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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det föreligger ett samband mellan 

socioekonomisk position och psykisk ohälsa i ålderdomen och om detta samband till någon 

del kan förklaras av ett samband mellan socioekonomisk position och fritidsaktiviteter. Det 

har för detta ändamål genomförts analyser med hjälp av ordinala logistiska regressioner där 

utbildningens alternativt inkomstens samband med psykisk ohälsa i ålderdomen kontrollerats 

för olika fritidsaktiviteter i vuxenlivet alternativt för olika fritidsaktiviteter i ålderdomen. Den 

beroende variabeln har skapats utifrån befintligt datamaterial från den nationellt 

representativa Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD) som genomfördes åren 

1992, 2002 och 2004. Bakgrundsinformationen avseende bland annat socioekonomisk 

position och fritidsaktiviteter har hämtats från den nationellt representativa Levnadsnivå-

undersökningen (LNU) från åren 1968 och 1981.  Kombinationen av datamaterial från dessa 

två undersökningar har möjliggjort för longitudinella studier, och tillsammans med 

retrospektiva frågor har respondenterna kunnat följas från barndom till ålderdom. Studiens 

analyser visade att kulturella aktiviteter och ett generellt rikare fritidsliv förklarade till en viss 

del det negativa sambandet mellan utbildning och psykisk ohälsa i ålderdomen alternativt 

inkomst och psykisk ohälsa i ålderdomen.  

 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, socioekonomisk position, fritidsaktiviteter, barndomsförhållanden, 

änkor/änklingar 
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1 Inledning  

 

Enligt rapporten Äldres levnadsförhållanden från SCB utgör möjligheten att utnyttja den fria 

tiden en viktig del av den svenska välfärden och det är i ålderdomen som denna möjlighet blir 

som mest tillgänglig eftersom individer då har både tidsmässiga och ekonomiska 

förutsättningar att ägna sig åt fritidsaktiviteter (SCB, Äldres levnadsförhållanden; s. 503). Vad 

detta uttalande döljer är att fritidsvanor kan skilja sig åt mellan socioekonomiska grupper och 

innebära att vissa individer har det lättare att ta del av ålderdomens möjligheter till ett rikt 

fritidsliv medan andra har det svårare. På samma sätt döljer antaganden om att åldrandet 

innebär allt mindre välbefinnande liksom motsatta antaganden om att åldrandet är en 

berikande mognadsprocess det faktum att åldrandets konsekvenser betingas av den 

socioekonomiska position individen haft under livsförloppet. Exponeringen för stress ser inte 

likadan ut för individer med hög utbildning och hög inkomst som för individer med låg 

utbildning och låg inkomst. Ett samhälle som vill öka livskvaliteten för så många som möjligt 

och se till att det inte uppstår alltför stora klyftor mellan grupper av individer i hur de åldras 

behöver identifiera vilka grupper som exponeras för stress i större utsträckning än andra och 

vilka grupper som har svårare att ta del av välfärdens möjligheter och därefter planera för 

insatser för att understödja dessa grupper.  

 

1.1 Disposition  

Uppsatsen inleds med nedanstående syfteförklaring. Därefter följer ett avsnitt om den tidigare 

forskning som relaterar till syftet. Avsnittet avslutas med specifika frågeställningar och 

kortfattad information om studiens avgränsningar. Sedan följer ett avsnitt om studiens 

datamaterial och metod där det redogörs för vad datamaterialet innehåller, den valda 

analysmetoden samt en operationalisering av de analyserade variablerna. Efter det följer 

resultatdelen som inkluderar deskriptiv information om variablerna, analyser, samt de för 

frågeställningarna relevanta resultaten av analyserna. Uppsatsen avslutas med en 

diskussionsdel där ansatsen är att relatera resultaten till den tidigare forskningen, 

problematisera resultaten och ge förslag till vidare studier.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position och 

psykisk ohälsa hos äldre samt granska om detta samband i någon mån kan förklaras av ett 

samband mellan socioekonomisk position och fritidsaktiviteter.  

 

2 Tidigare forskning 

 

2.1 Psykisk ohälsa hos äldre och det goda 

åldrandet 

Psykisk ohälsa utgör ett problem på såväl individuell nivå som samhällelig nivå. Denna form 

av ohälsa är knuten till exempelvis fysisk ohälsa, destruktivt beteende, sjukskrivning, 

förtidspensionering och dödlighet (Bergman 2004; s.6). Psykisk ohälsa i ålderdomen kan 

uppfattas som mer eller mindre legitim bland annat beroende på vilken diskurs om åldrande 

man utgår ifrån; en diskurs som betonar det biologiska förfallet och patologiserar åldrandet 

eller en humanistisk som uppvärderar de potentiella positiva aspekterna i form av 

förvärvandet av insikter, erfarenheter, relationer och egenskaper (Wykle et. al. 2004; s. 3ff.). 

Ser man åldrandet som en biologisk sjukdomsprocess är det naturligt att anta att individer blir 

mer deprimerade när fysiska, mentala och kognitiva problem börjar uppstå vilka eroderar 

individens känsla av kontroll och minskar möjligheten att klara av sysslor och aktiviteter. Det 

perspektiv som istället ser en inre mognadsprocess anser att individer blir mindre deprimerade 

när de blir äldre i och med att deras personlighet blir mer harmonisk och att de utvecklar 

tryggare livsföring, bättre självkänsla och allmän livstillfredsställelse. Det går också att 

anlägga ett social förlustperspektiv som går i samma riktning som det biologiska perspektivet 

men utifrån en roll- och livsstadieteori snarare än ett antagande om fysiska problem. Enligt 

denna teori innebär ålderdomen förlusten av en rad viktiga roller och resurser i takt med att 

man förlorar arbete, make/maka, inkomst och karriärmöjligheter (Mierowsky & Ross 1992; 

188ff.).  

 

Huruvida en individ upplever åldrandet som förfall och förlust eller mognad och ökad 

livstillfredsställelse beror dock inte enbart på åldrandeprocessen i sig eftersom denna inte sker 
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hermetiskt tillsluten från de livsvillkor individen lever under och den sociala omgivning där 

han eller hon är placerad. När ålderdomen betraktas som en negativ process av biologisk 

karaktär - exempelvis när man betraktar ångest, depression och apati som naturliga aspekter 

av ålderdomen (Socialstyrelsen, Äldres psykiska ohälsa; s.7) eller när äldres utträde ur den 

sociala gemenskapen och en tilltagande isolering betraktas som en naturlig anpassning till 

ålderdomens villkor  (Goldberg 2004; s.284) – lämnar man ut de sociala omständigheter som 

kan göra åldrandet mer destruktivt eller mer välgörande för individen. Det finns riskgrupper 

som är exponerade för psykisk ohälsa i betydligt större utsträckning; exempelvis minoriteter, 

kvinnor, arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade samt ensamstående. Förutom det faktum 

att äldre individer har en livshistoria av mer eller mindre stor exponering för riskfaktorer och 

negativa stressrelaterade livshändelser (Wykle et. al. 2004; s.310), så innebär också 

tillhörigheten till en riskgrupp att den äldre individen är mer eller mindre rustad att möta 

ålderdomens problem och utmaningar, till exempel att inte längre ha ett arbete att gå till eller 

att mista en närstående. Beroende på förvärvade resurser och grupprelaterade förutsättningar 

medföljer en tendens där individen antingen ser pensionering och ålderdom som en period av 

aktivitet och möjlighet att utveckla sina intressen eller som en period av apati och svårigheter 

(Darnley Jr. 1975; s.220). Äldres förmåga att anpassa sig till ålderdomens förändringar när det 

gäller relationer, arbete eller fysisk funktionsförmåga beror på sådana personliga egenskaper 

som agens och självkänsla vilka förvärvats tidigare i livet och vilka förvärvas lättare bland 

individer med en högre socioekonomisk position (Lloyd 1999; s.377). Anpassningsförmågan 

beror också på det omgivande sociala nätverket vilket även det tenderar att vara starkare bland 

individer med högre socioekonomisk position (Ibid.)   

