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Det finns ett samband mellan
den taxerade inkomsten hos de
allra äldsta och deras hälsotill-
stånd. I de högsta inkomstgrup-
perna är det ovanligt med hälso-
problem eller nedsatt fysisk
funktionsförmåga. Det framgår
av en analys, med utgångspunkt
i 1992 års levnadsnivåundersök-
ning av de allra äldsta, av sam-
banden mellan taxerad inkomst
och ohälsa.

Inkomst som ett mått på
vårdbehov bör därför kunna
användas av kommuner och
landsting för att få en mer rätt-
vis fördelning av samhällets be-
gränsade resurser.

Vården av de äldre har kommit att bli
en av de viktigaste uppgifterna för såväl
kommunernas socialtjänst som sjukvår-
den. De samlade kostnaderna för sam-
hällets äldrevård motsvarade 1992 ca 9
procent av BNP [1]. Men alla äldre be-
höver inte samhällets omsorger. Ned-
satt funktionsförmåga och olika former
av ohälsa har i olika studier visat sig
samvariera med bl a ålder, kön, ensam-
boende och social klasstillhörighet.

Inom såväl kommunerna som lands-
tingen finns idag en uttalad strävan att
resurserna för service och vård skall
fördelas efter behov mellan olika soci-
aldistrikt och sjukvårdsområden. Ett
exempel på en ambitiös modell för det-
ta finns i Stockholms läns landsting,
även om applicerandet av denna modell
också tydliggör svårigheterna att med
tillgänglig befolkningsstatistik finna
goda mått på vårdbehov [2]. Även på
riksnivå finns en strävan att med hjälp

av ett nytt statsbidrags- och utjämnings-
system för kommuner och landsting se
till att samhällets begränsade resurser
fördelas efter befolkningens behov [3].

Hur mäta förekomsten
av nedsatt hälsa? 
Även om det saknas enkla och kon-

kreta kriterier för vilka behov som kom-
munerna och landstingen skall försöka
tillgodose, verkar det uppenbart att om-
råden och distrikt med en stor andel äld-
re personer med långvariga sjukdomar
och nedsatt funktionsförmåga borde
ha/ges större resurser för äldrevården än
områden och distrikt där antalet och an-
delen äldre med sådana problem är
mindre.

Det saknas dock rutinmässigt insam-
lade uppgifter om ohälsa och funktions-
förmåga bland äldre i olika områden.
Idealt sett borde alltså sådana uppgifter
insamlas med jämna mellanrum. Detta
är dock ofta både svårt och kostsamt,
och frågan blir då vilka befintliga upp-
gifter som i stället kan utnyttjas för att
skatta förekomst av nedsatt hälsa re-
spektive funktionsförmåga. Att, liksom
i Stockholmsmodellens skattningar av
sekundärvårdsbehov, använda faktiskt
utnyttjande av vård som mått på behov
innebär att man skulle utgå ifrån anta-
gandet att mängden given vård har ett
direkt samband med vårdbehoven. Åt-
minstone inom den kommunala äldre-
vården måste detta sägas vara ett tvivel-
aktigt antagande [4]. För de äldre passar
heller inte uppgifter om sjukskrivning
eller liknande indirekta indikatorer på
ohälsa och funktionsnedsättning, vilka i
Stockholmsmodellen utnyttjas i skatt-
ningarna av primärvårdsbehov.

I betänkandet från Beredningen för
statsbidrag och utjämning i kommun-
sektorn [3] föreslås att man som under-
lag för kostnadsutjämning inom äldre-
omsorgen skall utgå ifrån andelen män
och kvinnor i olika åldersgrupper, deras
fördelning på ensamboende och sambo-
ende samt deras yrkesbakgrund. En
fortlöpande uppdaterad fördelning på
kön och ålder innebär inga problem att
ta fram för landstingen, knappast heller
för de olika socialdistrikten, kommun-
delarna eller sjukvårdsområdena. Vad
gäller uppgifter om yrkestillhörighe-

ten – som behövs för att klassificera de
äldre till social klass – är svårigheterna
större.

