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Sammanfattning 

De äldre i den svenska befolkningen blir allt fler och allt äldre.  Forskning kring äldres 

hälsa och de faktorer som tros påverkar denna blir därför allt viktigare. En av de 

faktorer som tros påverka hälsan positivt, även i äldre åldrar, är sociala relationer. En 

djupare förståelse kring sambandet mellan olika typer av sociala relationer och olika 

aspekter av hälsa skulle göra det möjligt att lättare identifiera de grupper som riskerar 

att drabbas negativt hälsomässigt till följd av den sociala situationen, vilket i sin tur 

kommer att möjliggöra effektivare hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 

Syftet med den här studien är att studera hur sambandet mellan olika typer av sociala 

relationer och utvalda aspekter av hälsa ser ut hos de allra äldsta i den svenska 

befolkningen. Studien undersöker huruvida det finns ett samband mellan olika typer av 

sociala relationer och valda aspekter av hälsa hos de allra äldsta i den svenska 

befolkningen, hur detta samband i så fall ser ut samt vilket kausalt förhållande de 

eventuella sambanden har. Studien baseras på datamaterial från The Swedish Panel 

Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) från 2004 samt från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) från 1991. SWOLD och LNU bildar tillsammans 

ett riksrepresentativt longitudinellt datamaterial. Som analysmetod har logistik 

regression använts. Studiens resultat visar att civilstånd samt kontakt med släkt, vänner 

och bekanta har ett positivt samband med både självskattad hälsa och psykisk hälsa 

samt att kontakt med barn har ett positivt samband med psykisk hälsa. Dock visar sig 

ingen av de sociala relationerna ha något samband med hjärtproblem. Då tidigare 

självskattad hälsa och tidigare psykisk hälsa kontrollerats för, talar även resultaten för 

att civilstånd har en positiv påverkan på både självskattad och psykisk hälsa samt att 

kontakt med släkt, vänner och bekanta har en positiv påverkan på psykisk hälsa. 

Sammantaget visar resultaten att sociala relationer inte har en generell positiv påverkan 

på hälsan och tyder även på att hälsa i vissa fall påverkar sociala relationer. Olika 

aspekter av sociala relationer har snarare olika påverkan på olika aspekter av äldres 

hälsa, och i vissa fall tycks hälsan påverkar aspekter hos de sociala relationerna.  

Nyckelord 

Sociala relationer, äldres hälsa, kontakt med släkt vänner och bekanta, civilstånd, 

kontakt med barn, psykisk hälsa, självskattad hälsa, hjärtproblem.  
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1. Inledning 

Medellivslängden hos den svenska befolkningen har ökat sedan mitten av 1700-talet som en 

följd av bland annat effektivare sjukvård, förbättrade levnadsförhållanden och bättre livsstil. 

Tidigare berodde den ökande medellivslängden framför allt på minskad dödlighet i yngre 

åldrar, men under den senare delen av 1900-talet har även de äldre blivit allt äldre och andelen 

äldre i befolkningen ökar ständigt. Denna trend tros även fortsätta, om än i något avtagande 

takt (Agahi et al. 2005). Studier har länge visat på en ständigt förbättrad hälsa hos de äldre 

men samtidigt visar nya studier att de äldre börjar bli sjukare, något man inte sett tidigare 

(ibid.; Fors et al. 2007). I och med att andelen äldre i befolkningen ökar står de äldre även för 

en allt större del av sjukdomsbördan i landet. Detta har lett till ett ökat intresse kring 

identifiering av hälsans bestämningsfaktorer och ojämlikheter i hälsan hos de äldre (Grundy 

& Sloggett 2003). Forskning kring äldres hälsa och de faktorer som tros påverkar denna blir 

därför allt viktigare. Kunskap kring de mekanismer som påverkar hälsan hos de äldre är 

viktigt bland annat för planering och genomförande av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. 

 

En av de faktorer som tros påverka hälsan är sociala relationer. Flertalet studier har visat att 

sociala relationer är en viktig positiv faktor för människors hälsa, även i äldre åldrar (Agahi et 

al. 2005; Berkman et al. 2000; Berleen 2003, Grundy & Sloggett 2003; House et al. 1988; 

Lennartsson 2001; Marmot & Wilkinson 2006; Östberg & Lennartsson 2007). Det finns dock 

många typer av sociala relationer så som vänskap, äktenskap, relationer mellan förälder-barn 

och så vidare och dessa kan tänkas påverka hälsan olika. Det är därför av intresse att ta reda 

på vilka sociala relationer som har störst påverkan på de äldres hälsa. Det finns också många 

aspekter av människans hälsa och det är även viktigt att veta vilka hälsoaspekter som 

påverkas av de olika sociala relationerna. En djupare förståelse kring sambandet mellan 

sociala relationer och hälsa kommer att göra det möjligt att lättare identifiera de grupper som 

riskerar att drabbas negativt hälsomässigt till följd av den sociala situationen, vilket i sin tur 

kommer att möjliggöra effektivare hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
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2. Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av inledningen syftar den här studien till att studera hur sambandet mellan 

olika typer av sociala relationer och utvalda aspekter av hälsa ser ut hos de allra äldsta i den 

svenska befolkningen. Studien kommer att undersöka detta samband utifrån två 

frågeställningar. Den första frågeställningen är om det finns ett samband mellan olika typer av 

sociala relationer och valda aspekter av hälsa hos de allra äldsta i den svenska befolkningen 

och hur detta samband i så fall ser ut. Den andra frågan som ställs är vilket kausalt förhållande 

de eventuella sambanden har. 

 
Då hälsa är ett omfattande begrepp med många dimensioner kräver begreppet i den här 

studien en avgränsning för att göra den möjlig att studera. Den här studien begränsas därför 

till att undersöka tre aspekter av hälsa; självskattad hälsa, hjärtproblem samt psykiska besvär. 

Studiet av sociala relationer avgränsas till att studera civilstånd, kontakt med barn samt 

kontakt med släkt, vänner och bekanta. Måtten på sociala relationer mäter  i vilken 

utsträckning kontakt förekommer, det vill säga frekvens av kontakt, och inte innehållet i 

själva relationerna. Eftersom det finns många olika faktorer som har ett samband med hälsa 

och sociala relationer är det även viktigt att ta hänsyn till dessa. Det är dock inte möjligt att ta 

hänsyn till alla dessa faktorer, därför begränsas den här studien till att ta hänsyn till kön, ålder 

samt socioekonomisk status.  

 

De ovan nämnda avgränsningarna har delvis gjorts mot bakgrund av det datamaterial som 

använts i studien. Begreppen som används i den här studien har således operationaliserats 

utifrån det material som studien är baserad på.  
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3. Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet ges först en beskrivning av begreppen hälsa och sociala relationer samt 

av de olika dimensioner av begreppen som kommer att studeras. Därefter presenteras 

teori och tidigare forskning kring sambandet mellan hälsa och sociala relationer. 

Avslutningsvis ges en kortare redogörelse för några andra faktorer som har ett 

samband med både sociala relationer och hälsa och som därmed är viktiga att ta hänsyn 

till vid studier av sambandet mellan dessa två begrepp. 

3.1 Hälsa 

Hälsa är ett komplicerat begrepp som inte är helt lätt att avgränsa teoretiskt vilket mängden av 

olika definitioner vittnar om. De olika sätten att se på hälsa kan delas in i två huvudsakliga 

perspektiv, ett biomedicinskt och ett humanistiskt perspektiv.  

 

Enligt det biomedicinska perspektivet likställs hälsa med frånvaro av sjukdom, och hälsa och 

sjukdom ses som varandras motsatser. Hälsa ses här som ett dikotomt tillstånd; antingen så 

har man hälsa eller så har man det inte. Den biomedicinska synen grundades av bland annat 

Decartes på 1600-talet som var med och skapade den anatomisk-biologiska ansatsen. Enligt 

denna ansats  föreligger hälsa då alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som anses vara 

normalt. Kroppen ses som en maskin som består av många mekaniska delar. Om någon 

funktion i detta maskineri inte fungerar normalt så förekommer någon form av defekt eller 

sjukdom och hälsa föreligger därmed inte. Den anatomisk-biologiska ansatsen har historiskt 

sett varit mycket viktig för utveckingen av den medicinska vetenskapen. I och med att man 

började se på kroppen som en maskin så började man studera enskilda kroppsliga funktioner 

vilket i sin tur ledde till att kunskaper inom anatomi, fysiologi och biokemi växte fram (Medin 

& Alexandersson 2000). 

 

Inom den humanistiska inriktningen finns inte en enhetlig definition  på hälsa utan synen på 

hälsa skiljer sig åt mellan olika teorier. Gemensamt för dessa är dock synen på hälsa som 

någonting mer eller någonting annat än endast frånvaro av sjukdom. Inom den humanistiska 

inriktningen ser man även  människan som en del i ett samspel mellan individen och den 

kontext som denne lever i. Medan man inom den biomedicinska inriktningen framför allt har 
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sjukdom som utgångspunkt så ligger fokus inom den humanistiska inriktningen istället på 

hälsa. En av de stora ansatserna inom den humanistiska inriktningen är den holistiska 

ansatsen. I denna ansats är handlingsförmåga centralt för definitionen av hälsa. Individens 

förmåga att handla i den sociala kontexten som denne lever i påverkas enligt den holistiska 

ansatsen av tillstånden hälsa och sjukdom. Hälsa är relaterat till i vilken utsträckning 

individen har förmågan att förverkliga sina vitala mål. Sjukdom är en vanlig orsak till ohälsa 

men det är inte sjukdomen i sig som utgör själva ohälsan. Det är istället individens  upplevelse 

av sjukdomen och av dess påverkan på individens handlingsutrymme som utgör ohälsan. 

Enligt detta synsätt så kan en individ ha en sjukdom utan att ha ohälsa och på samma sätt kan 

en individ ha ohälsa utan att det finns någon uppenbar sjukdom. Hälsa och ohälsa ses som 

motpoler på ett kontinuum där en individ vid varje tidpunkt befinner sig någonstans på linjen 

mellan dessa två punkter. Hälsa och sjukdom ses som två olika dimensioner vilket innebär att 

en person kan vara sjuk men ändå uppleva hälsa (ibid.). 

 

Den mest spridda och använda definitionen av hälsa idag är den World Health Organisation 

(WHO) kom med 1946. Enligt denna definition  är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom” (egen översättning, 

WHO 1946, s. 1315). Hälsan påverkas inte bara av individens biologi utan även mentala och 

sociala aspekter har betydelse. WHO:s hälsodefinition har varit mycket omdebatterad och 

kritiserad. Kritiken handlar främst om att definitionen målar upp en alltför utopisk bild av 

hälsa, och riktas framför allt mot att hälsa enligt WHO:s definition likställs med ett 

fullständigt välbefinnande. Det har dock funnits oenigheter kring hur denna definition skall 

tolkas. Idag är de flesta överens om att WHO:s hälsodefinition inte skall tolkas som en 

definition utan snarare som ett normativt mål (Fagersjö & Åkerling 2005; Undén & Elofsson 

1998). En annan av de stora debatterna har handlat om huruvida frånvaro av sjukdom ska ses 

som en förutsättning för hälsa (Tengland i Fagersjö & Åkerling 2005). Tengland menar dock 

att WHO:s avsikt med definitionen har varit att det ska vara möjligt att ha sjukdom utan 

ohälsa och ohälsa utan sjukdom. Man kan enligt detta resonemang ha en sjukdom och ändå 

uppleva ett högt välbefinnande eller uppleva ett lågt välbefinnande utan att ha någon tydlig 

sjukdom. Enligt en utveckling som WHO gjort av sin hälsodefinition är hälsa en viktig resurs 

för social, ekonomisk och personlig utveckling och de menar därför att hälsa är viktig för 

individens livskvalité (Undén & Elofsson 1998). 
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Den här studien utgår ifrån WHOs definition av hälsa vilket innebär att inte enbart frånvaro av 

sjukdom vägs in. Med denna definition som utgångspunkt kommer hälsa därför att 

operationaliseras utifrån flera aspekter; både fysiska och psykiska men även utifrån 

individernas egna upplevelse av sin hälsa. Det är även värt att poängtera att denna studie inte 

syftar till att täcka in alla aspekter av hälsa utan begränsar sig till ovan nämnda.   

