrupperna. Dessa variabler 

Diagram över andelen ur varje stratum som har en högre utbildning, illustrerat efter 

kommuntillhörighet. Högre utbildning motsvarar här nivå 3 och 4 från 

undersökningsvariablerna – utbildning vid högskola eller universitet. 
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skulle kunna förklara skillnaden i hälsonivå mellan de två kommunerna då deras effekt är 

belagd sedan tidigare. Tabell 14 och Tabell 15 redovisade emellertid att det finns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan de två kommunerna som inte kan härledas från 

redovisade skillnader i ålder, inkomst och utbildning: 

TABELL 18: Effekt av kommuntillhörighet 

 Pr(y=1) Pr(y=2) Pr(y=3) Pr(y=4) 

Kommuntillhörighet (Linköping) -0,78 % -2,59 % 1,60 % 1, 77 % 

Fördelning - genomsnittsindivid 8,68 % 11,16 % 37,49 % 42,14 % 

 

Effekten av kommuntillhörighet skulle därmed tänkbart kunna härledas från kulturella eller 

yrkesmässiga skillnader mellan kommunerna. Detta resultat skiljer sig jämfört med vad 

Faresjö och Rahmqvist kom fram till. Studierna påminner på många sätt om varandra då de 

behandlar samma kommuner och inkluderar liknande variabler. Även de kontrollerade för 

levnadsvanor såsom motion, rökning och alkoholkonsumtion, men det var variabeln 

utbildning som förklarade skillnaderna i hälsa. De skilda resultaten skulle kunna bero på att 

studierna behandlar olika åldersgrupper. Då utbildning inte visats vara lika signifikant 

förklaringsvariabel för detta material, kan det vara effekten av att utbildning inte har en 

betydande påverkan för gruppen äldre som leder fram till detta resultat. 

En skillnad mellan de två kommunernas populationer som studien inte kan kontrolleras för 

är effekten av att datamaterialet blivit censurerat; de individerna med lägst hälsonivå 

tenderar att dö tidigare än de med högre hälsonivåer och kan därmed inte registreras.94 Det 

kan tänkas att denna effekt på materialet inte är densamma i båda kommunerna. 

Norrköpingsbor har visat sig ha en lägre genomsnittlig livslängd än invånarna i sin 

grannkommun.95 

  

                                                        
94 Se 4.1.3 Naturlig censurering av datamaterialet. 
95 Nilsson & Faresjö (2012). 

Tabellen redovisar effekten att vara norrköpingsbo jämfört med att vara linköpingsbo (med i modellen 

ingående resterande förklaringsvariabler konstanta), givet genomsnittsindividen i datamaterialet. Effekten 

beräknad utifrån resultat redovisade i TABELL 14. 
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6 Diskussion 

6.1 Tidspreferens 

Från vår litteraturöversikt finner vi att utbildning är en vanlig indikator för studier som 

söker undersöka de socioekonomiska aspekterna av skillnader mellan individers hälsonivåer. 

Utbildning kan i sådana sammanhang tillsammans med yrkestyp och inkomst tjäna som en 

indikator för individens sociala ställning i samhället. Variabeln har vidare ett unikt 

tolkningsvärde i Grossmans modell då den antas påverka individens hälsa positivt utifrån två 

effekter; utbildning antas dels leda till en högre inkomstnivå och dels höja individens 

effektivitet i produktion av hälsokapital. I den ursprungliga modellen av Grossman 96 

presenteras ingen närmare förklaring till exakt hur effekten av utbildning skulle bidra till 

ökad effektivitet i produktion. 

Resultaten från denna studie pekar på att inkomst är en robust variabel som påverkar 

hälsonivån positivt i fyra av de fem åldersgrupperna, vilket bör peka på att utbildning kan 

påverka hälsonivån positivt via en förhöjd inkomst. I en utökad modell som även tog hänsyn 

till behandlade konsumtionsvariabler och motion visade sig utbildning inte ha en signifikant 

påverkan på individens hälsonivå. Med en ökad produktionseffektivitet kan det förväntas att 

individen, allt annat lika, producerar mer hälsa utifrån sin budget, förutsatt att individens 

indifferenskurvor är konkava och kontinuerliga. Effekten av produktivitetsökning skulle 

hypotetiskt kunna mätas genom konsumtion och motion om ökad utbildningsnivå leder till 

minskad rökning, hälsosammare kosthållning och motionering. 