Ohälsa samvarierar
med socialklass
I flera artiklar baserade på SWE-

OLD, 1992 års levnadsnivåundersök-
ning av de allra äldsta i Sverige, har vi
visat hur ohälsa och olika former av
funktionsnedsättning i ett riksrepresen-
tativt urval i åldrarna 77–98 år starkt
samvarierar med socialklass [5-7]. På
uppdrag från Socialförvaltningen i
Stockholm har vi analyserat vårt mate-
rial för att se om den taxerade inkoms-
ten bland de äldsta skulle ge motsvaran-
de resultat. Uppgifter om taxerad in-
komst är nämligen lätt tillgängliga på
lokal nivå, till skillnad från uppgifter
om de äldres tidigare eventuella yrkes-
tillhörighet.

Syftet med denna studie är att med
utgångspunkt i SWEOLD analysera
sambanden mellan taxerad inkomst re-
spektive ohälsa och funktionsnedsätt-
ning: Är det alltså möjligt att använda
den taxerade inkomsten som en indika-
tor på vårdbehov vid jämförelser mellan
olika områden och distrikt?

Material
Materialet baseras på SWEOLD-

undersökningen från vilken uppgifter
om bl a hälsotillstånd, funktionsförmå-
ga och klasstillhörighet är hämtade [8].
Det första hälsomåttet bygger på tre in-
tervjufrågor om värk i skuldror eller ax-
lar, rygg eller höfter, händer, armbågar
eller knän. De intervjuade fick uppge
om de haft besvär under de senaste tolv
månaderna, och om det i så fall rört sig
om lätta eller svåra besvär. Lätta besvär
har givits värdet 1, svåra besvär värdet
3, medan inga besvär kodats 0. Värdena
på de tre frågorna har adderats, och per-
soner med tre poäng eller mer har värk
enligt den indikator vi har använt. Indi-
katorn på cirkulationsbesvär har kon-
struerats på motsvarande sätt och byg-
ger på frågor om smärtor eller värk i
bröstet, propp i hjärtat, hjärtinfarkt,
hjärtsvaghet, högt blodtryck eller yrsel
[9].

Vidare har vi låtit de intervjuade ge-
nomföra ett så kallat »peak flow»-test,
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där den maximala utandningskapacite-
ten mäts. Denna har visats vara en god
indikator på fysiskt allmäntillstånd [10]
och har även använts för att predicera
överlevnad [11]. Gränsvärdena har här
satts till en standardavvikelse under det
genomsnittliga värdet för män respekti-
ve kvinnor. Detta innebär att män som
har ett uppmätt »peak flow»-värde
mindre än 275 l/minut, och kvinnor
med värden under 183 l/minut, har förts
till kategorin med låga »peak flow»-
värden.

Fysisk funktionsförmåga har mätts
genom en serie test som de intervjuade
fick utföra. Dessa test motsvarar rörel-
ser som är nödvändiga att klara för att
kunna utföra de sysslor som krävs i det
dagliga livet, exempelvis att klä på sig
[7, 8]. De som har misslyckats att ge-
nomföra minst ett av dessa test har ka-
tegoriserats i en grupp med nedsatt fy-
sisk funktionsförmåga.

Uppgifter om inkomst är tagna från
taxeringen för 1991. Två inkomstvari-
abler – sammanräknad förvärvsin-
komst och inkomst av kapital (för defi-
nition se Ruta) – har summerats för att
erhålla ett mått på sammanräknad in-
komst före skatt.

Yrkesuppgifter som ligger till grund
för klassificeringen av de intervjuade i
sociala klasser bygger på både den sva-
randes och hans/hennes makes/makas

huvudsakliga yrke under den yrkes-
verksamma tiden. Det »högsta» av de
två yrkena har därvid använts för klass-
indelningen [6].

Vi redovisar också uppgifter om eko-
nomisk marginal och social isolering i
relation till inkomsten, bl a därför att
dessa uppgifter redovisades i en tidiga-
re artikel i relation till kön, ålder och
klass [6]. Socialt isolerade är de som
inte träffar barn, barnbarn eller andra
släktingar oftare än någon gång i kvar-
talet.