 

2.2 Socioekonomisk position relaterat till 

psykiska ohälsa genom olika livsstadier 

Stressforskningen har presenterat en övertygande evidens om att individer med låg 

socioekonomisk position tenderar att förvärva mindre gynnsamma psykiska egenskaper, en 

historia av fler negativa livshändelser, svagare sociala nätverk, större benägenhet att vara 

ensamstående, samt en större benägenhet att tillhöra en annan etnisk bakgrund  - faktorer 

vilka samtliga tenderar att leda till förekomsten av högre psykisk ohälsa, dvs. innebära en risk 

(Bergman 2004; s. 2f.).  
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Stressrelaterade händelser och långsiktig stress fördelar sig olika beroende på individs 

sammansättning av riskfaktorer: individer med låg socioekonomisk position, ensamstående, 

unga vuxna och de allra äldsta, samt, om än inte lika entydigt, kvinnor är mer exponerade för  

risk för psykisk ohälsa (Lloyd 1999; s.375). Högre utbildning är den indikator som har högst 

skyddseffekt vid utvecklandet av psykisk ohälsa genom att ha en direkt skyddande effekt via 

utvecklandet av personliga egenskaper, såväl som en indirekt via samspelet med ökade 

anställningsmöjligheter, högre inkomst, samt högre frekvens av stabila relationer (Ibid. s.377). 

Förutom att individer med en högre socioekonomiska position inte drabbas lika ofta, eller 

åtminstone inte lika tidigt, av instabila relationer, arbetslöshet och änklingskap eller ådrar sig 

lika dåliga hälsovanor så utrustas de också med resurser för att hantera de stressfaktorer som 

drabbar dem. Personliga resurser i form självkänsla och känsla av kontroll över ens 

livssituation samt sociala resurser i form av stora sociala nätverk, stabila relationer och socialt 

stöd fördelar sig olika mellan personer med olika socioekonomisk position samt mellan 

personer med olika kön.  En känsla av kontroll och agens kan vara viktig för att ha 

motivationen att hantera problem och utmaningar. Eftersom kvinnor och personer med en 

lägre socioekonomisk position tenderar att ha erfarenheter av maktbrist utvecklas inte en 

faktiskt eller subjektiv upplevd kontroll i samma utsträckning (Ibid. s.378). På motsvarande 

vis förvärvas en god självkänsla lättare i sociala positioner präglade av större makt, prestige 

och resurser och är betydelsefull för att undvika risken för destruktivt beteende, arbetslöshet 

och generell stressexponering. Även stabila relationer minskar exponeringen för stress och 

ohälsa och det förhåller sig som så att äktenskap är vanligare bland personer med en högre 

utbildning (Ibid. s.377). Enligt divergenshypotesen ackumuleras dessa riskfaktorer, negativa 

händelser och negativa egenskaper och framkallar varandra så att gapet i psykisk ohälsa 

mellan olika socioekonomiska positioner växer under livsförloppet men det finns också en 

konvergenshypotes enligt vilken gapet minskar (Miech & Shannahan 2000; s. 163).  

  

Som stöd för den alternativa konvergenshypotesen finns det exempelvis studier som redovisar 

att förmågan att hantera ekonomiska svårigheter förbättras under livet så att äldre inte 

upplever lika mycket psykisk ohälsa vid ekonomisk belastning som yngre (Ibid.  s.131f.). 

Detta skulle indikera att äldres mognad kan räknas som ett humankapital oberoende av social 

position eller rentav större bland dem med en lägre position eftersom dessa individer haft fler 

svåra och utmanande erfarenheter att dra lärdom av. På samma sätt skulle teorier om roll- och 

statusförluster vid arbetslöshet  (Backhans 2011; s.17) kunna appliceras på ålderdomens 

rollförlust vid pensionering och i det fallet skulle individer från högre socioekonomiska 
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positioner och män som oftare innehar en högre socioekonomisk position ha mer att förlora än 

individer med en lägre position. Å andra sidan finns det en kontrasterande hypotes om 

differentiell sårbarhet vid upplevelser av arbetslöshet, enligt vilken den som kommer från en 

lägre position saknar ekonomiska och sociala resurser att hantera arbetslöshet och drabbas 

därmed hårdast (ibid.) vilket även det borde kunna appliceras på ålderdom och dess 

upplevelser av exempelvis pensionering. Det är även så att individer med hög social status 

tenderar att uppsöka psykologisk vård i större utsträckning än individer med låg och även om 

individer med hög social status kan exponeras för stressfaktorer som inte är aktuella för 

individer låg social status så leder vårdkontakterna till att problemen inte blir lika bestående 

eller ackumulerande (Forsell 2001; s.26). Detta gäller dock för amerikanska omständigheter 

där vårdtillgång och social ojämlikhet inte motsvarar svenska omständigheter som inte är lika 

begränsande vid låg socioekonomisk position. Ytterligare en aspekt är att de sociala 

resurserna som högre socioekonomiska positioner brukar medföra i form sociala relationer 

kan bli en viktig skyddsbuffert mot åldersfaktorer såsom förlusten av sysselsättning, 

försämrad hälsa och närståendes bortgång. Studier visar att äldre med en rikare grad av 

sociala kontakter upplever ökat socialt stöd och större livstillfredsställelse och välbefinnande 

(SCB, Äldres levnadsförhållanden; s. 492).  

 

Utifrån ett livsförloppsperspektiv får heller inte barndomens upplevelser och 

socioekonomiska tillhörighet negligeras eftersom det kan få direkta följdeffekter på den 

psykiska hälsan, såväl som indirekta genom att barndomserfarenheter påverkar relationer, 

utbildning, anställningar, inkomst och dylika faktorer av relevans. Tidigare studier visar på 

samband mellan ekonomiska problem under uppväxten och depression i vuxen ålder samt 

mellan slitningar i familjen och depression i vuxen ålder (Bergman 2004; s.11f.). Barn till 

föräldrar som genomgår skilsmässa eller till föräldrar som avlider under barndomen har 

uppvisat samband med lägre utbildningsgrad, lägre yrkesstatus, mindre lön samt 

relationsproblem och giftermål tidigare i livet, samt slutligen med sämre psykisk hälsa 

(Mierowsky & Ross 1999; s.1035). En splittrad familj under barndomen behöver dock inte ha 

ett direkt samband med sämre psykiska hälsa i vuxenlivet utan kan vara en konsekvens av att 

individer med dylika barndomserfarenheter uppnår en lägre socioekonomisk position och får 

instabilare relationer än individer utan dylika barndomserfarenheter (Ibid.). Studier visar 

dessutom att detta samband tenderar att vara starkare bland kvinnor än bland män (Gilman 

2002; s.364). 
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2.3 Socioekonomisk position och fritidsaktiviteter 

relaterat till psykisk ohälsa 

Av betydelse för ett framgångsrikt åldrande är hur vuxna och vid senare skeden äldre 

individer spenderar sin fria tid eftersom fritidens aktiviteter kan vara såväl livsberikande som 

livsförlängande (Darnley Jr. 1975; s.221) samt göra den äldre individen mer socialt integrerad 

i ett kollektiv och i samhället i stort (Crosnoe 2002; s.310). Dock finns det ingen omfattande 

och entydig evidens kring fritidsaktiviteters effekt på psykisk ohälsa och på vilket sätt de kan 

tänkas samvariera med socioekonomisk position. Det finns likväl åtminstone ett fåtal studier 

som prövat ett antal aktiviteters effekt på den psykiska ohälsan hos äldre och vissa av dem har 

även prövat samband med indikatorer på socioekonomisk position
 
(se nedanstående studier) . 