                                                        
96 Grossman (1972). 
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FIGUR 14: Teoretisk påverkansmodell med social status 

 

 

Efter att ha undersökt eventuell interaktionseffekt mellan utbildning och motion, fetma och 

rökning kunde någon statistiskt signifikant påverkan ej finnas. Eventuella extra effekter som 

utbildning för med sig för individer som redan motionerar, eller negativa effekter som låg 

utbildning kan tänkas ha på dessa variabler, kunde inte fastställas. 

Detta kan peka på att utbildning inte medför effektivare produktion i sig men att högre 

utbildning medför hälsosammare val, vilket skulle överensstämma med en bred tolkning av 

Grossmans teori. Det visar sig finnas en genomgående korrelation mellan högre utbildning 

och hälsomedvetet handlande: 

  

Modellen förutsätter att det kan finnas en påverkan från social status på konsumtions- och 

investeringsvariablerna. Den raka effekten av utbildning på hälsonivå har dock inte visat sig vara signifikant, 

vilket illustreras av att pilen är streckad.  
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TABELL 19: Frekvens av konsumtion och investering vid olika utbildnignsnivåer 

  Utbildning 1 Utbildning 2 Utbildning 3 Utbildning 4 

Ålder 65-69 Motion 58,6 % 69,7 % 70,7 % 74,7 % 

 Fetma 18,9 % 15,1 % 18,0 % 13,5 % 

 Rökare eller f.d. rökare 60,7 % 55,2 % 53,7 % 48,7 % 

Ålder 70-74 Motion 55,3 % 62,9 % 67,3 % 71,6 % 

 Fetma 17,7 % 18,4 % 18,1 % 8,3 % 

 Rökare eller f.d. rökare  51,7 % 57,2 % 38,9 % 39,2 % 

Ålder 75-79 Motion 47,1 % 52,6 % 57,6 % 71,1 % 

 Fetma 18,8 % 11,0 % 7,2 % 9,46 % 

 Rökare eller f.d. rökare 46,0 % 48,1 % 34,7 % 55,5 % 

Ålder 80-84 Motion 36,4 % 44,4 % 49,3 % 47,6 % 

 Fetma 12,6 % 9,3 % 2,7 % 12,7 % 

 Rökare eller f.d. rökare 40,2 % 38,8 % 37,0 % 41,2 % 

Ålder 85+ Motion 18,3 % 27,6 % 22,7 % 39,0 % 

 Fetma 7,47 % 6,5 % 2,3 % 1,7 % 

 Rökare eller f.d. rökare 24,8 % 40,7 % 31,0 % 35,6 % 

 

En alternativ förklaring till att individers hälsosamma val korrelerar med utbildning skulle 

kunna vara individernas skiljande tidspreferenser. Individer med längre tidspreferenser bör 

planera mer långsiktigt, vilket gör en längre utbildning mer attraktiv för dem. Samtidigt kan 

det tänkas att dessa individer undviker beteenden som påverkar hälsan negativt på längre 

sikt då den framtida negativa effekten på nytta värderas med låg diskontering. 

Tidspreferenserna bör därmed påverka både individens långsiktiga hälsorelaterade val och 

deras val att söka sig till en längre utbildning. 

Tabellen redovisar frekvensen av konsumtion och investering i olika åldersgrupper vid olika 

utbildningsnivåer. 
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FIGUR 15: Teoretisk påverkansmodell med social status och tidspreferens 

 

 

I figuren illustreras tidspreferens, vid sidan om social status, som en bakomliggande 

förklaringsvariabel som påverkar individens hälsoval och utbildningsval. Fynd från tidigare 

studier som uppmätt skillnader utifrån utbildning skulle i detta fall gjort det genom 

variabelns korrelation med social status och tidspreferens. Då utbildning endast kan anses 

vara en av effekterna av individens tidspreferenser kan det hållas för troligt att 

hälsobeteendet mätt utifrån variablerna motion, fetma, rökning och alkoholmissbruk vidare 

korrelerar med ytterligare hälsogynnande beteenden som inte behandlats i studien. 