 

Då det är svårt att operationalisera hälsa utifrån det positiva tillståndet hälsa så är det vanliga 

att hälsa istället mäts utifrån frågor om sjukdom. Tanken bakom detta är då att använda 

sjukdom som ett mått på ohälsa. Sjukdom och hälsa blir på så sätt varandras motsatser såsom 

den bimedicinska inriktningen beskriver. Psykisk hälsa och hjärtproblem är två ohälsomått 

som kommer att användas i den här studien. Ett sätt som används för att försöka mäta själva 

hälsan är att helt enkelt be individerna att själva bedöma sin hälsa. Denna bedömning blir 

därmed utifrån individernas egen uppfattning av vad hälsa innebär. Självskattad hälsa 

kommer att användas som ett hälsomått i den här studien (Medin & Alexandersson 2000; 

Undén & Elofsson 1998). 

Självskattad hälsa 

Självskattad hälsa är det begrepp som används för ”hälsoskattning gjord utifrån individens 

egen uppfattning om sin hälsa” (Undén & Elofsson 1998, s. 7). Med dessa hälsoskattningar 

vill man mäta själva hälsan i motsats till att mäta frånvaro av sjukdom. Det finns flera olika 

mått som används för att mäta individers självskattade hälsa, det vanligaste är dock att mäta 

den självskattade hälsan genom att individerna får en enkel fråga där de ombeds göra en 

sammanfattande allmän bedömning av deras eget hälsotillstånd (Medin & Alexandersson 

2000; Undén & Olofsson 1998). 

 

Ett problem som lyfts fram i debatten kring användbarheten av mått på självskattad hälsa är 

att bedömningen görs utifrån individens egen uppfattning om vad begreppet hälsa innefattar. 

Ett annat problem som också lyfts fram i litteraturen är att en hälsoskattning nödvändigtvis 

kräver att man har en referenspunkt och därmed väcks frågan om vilken referenspunkt som 

individer använder när de bedömer sitt nuvarande hälsotillstånd (Manderbacka & Lundberg 

1996). Utifrån dessa invändningar uppstår frågan om vad det är man egentligen fångar upp 

när man mäter självskattad hälsa.  
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Trots de frågetecken som finns kring olika mått på självskattad hälsa så har det visat sig att 

denna variabel har en stor prediktiv förmåga gällande dödlighet och framtida sjukdom, både 

bland den vanliga befolkningen och bland äldre (Medin & Alexandersson 2000; Undén & 

Elofsson 1998; Bailis et al. 2003; Manderbacka & Lundberg 1996). Denna prediktiva förmåga 

har även visat sig vara större än till exempel medicinska läkarbedömningar (Undén & 

Elofsson 1998; Manderbacka & Lundberg 1996). Att hälsotillståndet försämras är en naturlig 

del i åldrandeprocessen och i och med detta skattas också den egna hälsan allt lägre. Intressant 

är att den självskattade hälsan hos äldre försämras långsammare än deras hälsotillstånd. 

Forskare tror att detta beror på att äldre inte värderar sin hälsa i absoluta mått utan att de 

istället värderar sin hälsa i relation till vad de rimligtvis kan förvänta sig utifrån deras ålder. 

Deras uppfattning om vilket hälsotillstånd som är rimligt att förvänta sig vid en viss ålder 

fungerar därmed som referenspunkt. Många forskare har sett att när äldre värderar sin hälsa så 

spelar faktorer som funktionell hälsa, fysiska problem och mental hälsa en viktig roll 

(Henchoz et al. 2008). Individers egna skattning av sin hälsa verkar vara en sammanfattning 

av den relevanta information som de själva har kring sin hälsa (Manderbacka & Lundberg 

1996). Även longitudinella studier har visat att självskattad hälsa är en tillförlitlig 

sammanfattning av mer detaljerade mått på hälsostatus (Bailis et al. 2003). 

Psykisk hälsa 

Den psykiska hälsan är en av de dimensioner i hälsobegreppet som WHO tar upp i sin 

hälsodefinition. Att mäta psykisk hälsa handlar ofta om att mäta förekomst eller frånvaro av 

psykisk störning hos individen. I Sverige används WHOs klassifiseringssystem The ICD-10 

Classification of Mental and Behavioural Disorders. Till psykisk störning hör enligt detta 

klassifiseringssystem organiska störningar, drogrelaterade störningar, schizofreni, 

vanföreställningssyndrom, förstämningssyndrom, neurotiska-, stressrelaterade- och 

somatoforma syndrom, beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar, 

personlighets- och beteendestörningar (hos vuxna) samt psykiska utvecklingsstörningar. (NE 

2010a) Psykisk störning såsom exempelvis depression, ångesttillstånd och pyskotiska tillstånd 

är ett stort problem hos den äldre delen av befolkningen (Berleen 2003). Den vanligaste 

orsaken till psykisk ohälsa bland äldre är depression (Agahi et al. 2005).  

Hjärtproblem 

Hjärt- kärlsjukdomar är den vanligaste sjukdomsgruppen bland äldre och cirka hälften av alla 

i Sverige över 65 år har någon form av hjärt- kärlsjukdom (Agahi et al. 2005; Berleen 2003). 
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Hjärt- kärlsjukdomar är dessutom den vanligaste dödsorsaken (Berleen 2003) och majoriteten 

av dödsfallen i den här sjukdomsgruppen inträffar högt upp i åldrarna (Lindstrand et al. 2006). 

De vanligaste sjukdomarna inom sjukdomsgruppen beror på sjukliga förändringar i hjärtats 

kranskärl (NE 2009a). Hypertoni, eller förhöjt blodtryck, är en risktaktor för att drabbas av 

hjärt- kärlsjukdomar så som till exempel hjärtinfarkt (NE 2009b).  

 

Så som beskrivits tidigare så har de olika hälsovariablerna valts ut för att exemplifiera olika 

aspekter av hälsa som WHO tar upp i sin definition av hälsobegreppet. En av dessa aspekter 

är den fysiska hälsan. Eftersom hjärt- kärlsjukdomar är både den vanligaste sjukdomsgruppen 

och den vanligaste dödsorsaken bland äldre föll det sig naturligt att ta med just denna 

sjukdomsgrupp som en av hälsovariablerna.  

3.2 Sociala relationer 

Sociala relationer är en naturlig del av människors liv och många menar att det är just vår 

sociala förmåga som gör oss till människor, att människor är ”sociala djur” (Reis & Rusbult 

2004). Sociala kan vi dock vara med många människor i vår vardag, både sådana vi känner 

och sådana som vi inte känner, men att vara social med en annan människa är inte detsamma 

som att ha en social relation med denne. Enligt Jeffmar (1987, s. 125) är sociala relationer 

”regelbundna sociala kontakter (samspel) med vissa människor under en längre tidsperiod”. 

Enligt denna definition är det tidsperioden och regelbundenheten i kontakterna som är det 

centrala för vad som utgör en social relation. Kelley (1983; även refererad i Reis & Rusbult 

2004) som studerat nära sociala relationer menar att det i sociala relationer finns ett 

ömsesidigt beroende mellan individerna. Kelley beskriver vidare att närheten i en relation 

bestäms dels av regelbundenheten och tidsperioden men även av styrkan och mångfalden i 

relationen. Reis och Rusbult (2004) utvecklar Kelleys resonemang och menar att personer 

som är i en social relation påverkar varandras beteende och välmående genom att varje 

persons handlingar har någon form av betydelse för vad den andre gör, för huruvida detta 

leder till bra eller dåliga reslutat för den andre, huruvida den andra känner sig glad eller ledsen 

och så vidare.  

 

En av de viktiga funktioner som sociala relationer fyller är att individer genom dessa kan få 

tillgång till socialt stöd. Att ha tillgång till socialt stöd innebär ”att man har personer i sin 

närhet från vilka man kan erhålla hjälp, uppmuntran och stöd då man har bekymmer eller på 
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annat sätt är i behov av hjälp” (SOU 2000, s. 107). Ett vanligt sätt att beskriva olika former 

av socialt stöd är att dela in det i emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd kan till 

exempel vara i form av uppmuntran eller att ha någon att anförtro sig till. Instrumentellt stöd 

kan till exempel vara praktisk eller finansiell hjälp. I sociala relationer finns en innbyggd 

ömsesidighet som bland annat handlar om vikten av att parterna både kan ge och ta emot 

socialt stöd för att underlätta upprätthållandet av en god social relation (Marmot & Wilkinson 

2006).  

 

Att sociala relationer är en viktig del i människors liv märks inte minst i studier där människor 

fått svara på frågor om vad som gör livet meningsfullt. Dessa studier har visat att sociala 

relationer så som vänskaps-, familje- och partnerrelationer är det som människor värderar 

högst (Kelley 1983). De sociala relationerna och de roller vi har i samhället förändras genom 

livet, vi börjar skolan, kommer in i arbetslivet, får barn och så vidare. Även när vi blir äldre 

förändras sammansättningen av våra roller och sociala relationer. Till ålderdomen hör ofta att 

de sociala kontakterna blir färre och att många roller försvinner. Vid pensioneringen från 

arbetslivet tappar många kontakten med sina arbetskamrater och med en stor del av de mer 

offentliga sammanhangen, vilket också ger uppgov till förlorade kontakter. Äldre löper 

dessutom större risk än andra åldersgrupper att förlora ett antal familjemedlemmar och vänner 

på grund av dödsfall (de Jong Gierveld & Hagestad 2006; Hendrick & Hendrick 2000; 

Lennartsson 2001; SCB 2006). de Jong Gierveld & Hagestad hävdar dock att det upplösande 

av roller och den minskning av antalet relationer som ofta följer med ålderdomen i viss 

utsträckning kan motverkas. De påpekar att äldre kan inleda nya partnerrelationer, skapa nya 

vänskaper, fördjupa redan existerande vänskaper eller ägna mer tid och stöd till barn och 

barnbarn.  

 

Den här studien utgår från den definition av sociala relationer som Jeffmar (1987, s. 125) 

beskriver, det vill säga att sociala relationer är ”regelbundna sociala kontakter (samspel) med 

vissa människor under en längre tidsperiod”. Den utgår också från antagandet att socialt stöd 

är en viktig funktion av sociala relationer. Som framgår av texten ovan består äldres sociala 

relationer till stor del av deras privata relationer då kontakterna till både arbetslivet och de 

mer offentliga sammanhangen minskar i samband med bland annat pensioneringen. Därför 

kommer studien att fokusera på relationer till familj, släkt och vänner.  
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Familjerelationer 

Familjerelationer är väldigt långsiktiga, de sträcker sig över en stor del av individers livstid 

och omfattar ofta starka band mellan flera generationer av medlemmar (Hendrick & Hendrick 

2000). Vad som menas med familj och hur familjer är sammansatta varierar men det 

vanligaste är att man med familj menar den monogama kärnfamiljen. I den ingår föräldrar och 

deras barn. Under sitt liv ingår man vanligvis i två familjer, dels den familj man föds in i och 

senare även den familj man själv bildar (NE 2010b). I den här studien kommer två aspekter av 

äldre individers familj att användas som mått på sociala relationer; dels kommer typ av (eller 

avsaknad av) partnerrelation att studeras genom variabeln civilstånd, dels kommer frekvens 

av kontakt med eventuella barn att studeras genom variabeln kontakt med barn.  