Dessa tyder på att fritidsaktiviteter motverkar psykisk ohälsa samt att det föreligger ett 

positivt samband mellan en högre socioekonomisk position och ett flertal aktiviteter av olika 

slag, från medlemskap i volontärorganisationer och socialt umgänge till fysiska aktiviteter och 

nöjesaktiviteter (Darnley Jr. 1975; s. 221). Anledningarna till att socioekonomisk position kan 

ha en avgörande betydelse för en individs fritidsaktiviteter är dels att en högre socio-

ekonomisk position innebär bättre ekonomiska och hälsomässiga förutsättningar för att ägna 

sig åt aktiviteter av olika slag, i vuxen ålder men framför allt i ålderdomen, samt att olika 

sociala miljöer präglas av olika vanor vilket innebär att det finns en socialisationseffekt som 

sträcker sig över hela livsförloppet eftersom vanor tenderar att sedimenteras. Ekonomiska 

problem kan drabba pensionärer oftare och svårare än arbetande individer och i USA 

begränsas äldres möjligheter till fritidsaktiviteter av att en av tre upplever ekonomiska 

påfrestningar (ibid. s.222). Svenska omständigheter skiljer sig å sin sida från amerikanska och 

enligt SCB leder pensionering i allmänhet inte till ekonomiska problem: svenska pensionärer 

har historiskt fått en ökad grad av materiella tillgångar och har dessutom blivit aktivare under 

de senaste decennierna (SCB, Äldres levnadsförhållanden; s.190). Orsaken till att individer 

med en högre socioekonomisk position har bättre förutsättningar är också deras högre 

samband med ett socialt kapital (se Lloyd 1999 ovan). Sociala relationer  kan öka 

engagemanget för fritidsaktiviteter: individer med starka familjerelationer och starka 

vänskapsnätverk innebär att det sociala umgänget är fördelat mellan familj och vänner vilket 

ger mest välmående och en högre benägenhet att ägna sig åt fritidsaktiviteter (Darnley Jr. 

1975; s.222.). Individer med starka vänskapsnätverk har även en fördel i förhållande till 
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individer med enbart starka partnerrelationer eftersom övergången till änklingskap kan bli 

mindre påfrestande (Ibid.).  

 

Flera empiriska, longitudinella studier har visat att det finns samband mellan fysiska 

aktiviteter, både tidigare i livet och under ålderdomen, och lägre psykisk ohälsa hos äldre (se 

nedanstående studier), även om sambanden i dessa studier inte varit oproblematiska. Enligt en 

studie var det inte den fysiska aktiviteten i sig som förbättrade den psykiska hälsan utan 

aktivitetens positiva effekt på den fysiska rörelseförmågan där det var den senare som ledde 

till ökat välmående (Lampinen et. al. 2006; s.462). Enligt en annan studie så uppmättes det ett 

kurvlinjärt samband mellan psykisk hälsa och fysiska aktiviteter så att den positiva effekten 

av aktiviteterna mattades av och försvann. Däremot hade de sociala relationer som uppstod till 

följd av de gemensamma aktiviteterna en positiv, linjär effekt. Den sociala aspekten av 

fysiska aktiviteter föreföll alltså spela en minst lika viktig roll (McAuley et. al. 2000). En 

studie har tittat på fritidsaktiviteter bland gifta kvinnor alternativt änkor och den kom fram till 

att änkor men inte gifta kvinnor gynnades av fritidsaktiviteter. De aktiviteter som hade en 

gynnsam effekt var trädgårdsarbete, som i studien tolkades ha en funktion av sorgehantering 

och bearbetning, samt mer sociala aktiviteter som volontäraktivism och klubbdeltagande 

vilket i studien tolkades som en emanciperande möjlighet för kvinnorna att gå från att behöva 

andra till att vara behövda av andra (Janke et. al. 2008; s.262f.).  Detta skulle i så fall vara i 

linje med teorier om sambandet mellan kön och psykisk ohälsa där kvinnor uppvisar en lägre 

självkänsla och ett större beroende av andras kärlek och gillande för en god självkänsla, samt 

samma teoriers uttalanden om att en god självkänsla motverkar psykisk ohälsa (Lloyd 1999; s. 

379). En studie har också undersökt hur aspekter av fritidsvanor förhåller sig till kön, social 

status och ålder. Den kom fram till att individer med en högre socioekonomisk position 

ägnade sig mer åt aktiva, fysiska och njutningsintensiva aktiviteter samt att deras 

fritidsaktiviteter präglades mer av förnyelse än lägre statusgrupper som uppvisade högst 

samband med tv-tittande och repetitivt, vanemässigt beteende (Havighurst 1957; s. 159f.).   

 

2.4 Frågeställningar 

Finns det ett negativt samband mellan socioekonomisk position och psykisk ohälsa hos äldre?  

Finns det ett positivt samband mellan sämre barndomsförhållanden och psykisk ohälsa hos 

äldre?  
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Vilka samband finns det mellan olika slags fritidsaktiviteter i vuxenlivet alternativt i 

ålderdomen och psykisk ohälsa hos äldre?  

Kan ett samband mellan socioekonomisk position och den psykiska ohälsan hos äldre till 

någon del förklaras av ett samband mellan socioekonomisk position och fritidsaktiviteter i 

vuxenlivet eller fritidsaktiviteter i ålderdomen? 

 

2.5 Avgränsningar  

Fritidsaktiviteter kommer generellt att undersökas i form av index även om detta är mindre 

informationsrikt än att undersöka både aktivitetsindex och enskilda aktiviteter. Ett flertal 

fritidsaktiviteter av relevans såsom medlemskap i äldreorganisationer och volontärarbete var 

inte tillgängliga för analys för alla årtal. Kliniska diagnoser ingår inte i måttet på psykisk 

ohälsa. Endast undersökningsåren 1968 och 1981 från Levnadsnivåundersökningen 

analyseras. Under ålderdomen kontrolleras det endast för mobilitetsproblem, ej för andra 

fysiska sjukdomssymptom. 
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3 Datamaterial och metod  

Studien är kvantitativ och longitudinell. Datamaterialet grundar sig på slumpmässiga  urval 

från hela Sveriges befolkning. Det är möjligt att följa individerna från deras barndom genom 

retrospektiva frågor i levnadsnivåundersökningen till ålderdomen genom frågor om aktuell 

situation i undersökningen om äldres levnadsvillkor. Urvalens storlek, låga bortfallsnivåer och 

nationella representativitet medför att datamaterialet möjliggör generaliseringsbara analyser. 