Inkomst och hälsa
bland de allra äldsta
De taxerade inkomsterna 1991 i det-

ta riksrepresentativa urval av äldre
(76–97 år 1991) låg mellan 34 500 och
405 800 kr. Medelinkomsten var 88 400
kr, medianinkomsten 66 700 kr. Medel-
inkomsten varierar påtagligt mellan oli-
ka grupper av äldre. Såväl kön och ålder
som socialgruppstillhörighet har sam-
band med inkomstens storlek. Generellt
gäller att yngre har högre inkomster än
äldre, män högre inkomster än kvinnor,
och tjänstemän högre inkomster än ar-
betare [12].

Det finns alltså tydliga samband
mellan den sociala positionen i termer
av ålder, kön och klass å ena sidan och
inkomst å den andra. Finns då även ett
samband mellan nedsatt hälsa/funk-
tionsförmåga och inkomst? För att be-
svara den frågan har inkomstfördel-
ningen indelats i fem grupper, där
gruppgränserna dragits vid varje femte-
del av inkomstfördelningen, de s k
kvintilerna. Den första av dessa grup-
per, härefter benämnda kvintilgrupper,
innehåller således de 20 procent av de

äldsta med lägst inkomster 1991, me-
dan den femte kvintilgruppen består av
den femtedel som hade högst inkomster
(de absoluta gränserna mellan kvintil-
grupperna – i 1991 års penningvärde –
var: 1:a kvintilgruppen = 34 500–
51 000; 2:a kvintilgruppen =
51 100–59 000; 3:e kvintilgruppen =
59 100–78 200; 4:e kvintilgruppen =
78 300–114 900; 5:e kvintilgruppen =
115 000–405 800 kr).

Som framgår av Tabell I är inkomst
relaterad till såväl hälsa som funktions-
förmåga. Sambanden är dock inte linjä-
ra. Värk i leder tycks exempelvis vara
vanligast bland medelinkomsttagare,
dessutom relativt vanligt generellt sett,
utom möjligen i den översta inkomst-
gruppen. Cirkulationsbesvär blir mind-
re vanliga med ökande inkomster, men
är lika vanliga i de två första kvintil-
grupperna. Lågt »peak flow»-värde är
mycket ovanligt bland den femtedel
som har högst inkomster, medan de
andra kvintilgrupperna inte skiljer sig
nämnvärt åt. Funktionsnedsättningar
avtar markant i kvintilgrupp 4 och 5.

Som en jämförelse har även avsak-
nad av kontantmarginal respektive soci-
al isolering inkluderats i tabellen. I våra
tidigare analyser [6] fann vi ett samband
mellan social klass och kontantmargi-
nal, men inget sådant samband då det
gällde social isolering. På motsvarande
sätt förhåller det sig med inkomst, som
framgår av de två sista raderna i Tabell
I.

De med högst inkomst
har färre problem
Inkomst sammanhänger alltså med

faktorer som värk, cirkulationsbesvär,
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Två inkomstvariabler
för beräkningarna
Förvärvsinkomst
Måttet är konstruerat enligt föl-

jande:
(Bruttolön, inklusive sjukpenning

etc,+ kostnadsersättning + allmän pen-
sion och tilläggspension + privat pen-
sionsförsäkring + inkomst av tjänst, ej
pensionsgrundande + periodiskt un-
derstöd + inkomst som underlag för
egenavgifter + inkomst av fåmansföre-
tag) – (Schablonavdrag för inkomst av
tjänst + avdrag för resor till arbe-
tet + övriga avdrag + avdrag för tjäns-
teresor + avdrag för dubbel bosätt-
ning)+ (Inkomst av aktiv näringsverk-
samhet + inkomst av passiv närings-
verksamhet).