6.2 Följder 

Från studiens resultat fanns inte stöd för att utbildning skulle ha en signifikant separat effekt 

på hälsonivå, bortsett från eventuell påverkan som korrelerar med hälsorelaterade val såsom 

kraftig övervikt (fetma), alkoholmissbruk, rökning och motion. Då det inte gick att finna 

statistiskt stöd för att utbildningsnivå skulle medföra skillnader i effekten av variablerna för 

konsumtion och motion, kunde Grossman-modellens teoretiska antagande om utbildning 

inte påvisas statistiskt. Effekterna av ökad produktionseffektivitet är därmed för små för att 

Figuren illustrerar introduktionen av ”Tidspreferens” som en hypotetisk exogen variabel som direkt påverkar 

individens val av båda utbildning och konsumtionsmönster, vilket kan förklara att utbildning inte uppvisar 

några signifikanta effekter särställda från motion, fetma, rökning och alkoholmissbruk. 
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mätas utifrån studiens metod, alternativt en påverkan som saknas för målpopulationen 

äldre. 

För framtida studier i ämnet kan det vara värt att beakta dessa resultat. Det kan vara svårt 

att kontrollera för korrelation mellan hälsogynnande aktiviteter och utbildning om 

datamaterialet saknar variabler för individens konsumtion och investering. Om variabler för 

levnadsvanor utelämnas riskerar effekten av utbildning att överdrivas när man behandlar en 

målpopulation lik studiens population. 

6.3 Metodkritik 

I Grossmans modell utelämnas förmögenhet som förklaringsvariabel till hälsa – all inkomst 

antas komma från avlönat arbete. Genomförd studie innefattar inte heller förmögenhet. Som 

Schöllgen et al. påpekar kan inkomst dock inte helt spegla individens finansiella situation, 

framförallt inte i högre åldrar då individen inte längre arbetar. Detta gör att förmögenhet 

troligtvis är ytterligare en variabel som påverkar hälsa. Effekten på hälsa skulle kunna vara 

att de individer som har ett kapital eller en buffert upplever mindre stress och press i livet. 

Vidare kan de ha möjligheten att välja att arbeta mindre och ägna sig mer åt hälsofrämjande 

aktiviteter. 

Valet av ekonometrisk modell skulle kunna kritiseras. Ordinala regressioner vilar på 

antagandet att lutningskoefficienterna kan förklara sambanden över samtliga värden 

beroendevariabeln kan anta – ett villkor som kan vara svåruppfyllt beroende på vilken 

modell man önskar skatta. För den fullständiga regressionsmodellen visade Test of Parallel 

Lines ej upp signifikans vid 90 % signifikansnivå, men i kombination med MI-data finns 

risken att imputeringar kan medföra mindre pålitliga resultat. 
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7 Slutsatser 

Resultatet uppvisar de förväntade effekterna av inkomst, utbildning och åldrande utifrån 

Grossmans modell. Dock visade sig åldersgrupperna skilja sig åt mellan vilka variabler som 

uppvisar signifikans. Ålder visade sig vara en påverkande faktor bland de allra äldsta, medan 

utbildning var signifikant för de yngre åldersgrupperna. Inkomst visar sig vara den mest 

konsistent signifikanta variabeln. 

Som förväntat utifrån tidigare jämförelser mellan kommunernas befolkning visar resultatet 

att de äldre invånarna i Linköping uppger bättre hälsa än de äldre invånarna i Norrköping. 

Skillnaden i upplevd hälsonivå kan observeras i alla åldersgrupper. Vidare uppvisade 

Linköpingsbor genomgående högre inkomst- samt ubildningsnivå i undersökta åldrar. 

I en utökad modell som inkluderade samtliga av studiens undersökningsvariabler visar sig 

utbildning inte vara en signifikant indikator för äldres hälsonivå. Författarna presenterar att 

detta skulle kunna förklaras av att det finns en tredje variabel som influerar både 

levnadsvanor och utbildning på ett konsistent sätt. Författarna menar att denna tredje 

variabel utgörs av tidspreferens, då individer med längre tidspreferens med större 

sannolikhet borde se de långsiktiga effekterna av både utbildning samt hälsosamma 

levnadsvanor. Till följd av detta bör utbildning som förklaringsvariabel behandlas mer 

skeptiskt i studier av den här typen då individers val av utbildning inte tycks vara signifikant 

skiljt från deras hälsorelaterade val. 
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BILAGA 1 

Längd och vikt 

Från enkätdata över individens längd eliminerades dels de observationer som vida 

överstiger mänsklig kroppslängd, dels alla observationer motsvarande 130 centimeter 

och under. Även om det är svårt att avgöra vilka observationer som kan härledas till 

inmatningsfel och vilka som är naturliga avvikelser har respondenters längd som vida 

överstiger eller understiger normalspannet begränsat värde för studien. 