 

Med civilstånd menas traditionellt ”en persons äktenskapliga ställning som gift, ogift, 

frånskild, änkling eller änka” (NE 2010c). Idag är det även vanligt att leva tillsammans med 

en partner utan att vara gift, det vill säga att vara sammanboende. I den här studien 

klassificeras även sammanboende som en typ av civilstånd. Bland de äldre är det idag en 

mycket större andel män än kvinnor som är gifta eller sammanboende. Detta beror dels på att 

kvinnor lever längre och därmed ofta överlever sin partner, dels på att män i stor utsträckning 

gifter sig med yngre kvinnor och dels även på att äldre män gifter om sig i större utrsträckning 

än äldre kvinnor. Att vara gift eller sammanboende är, jämfört med att vara singel, 

fördelaktigt ur flera aspekter. Bland annat visar forskning på att det är positivt för individens 

hälsa, ekonomiska resurser, sociala integration, sociala relationer och sociala stöd både inom 

och utanför familjen (Lennartsson 2001). Särskilt efter pensioneringen spelar personer i det 

egna hushållet en allt större roll för den sociala samvaron (SCB 2006). Relationen till den 

egna partnern är för det mesta en viktig källa till emotionellt stöd och trygghet (Hendrick & 

Hendrick 2000). Bowlby (refererad i Berkman et al. 2000) menar att äktenskap kan ses som 

den vuxnas motsvarighet till den starka tillgivenheten mellan mor och barn som barnet 

upplever. Om äktenskapet är stabilt så bör det fungera som en trygg bas utifrån vilken man 

kan utforska världen, medveten om den trygghet och skydd som den starka relationen 

erbjuder. Äktenskapet tillfredställer individens behov av en tryggad tillgivenhet för dess egen 

skull och för den kärlek och pålitlighet som den erbjuder (ibid).  Alla nära relationer behöver 

dock inte enbart vara fördelaktiga. Misshandel och bråk förekommer också i en del relationer 

(Hendrick & Hendrick 2000).  
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Banden mellan förälder och barn är inte bara stark när barnen växer upp utan fortsätter att 

vara stark genom vuxenlivet och ålderdomen. Särskilt nära relation har de äldre föräldrar och 

vuxna barn som bor nära varandra (Kohli et al. 2009). Vikten av familjekontakter för socialt 

stöd ökar med åldern och särskilt när behovet av vård och hjälp ökar. Vuxna barn har visat sig 

ha en nyckelfunktion när det kommer till äldre personers sociala stöd. De har generellt en 

regelbunden kontakt med sina föräldrar och utbyter många typer av socialt stöd, både 

emotionellt och instrumentellt, med dessa (Lennartsson 2001). 

Relationer till släkt, vänner och bekanta 

Många gamla värdesätter sina långvariga vänskapsrelationer högt. De viktigaste egenskaper 

som både unga och gamla människor värderar i en vänskap är delade värderingar och 

intressen, tillit, känsloyttringar, och utryck av stöd. Medan bekanta utbyter mer ytlig 

information uppvisar vänner en större kunskap om varandras liv, är mer självutlämnande och 

utbyter mer förtrolig, emotionell och detaljerad information (Hendrick & Hendrick 2000). 

Graden av intimitet i relationen till vänner och bekanta skiljer sig även mellan könen. 

Kvinnliga vänner pratar mer med varandra om personliga problem och ger varandra mer stöd 

jämfört med män som istället föredrar att prata om opersonliga ämnen och  att göra roliga 

saker tillsammans (ibid; Jeffmar 1987). Studier kring äldres sociala relationer har visat att 

vänner är viktiga som personer att kunna prata med när man känner sig nedstämd och som 

personer att ha kul med. Det har också visat sig att äldre är mer troliga än yngre personer att 

ha en släkting som bästa vän. När personer åldras så ersätts i större utsträckning nära 

vänskaper med icke-släktingar med nära vänskaper med släktingar (Gray 2009).  

3.3 Sambandet mellan sociala relationer och hälsa 
Många studier har visat att sociala relationer är en viktig positiv faktor för människors hälsa, 

både för den fysiska och den psykiska hälsan, även i äldre åldrar (Agahi et al. 2005; Berkman 

et al. 2000; Berleen 2003, Grundy & Sloggett 2003; House et al. 1988; Lennartsson 2001; 

Marmot & Wilkinson 2006; Östberg & Lennartsson 2007). Ett flertal studier har hittat 

signifikanta samband mellan sociala relationer och hälsoutfall så som dödlighet, depression 

och hjärt- kärlsjukdom. En av orsakerna till att sociala relationer har ett positivt samband med 

hälsa är att det är en nödvändig förutsättning för socialt stöd. Personer med färre stödresurser 

upplever fler hälsoproblem (Östberg & Lennartsson 2007).  
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Berkman et al. (2000) menar att det finns flera sätt genom vilka sociala relationer kan påverka 

hälsan hos individer. Sociala relationer påverkar olika beteendemönster som i sin tur har 

effekter på individens hälsa. De förklarar vidare att de sociala relationerna verkar på 

beteendenivå genom fyra huvudsakliga mekanismer; tillgång till socialt stöd, social påverkan 

(normer och social kontroll), socialt engagemang och tillhörighet samt tillgång till resurser. 

Dessa mekanismer kanpåverka hälsan genom att till exempel påverka individens 

hälsofrämjande eller hälsofarliga beteendemönster (t.ex. matvanor, rökning, 

alkoholkonsumtion), kognitiva och känslomässiga tillstånd (t.ex. självkänsla och depression) 

eller fysiska respons på stress (t.ex. förhöjt blodryck, försvagat immunförsvar, ökad risk för 

diabetes).  

 

Enligt en kunskapssammanställning gjord av Statens folkhälsoinstitut (Agahi et al. 2005) kan 

det sociala nätverket bidra till individens hälsa genom att stärka individens självbild, öka 

känslan av tillhörighet, utgöra en hjälp att klara vardagens bestyr och genom det sociala stödet 

fungera som en ”hälsobuffert” vid svåra händelser i livet. Marmot & Wilkinson (2006) 

beskriver även de en bufferteffekt av socialt stöd i samband med viktiga livshändelser som är 

mer troliga att inträffa på äldre dar, såsom en partners dödsfall eller uppkomsten av en kronisk 

sjukdom. Sociala relationer kan fungera som en buffert genom att bidra till att minska 

effekten av påfrestningar dels genom att ge individen en känsla av trygghet och vetskap om 

att hon/han har tillgång till ett socialt nätverk, dels genom att individen kan få hjälp av det 

sociala nätverket och på så sätt avstyra eller minska effekten av den påfrestande situationen 

(Allebeck et al. 1998; Marmot & Wilkinson 2006). Flera studier har visat på ett positivt 

samband mellan socialt stöd och psykisk hälsa. Det finns dock få longitudinella studier av 

socialt stöd och psykisk hälsa där frågan om kausalitet kan behandlas på ett bra sätt (Marmot 

& Wilkinson 2006). Trots detta finns en samstämmighet kring synen på en bufferteffekt av 

socialt stöd på psykisk hälsa och studier tyder även på att en sådan effekt förekommer (Brown 

et al 1986; Bolton & Oatley 1987, refererade i Marmot & Wilkinson 2006).  

 

Det är dock inte bara den psykiska hälsan som påverkas enligt buffertmodellen utan även den 

fysiska.Flera studierhar visat starka samband mellan socialt stöd och den fysiska hälsan. 

Socialt stöd skyddar mot hjärt- och kärlpåverkan i form av förhöjt blodtryck vid stress eller 

utmaningar. I en studier, där försökspersonerna skulle prata inför en grupp människor, fick 

hälften av försökspersonerna veta att det fanns någon person tillgänglig om de behövde stöd 

eller hjälp. De försökspersoner som trodde att de hade tillgång till någon hade lägre blodtryck 
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både före och under tiden som de pratade inför gruppen jämfört med de försökspersoner som 

inte fått någon information om någon stödperson. Detta visar att vetskapen om att individen 

har tillgång till socialt stöd skyddar individen mot förhöjt blodtryck till följd av stress och kan 

därför kopplas till buffertmodellen (Berkman et al. 2000).      

 

Det finns även en teori om en direkteffekt av sociala relationer på hälsa. Denna teori antar att 

sociala relationer med andra människor är ett grundläggande behov hos människan och att de 

sociala relationerna verkar positivt på hälsan dels genom att de hjälper individen att urskilja 

och rätta sig efter de förväntningar som ställs på honom/henne, dels genom att de stärker 

individens egen uppfattning om sitt egenvärde genom att ge ”återkoppling” om individen 

själv. På så sätt blir individen bättre rustad att möta påfrestningar av olika slag (Allebeck et al. 

1998; Marmot & Wilkinson 2006).  

 

Social isolering, det vill säga brist på sociala relationer, är enligt Berkman et al. (2000) ett 

kroniskt stressande tillstånd som kan göra att individen åldras snabbare. Detta påverkar inte 

bara dödligheten utan även åldersrelaterade sjukdomar och funktionsförmåga. När det gäller 

hjärt- och kärlsjukdomar har både prevalensen och incidensen i den här sjukdomsgruppen 

visat sig vara mindre hos de som är mer socialt integrerade jämfört med de som har ett svagt 

socialt nätverk. Brist på sociala relationer är en riskfaktor även för dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar (Kamarch et al. 1990; Marmot & Wilkinson 2006). Brist på sociala relationer 

påverkar även den psykiska hälsan. Social isolering och att förlora sociala relationer har visat 

sig vara en av de starkaste prediktorerna för depressionssymptom bland äldre personer 

(Berkman et al. 2000; Kawachi & Berkman 2001). 

 

Den teori och tidigare forskning som redovisats ovan antar att det är de sociala relationerna 

som påverkar hälsan hos individen. Även om majoriteten av litteraturen kring det här området 

styrker detta så finns det även de som som menar att hälsan istället kan påverka de sociala 

relationerna. Som beskivits i kapitel 2.2 finns det i sociala relationer en innebyggd 

ömsesidighet och äldre personer tar inte bara emot socialt stöd utan är även i stor utsträckning 

givare av socialt stöd. Förmågan att hjälpa andra minskar dock kraftigt efter 80 års ålder och 

de som tar emot minst stöd är de som själva inte är i en sådan position att de har möjlighet att 

ge någonting tillbaka. En nedsatthälsa kan därför begränsa möjligheten att upprätthålla en 

ömsesidighet i de sociala relationerna vilket kan medföra att relationerna försvagas som en 

följd av hälsotillståndet (Gray 2009). Även Lennartsson (2001) diskuterar möjligheten att det 
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kausala förhållandet kan vara så att hälsan påverkar de sociala relationerna men refererar till 

en studie av svaga och sjuka äldre personer som visade att varken subjektiv eller objektiv 

hälsa hade någon signifikant effekt på deras sociala relationer.  

 

Även om statistiken tyder på att sociala relationer och god hälsa hör samman så bör det även 

påpekas att det även finns relationer som kan vara skadliga för hälsan. En Israelisk studie 

visade att höga nivåer av familjeproblem var relaterade till en ökad risk att utveckla 

kärlkramp Då ökad social integrering medför ökade mellanmänskliga konflikter eller andra 

mellanmänskliga problem så kan de sociala relationerna ha en negativ, snarare än en positiv, 

effekt på hälsan (Marmot & Wilkinson 2006).    

Civilstånd kopplat till hälsa 

Epidemiologisk forskning har visat att den åldersjusterade dödligheten för alla dödsorsaker är 

konsekvent högre bland ogifta jämfört med de som är gifta (House 1988). Statistik visar även 

att civilstånd är associerat med skillnader i hälsa och dödlighet i de äldre åldersgrupperna. 

Både äldre gifta män och kvinnor upplever sig själva som friskare och lyckligare än ogifta 

jämnåriga (Grundy & Sloggett 2003; Kay Ryan & Willits 2007).  Gifta upplever inte bara sig 

själva som friskare jämfört med ogifta, de har också generellt sett bättre hälsa jämfört med 

ogifta. Bland ogifta tyder forskning på att de som tidigare har varit gifta har sämre hälsa 

jämfört med de som aldrig varit gifta. Det finns olika teorier kring varför detta samband ser ut 

som det gör. Enligt en teori ökar selektiva faktorer, i det här fallet god hälsa, chanserna för att 

bli gift, förbli gift och för att gifta om sig. Det är alltså hälsan som påverkar civilståndet. 

Omvänt finns också teorier där civilståndet sägs påverka hälsan genom bland annat 

skyddande effekter av omsorg och stöd, något som kan tänkas vara särskilt viktig för äldre. 

Det finns dock studier som indikerar att sambandet mellan hälsa och äktenskap försvagas med 

ökande ålder (Grundy & Sloggett 2003).  