Inkomst av kapital
Måttet är konstruerat enligt föl-

jande:
(Inkomstränta och utdelning + rea-

lisationsvinster) – (Avdrag för skuld-
ränta + avdrag för förvaltningskostna-
der för kapital + övriga avdrag för ka-
pital + avdrag för realisationsförlust av
kapital).

Kontantmarginal
Avsaknad av kontantmarginal har

de som inte på något sätt (inklusive
lån) kan få fram 10 000 kr inom en
vecka.

Tabell II. Värden för relativ risk (oddskvoter) avseende värk, cirkulationsbesvär, lågt »peak
flow» respektive nedsatt fysisk funktionsförmåga efter dikotomiserade inkomstmått (60/40
respektive 80/20), kontrollerade för kön och åldersgrupp (»peak flow»-värde kontrollerat även
för längd). Referenskategori (1,00) är de 40 respektive 20 procenten med de högsta inkoms-
terna.

Inkomst Värk Cirkulation Lågt PF Låg funktion

Högsta 40 procent 1,00 1,00 1,00 1,00
Lägsta 60 procent 1,84 2,35 2,22 2,41

p-värde 0,001 0,001 0,012 0,001

Högsta 20 procent 1,00 1,00 1,00 1,00
Lägsta 80 procent 2,19 2,33 12,89 4,01

p-värde 0,004 0,005 <0,001 <0,001

Tabell I. Andelen (i procent) av hälso- och funktionsproblem 1992 i 1991 års kvintilgrupper.

Kvintilgrupp, inkomst 1991

Hälsoproblem 1 2 3 4 5

Värk i leder, rygg etc 35,8 38,9 47,2 32,7 21,5
Cirkulationsbesvär 37,6 37,0 29,2 21,5 15,9
Lågt »peak-flow»-värde 27,0 21,8 25,3 20,7 2,1
Nedsatt fysisk funktion 38,3 43,9 40,0 27,0 10,6
Ingen kontantmarginal 22,9 13,0 13,2 10,3 3,7
Isolerad 11,0 7,4 10,4 4,7 11,2



låga »peak flow»-värden och nedsatt
fysisk funktionsförmåga. Flera av dessa
faktorer, kanske främst den sistnämnda,
torde spegla vårdbehov på ett relativt
bra sätt. De olika faktorernas samband
med inkomster är dock inte helt likarta-
de, bortsett från att den högsta kvintil-
gruppen generellt synes vara mycket
friskare. En närmare analys av eventu-
ella könsskillnader visar likartade re-
sultat; både för männen och kvinnorna
gäller att de med högst inkomst har fär-
re problem. Variationen i hälsa mellan
personer i olika inkomstlägen är dock
större bland män än bland kvinnor, dvs
det är i de flesta fall större skillnad mel-
lan de män som är sjukast och de som är
friskast [12]. För att söka få mer preci-
sion i definitionen av sambanden mel-
lan hälsa och inkomst bör vi alltså ta
hänsyn till ålder och kön.

Även efter kontroll för kön och ålder
kvarstår starka samband mellan in-
komst och hälsa/funktionsförmåga,
samband som också i samtliga fall är
höggradigt signifikanta. De mönster
som framkom i Tabell I återkom-
mer – det är i de högsta två kvintilgrup-
perna vi finner en bättre hälsa och en
bättre funktionsförmåga. Enda undan-
taget är fortfarande »peak flow»-tes-
tet – där det är mycket ovanligt med
nedsatt värde bland de 20 procent som
har högst inkomster. I vårt material
skulle därför personer med inkomster
på 78 200 kronor eller lägre (alternativt
114 900 eller lägre, 1991 års penning-
värde) vara mest i behov av insatser.
Följaktligen skulle andelen personer
med sådana inkomster i ett distrikt kun-
na utgöra en grund för resursallokering.
I Tabell II renodlas skillnaderna mellan
dem med högst inkomst och de övriga.