 

Studien är förankrad i tidigare teorier och empiriska studier av psykisk ohälsa och i vilken 

grad denna kan tänkas bero på socioekonomisk position genom livsförloppet samt 

fritidsaktiviteter i vuxen och senare ålder. Detta innebär att studien är primärt deduktiv. Med 

detta menas att studien utgår från tidigare teorier och hypoteser och låter dessa styra 

frågeställningar och mätningar (Bryman 2002). Den innehåller dock även ett induktivt inslag 

eftersom forskningsgenomgången gett anledning att tro att tidigare forskning om 

fritidsaktiviteters betydelse, och huruvida de förklarar sambandet mellan socioekonomisk 

position och psykisk ohälsa i ålderdomen, inte presenterat heltäckande eller longitudinella och 

representativa studier.   

 

Metoddelen presenterar inledningsvis studiens aktuella datamaterial. Därefter följer ett avsnitt 

om mätfel. Efter det redogörs det för vald analysmetod. Metodgenomgången avslutas med en 

redovisning av operationaliseringen av uppsatsens ingående variabler.     

 

3.1 Datamaterial och urval 

Eftersom undersökningen använder sig av Levnadsnivåundersökningen (från och med nu 

förkortat som LNU) och uppföljningsundersökningen Undersökningen om äldres 

levnadsvillkor (från och med nu förkortat som SWEOLD) och dessutom inkluderar 

retrospektiva frågor från LNU är detta en longitudinell livsförloppsstudie. Studien hämtar sina 

observationer från LNU:s undersökningar 1968 och 1981 samt från SWEOLD:s 

uppföljningsår 1992, 2002 och 2004. Uppföljningsobservationerna år 1992 baseras på de 

individer som svarat i LNU 1968 och uppföljningsobservationerna år 2002 och 2004 baseras 

på  individer som svarat i LNU 1981. 1968 och 1981 utgör två åtskilda kohorter.  
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Den beroende variabeln psykisk ohälsa är hämtad från SWEOLD:s uppföljnings-

undersökningar med äldre individer och de oberoende variablerna är hämtade från både 

uppföljningsundersökningarna och undersökningarna i LNU. Den psykiska ohälsan hos äldre i 

SWEOLD 1992 analyseras tillsammans med relevanta oberoende variabler från det året och 

från LNU 1968. Den psykiska ohälsan hos äldre i SWEOLD 2002 och 2004 analyserat 

tillsammans med relevanta oberoende variabler från dessa år samt från LNU 1981.  

 

474 personer har intervjuats både år 2002 och 2004. Detta kan leda till felaktigt låga 

standardfel och de individer som svarat både 2002 och 2004 får sina observationer borttagna 

för år 2004. 2004 väljs bort för att det urvalsåret innehöll enbart telefonintervjuer, samt en stor 

andel proxyintervjuer. Även de observationer som innehåller internt bortfall kommer att tas 

bort i de flesta fall. När det interna bortfallet överskrider en acceptabel procenthalt kommer 

det för varje enskild variabel istället att omvandlas till en fristående dummyvariabel. På så vis 

kommer antalet observationer i olika regressionsmodeller att vara identiskt.     

 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

Levnadsnivåundersökningen genomfördes för första gången år 1968 och har därefter 

genomförts åren 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. Denna studie använder sig enbart av 

undersökningsåren 1968 och 1981. I LNU år 1968 och 1981 ingick ett representativt 

slumpmässigt urval av den vuxna svenska befolkningen mellan 15 och 75 år. 1968 var antalet 

svarande 5921 av 6552, vilket innebär en svarsfrekvens på 90,8% (Kodbok LNU68; s.41). 

1981 var antalet svarande 5163 personer av 6813, vilket innebär en svarsfrekvens på 82,4% 

(Kodbok LNU81; s.8). 

 

Undersökningen om äldres levnadsvillkor (SWEOLD)  

Undersökningen om äldres levnadsvillkor har genomförts vid tre tillfällen: 1992, 2002, samt 

2004. Denna studie använder sig av samtliga intervjuår. SWEOLD har fungerat som en 

förlängning av LNU och behandlat samma ämnen för att möjliggöra longitudinella 

uppföljningar men även inkluderat ämnen specifikt relevanta för äldre såsom olika aspekter 

av hälsa och fysisk och kognitiv funktionsförmåga (Kodbok 1992; s.2).  
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Undersökningspopulationen i SWEOLD 1992 bestod av individer från 77 år till 98 år vilka 

intervjuats tidigare i LNU. Av dessa hade 563 överlevt. Av dessa hade 537 i sin tur svarat, 

vilket innebär en svarsfrekvens på 95,4% (Kodbok 2004; s.4). 

 

SWEOLD 2002 utvidgade undersökningspopulationen till alla individer som ingått i urvalet 

till LNU, dvs. även bortfallet. Av dessa 746 personer hade 656 personer intervjuats i LNU. Av 

dessa svarade 561 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 88,5% (Ibid. s.6).  

 

I SWEOLD 2004 genomfördes endast telefonintervjuer. Undersökningspopulationen bestod 

av 1352 individer. Av dessa hade 618 intervjuats i LNU och av dessa svarade i sin tur 570  

personer, en svarsfrekvens på 92,2% (Ibid. s.8).   

  

Proxyintervjuer med närstående eller vårdpersonal användes när respondenten inte kunde 

besvara intervjufrågor direkt på grund av demens eller annat hälsorelaterat problem (Ibid s.5). 

Antalet proxyintervjuer är 68 för 1992 (Thorslund s.7), 72 för 2002, och 183 för 2004 

(Kodbok 2004;. s.6-8.) Ett antal frågor inkluderades inte i proxyintervjuerna 1992 och har 

därför kodats som bortfall i dessa intervjuer.   

 

3.2 Mätfel 

Mätfel påverkar studiens reliabilitet. I denna studie kan det finnas problem med minnesfel 

eftersom ett flertal variabler utgörs av retrospektiva frågor om barndomsförhållanden. Studier 

har visat att stora tidsintervall ökar risken för minnesfel när det gäller händelsen i sig, detaljer 

rörande händelsen och under vilken period i livet den inträffade (Becket et al 2001). Följden 

blir därför minskad precision i svaren. Dock redovisar samma studier att det är lättare erinra 

sig viktiga och djupgående händelser (Ibid. s.596). Huruvida familjen har varit drabbad av 

ekonomiska påfrestningar eller föräldrarna genomgick en skilsmässa under barndomen torde 

räknas som sådana viktiga händelser. Dessutom kan det vara så att individer med sämre 

psykisk hälsa uppfattar sina livsvillkor och sin livshistoria i mer negativa termer än individer 

med bättre psykisk hälsa. Eftersom de flesta frågor rör livshändelser snarare än förhållanden 

borde risken för detta vara begränsad i denna studie.  

 

En annan källa till otillförlitlighet i mätningarna skulle kunna vara den stora andelen 

proxyintervjuer. Andelen proxyintervjuer år 1992 var 12%, år 2002  var andelen 11%, och år 



 12 

2004 var andelen hela 21%. Dessa kan ge svar som inte speglar den tilltänkte respondentens 

faktiska omständigheter eftersom den ställföreträdande svarande kan ha mindre kännedom om 

faktiska omständigheter och subjektiva emotioner än han eller hon tror sig ha. Precisionen i 

den information som ges blir därför mindre (Thorslund 1996; s.175). Om den som ska svara åt 

respondenten är vårdpersonal kan det också finnas en önskan om att rapportera en bättre 

psykisk hälsa än vad som egentligen är fallet (Ibid.). Ett argument till varför 

proxyintervjuerna ändå skulle vara relevanta är att undersökningen annars hade förlorat en 

avsevärd mängd observationer och därmed haft stora bortfallsproblem (ibid.).  