Kontakt med barn kopplat till hälsa 

Litteraturen idag tyder, enligt Kohli et al. (2009), på att relationen mellan barn och föräldrar 

fortsätter att vara stark även när föräldrarna blir gamla och på att dessa relationer är viktiga 

för den äldres välmående. Däremot visar Lennartsson (2001) på något motsägelsefulla resultat 

gällande kopplingen mellan kontakt med barn och den äldres hälsa. I en av hennes studier där 

föräldrar i åldern 55 till och med 84 år tillfrågades rapporterade de med dålig hälsa färre 

kontakttillfällen per vecka med sina barn jämfört med vad de med bra hälsa gjorde. I en annan 



 

14 
 

av hennes studier, där ingen övre åldersgräns fanns, verkar föräldrar med dålig hälsa ha mer 

frekvent kontakt med sina vuxna barn jämfört med de med bra hälsa. Lennartsson (ibid.) tror 

att dessa motsägelsefulla resultat kan bero på att de föräldrar som ännu inte blivit riktigt 

gamla kan klara sig bra även utan stöd och hjälp från sina barn trots att de har en dålig hälsa 

medan de allra äldsta som rapporterar dålig hälsa troligtvis även är i större behov av stöd och 

hjälp. Detta tyder på att det är de allra äldstas hälsa som påverkar i vilken utsträckning de har 

kontakt med sina barn snarare än tvärtom. Ytterligare en studie, där Lennarsson undersöker 

detta vidare, gav dock inte stöd för detta. I den sistnämnda studien tittade man på såväl 

självskattade hälsa som på mentala problem och hjärt- kärlproblem hos de äldre (ibid). 

Kontakt med släkt, vänner och bekanta kopplat till hälsa 

En svensk studie av kopplingen mellan de allra äldstas sociala relationer och deras hälsa visar 

att äldre personer som inte har några vänner har fler hälsoproblem jämfört med de äldre som 

har vänner som de umgås med ibland eller ofta. I studien tittade man på såväl självskattad 

hälsa som på psykiska och fysiska aspekter av hälsa (Lennartsson 2001). Andra studier har 

även visat att vänskapsrelationer bidrar mer till den psykiska hälsan hos de äldre jämfört med 

vad familjerelationer gör. En förklaring till detta kan vara att vänskapsrelationer är av en 

frivillig karaktär vilket kan jämföras med de mer obligatoriska familjerelationerna (Hendrick 

& Hendrick 2000). Det finns studier som tyder på ett positivt samband mellan kontakt med 

släktingar och hälsa.  Bland annat visade en studie att det fanns ett positivt samband mellan 

kvalitén i de sociala relationerna med släktingar och såväl psykisk som fysisk hälsa. Enbart 

förekomst av släktingar hade i studien dock inget samband med hälsan hos de äldre. Det finns 

också studier som visat på att kontakt med syskon har ett positivt samband med hälsa och att 

detta samband blir starkare med åldern (Kay Ryan & Willits 2007). 

3.4 Andra faktorer kopplade till hälsa och sociala 
relationer 
Många studier visar att hälsa har ett starkt samband med socioekonomisk status, även bland 

äldre, där lägre socioekonomisk status generellt är kopplat till sämre hälsa (Agahi et al. 2005; 

Fors et al. 2007; Grundy & Sloggett 2003; Marmot & Wilkinson 2006). Socioekonomisk 

status är även kopplat till sociala relationer på så sätt att högre socioekonomisk status är 

associerat med större sociala nätverk, mer kontakt med nätverksmedlemmar och mer 

deltagande i frivilligverksamhet. Studier visar även att hög socioekonomisk status även är 

kopplat till högre nivåer av upplevt socialt stöd (Marmot & Wilkinson 2006). 
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Kvinnor lever i genomsnitt längre än män och samtidigt rapporterar fler kvinnor än män i de 

äldre åldersgrupperna generellt sätt fler olika former av hälsoproblem (Agahi et al. 2005; Fors 

et al. 2007). Vad gäller sociala relationer visar en engelsk studie att äldre kvinnor har mer 

kontakt med andra jämfört med äldre män (Marmot & Wilkinson 2006). Kvinnor tenderar att 

upprätthålla fler nära emotionella relationer jämfört med män. Kvinnor tenderar även att 

mobilisera mer socialt stöd under stressade perioder jämfört med män och även ge socialt stöd 

oftare än vad män gör (Kawachi & Berkman 2001). 

 

Sociala relationer förändras genom livet och således har även åldern betydelse. Som nämnts 

tidigare är det vanligt att de äldres sociala kontakter minskar i antal ju äldre de blir. Detta sker 

bland annat i samband med pensioneringen då många tappar kontakten med sina 

arbetskamrater men det är också vanligt att äldre personer förlorar vänner och 

familjemedlemmar genom dödsfall (Hendrick & Hendrick 2000; Lennartsson 2001; SCB 

2006). Även hälsa och ålder hör samman. Att individers mentala och fysiska funktioner 

förändras och försämras med åldern är en naturlig del i åldrandeprocessen. Ålderdomen kan 

sägas speglas av en återgångsfas, då vissa funktioner börjar försämras, följt av en slutfas då de 

flesta funktioner snabbt försämras (Berg 2007).  

3.5 Hypoteser 

Trots vissa motstridiga resultat tyder majoriteten av litteraturen kring sociala relationer som 

ligger till grund för den här studien på att det finns ett positivt samband mellan sociala 

relationer och hälsa, även hos de allra äldsta i befolkningen, samt att det är de sociala 

relationerna som påverkar hälsan snarare än tvärtom. Denna studie ämnar därmed att testa 

följande två hypoteser: 

 

1. Det finns ett positivt samband mellan sociala relationer och hälsa hos de allra äldsta i 

den svenska befolkningen.  

2. Sambandet mellan sociala relationer och hälsa är kaulsalt där det är de sociala 

relationerna som påverkar hälsan hos de allra äldsta i den svenska befolkningen. 

 

Hypoteserna gäller för samtliga mått på sociala relationer och hälsa som används i den här 

studien. 
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4. Material och metod 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis angreppssätt, dataanlysmetoder samt 

datamaterial. Därefter ges en beskrivning av de operationaliseringar som gjorts. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

4.1 Metod 
I den här studien har kvantitativ metod använts för att besvara de frågeställningar som satts 

upp. Studiens forskningsprocess har haft både deduktiva och induktiva inslag. De deduktiva 

inslagen innebär att studien har tagit sin utgångspunkt i redan etablerad teori och tidigare 

forskning som tyder på att det finns ett samband mellan sociala relationer och hälsa hos de 

allra äldsta. Utifrån denna kunskap har hypoteser deducerats fram och detta har sedan fått 

styra vilka data som studerats och hur dessa analyserats. Därefter testas hypoteserna empiriskt 

och det är här som processen blir induktiv. Induktion innebär att man utifrån observationer 

eller resultat, i det här fallet med hjälp av signifikansprövning, drar generaliserbara slutsatser. 

Dessa slutsatser kopplas sedan, i det här fallet i diskussionen, tillbaka till den teori och 

tidigare forskning som låg till grund för undersökningen (Bryman 2003).  

 

Då hypotes 2 (se kapitel 3.5) i den här studien är att det är de sociala relationerna som 

påverkar hälsan hos de allra äldsta i den svenska befolkningen, så kommer de olika måtten på 

sociala relationer i den här studien att behandlas som oberoende variabler och de olika måtten 

på hälsa kommer att behandlas som beroende variabler.  

 

I studien har sekundäranalys använts vilket innebär att den data som använts har samlats in av 

andra forskare och i andra syften än det som är aktuellt i den här studien (ibid.). Vidare har 

logistisk regressionsanalys använts för att undersöka uppsatsens frågeställningar. Detta har 

gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Regressionsanalys används för att beskriva 

samband mellan en eller flera oberoende variabler och en beroende variabel. När den 

beroende variablen är dikotom, det vill säga endast kan anta två värden (Y=0 och Y=1), 

används logistisk regressionsanalys. I logistisk regressionsanalys får man reda på 

sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa (Y=1) för en person med vissa egenskaper, 

här exempelvis sannolikheten för att personer med olika sociala relationer ska uppfatta sin 

hälsa som dålig (Edling & Hedström 2003). 
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För att uttala sig om sambanden använder man sig av odds och oddskvoter. Oddset för att en 

viss händelse ska inträffa räknas fram genom att sannoliheten att Y=1 divideras med 

sannolikheten för att Y≠1.  Resultaten av analyserna presenteras i den här uppsatsen i form av 

oddskvoter. Oddskvoten anger hur stor den procentuella förändringen i oddset blir till följd av 

att den oberoende variabeln förändras med en enhet och övriga variabler hålls konstanta. När 

oddset och sannolikheten är ungefär lika stora kan man även tala om oddskvoter som 

förändring i sannolikhet. Exempelvis kan oddskvoten visa hur mycket sannolikheten för att en 

person ska skatta sin hälsa som god ökar/minskar då han/hon är gift/sammanboende jämfört 

med om han/hon inte är det. En oddskvot på 1 innebär att det inte blir någon förändring i 

sannolikheten, en oddskvot som har ett värde över 1 visar att sannolikheten ökar och en 

oddskvot som har ett värde under 1 visar att sannolikheten minskar (ibid.). 

 

Vid logistisk regression är sambanden varken linjära eller additiva. En beroende variabel, Y, 

förändras olika mycket vid en enhetsförändring i en oberoende variabel, x, beroende på vart 

på x-axeln denna enhetsförändring befinner sig. Hur stor effekt en förändring i en av de 

oberoende variablerna har beror också på vilka värden de övriga variablerna antar (ibid.). 

 

Det som undersöks i den här studien är ett stickprov och inte en population. Eftersom det är 

önskvärt att kunna använda resultaten från analyserna för att uttala sig om samband i 

populationen är det viktigt att ta reda på hur tillförlitliga analysernas resultat är. Därför 

redovisas även signifikans i form av p-värden i regressionsmodellerna (Arai 1999). 

Signifikansvärdena anger hur stor risken är att observerade samband i urvalet inte är 

representativa för samband i populationen, utan snarare beror på okända slumpmässiga 

faktorer. En signifikansnivå på 5 % (det vill säga ett p-värde på mindre än eller lika med 0,05) 

brukar anses som en acceptabel nivå för att kunna generalisera ett observerat samband till 

populationen. Ett p-värde på 0,05 innebär att man i 5 procent av stickproven kommer att 

uppnå de observerade sambanden trots att dessa inte återfinns i populationen. Desto lägre ett 

p-värde är för ett observerat samband, desto tillförlitligare är det att det observerade 

sambandet i fråga gäller för populationen som helhet (Edling & Hedström 2003).  

4.2 Material 

Studien baseras framför allt på datamaterial från The Swedish Panel Study of Living 

Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) från år 2004. SWEOLD-undersökningen syftar till 
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att samla in data kring de allra äldstas levnadsvillkor samt att fungera som en förlängning av 

den longitudinella Levnadsnivåundersökningen (LNU) som genomförs på ett representativt 

urval av den vuxna svenska befolkningen. Undersökningen genomfördes för första gången år 

1992 och har sedan genomförts år 2002 och år 2004. Undersökningspopulationen i SWEOLD 

2004 var alla personer som någon gång intervjuats i LNU och som var minst 69 år gamla och 

fortfarande i livet. Det totala urvalet uppgick till 1352 individer med en ålder på mellan 69 

och 100 år och av dessa intervjuades 997 individer personligen via telefon och ytterligare 183 

intervjuer genomfördes genom så kallade proxyintervjuer. Proxyintervjuerna innebar att en 

nära anhörig eller sjukvårdspersonal genomförde intervjun åt den egentliga respondenten i de 

fall där denne inte kunnat svara på alla eller några av frågorna. Svarsfrekvensen i studien 

uppgick till 87,3 procent (Aging Research Centre 2007).  

 

De variabler som mäter tidigare hälsa är hämtade ur datamaterial från LNU som samlades in 

1991. LNU genomfördes första gången 1968 och har därefter gjorts 1974, 1981, 1991 och 

2000. LNU genomförs på ett representativt urval av den vuxna svenska befolkningen (SOFI 

1998). I undersökningen intervjuas individer om sina levnadsvillkor inom områden som bland 

annat familj, utbildning, hälsa, ekonomi och sysselsättning (SOFI 2010). I urvalet till LNU 

1991 ingick 6 710 personer och av dessa deltog 5 306 personer. Det ger en svarsfrekvens på 

79,1 procent (SOFI 1998). Av dessa är det 861 personer som även deltagit i SWEOLD 2004 

(Aging Research Centre 2007) och det är dessa personers tidigare hälsa som hämtas ur LNU 

1991 till den här studien.  