 

Då data används för att räkna ut respondenternas BMI, ett i sig trubbigt instrument som 

kan vara missvisande för individer utanför normalspannet, bör värden från extremt 

korta individer uteslutas då deras längd inte på samma sätt behöver vara indikativa för 

övervikt. För variabeln vikt uteslöts outliers som överstiger motsvarande 500 kilogram 

då det kan hållas för troligt att det rör sig om inmatningsfel eller felaktigt besvarad 

fråga. 
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Stickprov (rensade värden) 

Stratum 1 

  Linköping Norrköping Differens Båda kommuner 

Stratum 1  714 obs. 721 obs.  1403 obs. 

Medeltal      

VAS  79,99 77,83 2,16 78,90 

Ordinalhälsa som QALY 0,7523 0,7344 0,0180 0,7433 

QALY enligt tariff (UK) 0,8480 0,8355 0,0125 0,8417 

Medelinkomst 303845,9 287685 16160,9 295726,1 

Medianinkomst 272338 249042 23296 261038 

      

Andel      

Utbildning 1 34,09% 40,60% 6,50% 37,35% 

 2 31,53% 31,05% 0,47% 31,29% 

 3 9,70% 10,26% 0,56% 9,98% 

 4 24,68% 18,09% 6,59% 21,38% 

Utlandsfödda 7,28% 6,24% 1,04% 6,76% 

BMI => 30  15,24% 18,25% 3,00% 16,75% 

Varit rökare 54,01% 56,90% 2,88% 55,47% 

Alkoholmissbrukare 1,69% 1,40% 0,29% 1,54% 

Motionerar 69,05% 61,44% 7,61% 65,23% 
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Stratum 2 

  Linköping Norrköping Differens Båda kommuner 

Stratum 2  706 obs. 739 obs.  1445 obs. 

Medeltal      

VAS  77,73 74,08 3,65 75,87 

Ordinalhälsa 0,7308 0,6994 0,0314 0,7148 

QALY enligt tariff (UK) 0,8329 0,8116 0,0213 0,8220 

Medelinkomst 245823,5 218302,6 27520,9 231748,8 

Medianinkomst 208597,5 188015 20582,5 198030 

      

Andel      

Utbildning 1 40,95% 49,10% 8,15% 45,09% 

 2 29,60% 27,26% 2,34% 28,41% 

 3 10,92% 10,71% 0,21% 10,81% 

 4 18,53% 12,93% 5,60% 15,69% 

Utlandsfödda 6,23% 6,22% 0,01% 6,23% 

BMI => 30  14,78% 18,13% 3,35% 16,50% 

Varit rökare 43,07% 56,76% 13,69% 50,04% 

Alkoholmissbrukare 1,43% 1,51% 0,08% 1,47% 

Motionerar 64,59% 55,75% 8,84% 60,07% 

 

Stratum 3 

  Linköping Norrköping Differens Båda kommuner 

Stratum 3  708 obs. 635 obs.  1343 obs. 

Medeltal      

VAS  70,65 68,29 2,36 69,54 

Ordinalhälsa 0,6927 0,6691 0,0236 0,6816 

QALY enligt tariff (UK) 0,7933 0,7722 0,0210 0,7834 

Medelinkomst 204788,5 180740,7 24047,8 193418,2 

Medianinkomst 183264 167016 16248 175464 

      

Andel      

Utbildning 1 51,40% 60,39% 8,99% 55,67% 

 2 25,11% 25,32% 0,21% 25,21% 

 3 9,40% 5,68% 3,72% 7,63% 

 4 14,10% 8,60% 5,49% 11,49% 

Utlandsfödda 6,92% 6,93% 0,01% 6,92% 

BMI => 30  13,54% 16,94% 3,39% 15,14% 

Varit rökare 45,53% 47,97% 2,44% 46,67% 

Alkoholmissbrukare 0,43% 0,49% 0,06% 0,46% 

Motionerar 54,10% 45,98% 8,11% 50,26% 
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Stratum 4 

  Linköping Norrköping Differens Båda kommuner 

Stratum 4  620 obs. 569 obs.  1189 obs. 