 

Slutligen kan det nämnas bortfallets betydelse i studier av detta slag där bortfall oftare än 

annars rymmer ett selektivt bortfall eftersom det är de sjukaste och mest problemtyngda bland 

de äldsta som har minst möjlighet och benägenhet att delta (SCB, Äldres levnadsförhållanden; 

s.358). Eftersom SWEOLD har genomfört ett stort antal proxyintervjuer har bortfallet blivit 

så pass litet att den ovan nämnda risken är mindre än i andra undersökningar om äldres 

levnadsförhållanden.   

 

3.3 Statistisk analysmetod  

Denna studie använder sig av ordinal logistisk regression för att studera sambanden mellan 

psykisk ohälsa och de oberoende variablerna. Ordinal logistisk regression utgår från samma 

principer som binär och kan  beskrivas som en serie logistiska regressioner med kalkylering 

av kumulativa logiter (Bender & Grouven 1997). Logistisk regression är användbar när man 

vill analysera samband mellan en diskret beroende variabel på ordinal skalnivå och flera 

oberoende variabler. Ordinal regression är också lämplig eftersom den inte förutsätter 

linjäritet, normalfördelade variabler eller lika skalsteg (Bjerling & Ohlsson 2010). Ordinal 

logistisk regression används för att den till skillnad från den binära inte förutsätter att den 

beroende variabeln dikotomiseras vilket annars skulle medfört mindre precisa mätningar när 

man använder ett index som beroende variabel. Resultaten av regressionerna presenteras i 

form av oddskvoter vilket är exponentieringar av regressionskoefficienten. Oddskvoten 

redovisar den procentuella skillnad som uppstår i oddset efter att en ingående oberoende 

variabel förändrats med en enhet och övriga variabler hållits konstanta (Edling och Hedström 

2008; s.184). Oddskvoter större än ett innebär ett positivt samband och oddskvoter mindre än 

ett innebär ett negativt samband. En oddskvot på 2 innebär alltså att oddset är två gånger 

högre att inneha ett högre värde i den beroende variabeln med en enhets förändring i den 
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oberoende. Resultaten innehåller även ett för logistiska regressioner motsvarande mått på 

förklarad varians, Nagelkerke Pseudo R2, vilket mäter hur troligt det är att de aktuella 

värdena skulle ha uppmätts om den valda modellen skulle vara den korrekta modellen och 

räknas ut genom procentuell reduktion i log-likelihoodvärdet (Ibid; s.199). Den 

signifikansnivå som används som måttstock för generaliseringsbara resultat är 5% även om 

noteringar kan göras även inom 10%-nivån.  

 

3.4 Operationalisering av de ingående variablerna 

Den beroende variabeln 

Självrapporterade psykiska besvär: Den beroende variabeln utgörs av ett index på psykisk 

ohälsa med värdena 0-12. Indexet är sammansatt av 4 indikatorer varav den första är ett 

trötthetsindex med värdena 0 – 3. Trötthetsindexet består iav fyra dikotoma frågor: ”Har du 

ofta känt dig trött de senaste fjorton?”, ”Har du känt dig ovanligt trött på morgonen?”, ”Har 

du känt dig ovanligt trött på dagen?”, ”Har du känt dig ovanligt trött på kvällen?”. Såväl 0 ja 

som 1 ja har kodats som 0 medan mer än ett trötthetstecken har kodats som 1, 2 och 3. De 

övriga indikatorerna ställer varsin fråga om förekomsten av olika besvär såsom sömnbesvär, 

nervösa problem samt depression med svaren ”Nej”, ”Ja, lätta”, samt ”Ja, svåra”. Dessa svar 

löper mellan 0 och 2 där det högsta värdet har kodats om till 3 för att ge dessa observationer 

större betydelse i indexet. Indexet har kodats om så att värden 8-12 kodats som 8 emedan få 

personer hade så höga värden. De fyra indikatorer som mäter psykisk ohälsa speglar de fyra 

indikatorer som används för att mäta psykiskt välbefinnande i Folkhälsorapporten 2009.  

 

Kontrollvariabler 

Kön: Variabeln är inte baserad på en fråga utan intervjuaren har angett om respondenten är av 

kvinnligt respektive manligt kön. Kvinna har kodats som 1 och man som 0.  

   

Ålder: Åldersspannet är 69 till 100 år. Variabeln är kontinuerlig (Kåreholt et al. 2011).  

   

Uppföljningsår: Variabeln är uppdelad i urvalsåren 1992, 2002, och 2004. Uppföljningstiden 

för respektive år är 24, 21 samt 23 år (Ibid.).  

   

Mobilitetsproblem: Eftersom fysisk funktions- och rörelseförmåga ofta är en förutsättning för 

möjligheten och viljan att ägna sig åt fritidsaktiviteter och eftersom begränsningar i nämnda 
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förmåga är vanligare senare i livet är det relevant att kontrollera för mobilitetsproblem i 

ålderdomen. Variabeln utgörs av ett dikotomiserat index som är sammansatt av tre dikotoma 

indikatorer: ”gå 100 m i snabb takt utan svårigheter”, ”springa 100 m utan svårigheter”, samt 

”gå i trappor utan svårigheter”. Tre svårigheter (att svara jakande till svårigheter med att gå 

leder automatiskt till ett jakande svar till svårigheter med att springa) har kategoriserats som 

mobilitetsproblem med värdet 1 och färre svårigheter än tre har kategoriserats som avsaknad 

av mobilitetsproblem med värdet 0. 

   

Änka/Änkling: Variabeln änka/änkling utgörs av frågan om civilstånd med svarsalternativen 

”ogift”, ”gift/sambo”, ”skild” samt ”änka/änkling”. Änka/änkling har kodats som 1 och övriga 

svarsalternativ som 0.  

   

Ensamstående med barn: Denna variabel är tänkt att utgöra vuxenlivets motsvarighet till 

ålderdomens änklingskap, dvs. en stressexponerande livshändelse som är tänkt att vara mer 

svårhanterlig för individer med lägre socioekonomisk position (Backhans et al. 2011). 

Variabeln är hämtad från LNU 1968 och 1981 och kombinerar indikatorn civilstånd med 

indikatorn antal hemmavarande barn. Ensamstående med barn har värdet 1 och gäller för de 

observationer som både har svarat att de är ogifta/skilda och att de har minst ett barn 

hemmavarande, övriga observationer får värdet 0.   

  

Tidigare psykisk ohälsa: Variabeln utgår från dåvarande psykisk ohälsa i LNU 1968 och 1981 

och utgör en identisk motsvarighet till indexet för psykisk ohälsa i SWEOLD, dvs. den 

psykiska ohälsan i ålderdomen. Indexet har värdena 0-12 och värden 8-12 har slagits ihop till 

värdet 8 då få observationer hade värden högre än 8.  

 

Oberoende variabler 

Socioekonomisk position: Den primära oberoende variabeln mäts genom tre separata 

indikatorer: Yrke, inkomst och utbildning. Yrkesindikatorn är indelad i 4 kategorier med 

värdena 0 -3: okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare (2-årig formell träning), lägre 

tjänstemän och högre tjänstemän (Kåreholt et. al. 2011). Gruppen kvalificerade arbetare 

inkluderar småjordbrukare (mindre än 10 hektar jordbruksmark, mindre än 100 hektar 

skogsmark) och egenföretagare utan anställda. Gruppen lägre tjänstemän inkluderar även 

storjordbrukare (mer än 10 hektar jordbruksmark, mer än 100 hektar skogsmark) och 

egenföretagare med en eller flera anställda. Gruppen högre tjänstemän inkluderar även 
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egenföretagare med minst 20 anställda och akademiker (Ibid.). Inkomsten är tagen från 

skatteregistren 1968 och 1981 och mäts genom antal 1000 kr i årsinkomst. Denna indikator är 

en logaritmerad kontinuerlig variabel (Ibid.). Den utbildningsindikator som används är en 

kontinuerlig variabel som mäter antalet utbildningsår (Ibid.).   