4.3 Bakgrundsvariabler; sociala relationer 

Civilstånd 

Variabeln Civilstånd operationaliseras genom frågan: Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 

Frågan är hämtad från SWEOLD 2004. Respondenten kan välja mellan fyra svarsalternativ: 

Ogift, Gift/sammanboende, Frånskild/tidigare sammanboende samt Änka/änkling. I 

bearbetningen av materialet till denna fråga har svarsalternativen frånskild/tidigare 

sammanboende och änka/änkling slagits samman och utgör en klass.  Variabeln har kodats så 

att de som är gifta/sammanboende har värdet 0, ogifta har värdet 1 och de som är 

frånskilda/tidigare sammanboende samt änka/änkling har värdet 2.  
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Kontakt med barn 

Variabeln Kontakt med barn operationaliseras genom två frågor hämtade från SWEOLD 

2004. På den första frågan får respondenten svara på hur ofta han/hon brukar träffa och vara 

tillsammans med sitt eller sina barn. Det finns sex svarsalternativ på denna fråga; dagligen, 

flera gånger i veckan, någon gång i veckan, någon gång i månaden, någon gång i kvartalet 

samt mer sällan eller aldrig. På den andra frågan får respondenten svara på hur ofta han/hon 

har telefonkontakt med sitt eller sina barn. Till denna fråga finns fyra svarsalternativ; 

dagligen, varje vecka men inte dagligen, varje månad men inte varje vecka samt mer sällan 

eller aldrig. Av de två frågorna skapades ett enkelt summerat index. Indexet dikotomiserades 

så att de respondenter som svarat mer sällan eller aldrig på båda frågorna klassas som att de 

har svag/ingen kontakt med sitt/sina barn medan de som angett något annat svarsalternativ på 

minst en av frågorna klassas som att de har frekvent kontakt med sitt/sina barn och utgör en 

annan klass. Bortfallet har kodats in i svarsalternativen mer sällan eller aldrig på de 

respektive frågorna. Detta gjordes eftersom nästan hela bortfallet kan förklaras av att dessa 

personer på en tidigare fråga svarat att de inte har några barn och därför ombetts hoppa över 

de två frågor som ingår i den här variabeln. Att ersätta bortfallet med medelvärdet hade 

därmed gett en missvisande bild av resultatet. Kodningen har gjorts så att de som har frekvent 

kontakt med sitt/sina barn har värdet 0 och de som har svag/ingen kontakt med sitt/sina barn 

har värdet 1. 

 

Kontakt med släkt, vänner och bekanta 

Variabeln Kontakt med släkt, vänner och bekanta operationaliseras genom fyra frågor 

hämtade från SWEOLD 2004. På dessa fyra frågor får respondenten svara på om han/hon 

brukar göra något av följande: 1. Besöka släktingar. 2. Ha släktingar på besök. 3.  Besöka 

vänner och bekanta. 4. Ha vänner och bekanta på besök. Respondenten kan välja mellan 

svarsalternativen Nej, Ja någon gång och Ja ofta. Av dessa fyra frågor har ett enkelt 

summerat index skapats. Indexet har därefter delats in i tre klasser. Detta har gjorts genom att 

de som svarat nej på alla fyra frågorna utgör en klass, de som svarat ja ofta på alla fyra 

frågorna utgör en klass och övriga  respondenter utgör en tredje klass. Kodningen har gjorts så 

att de som ofta besöker eller får besök av släkt, vänner eller bekanta har värdet 0, de som 

besöker eller får besök av släkt, vänner eller bekanta någon gång har värdet 1 och de som 

aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner eller bekanta har värdet 2.  
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4.4 Bakgrundsvariabler; kontrollvariabler 

Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status har operationaliserats genom respondentens utbildninglängd i antal år. 

Frågor om utbildning ställdes inte i SWEOLD 2004 men information om respondenternas 

utbildningslängd i antal år har hämtats från SWEOLD 2002, LNU 2000 eller från tidigare 

LNU-undersökningar. Respondenterna har då fått uppge hur många års utbildning de har. 

Variabeln har dikotomiserats så att de som har upp till och med åtta års utbildning klassas 

som att de har låg socioekonmisk position och de som har mer än åtta års utbildning klassas 

som att de har hög socioekonomisk position. Kodningen har gjorts så att de med låg 

socioekonomisk position har värdet 0 och de med hög socioekonomisk position har värdet 1. 

Ålder 

Ålder operationaliseras som respondentens kronologiska ålder och mäts genom att 

respondenten får uppge sitt födelseår. Respondentens ålder i antal år har tagits fram genom en 

omräkning av födelseår.  

Kön 

Variabeln Kön operationaliseras som respondentens biologiska kön och intervjuaren anger i 

frågeformuläret om respondenten är Man eller Kvinna. Uppgifter om kön är hämtade från 

SWEOLD 2004. Variabeln har kodats så att män har värdet 1 och kvinnor har värdet 2.  

Tidigare hälsa: Självskattad hälsa 

Denna variabel fungerar som en kontrollvariabel till variabeln Självskattad hälsa och mäter 

hur respondenterna bedömde sitt allmänna hälsotillstånd då de intervjuades via LNU 1991 

Det är samma fråga som används för de båda variablerna med den skillnaden att den här 

variablen är hämtad från LNU 1991 medan Självskattad hälsa är hämtad från SWEOLD 

2004. Variabeln Tidigare hälsa: Självskattad hälsa följer därför samma klassindelning och 

kodning som variabeln  Självskattad hälsa. 

Tidigare hälsa: Psykiska hälsa 

Denna variabel fungerar som en kontrollvariabel till variabeln Psykiska hälsa och mäter 

respondenternas mentala hälsa under de tolv månaderna före deltagandet i LNU 1991. Det är 

samma frågor som används för de båda variablerna med den skillnaden att den här variablen 
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är hämta från LNU 1991 medan variablen Psykiska hälsa är hämtad från SWEOLD 2004. 

Variabeln Tidigare hälsa: Psykiska hälsa har därför hanterats på samma sätt som variabeln 

Psykiska besvär vid skapande av indexet, klassindelning och kodning.  

Tidigare hälsa: Hjärtproblem 

Denna variabel fungerar som en kontrollvariabel till variabeln Hjärtproblem och mäter om 

respondenten haft hjärtproblem under de tolv månaderna före deltagandet i LNU 1991. Det är 

samma frågor som används för de båda variablerna med den skillnaden att den här frågan är 

hämtad från LNU 1991 medan variabeln Hjärtproblem är hämtad från SWEOLD 2004. 

Variablen Tidigare hälsa: Hjärtproblem har därför hanterats på samma sätt som variabeln 

Hjärtproblem vid skapande av indexet, klassindelning och kodning.  

4.5 Beroende variabler 

Självskattad hälsa 

Variabeln Självskattad hälsa operationaliseras genom frågan: Hur bedömer Du Ditt allmänna 

hälsotillstånd? Till denna fråga finns svarsalternativen Gott, Dåligt eller Något däremellan. I 

bearbetningen av materialet till denna fråga har svarsalternativen dikotomiserats så att de 

respondenter som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som Gott utgör en klass och de 

respondenter som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som antingen Dåligt eller Något 

däremellan utgör en annan klass. Variabeln har kodats så att de som bedömmer sitt allmänna 

hälsotillstånd som gott (hög självskattad hälsa) har fått värdet 0 och de som bedömer sitt 

allmänna hälsotillstånd som dåligt eller något däremellan (låg självskattad hälsa) har fått 

värdet 1. 

Psykiska hälsa 

Variabeln Psykiska hälsa mäts genom tre frågor hämtade från SWEOLD 2004. Genom dessa 

tre frågor får respondenten svara på om denne under de tolv senaste månaderna har haft något 

av följande besvär: 1. Nervösa besvär (ängslan, oro, ångest). 2. Depression, djup 

nedstämdhet. 3. Psykisk sjukdom. På varje fråga kan respondenten svara antingen Ja eller Nej. 

Om respondenten svara ja blir han/hon tillfrågad om besvären varit lätta eller svåra. Totalt 

finns alltså tre svarsalternativ till varje fråga. För frågorna om nervösa besvär och depression 

har svarsalternativen kodats som 0 (Nej), 1 (Ja, lätta) och 2 (Ja, svåra). För frågan om psykisk 

sjukdom har svarsalternativen kodats som 0 (Nej) och 2 (Ja, lätta eller svåra). Av de tre 
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frågorna har ett enkelt summerat index skapats och detta har därefter dikotomiserats så att 

värden på 0-1 (högst ett lätt besvär men ej psykisk sjukdom) innebär inga psykiska besvär och 

värden på 2-6 (minst två lätta besvär, ett svårt besvär eller psykisk sjukdom) innebär psykiska 

besvär. Liknande viktning för psykiska besvär har gjorts i tidigare studier (Fors et al. 2007; 

Lennartsson 2001). Kodningen har gjorts så att de som inte har några psykiska besvär har 

värdet 0 och de som har psykiska besvär har värdet 1.   

Hjärtproblem 

Variabeln Hjärtproblem mäts genom fyra frågor hämtade från SWEOLD 2004. Genom dessa 

fyra frågor får respondenten svara på om denne under de tolv senaste månaderna har haft 

något av följande sjukdomar eller besvär: 1. Smärtor eller värk i bröstet.  2. Propp i hjärtat, 

hjärtinfarkt.  3. Hjärtsvaghet. 4. Högt blodtryck. På varje fråga kan respondenten svara 

antingen Ja eller Nej. Om respondenten svarar ja på en fråga får respondenten svara på om 

besvären varit lätta eller svåra. Totalt finns alltså tre svarsalternativ till varje fråga. För 

frågorna om smärtor eller värk i bröstet, hjärtsvaghet samt högt blodtryck har 

svarsalternativen kodats som 0 (Nej), 1 (Ja, lätta) och 3 (Ja, svåra). För frågan om propp i 

hjärtat, hjärtinfarkt har svarsalternativen kodats som 0 (Nej) och 3 (Ja, lätta eller svåra). Av de 

fyra frågorna har ett enkelt summerat index skapats och detta har därefter dikotomiserats så 

att värden på 0-2 (max två lätta besvär) innebär inga hjärtproblem och värden på 3-12 (minst 

tre lätta besvär, ett svårt besvär eller hjärtinfarkt) innebär hjärtproblem. Denna vitning har 

använts i tidigare studier (Lennartsson 2001). Utifrån detta index har två klasser skapats. 

Kodningen har gjorts så att de med inga hjärtproblem har värdet 0 och de med hjärtproblem 

har värdet 1.   

4.6 Metoddiskussion 

Att använda sekundäranalys medför både för- och nackdelar. Då datan samlats in för ett annat 

syfte än det som är aktuellt för den här studien skulle det kunna innebära att de frågor som 

ställts och den data som tagits fram inte helt passar för de behov som finns i den aktuella 

studien. Efterssom den data som används redan har samlats in går det inte att påverka 

exempelvis vilka frågor som ska ställas (Eliasson 2006). Möjligheterna vid 

operationaliseringen av den här studiens begrepp har därmed begränsats till de frågor som 

ställts vid intervjuerna. Till fördelarna med sekundäranalys hör bland annat att det sparar både 

tid och pengar att använda redan befintliga data. Sekundäranalys gör det möjligt att få tillgång 
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till stora datamaterial som dessutom är av mycket god kvalitet då det material som finns har 

skapats av skickliga och erfarna forskare med hjälp av väl etablerade metoder (Bryman 2001). 

Inom ramen för den här studien hade det inte varit möjligt att på egen hand samla in den här 

typen av data, men sekundäranalys har gjort det möjligt att använda datamaterial som är både 

omfattande och riksrepresentativt.  

 

Vid tvärsninttsstudier är det svårt att uttala sig om riktiningen i eventuella samband som 

återfinns i materialet. I den här studien är det dock av intresse att kunna säga någonting om de 

eventuella sambandens riktning. Som hjälpmedel för detta har ett antal kontrollvariabler som 

mäter respondenternas tidigare hälsa lagts till i de olika regressionsmodellerna. Liknande 

metod har använts i tidigare studier (Lennartsson 2001; Östberg & Lennartsson 2007). Detta 

ökar den interna validiteten som rör just hållbarheten i slutsatser kring kausala förhållanden 

mellan två eller fler variabler (Bryman 2001). Om ett samband mellan sociala relationer och 

hälsa kvarstår även då tidigare hälsa används som kontrollvariabel ger detta ytterligare stöd 

för att sociala relationer faktiskt har en effekt på hälsan. Det går dock inte att endast utifrån 

detta utesluta möjligheten att riktningen i sambandet skulle kunna vara det omvända eller att 

det rör sig om en ömsesidig påverkan mellan civilstånd och social kontakt. För att säkert 

kunna fastställa sambandens riktning krävs utförligare analyser än de som ryms i den här 

studien (Lennartsson 2001).  