Medeltal      

VAS  65,01 64,74 0,27 64,88 

Ordinalhälsa 0,6812 0,6622 0,0190 0,6721 

QALY enligt tariff (UK) 0,7700 0,7546 0,0154 0,7626 

Medelinkomst 181311 181856,2 545,2 181571,9 

Medianinkomst 172804,5 169428 3376,5 171576 

      

Andel      

Utbildning 1 62,14% 61,37% 0,77% 61,77% 

 2 20,37% 24,40% 4,03% 22,30% 

 3 7,13% 6,10% 1,03% 6,64% 

 4 10,36% 8,13% 2,22% 9,29% 

Utlandsfödda 6,94% 4,92% 2,01% 5,97% 

BMI => 30  9,75% 12,34% 2,59% 10,98% 

Varit rökare 37,98% 41,97% 3,99% 39,90% 

Alkoholmissbrukare 0,33% 0,18% 0,15% 0,26% 

Motionerar 42,26% 33,57% 8,69% 38,10% 

 

Stratum 5 

  Linköping Norrköping Differens Båda kommuner 

Stratum 5  507 obs. 433 obs.  940 obs. 

Medeltal      

VAS  59,56 58,66 0,90 59,15 

Ordinalhälsa 0,6520 0,6412 0,0107 0,6470 

QALY enligt tariff (UK) 0,7107 0,6804 0,0303 0,6968 

Medelinkomst 182282,3 167727,7 14554,6 175577,9 

Medianinkomst 161136 158040 3096 159302 

      

Andel      

Utbildning 1 65,63% 72,35% 6,72% 68,70% 

 2 21,04% 18,02% 3,02% 19,66% 

 3 5,21% 4,69% 0,52% 4,97% 

 4 8,13% 4,94% 3,19% 6,67% 

Utlandsfödda 6,11% 8,55% 2,43% 7,23% 

BMI => 30  7,61% 6,34% 1,27% 7,03% 

Varit rökare 30,53% 26,63% 3,90% 28,75% 

Alkoholmissbrukare 0,00% 0,24% 0,24% 0,11% 

Motionerar 23,27% 17,09% 6,18% 20,43% 

 



5 
 

Stratumvikter 

POPULATION STICKPROV VIKT 

31/12/2013 
     

N/s= 

Linköping 
      65-69 år män 3759 65-69 år män 360 10,441667 

 
kvinnor 3947 

 
kvinnor 351 11,245014 

70-74 år män 2818 70-74 år män 338 8,337278 

 
kvinnor 3154 

 
kvinnor 365 8,641096 

75-79 år män 2087 75-79 år män 349 5,979943 

 
kvinnor 2491 

 
kvinnor 356 6,997191 

80-84 år män 1511 80-84 år män 282 5,358156 

 
kvinnor 2055 

 
kvinnor 337 6,097923 

85+ år män 1376 85+ år män 202 6,811881 

 
kvinnor 2568 

 
kvinnor 301 8,531561 

 
SUMMA 25766 

 
SUMMA 3241 

 

       Norrköping 
      65-69 år män 4018 65-69 år män 337 11,922849 

 
kvinnor 4227 

 
kvinnor 380 11,123684 

70-74 år män 2845 70-74 år män 358 7,946927 

 
kvinnor 3084 

 
kvinnor 378 8,158730 

75-79 år män 1939 75-79 år män 277 7,000000 

 
kvinnor 2321 

 
kvinnor 353 6,575071 

80-84 år män 1342 80-84 år män 257 5,221790 

 
kvinnor 1881 

 
kvinnor 309 6,087379 

85+ år män 1100 85+ år män 166 6,626506 

 
kvinnor 2351 

 
kvinnor 265 8,871698 

 
SUMMA 25108 

 
SUMMA 3080 

  

Little’s Missing Completely at Random Test 

Little’s MCAR test: Chi-Square = 190,023; DF = 26; Significance = 0.000 
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Missing Value Patterns (IBM SPSS) 
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Variabellista 

Variabler Förklaring 

Ålder Anger individens ålder. 