 

Barndomsförhållanden: Förutom de indikatorer som mäter socioekonomisk position i vuxen 

ålder tillkommer ett antal indikatorer som mäter händelser och socioekonomiska 

förutsättningar i barndomen. Dessa är baserade på retrospektiva frågor i LNU 1968 och 1981. 

Den första variabeln är faderns utbildning som har svarsalternativen folkskola, realskola, 

yrkesskola samt gymnasium eller högre med motsvarande värden 1-4. Den andra variabeln är 

familjeekonomi som har svarsalternativen inte svårigheter, kodat som 1, och svårigheter, 

kodat som 2. Den tredje variabeln är hel uppväxtfamilj med svarsalternativen: ”hel 

uppväxtfamilj, ”föräldrarna avlidna”, ”modern avliden”, ”fadern avliden”, ”skilsmässa”, 

”född utom äktenskapet”, samt ”fadern bortrest”. Hel uppväxtfamilj har kodats som 1 och 

övriga svarsalternativ som 0. Den sista variabeln är konflikter i ursprungsfamilj där 

svarsalternativet inga konflikter är kodat som 0 och konflikter som 1.  

 

Fritidsaktiviteter tidigare i livet: Tidigare fritidsaktiviteter är uppdelade i tre index samt en 

enskild variabel. Det första indexet är fysiska aktiviteter som består av tre indikatorer: idrott, 

dans och trädgårdsarbete. Samtliga har svarsalternativen ”nej, aldrig” ”ja, ibland” och 

”ja,ofta” med motsvarande värden 0-2 (Ibid.). Indexet går därför mellan värdena 0 och 6. Det 

andra indexet är sociokulturella aktiviteter och det är sammansatt av indikatorerna besöka 

biograf, besöka teatern samt delta i studiecirklar med identiska svarsalternativ som ovan 

(Ibid.). Indexet har kodats om till inga sociokulturella aktiviteter med värdet 0, låg grad av 

sociokulturella aktiviteter med värden 1-3 samt hög grad av sociokulturella aktiviteter med 

värden 4-6. Det tredje indexet består av sociala aktiviteter med fyra indikatorer bestående av 

besöka alternativt få besök av vänner alternativt släkt, även detta med identiska svarsalternativ 

som ovan (Ibid.). Värdena går från 0 – 8 eftersom det innehåller en indikator mer. Variabeln 

har kodats om så att 0-4 är låg social aktivitet, 5 är måttlig social aktivitet, och 6-8 är hög 

social aktivitet.  Den sista variabeln som ingår i analyserna är en enskild indikator: hobbies 

som i frågeformuleringen ger dessa exempel: sticka, snickra, måla, samla frimärken. Denna 

variabel är dikotomiserad till 0 för ingen grad av hobbieaktiviteter samt 1 för ”ibland” och 

”ofta”.    
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Fritidsaktiviteter under ålderdomen: Dessa är uppdelade i motsvarande aktiviteter i form av 

fysiska, sociala, sociokulturella, samt den enskilda variabeln hobbies. Det fysiska indexet 

ersätter idrottsindikatorn med indikatorn ”promenera”, det sociokulturella innehåller enbart 

indikatorerna teater och studiecirklar och löper därför mellan 0 och 4, och sociala aktiviteter 

representeras av enbart en indikator, ”besöka vänner”. Denna indikator har valts som den enda  

för att det sociala umgänget är tänkt att återspegla en individs sociala resurser och för att de 

indikatorer som mäter mottagna besök från släkt eller vänner kan ha en vårdfunktion snarare 

än en social. 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Deskriptiv redovisning 

I tabellerna 4.1-4.2 visas en översiktlig, deskriptiv redogörelse över frekvens och bortfall för 

studiens ingående variabler. Tabellerna är uppdelade i uppföljningssår och det redogörs först 

för de linjära variablerna och därefter för de diskreta. De respondenter som besvarade 

frågorna både 2002 och 2004 är inkluderade i de giltiga observationerna i den deskriptiva 

redovisningen.  

 

Tabell 4.1 Medelvärden och bortfall för linjärt representerade 

variabler 

 
          Uppföljningsår                                                                                        

       1992                                        2002                               2004  

  N=537                                      N=621                         N=1180 

Psykisk Min  0  0  0  

ohälsa Max  8  8  8  

 Medel  1,58      2,16  1,79  

 Bortfall  76  13  36  

         

Ålder Min  77  77  69  

 Max  98  99  100  

 Medel    83,00  83,00  78,00  

 Bortfall          0                 0                                      0 

       

Inkomst Min     35,400          38,247                           17,782  

 Max                      405,800                             2,012,155                      1,905,964 

                       88,395                                142,779                         160,566  Medel 

 Bortfall  2  0  1  

         

Utbild- Min  2  2  0  

ning i år Max  20  27  29  

 Medel  7,41  8,10  8,71  

 Bortfall  2  4  19  

         

Tidigare   Min  0  0  0  

psykisk  Max  8  8  8  

ohälsa Medel  1,25  0,96  0,95  

 Bortfall  30  127  235  

         

Tidigare  Min  0  0  0  

socio- Max  5  5  5  

kulturell Medel  0,79  1,25  1,47  

aktivitet Bortfall  27  130  235  

         

Tidigare   Min  0  0  0  

social Max  8  8  8  

aktivitet Medel  4,87  4,86  5,01  
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 Bortfall  28  129  235  

         

Tidigare   Min  0  0  0  

fysisk Max  6  6  6  

aktivitet Medel  1,37  1,75  1,96  

 Bortfall  27  128  236  

         

Socio- Min  0  0  0  

kulturell  Max  4  4  4  

aktivitet Medel  0,49  0,61  0,66  

 Bortfall  80  6  130  

         

Fysisk  Min  0  0  0  

aktivitet Max  6  6  6  

 Medel  2,00  1,84  2,40  

 Bortfall  78  4  10  

 

I tabell 4.1 visas att den psykiska hälsan var sämre i den andra kohorten, dvs. åren 2002 och 

2004, eftersom medelvärdet var högre. Bortfallet var högre år 1992 vilket beror på att frågor 

relaterade till psykisk ohälsa inte ställdes i proxyintervjuerna det året. Förlusten av 

proxyobservationerna kan medföra att värdet sänktes år 1992 eftersom det är de sjukaste som 

tenderar att bli föremål för proxyintervjuer. På grund av ett bredare åldersspann var 

medelåldern hos respondenterna ett par år lägre i 2004 jämfört med 1992 och 2002. 

Medelinkomsten i materialet ökade markant mellan 1992 och 2002 och även mellan 2002 och 

2004. Det fanns alltså fler höginkomsttagare år 2002 samt 2004. Detsamma gäller utbildning 

då det fanns fler högutbildade åren 2002 och 2004 jämfört med 1992. Den tidigare psykiska 

ohälsan hade ett högre värde år 1992 jämfört med 2002 och 2004 vilket motsäger det faktum 

att samma respondenter skulle ha upplevt drastiska förändringar och rapporterat betydligt 

sämre psykisk hälsa 2002 och 2004. Indexen fysiska, sociokulturella och sociala aktiviteter 

tidigare i livet hade stort internt bortfall åren 2002 och 2004, liksom sociokulturella aktiviteter 

under ålderdomen år 2004.  