 

Reliabilitet berör frågan huruvida undersökningens resultat är pålitliga eller inte (Bryman 

2001). Det som bestämmer reliabiliteten är hur mätningarna utförs och hur materialet 

bearbetas (Eliasson 2006). En hög reliabilitet medför att det inte finns några slumpmässiga 

fel. Om reliabiliteten är hög bör man erhålla samma reslutat om studien upprepades flera 

gånger (Djurfeldt et al. 2003). Då sekundäranalys används i den här studien är det inte möjligt 

att påverka hur datainsamlingen genomförts. Bryman (2001) menar dock, som även nämnts 

ovan, att den typ av datamaterial som används för sekundäranalys i den här studien är av 

mycket god kvalitet då den har skapats av erfarna forskare vid ett stort forskningsinstitut. 

 

Externt bortfall förekommer i de flesta undersökningar och detta kan skapa problem i 

undersökningen eftersom det finns en risk att de som inte deltar i undersökningen systematiskt 

skiljer sig från de som deltar (ibid.). Om så är fallet finns en risk för i systematiska fel i 

resultaten (Dahmström 2005). Vid representativa urval som i det material som används i den 

här studien riskerar man därför att resultaten inte längre blir generaliserbara till populationen, 
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det vill säga att den externa validiteten påverkas (Bryman 2001). Det är tänkbart att det är en 

högre andel personer med hälsoproblem i det externa bortfallet i de undersökningar som 

används i denna studie jämfört med andelen bland de som deltog i undersökningarna. Om så 

är fallet finns det en risk att skillnaderna i hälsa underskattas. För att undvika detta är det 

viktigt att minska bortfallet så mycket som möjligt. I SWEOLD-undersökningen är bortfallet 

relativt lågt och detta beror delvis på att man använt sig av proxyintervjuer. Proxyintervjuer 

har, förutom att minska bortfallet, troligtvis minskat risken att skillnaderna i hälsa 

underskattas då de gjort att personer som är för sjuka för att kunna svara på egen hand ändå 

kommit med i undersökningen. 

 

Proxyintervjuer medför dock sina egna problem. Problemen rör mängden och kvaliteten av 

insamlad data. En del typer av frågor, exempelvis frågor om kvaliteten av vård, omsorg eller 

socialt stöd som respondenten tar emot, kan inte ställas till andra personer än respondenten 

själv. Graden av precision i de svar som ges skiljer sig åt om en proxy eller den faktiska 

respondenten blir intervjuad. Sjukvårdspersonal på exempelvis ett vårdhem känner kanske 

inte till viss information, såsom tidigare sysselsättning eller antalet barn, vilket leder till brist 

eller osäkerhet i den information som samlats in. Sjukvårdspersonalan kan också ha en 

yrkesmässig bias i deras rapportering av hälsa, något som kan leda till både under- och 

överskattning av respondentens hälsostatus (Lundberg & Thorslund 1996). Lundberg och 

Thorslund (ibid.) menar dock att dessa problem vägs ut av det faktum att information om 

dessa respondenter annars helt hade missats vilket hade lett till en fundamental snedvridning 

av bilden kring levnadsförhållandena bland de allra äldsta. 
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5. Resultat 

Det här kapitlet inleds med en presentation av deskriptiva data och därefter redovisas 
resultaten och beskrivs resultaten från de logistiska regressionsanalyserna.   

5.1 Deskriptiv statistik 
1180 personer deltog i SWEOLD 2004 och av dessa har 861 personer (73 procent) även 

deltagit i LNU 1991. I tabell 1 på nästa sida visas den deskriptiva statistiken över samtliga 

variabler som används i den här studien. I tabellen framgår att respondenterna är mellan 69 

och 100 år gamla med en medelålder på 78 år. Det är fler kvinnor än män i studien och nästan 

två tredjedelar av respondenterna har låg socioekonomisk status.  

 

Hälften av respondenterna är gifta eller sammanboende och av den andra hälften har de flesta 

varit gifta eller sammanboende tidigare. Endast 6,9 procent av respondenterna har aldrig varit 

gifta eller sammanboende. Majoriteten av respondenterna har frekvent kontakt med sina barn 

men 16,3 procent har svag eller ingen kontakt med sina barn. I den sistnämnda kategorin ingår 

dock både personer som inte har några egna barn och personer som har barn men som har en 

svag kontakt med detta eller dessa barn. En liten andel av respondenterna uppger att de träffar 

släkt, vänner och bekanta antingen aldrig eller väldigt ofta medan nästan 85 procent uppger att 

de träffar dessa ibland.  

 

Vid en jämförelse av resultaten för hälsovariablerna mellan LNU 1991 och SWEOLD 2004 

ser man att en större andel av respondenterna uppger sämre hälsa i den senare 

undersökningen. Detta är dock inte konstigt med tanke på att respondenterna i SWEOLD 

2004 är äldre och att försämrad hälsa är en naturlig del i åldrandet. I SWEOLD 2004 uppger 

ungefär hälften av respondenterna en låg självskattad hälsa, ungefär 12 procent uppger 

hjärtproblem och drygt 7 procent uppger psykiska besvär. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över samtliga variabler som används i studien. 
  2004  1991 
         
Ålder Medelvärde 0078       
 Standardavvikelse 0007       
 Minimivärde 0069       
 Maxvärde 0100       
         
  Antal  Andel (%)  Antal  Andel (%) 
         
Kön Man 0484  41.0     
 Kvinna 0696  59.0     
 n 1180       
         
Socioekonomisk 
status 

 
Låg 

 
0749 

  
63.7 

    

 Hög 0426  36.3     
 n 1175       
         
Civilstånd Gift/sammanboende 0592  50.2     
 Ogift 0081  06.9     
 Änka/änkling/frånskild/ 

tidigare sammanboende 
 
0506 

  
42.9 

    

 n 1179       
         
Kontakt med barn Svag/ingen kontakt 0192  16.3     
 Frekvent kontakt 0988  83.7     
 n 1180       
         
Kontakt med släkt, 
vänner och bekanta 

 
Aldrig 

 
0080 

  
06.8 

    

 Ibland 0996  84.8     
 Ofta 0099  08.4     
 n 1175       
         
Självskattad hälsa Låg 0599  50.9  0320  37.2 
 Hög 0578  49.1  0541  62.8 
 n 1177    0861   
         
Psykisk hälsa Inga psykiska besvär 1011  87.1  0806  93.8 
 Psykiska besvär 0150  12.9  0053  06.2 
 n 1161    0859   
         
Hjärtproblem Inga hjärtprobelm 1003  87.9  0793  92.4 
 Hjärtproblem 0138  12.1  0065  07.6 
 n 1141    0858   
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5.2 Sociala relationer och hälsa 
I det här kapitlet redovisas resultaten från de sambandsanalyser som gjorts, uppdelade efter 

sociala relationer. Sambandet mellan sociala relationer och hälsa har i samtliga modeller 

testats genom logistisk regressionsanalys. Alla samband är kontrollerade för kön, ålder och 

socioekonomisk status. De nyss nämnda kontrollvariablerna redovisas dock inte i någon av 

tabellerna nedan.   

Civilstånd kopplat till hälsa 

I tabell 2 nedan redovisas resultaten från de logistiska regressionsanalyser som mäter 

kopplingen mellan civilstånd och de olika hälsovariablerna. Självskattad hälsa, modell 1 visar 

på ett signifikant samband mellan civilstånd och självskattad hälsa som indikerar att äldre 

gifta och sammanboende har en högre självskattad hälsa jämfört med övriga äldre. Störst odds 

att skatta sin hälsa som låg har gruppen änka/änkling/frånskild/tidigare sammanboende, som 

enligt modellen har 16 procent högre odds att skatta sin hälsa som låg jämfört med de som är 

gifta eller sammanboende. Skillnaden i odds mellan dessa två grupper är signifikant på 1-

promillenivån. Den som är ogift har 13 procent högre odds att skatta sin egen hälsa som låg 

jämfört med den som är gift eller sammanboende men denna oddsskillnad är inte signifikant 

på en 5-procentnivå. Även enligt självskattad hälsa, modell 2, där respondenternas 

självskattade hälsa från LNU 1991 lagts till som kontrollvariabel, har gifta och 

sammanboende lägre odds att skatta sin hälsa som låg jämfört med övriga grupper. 

Signifikansen för sambandet mellan civilstånd och självskattad hälsa är dock något sämre i 

modell 2 jämfört med modell 1 men är, med ett signifikansvärde på .052, fortfarande nästintill 

signifikant på 5-procentnivån. Även skillnaden i oddset mellan gifta eller sammanboende och 

änkor/änklingar/frånskilda/tidigare sammanboende kvarstår som signifikant, nu på 5-

procentnivån. Tidigare självskattad hälsa har ett starkt signifikant samband med nuvarande 

självskattad hälsa men kan dock inte förklara den effekt som civilstånd har i modellen och 

detta indikerar att civilstånd faktiskt har en effekt på de äldres självskattade hälsa.  

 

Psykisk hälsa, modell 1 i tabell 2 visar ett tydligt samband mellan civilstånd och psykisk hälsa 

som är signifikant på 1-promillenivån. Gifta och sammanboende har enligt modellen ett 

betydligt lägre odds att ha psykiska besvär jämfört med de som inte är det. Gruppen 

änka/änkling/skild/tidigare sammanboende har 100 procent högre odds att ha psykiska besvär, 
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och gruppen ogifta har hela 147 procent högre odds att ha psykiska besvär, jämfört med gifta 

och sammanboende. För att studera frågan om kausalitet har tidigare psykisk hälsa 

kontrollerats för i psykisk hälsa, modell 2 i tabellen nedan. Resultaten visar att även här på att 

äktenskap och sammanboende har en positiv effekt på den psykiska hälsan. Sambandet mellan 

civilstånd och psykisk hälsa är i modell 2 signifikant på 5-procentnivån. En intressant 

förändring som uppstår när tidigare psykisk hälsa tas med i beräkningen är att oddskvoten för 

ogifta att ha psykiska besvär minskar till att bara vara 65 procent högre jämfört med gifta och 

sammanboende. Skillnaden i odds mellan gifta/sammanboende och ogifta är dessutom inte 

längre signifikant på 5-procentnivån. Skillnaden i odds mellan gruppen 

änka/änkling/frånskild/tidigare sammanboende och gruppen gifta/sammanboende är dock 

fortfarande signifikant. Variabeln civilstånd som helhet har ett signifikant samband med 

psykisk hälsa på 5-procentnivån. Även tidigare psykisk hälsa har en signifikant effekt på 

psykisk hälsa men detta samband kan inte förklara civilståndets effekt på den psykiska hälsan 

vilket indikerar att civilstånd påverkar den psykiska hälsan och inte tvärtom.  

  
Tabell 2. Logistiska regressioner för civilstånd kopplat till de olika hälsomåtten. Tabellen visar oddskoter för 
att ha låg självskattad hälsa, psykiska besvär samt hjärtprobelm.  

 Självskattad hälsa  Psykisk hälsa  Hjärtproblem 

 Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2 
Civilstånd         

Gift/Sammanboende 1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref) 
Ogift 1,13 1,08  2,47** 1,65  0,87 0,46 
Änka/änkling/frånskild 1,16*** 1,15*  2,00*** 1,90*  1,19 0,84 
/tidigare sammanboende         

Signifikans för variabel .003 .052  <.001 .045  .624 .417 
         
Tidigare hälsaa         

God hälsa/Inga besvär  1 (ref)   1 (ref)   1 (ref) 
Dålig hälsa/Besvär  3,63***   2,66**   4,49*** 

Signifikans för variabel  <.001   .005   <.001 
         

Pseudo R2 0,07 0,18  0,05 0,07  0,02 0,07 
n 1171 856  1158 847  1139 838 
Notering: Kön, ålder och socioekonomisk status har funnits med som kontrollvariabler i samtliga 
regressionsanalyser men redovisas ej i tabellen. 
a Som kontrollvariabler har självskattad hälsa från LNU 1991 använts vid regressionen för självskattad hälsa, vid 
regressionen för psykisk hälsa har psykisk hälsa från LNU 1991 använts och vid regressionen för hjärtproblem 
har hjärtproblem från LNU 1991 använts (för mer information om dessa variabler, se avsnitt 3.4). 
Signifikans för estimat *.05. **.01. ***.001. 
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Hjärtprobelm, modell 1 i tabellen ovan ger inget stöd för att det skulle förekomma ett 

samband mellan civilstånd och hjärtprobelm hos de allra äldsta i den svenska befolkningen. 