Alkoholmissbruk Anger om individen med sannolikhet är alkoholmissbrukare. 

EQ5D-profil (UK) 
Respondentens EQ5D-profil omkodad och översatt i QALY-vikter enligt EuroQol:s 

tariff från Storbritannien. 

Fetma 
Dummy-variabel som indikerar om individen har ett BMI motsvarande 30 eller 

över. 

Född utomlands Dummy-variabel som indikerar om individen föddes utanför Sverige. 

ISCED 
Omkodning av variabeln utbildning för att skapa ridit scores i enlighet med 

metoden använd i Huisman, Kunst, Mackenbach. 

Kommun (Linköping) Dummy-variabel som indikerar om individen är bosatt I Linköping kommun. 

Kön Dummy-variabel som indikerar om individen är man. 

Ln (Inkomst) Inkomst logaritmerad. 

Motion Indikerar om individen motionerar. 

Nedsatt hälsa Användes för att skapa RII. 

Ordhalsa4 En censurerad version av variabeln för hälsa återgiven med ordinalskala. 

Ridit# 
Ridit scores skapades för utbildning och inkomst för varje grupp som behandlades 

med RII. 

Rökare eller f.d. rökare Indikerar om individen är rökare eller har varit rökare tidigare i livet. 

Stratum Indikerar vilket urvalsstratum individen tillhör. 

Utbildning 
Indikerar vilken utbildningsnivå individen tillhör. Kodades också om som dummy-

variabler som ensamt indikerar utbildningsalternativ ett till fyra. 

VAS Återger respondentens svar på frågan över VAS. 
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Korrelationsmatris 

  Ålder Alkohol Fetma Född utomlands Utbildning Motion Ln (Inkomst) Kön Ordinal hälsa EQ5D-profil Kommun VAS Rökare 

Ålder 1 -0,05 -0,10 0,01 -0,21 -0,30 -0,34 -0,05 -0,19 -0,26 0,04 -0,32 -0,18 

Alkoholmissbruk -0,05 1 0,05 0,02 0,00 -0,02 0,02 0,05 -0,04 -0,04 -0,01 -0,02 0,07 

Fetma -0,10 0,05 1 0,01 -0,05 -0,11 -0,05 -0,02 -0,14 -0,12 -0,03 -0,11 0,05 

Född utomlands 0,01 0,02 0,01 1 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 

Utbildning -0,21 0,00 -0,05 -0,02 1 0,18 0,42 0,10 0,13 0,13 0,08 0,16 0,00 

Motion -0,30 -0,02 -0,11 -0,01 0,18 1 0,21 0,07 0,28 0,27 0,07 0,32 -0,02 

Ln (Inkomst) -0,34 0,02 -0,05 -0,02 0,42 0,21 1 0,42 0,19 0,23 0,06 0,24 0,12 

Kön -0,05 0,05 -0,02 -0,02 0,10 0,07 0,42 1 0,03 0,12 0,02 0,07 0,19 

Ordinal hälsa -0,19 -0,04 -0,14 0,00 0,13 0,28 0,19 0,03 1 0,63 0,05 0,65 -0,06 

EQ5D-profil -0,26 -0,04 -0,12 -0,01 0,13 0,27 0,23 0,12 0,63 1 0,05 0,61 -0,03 

Kommun 0,04 -0,01 -0,03 0,00 0,08 0,07 0,06 0,02 0,05 0,05 1 0,03 -0,05 

VAS -0,32 -0,02 -0,11 -0,01 0,16 0,32 0,24 0,07 0,65 0,61 0,03 1 -0,02 

Rökare -0,18 0,07 0,05 0,00 0,00 -0,02 0,12 0,19 -0,06 -0,03 -0,05 -0,02 1 
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BILAGA 2 

TABELL 10: Regression - Ålder, inkomst och utbildning (ordered probit) 

Goodness-of-Fit 

Imputation Number Chi-Square df Sig. 