 

Tabell 4.2. Frekvens- och procentfördelning samt bortfall för diskreta 

variabler. 

 
                                                                                                              Uppföljningsår 

                  1992               N=537             2002              N=621            2004        N=1180 

   Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

Kön  Man 211 39,3 252 40,6 484 41,0 

  Kvinna 326 60,7 369 59,4 696 59,0 

  Bortfall 0  0  0  

         

Klass  Okvalificerade arbetare 208 38,7 218 35,1 393 33,3 

  Kvalificerade arbetare 140 26,1 136 21,9 218 18,5 

  Lägre tjänstemän 78 14,5 112 18,0 252 21,3 

  Högre tjänstemän 109 20,3 151 24,3 299 25,3 
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  Bortfall 2 0,4 4 0,6 19  

         

Faderns   Folkskola 452 84,2 514 82,8 949 80,4 

utbildning  Realskola 32 6,0 35 5,6 68 5,8 

  Yrkesskola 23 4,3 33 5,3 62 5,3 

  Gymnasium el. högre 28 5,2 32 5,2 62 5,3 

  Bortfall 2 ,4 7 1,1 39 3,3 

         

Hel   Nej 88 16,4 92 14,8 181 15,3 

uppväxt-  Ja 447 83,2 522 84,1 960 84,1 

familj  Bortfall 2 0,4 7 1,1 39 3,3 

         

Familje-  Inte svårigheter 321 59,8 386 62,2 750 63,6 

ekonomi  Svårigheter 188 35,0 183 29,5 302 25,6 

  Bortfall 28 5,2 52 8,4 128 10,8 

         

Konflikter i   Inga konflikter 483 89,9 524 84,5 975 82,6 

familjen  Konflikter 23 4,3 41 6,5 74 6,3 

  Bortfall 31 5,8 55 8,9 131 11,1 

         

Mobilitets-  Nej 370 68,9 388 62,5 888 75,3 

problem  Ja 167 31,1 216 34,8 263 22,3 

  Bortfall 0  17 2,7 29 2,5 

         

Änka/  Nej 272 50,7 301 48,5 757 64,2 

Änkling  Ja 265 49,3 320 51,5 422 35,8 

  Bortfall 0  0  1 0,1 

         

Ensam-  Nej 515 95.9 610 98,2 1142 96,8 

stående  Ja 22 4,1 11 1,8 38 3,2 

med barn  Bortfall 0  0  0  

         

Hobbies  Inga aktiviteter 169 31,5 149 24 293 24,8 

tidigare i  Aktiviteter  341 63,5 343 55,3 651 51,1 

livet  Bortfall 27 5 129 20,8 236 20 

         

Hobbies i   Ingen grad 239 44,5 382 61,5 707 60,0 

ålder-  Låg grad 76 14,2 99 15,9 172 15,0 

domen  Hög grad 148 27,6 137 22,1 297 25,0 

  Bortfall 74 13,8 3 0,5 4 0,3 

         

Sociala    Ingen grad 87 16,2 206 33,2 269 22,8 

aktiviteter  Låg grad 252 46,9 301 48,5 558 47,3 

  Hög grad 125 23,3 108 17,4 351 29,7 

  Bortfall 73 13,6 6 1,0 2  0,2 

 

I tabell 4.2 visas att andelen kvinnor i datamaterialet var cirka 60% i samtliga år. Respon-

denter med en rapporterad lägre klass var färre i de två senare åren medan högre tjänstemän 

var fler. Barndomsförhållanden var aningen bättre i de senare åren men bortfallet var något 

högre. Andelen med mobilitetsproblem var betydligt större såväl 1992 som 2002 jämfört med 

2004. Antalet änkor/änklingar var betydligt fler såväl 1992 som 2002 jämfört med 2004. 

Hobbyaktiviteter tidigare i livet hade ett stort bortfall år 2002 och 2004. Det var färre som 

rapporterade att de ägnade sig åt hobbyaktiviteter tidigare i livet år 1992 jämfört med 2002 

och 2004 men fler som ägnade sig åt hobbyaktiviteter senare i livet år 1992 jämfört med 2002 
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och 2004. Det var färre som är socialt aktiva år 1992 men den variabeln redovisade å andra 

sidan ett betydligt större bortfall 1992. 

 

4.2 Ordinal logistisk regression 

Regressionsanalyserna är uppdelade på så vis att först redovisas oddskvoter för 

socioekonomisk position, sedan barndomsförhållanden, sedan riskexponerande livshändelser, 

sedan fritidsaktiviteter tidigare i livet, och till sist fritidsaktiviteter i ålderdomen. Tabeller 4.5-

4.8 kommer endast att granska effekten av, och kontrollera för, två indikatorer på 

socioekonomisk position: utbildning och inkomst. Socioekonomisk position kommer därmed 

generellt att representeras av dessa två indikatorer.  

 

Eventuella kurvlinjära samband har prövats genom att samtidigt inkludera en linjär och en 

kvadratisk representation av variablerna ålder, inkomst, utbildningsår samt aktivitetsindexen. 

Det har därefter granskats om det förekom någon reduktion i loglikehood-värdet för de 

modeller där de kurvlinjära variablerna ingick. Inga kurvlinjära samband upptäcktes via dessa 

tester.  

 

En binär korrelationsmatris skapades för att diagnosticera eventuell multikollinearitet, dvs. 

alltför höga korrelationer mellan oberoende variabler (Edling & Hedström 2008). 

Sambandsmåttet Spearman’s rho användes eftersom samtliga variabler var antingen ordinala 

eller linjära. Det högsta uppmätta sambandet förelåg mellan mobilitetsproblem och fysiska 

aktiviteter i ålderdomen och det uppgick till -0, 504 – därav dras slutsatsen att resultaten inte 

förvrängdes av multikollinearitet. Eftersom det är av teoretiskt intresse redovisas nedan 

korrelationerna mellan fritidsaktiviteter tidigare i livet och motsvarande fritidsaktiviteter 

senare i livet, samt mellan utbildning och tidigare aktiviteter respektive senare aktiviteter.  

 

Tabell 4.3. Samband (Spearman’s rho) mellan fritidsaktiviteter 

tidigare i livet och fritidsaktiviteter senare i livet, samt mellan 

fritidsaktiviteter och utbildning alternativt inkomst.  

 

Fysiska Kulturella Sociala Hobbies 

0,30 0,32 0,21 0,28 
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Fritid Utbildning         p Inkomst p 

Vuxenliv     

Fysiska 0,21 <0,001 0,12 <0,001 

Kulturella 0,41 <0,001 0,20 <0,001 

Sociala 0,07 0,007 0,005 0,867 

Hobbies -0,01 0,798 -0,19 <0,001 

Ålderdom     

Fysiska 0,20 <0,001 0,20 <0,001 

Kulturella 0,28 <0,001 0,21 <0,001 

Sociala 0,16 <0,001 0,15 <0,001 

Hobbies 0,06 0,012 0,03 0,275 
1.
 Samtliga korrelationer mellan tidigare och senare aktiviteter hade p = <0,001

 

 

I tabell 4.3 visas att det uppmättes relativt svaga positiva samband för samtliga 

fritidsaktiviteter när aktiviteter i vuxenlivet korrelerades med motsvarande aktiviteter i 

ålderdomen. I tabellen visas även korrelationer mellan fritidsaktiviteter och två indikatorer på 

socioekonomisk position: utbildning och inkomst. Så här såg sambanden ut för 

fritidsaktiviteter i vuxenlivet: Fysiska aktiviteter hade ett positivt samband med utbildning 

men ett svagt positivt samband med inkomst. Kulturella hade ett positivt samband med 

utbildning och ett svagt positivt samband med inkomst. Sociala aktiviteter hade ett svagt 

positivt samband med utbildning och ett samband med inkomst som inte var signifikant. 