Som framgår av Tabell II ger en upp-
delning av inkomstfördelningen vid
den 6:e decilen en cirka tvåfaldig över-
risk för de fyra hälso- och funktionsmått
vi analyserar. En uppdelning vid den 8:e
decilen ökar överrisken markant vad
gäller lågt »peak flow»-värde, och
dubblerar överrisken för nedsatt fysisk
funktionsförmåga. Separata analyser
för män och kvinnor visar återigen att
skillnaderna i hälsa mellan dem med
höga inkomster och övriga är mycket
klara för männen, medan skillnaderna
bland kvinnor är betydligt mindre tydli-
ga. Placeringen i inkomstfördelningen
tycks alltså betydligt mindre viktig för
kvinnors hälsa än för mäns, åtminstone
då ett individuellt inkomstmått an-
vänds.

Slutsatser
Det finns ett uppenbart samband i

vårt riksomfattande material mellan
den taxerade inkomsten och olika mått
på hälsa och fysisk funktionsförmåga. I
de högsta inkomstgrupperna är det

ovanligt med hälsoproblem eller ned-
satt fysisk funktionsförmåga. Samban-
det är dock inte linjärt.

Huruvida sambandet är kausalt, och
i så fall vilka mekanismer som länkar
inkomst med hälsa, är en komplicerad
fråga som faller utanför ramen för den-
na artikel. Man kan dock konstatera att
inkomstens betydelse för människor är
både absolut och relativ. Den absoluta
dimensionen, dvs att pengarna inte
räcker till, är troligen mindre relevant i
detta sammanhang. I stället kan man ar-
gumentera för att det är konsumtionsni-
vån i relation till den konsumtion som
andra i individens omedelbara sociala
omgivning har som kommit att bli cen-
tral [13]. Att ha råd med det andra har
råd med blir ett sätt att kommunicera
med sin omgivning, och definierar där-
med vad som är ett »normalt» socialt
liv. Att sakna resurser att leva vad som
uppfattas som ett drägligt liv kan såle-
des leda till en psykosocial belastning
på hälsan.

I ett försök till empirisk prövning av
betydelsen för hälsan av absoluta re-
spektive relativa inkomstförändringar
erhölls dock resultat som tyder på att
båda dessa dimensioner är av betydelse
rent generellt [14]. Om detta resone-
mang gäller även de äldsta, eller om
sambandet mellan inkomst och hälsa
bland dessa endast avspeglar skillnader
i livsförhållanden över livet, återstår att
utreda.

Vilken relation de utfallsvariabler vi
använt har till faktiskt behov av service
och vård, och därmed till socialtjäns-
tens och sjukvårdens kostnader och re-
sursallokering, går inte att på något en-
kelt sätt utläsa ur resultaten, beroende
bl a på de oklara mål som finns inom
äldrevårdens olika delar. Nedsatt fysisk
funktionsförmåga torde dock i första
hand resultera i behov av hemhjälpsin-
satser och/eller behov av s k särskilt bo-
ende, medan nedsatt lungkapacitet (lågt
»peak flow»-värde), värk och cirkula-
tionsbesvär indikerar ett försämrat häl-
sotillstånd som kan kräva mer av sjuk-
vårdande insatser.

Även om vi inte har tillförlitliga data
om den kognitiva funktionsförmå-
gan – som ju i allt högre grad verkar på-
verka bedömningen vad gäller såväl vil-
ka som skall få hemhjälp som vilka som
kan behöva särskilt boende – verkar det
därför vara rimligt att uppgifter om de
äldres inkomster i ett distrikt får påver-
ka resursfördelningen mellan de olika
distrikten. I områden med en stor andel
höginkomsttagare är alltså med allra
största sannolikhet andelen sjuka och
vårdbehövande äldre mindre än i områ-
den med få höginkomsttagare.

Hur stor roll inkomstfaktorn skall
tillåtas att spela för fördelningen av me-
del är vi däremot inte beredda att ange.

Förutom att vår undersökning inte från
början utformats för att kunna ge mer
distinkta svar på frågor som denna, bör
också framhållas att vår studie inte spe-
ciellt kan belysa förhållanden som möj-
ligen är unika för t ex Stockholm eller
andra avgränsade regioner.
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