Original data Pearson 17957,197 17813 ,222 

Deviance 13828,069 17813 1,000 

1 Pearson 18795,497 18665 ,249 

Deviance 14527,163 18665 1,000 

2 Pearson 18787,676 18662 ,257 

Deviance 14518,465 18662 1,000 

3 Pearson 18797,490 18665 ,246 

Deviance 14530,750 18665 1,000 

4 Pearson 18783,154 18668 ,275 

Deviance 14534,797 18668 1,000 

5 Pearson 18805,820 18677 ,252 

Deviance 14541,600 18677 1,000 

6 Pearson 18799,090 18668 ,248 

Deviance 14519,918 18668 1,000 

7 Pearson 18797,884 18668 ,250 

Deviance 14546,781 18668 1,000 

8 Pearson 18786,563 18665 ,264 

Deviance 14525,455 18665 1,000 

9 Pearson 18800,005 18671 ,252 

Deviance 14549,109 18671 1,000 

10 Pearson 18781,926 18665 ,272 

Deviance 14525,022 18665 1,000 

Link function: Probit. 

Test of Parallel Lines
a
 

Imputation Number -2 Log Likelihood 
Chi-

Square df Sig. 

Original data Null 
Hypothesis 

13903,926       

General 13888,500 15,426 8 ,051 

1 Null 
Hypothesis 

14616,977       

General 14600,671 16,305 8 ,038 

2 Null 
Hypothesis 

14610,337       

General 14594,331 16,007 8 ,042 

3 Null 
Hypothesis 

14619,178       

General 14601,666 17,512 8 ,025 

4 Null 14624,461       
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Hypothesis 

General 14605,889 18,571 8 ,017 

5 Null 
Hypothesis 

14626,809       

General 14610,184 16,626 8 ,034 

6 Null 
Hypothesis 

14611,458       

General 14594,481 16,977 8 ,030 

7 Null 
Hypothesis 

14632,103       

General 14615,498 16,605 8 ,034 

8 Null 
Hypothesis 

14612,874       

General 14598,776 14,098 8 ,079 

9 Null 
Hypothesis 

14633,037       

General 14618,492 14,545 8 ,069 

10 Null 
Hypothesis 

14614,836       

General 14599,355 15,481 8 ,050 

 

TABELL 14: Regression – Utökad modell (ordered probit) 

Goodness-of-Fit 

Imputation Number Chi-Square df Sig. 

Original data Pearson 16715,526 16596 ,255 

Deviance 12438,960 16596 1,000 

1 Pearson 18979,989 18897 ,334 

Deviance 14276,045 18897 1,000 

2 Pearson 18959,226 18900 ,379 

Deviance 14278,003 18900 1,000 

3 Pearson 18964,091 18897 ,364 

Deviance 14272,256 18897 1,000 

4 Pearson 18933,791 18894 ,418 

Deviance 14280,144 18894 1,000 

5 Pearson 18949,514 18897 ,392 

Deviance 14283,073 18897 1,000 

6 Pearson 18940,184 18897 ,411 

Deviance 14272,039 18897 1,000 

7 Pearson 18957,114 18903 ,389 

Deviance 14290,325 18903 1,000 

8 Pearson 18946,817 18897 ,398 

Deviance 14265,258 18897 1,000 

9 Pearson 18916,290 18900 ,465 

Deviance 14303,078 18900 1,000 

10 Pearson 18931,773 18900 ,434 

Deviance 14279,116 18900 1,000 

Link function: Probit. 
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Test of Parallel Lines
a
 

Imputation Number -2 Log Likelihood 
Chi-

Square df Sig. 

Original data Null 
Hypothesis 

13903,926       

General 13888,500 15,426 8 ,051 

1 Null 
Hypothesis 

14616,977       

General 14600,671 16,305 8 ,038 

2 Null 
Hypothesis 

14610,337       

General 14594,331 16,007 8 ,042 

3 Null 
Hypothesis 

14619,178       

General 14601,666 17,512 8 ,025 

4 Null 
Hypothesis 

14624,461       

General 14605,889 18,571 8 ,017 

5 Null 
Hypothesis 

14626,809       

General 14610,184 16,626 8 ,034 

6 Null 
Hypothesis 

14611,458       

General 14594,481 16,977 8 ,030 

7 Null 
Hypothesis 

14632,103       

General 14615,498 16,605 8 ,034 

8 Null 
Hypothesis 

14612,874       

General 14598,776 14,098 8 ,079 

9 Null 
Hypothesis 

14633,037       

General 14618,492 14,545 8 ,069 

10 Null 
Hypothesis 

14614,836       

General 14599,355 15,481 8 ,050 

 

 