Inga av de undersökta sambanden mellan civilstånd och hjärtproblem är signifikanta på 5-

procentnivån. Hjärtproblem, modell 2 visar också att de respondenter som hade hjärtproblem 

1991 hade 349 procent högre odds att även ha hjärtproblem 2004 jämfört med de som inte 

hade hjärtproblem 1991. Gemensamt för både hjärtproblem, modell 1 och hjärtproblem, 

modell 2 är att ogifta har det lägsta oddset för att ha hjärtproblem.  

Kontakt med barn kopplat till hälsa 

I tabell 3 nedan redovisas resultaten från de logistiska regressionsanalyser som mäter 

sambandet mellan kontakt med barn och de olika hälsovariablerna. Sjävlskattad hälsa, modell 

1 nedan tyder på att det inte finns något samband mellan kontakt med barn och äldres 

självskattade hälsa. De respondenter som har svag eller ingen kontakt med sina barn 

(inklusive de som inte har några barn) har enligt modellen 4 procent högre odds att ha en låg 

självskattad hälsa jämfört med de som har frekvent kontakt med sina barn vilket inte är 

signifikant på 5-procentnivån. Även i självskattad hälsa, modell 2 är sambandet mellan 

kontakt med barn och självskattad hälsa både svagt och icke signifikant. Modell 2 visar även 

att de respondenter som bedömde sin egen häsa som låg 1991 hade 269 procent högre odds att 

skatta sin hälsa som låg även i SWEOLD 2004 jämfört med de som 1991 hade en hög 

självskattad hälsa. Sambandet är signifikant på 1-promillenivån.  

 

I psykisk hälsa, modell 1 i tabell 3 återfinns ett samband mellan kontakt med barn och psykisk 

hälsa som indikerar att äldre som har frekvent kontakt med sina barn generellt har mindre 

psykiska besvär jämfört med de äldre som har svag eller ingen kontakt med sina barn (eller 

inte har några barn).  Enligt modellen har de med svag/ingen kontakt med barn 89 procent 

högre odds att ha psykiska besvär jämfört med de som har frekvent kontakt med sina barn. 

Detta samband är också signifikant på 1-procentnivån. När psykiska besvär från LNU 1991 

läggs till som kontrollvariabel i psykiska besvär, modell 2 minskar skillnaden i odds till 54 

procent högre odds att ha psykiska besvär för gruppen som har svag/ingen kontakt med barn 

jämfört med den gruppen som har frekvent kontakt med sina barn. Detta samband är inte 

signifikant på 5-procentnivån. Modell 2 visar även att de respondenter som uppgav att de hade 

psykiska besvär 1991 har  181 procent högre odds att uppge psykiska besvär även 2004 

jämfört med de respondenter som inte uppgav några psykiska besvär 1991, ett samband som 

är signifikant på 1-procentnivån.  
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Tabell 3. Logistiska regressioner för kontakt med barn  kopplat till de olika hälsomåtten. Tabellen visar 
oddskoter för att ha låg självskattad hälsa, psykiska besvär samt hjärtprobelm.  

 Självskattad hälsa  Psykisk hälsa  Hjärtproblem 

 Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2 
Kontakt med barn         

Frekvent kontakt 1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref) 
Svag/ingen kontakt 1,04 1,09  1,89** 1,54  1,04 1,15 

Signifikans för variabel .891 .669  .004 .131  .873 .666 
         
Tidigare hälsaa         

God hälsa/Inga besvär  1 (ref)   1 (ref)   1 (ref) 
Dålig hälsa/Besvär  3,69***   2,81**   4,48*** 

Signifikans för variabel  <.001   .003   <.001 
         

Pseudo R2 0,06 0,17  0,04 0,06  0,02 0,06 
n 1172 856  1159 847  1139 838 
Notering: Kön, ålder och socioekonomisk status har funnits med som kontrollvariabler i samtliga 
regressionsanalyser men redovisas ej i tabellen. 
a Som kontrollvariabler har självskattad hälsa från LNU 1991 använts vid regressionen för självskattad hälsa, vid 
regressionen för psykisk hälsa har psykisk hälsa från LNU 1991 använts och vid regressionen för hjärtproblem 
har hjärtproblem från LNU 1991 använts (för mer information om dessa variabler, se avsnitt 3.4). 
Signifikans för estimat *.05. **.01. ***.001. 
 

Resultaten under hjärtprobelm, modell 1 i tabell 3 ovan tyder inte på att det finns något 

samband mellan äldres kontakt med sina barn och sannolikheten för att ha hjärtproblem. 

Gruppen som har svag/ingen kontakt med sina barn har ett något högre odds att ha 

hjärtproblem men detta samband är inte signifikant på 5-procentnivån. I hjärtproblem modell 

2, där respondenternas hjärtproblem från LNU 1991 har lagts till som kontrollvariabel, har 

skillnaden i odds ökat något så att de med svag eller ingen kontakt med sina barn (eller som 

inte har några barn) har 15 procent högre odds att ha hjärtproblem jämfört med de som har 

frekvent kontakt med sina barn, men inte heller detta samband är signifikant. Sambandet 

mellan tidigare hjärtproblem och hjärtproblem är signifikant på 1-promillenivån och modell 2 

visar att de respondenter som uppgav hjärtproblem 1991 har 348 procent högre odds att ha 

hjärtproblem även 2004 jämfört med de som inte uppgav hjärtproblem 1991.  

Kontakt med släkt, vänner och bekanta kopplat till hälsa 

I tabell 4 nedan redovisas resultaten från de logistiska regressionsanalyser som mäter 

sambandet mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och de olika hälsovariablerna. 

Självskattad hälsa, modell 1 i tabellen nedan visar på ett signifikant samband mellan kontakt 

med släkt, vänner och bekanta och den självskattade hälsan som indikerar att de äldre som 

ofta besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta har en högre självskattad hälsa 
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jämfört med de övriga grupperna. Störst odds att ha en låg självskattad hälsa har de som aldrig 

besöker eller får besök av släkt, vänner eller bekanta. Denna grupp har 213 procent högre 

odds att ha en låg självskattad hälsa jämfört med de som ofta besöker eller får besök av släkt, 

vänner och bekanta, en skillnad i odds som är signifikant på 1-promillenivån. Även skillnaden 

i odds mellan de som besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta någon gång ibland 

och de som ofta besöker eller får besök av dessa är signifikant, men här på 1-procentnivån. 

Modellen visar att de som besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta någon gång 

ibland har 86 procent högre odds att ha en låg självskattad hälsa jämfört med de som ofta 

besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta.  

 

Tabell 4. Logistiska regressioner för kontakt med släkt, vänner och bekanta kopplat till de olika hälsomåtten. 
Tabellen visar oddskoter för att ha låg självskattad hälsa, psykiska besvär samt hjärtprobelm.  

 Självskattad hälsa  Psykisk hälsa  Hjärtproblem 

 Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2 
Kontakt med släkt, vänner 
och bekanta 

        

Ofta 1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref)  1 (ref) 1 (ref) 
Ibland 1,86** 1,34  2,11 1,51  1,65 1,71 
Aldrig 3,13*** 2,05  5,85*** 3,63*  0,85 0,27 

Signifikans för variabel .002 .254  <.001 .062  .165 .116 
         
Tidigare hälsaa         

God hälsa/Inga besvär  1 (ref)   1 (ref)   1 (ref) 
Dålig hälsa/Besvär  3,65***   2,72**   4,57*** 

Signifikans för variabel  <.001   .004   <.001 
         

Pseudo R2 0,07 0,18  0,06 0,07  0,03 0,08 
n 1167 853  1156 845  1136 836 
Notering: Kön, ålder och socioekonomisk status har funnits med som kontrollvariabler i samtliga 
regressionsanalyser men redovisas ej i tabellen. 
a Som kontrollvariabler har självskattad hälsa från LNU 1991 använts vid regressionen för självskattad hälsa, vid 
regressionen för psykisk hälsa har psykisk hälsa från LNU 1991 använts och vid regressionen för hjärtproblem 
har hjärtproblem från LNU 1991 använts (för mer information om dessa variabler, se avsnitt 3.4). 
Signifikans för estimat *.05. **.01. ***.001. 
 

För att studera frågan om kausalitet har tidigare självskattad hälsa kontrollerats för i 

självskattad hälsa, modell 2 i tabellen ovan. När tidigare självskattad hälsa från LNU 1991 

kontrolleras för är sambandet mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och självskattad 

hälsa inte längre signifikant. Även skillnaderna i odds för de olika grupperna minskar i modell 

2. De som besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta någon gång ibland har i modell 

2 34 procent högre odds att ha låg självskattad hälsa jämfört med de som ofta besöker eller får 
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besök av dessa. De som aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner eller bekanta har i 

samma modell 105 procent högre odds att ha låg självskattad hälsa jämfört med de som ofta 

besöker eller får besök av dessa. Ingen av dessa skillnader i odds är dock signifikanta. Att 

skillnaderna i odds minskar och att sambandet inte längre är signifikant i modell 2 tyder på att 

en del av det samband vi såg i modell 1 kan förklaras av tidigare självskattad hälsa. 

Sambandet mellan självskattad hälsa 1991 och självskattad hälsa 2004 är signifikant på 1-

promillenivån och de respondenter som uppgav låg självskattad hälsa 1991 har enligt 

modellen 265 procent högre odds att ha en låg självskattad hälsa även 2004 jämfört med de 

som hade en hög självskattad hälsa 1991. 

 

Psykisk hälsa, modell 1 i tabell 4 ovan visar på ett starkt samband mellan kontakt med släkt, 

vänner och bekanta som är signifikant på 1-promillenivån. Lägst odds för att ha psykiska 

besvär har de som ofta besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta. De som besöker 

eller får besök av släkt, vänner och bekanta någon gång ibland har enligt modellen 111 

procent högre odds att ha psykiska besvär jämfört med de som ofta besöker eller får besök av 

dessa men denna skillnad är inte signifikant på 5-procentnivån. Gruppen som aldrig besöker 

eller får besök av släkt, vänner och bekanta har 485 procent högre odds att psykiska besvär 

jämfört med de som ofta besöker eller får besök av dessa, en skillnad i odds som är signifikant 

på 1-promillenivån. Att de som aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta har 

betydligt högre odds att ha psykiska besvär jämfört med de andra två grupperna tyder på att 

det är viktigt för den äldres psykiska hälsa att inte helt sakna kontakt med släkt, vänner och 

bekanta.  

 

För att eventuellt kunna säga någonting om kausaliteten i sambandet mellan kontakt med 

släkt, vänner och bekanta och den psykiska hälsan har tidigare psykisk hälsa från 1991 

kontrollerats för i psykisk hälsa, modell 2. Modellen visar fortfarande på en tydlig skillnad i 

odds för att ha psykiska besvär mellan de olika grupperna i variablen kontakt med släkt, 

vänner och bekanta och sambandet är marginellt signifikant (p=.062). Även i den här 

modellen har de som aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta betydligt 

större odds att ha psykiska besvär jämfört med de som besöker eller får besök av släkt, vänner 

och bekanta ibland eller ofta. De som aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner och 

bekanta har 363 provent högre odds att ha psykiska besvär jämfört med de som träffar släkt, 

vänner och bekanta ofta och denna skillnad är signifikant på 5-procentnivån. Skillnaden är 

inte lika stor mellan de andra två grupperna men de som träffar släkt, vänner och bekanta 
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ibland har enligt modellen i alla fall 51 procent högre odds att ha psykiska besvär jämfört med 

de som träffar dessa ofta, en skillnad som dock inte är signifikant. När tidigare psykisk hälsa 

lades till i modell 2 så minskade skillnaderna i odds en del vilket tyder på att en del av 

sambandet mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och psykisk hälsa som vi såg i 

modell 1 kan förklaras av tidigare psykisk hälsa. Sambandet är dock fortfarande nästan 

signifikant för hela variabeln kontakt med släkt, vänner och bekanta och skillnaden i odds 

mellan de som aldrig besöker eller får besök av släkt, vänner och bekanta och de som ofta 

besöker eller får besök av dessa är fortfarande signifikant.  

 

I Hjärtproblem, modell 1 i tabell 4 ovan kan vi se att de respondenter som aldrig har kontakt 

med släkt, vänner och bekanta hade ett lägre odds (oddskvot 0.854) att ha hjärtproblem 

jämfört med de som ofta har kontakt med släkt, vänner och bekanta. De respondenter som 

träffar släkt, vänner och bekanta ibland hade däremot 65 procent högre odds att ha 

hjärtproblem jämfört med de som träffar dessa grupper ofta. Ingen av dessa skillnader i odds 

är dock signifikanta. Inte heller i Hjärtproblem, modell 2 återfinns något signifikant samband 

mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och hjärtproblem. Skillnaderna i odds för de 

olika grupperna blir dock större och precis som i modell 1 är det i modell 2 de som aldrig 

träffar släkt, vänner och bekanta som har det lägsta oddset att ha hjärtproblem, följt av de som 

ofta träffar dessa. Sambandet mellan tidigare hjärtproblem och hjärtproblem är signifikant på 

1-promillenivån. De respondenter som hade hjärtproblem 1991 hade 357 procent högre odds 

att ha hjärtproblem även 2004 jämfört med de som 1991 inte hade hjärtproblem.   
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer de viktigaste resultaten att sammanfattas, diskuteras och 

kopplas till den litteratur som beskrivits i kapitel 2. Efter det kommer resultaten att 

kopplas till de hypoteser som formulerats i den här studien. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.  

6.1 Diskussion kring resultaten 

Många studier har undersökt sambandet mellan sociala relationer och hälsa. Att det finns ett 

samband mellan dessa verkar forskare inom området vara överrens om. När det gäller 

sambandet mellan olika dimensioner av dessa begrepp är samstämmigheten inte längre lika 

tydlig och tidigare forskning visar på skiftande resultat. Då sociala relationer tros vara en 

viktig faktor för hälsan, även hos äldre, är kunskap kring detta viktigt för att hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande arbete ska kunna sättas in där de har störst effekt. Den här 

studiens syfte har varit att studera hur sambandet mellan olika typer av sociala relationer och 

utvalda aspekter av hälsan ser ut hos de allra äldsta. Både förekomsten av samband och deras 

kausala förhållanden har studerats. Resultaten visar att inte alla aspekter av de äldres hälsa 

påverkas av sociala relationer och att olika typer av sociala relationer verkar ha olika 

betydelse för de äldres hälsa. Resultaten tyder även på att det kausala förhållandet inte 

nödvändigtvis är detsamma för de olika studerade sambanden.  

 

När det gäller civilstånd visar studiens resultat att det är fördelaktigt för den äldres 

självskattade hälsa att vara gift eller sammanboende. Detta resultat går i linje med den 

litteratur som ligger till grund för studien (Grundy & Sloggett 2003; Kay Ryan & Willits 

2007). De som har varit gifta eller sammanboende men inte är det längre skattar sin hälsa 

lägre jämfört med de som aldrig varit gifta eller sammanboende vilket tyder på att en 

separation eller att förlora sin partner har en negativ effekt på den upplevda hälsan. I 

litteraturen finns motsägelsefulla teorier angående de kausala förhållandena (Grundy & 

Sloggett 2003). Studiens resultat visar att sambandet kvarstår även då tidigare självskattad 

hälsa kontrolleras för vilket antyder att det är civilståndet som påverkar den självskattade 

hälsan och inte tvärtom. Skillnaden i odds mellan de som aldrig varit gifta eller 

sammanboende och de som är gifta eller sammanboende är dock mycket liten och inte heller 
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signifikant vilket eventuellt kan indikera att det är själva separationen eller förlorandet av en 

partner som har en negativ effekt på den självskattade hälsan snarare än att det skulle vara 

själva förhållandet i sig som har en positiv effekt. 

 

Även för den äldres psykiska hälsa är det enligt studiens resultat fördelaktigt att vara gift eller 

sammanboende. Till skillnad från sambandet mellan civilstånd och självskattad hälsa verkar 

det vara så att de som aldrig varit gifta eller sammanboende löper störst risk att ha psykiska 

problem. Sambandet mellan civilstånd och psykisk hälsa kvarstod som signifikant även då 

tidigare psykisk hälsa kontrollerades för vilket tyder på att civilståndet faktiskt har en effekt 

på den psykiska hälsan. I litteraturen finns dock delvis motstridiga teorier kring det kausala 

förhållandet, dels att det skulle vara selektiva faktorer som påverkar vilket civilstånd man har 

och dels att civilståndet påverkar hälsan genom bland annat skyddande effekter av omsorg 

och stöd (Grundy & Sloggett 2003). Båda dessa teorier får stöd av studiens resultat då tidigare 

psykisk hälsa används som kontrollvariabel. Skillnaden i odds mellan de som aldrig varit gifta 

eller sammanboende och de som är gifta/sammanboende minskade kraftigt och kvarstod inte 

längre som signifikant då tidigare psykisk hälsa kontrollerades för. Detta tyder på att den 

psykiska hälsan påverkar sannolikheten att träffa en partner. Att skillnaden i odds mellan de 

som har varit gifta eller sammanboende men inte längre är det och de som fortfarande är gifta 

eller sammanboende kvarstår som signifikant tyder dock på att en separation eller att förlora 

en partner på grund av dödsfall har en negativ effekt på den psykiska hälsan och att äktenskap 

eller partnerskap har en skyddande effekt. 

 

 När det gäller kontakt med barn kopplat till de äldres hälsa visar endast sambandet mellan 

kontakt med barn och psykiska hälsan signifikanta resultat. Detta samband är dock inte 

signinfikant då tidigare psykisk hälsa kontrolleras för. Då även äldre som inte har några barn 

ingår i gruppen svag eller ingen kontakt kan dessa resultat bero på att den psykiska hälsan har 

betydelse för sannolikheten att få barn. Resultaten tyder på att kontakt med barn har ett 

samband med den äldres psykiska hälsa men att den inte har någon effekt på den psykiska 

hälsan. Kontakt med barn verkar sammanfattningsvis inte vara en viktig variabel för de äldres 

hälsa. Även i bakgrundslitteraturen är det svårt att finna några tydliga resultat som tyder på att 

kontakt med barn skulle ha en betydelsefull effekt på de äldres hälsa (Lennartsson 2001).   

 

Det finns en signifikant skillnad i självskattad hälsa hos de äldre mellan de som träffar släkt, 

vänner och bekanta ofta, ibland samt aldrig. De som träffar släkt, vänner och bekanta ofta har 
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högst självskattad hälsa och de som aldrig träffar dessa grupper har högst odds att skatta sin 

hälsa som låg. Sambandet försvinner dock då tidigare självskattad hälsa kontrolleras för. 

Detta kan betyda att en del av sambandet mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och 

självskattad hälsa beror på att personer med en låg självskattad hälsa har svårare att 

upprätthålla eller skapa nya sociala relationer. Dessa fynd stödjer till viss del litteraturen. 

Marmot & Wilkinson (2006) beskriver att det finns en inbyggd ömsesidighet i sociala 

relationer som bland annat handlar om att både kunna ge och ta emot socialt stöd. Gray (2009) 

menar att en dålig hälsa kan medföra svårigheter att upprätthålla denna ömsesidighet vilket 

kan göra det svårt att upprätthålla goda sociala relationer. 

 

Även sambandet mellan kontakt med släkt, vänner och bekanta och psykisk hälsa visade sig 

vara både positivt och signifikant. Sambandet är även marginellt signifikant då tidigare 

psykisk hälsa kontrolleras för vilket tyder på att kontakten med släkt, vänner och bekanta har 

en effekt på den psykiska hälsan. Att inte alls ha kontakt med släkt, vänner och bekanta gav 

väldigt högt odds för att ha dålig psykisk hälsa jämfört med grupperna som har kontakt med 

dessa. Detta tyder på att det som är viktigt för de äldres psykiska hälsa är att inte helt sakna 

kontakt med släkt, vänner och bekanta snarare än hur frekvent kontakten är hos de som har 

kontakt. Även Lennartsson (2001) kommer fram till liknande resultat. Berkman et al. (2000) 

och Kawachi & Berkman (2001) visar att brist på sociala relationer påverkar den psykiska 

hälsan och är en av de starkaste prediktorerna för deppressionssymptom bland äldre personer. 

 

Ingen av de olika måtten på sociala relationer visade något samband med hjärtproblem. Detta 

är väldigt intressant då sociala relationer enligt den överripande teorin och tidigare 

forskningen bör påverka hjärthälsan (Berkman et al. 2000; Kamarch et al. 1990; Marmot & 

Wilkinson 2006; Östberg & Lennartsson 2007). Varför inget sådant samband återfinns i den 

här studien är svårt att svara på. En möjlig förklaring skulle kunna vara att den här studien 

inte tar hänsyn till kvalitativa aspekter hos relationerna vilka kan ha betydelse för risken att 

drabbas av hjärtproblem. Det finns också ett visst stöd i litteraturen för detta. Så som 

beskrivits i bakgrunden menar Marmot & Wilkinson (ibid.) att sociala relationer kan öka 

risken för hälsoproblem om de medför ökade mellanmänskliga konflikter eller andra 

mellanmänskliga problem. De hänvisar till en israelisk studie som kommit fram till att denna 

typ av konfliktfyllda relationer ökar risken för att drabbas av kärlkramp.  
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Sammanfattningsvis är fem av nio testade samband signifikanta, och visar ett positivt 

samband mellan sociala relationer och hälsa hos de äldre. Civilstånd samt kontakt med släkt, 

vänner och bekanta har båda ett positivt signifikant samband med såväl självskattad hälsa som 

psykisk hälsa. Kontakt med barn har endast positivt signifikant samband med psykisk hälsa. 

För dessa fem samband kan därmed hypotes 1 bekräftas. När det gäller kausaliteten tyder 

studiens resultat på att sociala relationer i viss mån påverkar de äldres hälsa, men långt ifrån 

alla testade samband visade sådana resultat. Endast tre av de studerade sambanden ger stöd 

för hypotesen att de sociala relationerna påverkar hälsan hos de äldre; civilstånd kopplat till 

självskattad hälsa, civilstånd kopplat till psykisk hälsa samt kontakt med släkt, vänner och 

bekanta kopplat till psykisk hälsa. Dessa resultat ger stöd för hypotes 2. Däremot ger studien 

inget stöd för att de sociala relationerna i övriga testade samband påverkar hälsan hos de 

äldre. Tvärtom återfinns resultat som skulle kunna tyda på att det istället är hälsan som 

påverkar de sociala relationerna.  

 

Då den här studien använt sig av ett datamaterial som är riksrepresentativt kan de signifikanta 

resultat som funnits generaliseras till hela populationen äldre i Sverige. Utifrån studiens 

resultat kan man dra slutsatsen att det inte är fullt så enkelt som att säga att sociala relationer 

har en positiv effekt på hälsan, ett övergeneraliserande påstående som ofta påträffas i 

litteraturen. Den här studien visar att det finns stora skillnader i relationen mellan dessa 

begrepp beroende på vilken hälsoaspekt och vilken typ av relation det är fråga om. Studien 

visar också på att det i många fall likväl kan vara hälsan som påverkar de sociala relationerna.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Då den här studiens design inte fullt ut har kunnat studera kausaliteten hos de samband som 

bekräftats skulle det vara av intresse att vid vidare forskning studera just de kausala 

förhållandena närmare. Det är viktigt att veta vad som orsakar vad för att förebyggande arbete 

ska kunna sättas in. 

 

En nackdel med den här studien är att den inte tar hänsyn till mer kvalitativa aspekter av de 

sociala relationerna, såsom socialt stöd, något som tros ha stor betydelse för de sociala 

relationernas hälsobringande effekter. Därför skulle det även vara av intresse att vid vidare 

forskning ta hänsyn till dessa aspekter. 
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