Hobbies hade ett samband med utbildning som inte var signifikant och ett negativt samband 

med inkomst. Så här såg sambanden ut för fritidsaktiviteter i ålderdomen: Fysiska aktiviteter 

hade ett positivt samband med både utbildning och inkomst. Kulturella hade ett positivt 

samband med både utbildning och inkomst. Sociala aktiviteter hade ett positivt samband med 

både utbildning och inkomst. Hobbies hade ett svagt positivt samband med både utbildning 

och inkomst.  

 

Tabell 4.4 Logistisk regressionsanalys för psykisk 

ohälsa i ålderdomen (resultaten redovisas i 

oddskvoter). N =1609.  
 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  

 OR p OR p OR p 

Kön       

Kvinnor 2,12 0,001 2,14 <0,001 1,99 0,001 

Män Ref      

Ålder       

Linjär 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 

Uppföljningsår       

1992 0,58 0,001 0,57 <0,001 0,60 0,001 

2002 1,15 0,922 1,05 0,962 1,07 0,658 

2004 Ref      

Klass       
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Okval. Arbetare 1,09 0,498     

Kval. Arbetare 1,30 0,834     

Lägre tjänsteman 1,06 0,673     

Högre tjänsteman Ref .     

Utbildningsår       

Linjär   0,97 0,033   

Inkomst       

Linjär     0,90 0,047 

Pseudo R2 0,07  0,08  0,08  

(Nagelkerke)       

       

 

I den första modellen i tabell 4.4 visas att respondenter från de fyra olika klasserna inte 

redovisade signifikanta skillnader i oddset att uppge mer psykisk ohälsa. I den andra modellen 

anges att för varje ytterligare utbildningsår hade respondenterna i genomsnitt 3% lägre odds 

att uppge sämre psykisk hälsa. I den tredje modellen anges att respondenter med varje 1000-

kronors ökning i årsinkomst hade 10% lägre odds att uppge sämre psykisk hälsa. 

Sammanfattningsvis hade utbildning och inkomst ett signifikant negativt samband med 

psykisk ohälsa men inte socialklass. Enligt Pseudo R2 förklarade modell 2 och 3 en aning 

större andel av variationen i den psykisk ohälsan hos äldre.   

 

Tabell 4.5 Logistisk regressionsanalys för psykisk 

ohälsa i ålderdomen (resultaten redovisas i 

oddskvoter). N =1609  

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 OR p OR p OR p OR p OR p OR p 

Kön              

Kvinnor 2,24 <0,001 2,23 <0,001 2,18 <0,001 2,05 <0,001 2,19 <0,001 2,05 <0,001 

Män 

Ålder 

Ref            

Linjär 1,04 <0,001 1,04 <0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 

Uppföljningsår           

1992 0,58 <0,001 0,58 <0,001 0,57 <0,001 0,59 <0,001 0,57 <0,001 0,59 <0,001 

2002 1,06 0,684 1,06 0,707 1,06 0,710 1,07 0,622 1,05 0,745 1,07 0,650 

2004 Ref            

Familjeekonomi           

Inte svårig-

heter 

0,77 0,010 0,80 0,027 0,79 0,022 0,78 0,013 0,81 0,043 0,80 0,033 

Svårig-

heter 

Ref            

Konflikter i familjen           

Inte  

Konflikter 

 0,87 0,458     0,86 0,415 0,86 0,425 

Konflikter    Ref          

Hel familj            

Splittrad Familj 1,08 0,552     1,07 0,612 1,07 0,584 

Hel familj  Ref          
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Faderns utbildning            

Folkskola  1,15 0,497     0,97 ,885 1,08 0,698 

Realskola  0,61 0,858     0,84 ,550 0,90 0,710 

Yrkesskola  1,13 0,675     1,03 ,922 1,10 0,736 

Gymnasium  

el. högre 

 Ref          

Utbildningsår            

Linjär     0,97 0,072   0,97 0,106   

Inkomst            

Linjär       0,90 0,063   0,90 0,073 

Pseudo       0,08 

R2  (Nagelkerke) 

0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  

 

I den första modellen i tabell 4.5 visas att oddset var 23% lägre att ha mer psykisk ohälsa för 

respondenter utan ekonomiska svårigheter under barndomen, jämfört med respondenter med 

svårigheter. I den andra modellen anges att kontrollerat för övriga barndomsförhållanden hade 

endast ekonomiska svårigheter under barndomen ett signifikant samband med psykisk ohälsa 

hos äldre medan faderns utbildning, huruvida familjen förblivit hel under barndomen, samt 

huruvida det förekom konflikter i familjen, inte var signifikanta (dessa var inte signifikanta 

även när det inte kontrollerades för övriga barndomsförhållanden). Kontrollerat för 

ekonomiska svårigheter under barndomen var oddset för utbildning (anges i modell 3) 

oförändrat men endast signifikant på 10%-nivån. Kontrollerat för ekonomiska svårigheter 

under barndomen var oddset för inkomst (anges i modell 4) oförändrat men endast signifikant 

på 10%-nivån. Ekonomiska svårigheter under barndomen hade kontrollerat för utbildning 

(modell 3) alternativt inkomst (modell 4) ett svagare samband med psykisk ohälsa i 

ålderdomen. I den femte modellen anges att kontrollerat för utbildning och övriga 

barndomsförhållanden var det ett ännu svagare samband mellan ekonomiska svårigheter och 

psykisk ohälsa hos äldre. Oddset att uppge mer psykisk ohälsa för varje ytterligare 

utbildningsår var detsamma när det kontrollerades för samtliga barndomsförhållanden jämfört 

med när det inte gjordes det (ej signifikant). I den sjätte modellen anges att oddset var 20% 

lägre för respondenterna att uppge ökad psykisk ohälsa om de inte rapporterade ekonomiska 

svårigheter i barndomen och om det konstanthölls för inkomst och övriga familjeförhållanden.  

Oddset för inkomst var detsamma när det kontrollerades för samtliga barndomsförhållanden, 

jämfört med när det inte gjordes det (signifikant på 10%-nivån).
1
 Skillnaden mellan män och 

kvinnor i oddset att uppge mer psykisk ohälsa var mindre när det kontrollerades för 

socioekonomisk position i vuxen ålder och barndomsförhållanden, eftersom oddset för 

                                                           
1
 I en modell som inte redovisas har det även kontrollerats för psykisk ohälsa i vuxen ålder. I den modellen var 

sambandet mellan ekonomiska svårigheter under barndomen och psykisk ohälsa i ålderdomen svagare.  
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kvinnorna att uppge mer psykisk ohälsa var lägre i den modellen.
2
 Pseudo R2-värdet visar att 

de senare modellerna förklarade en något större andel av variationen i den psykisk ohälsan 

hos äldre. 

 

Tabell 4.6 Logistisk regressionsanalys för psykisk 

ohälsa i ålderdomen (resultaten redovisas i 

oddskvoter). N=1609. 

 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3    

     Lågutbildade Högutbildade 

 OR P OR p OR p OR p 

Kön         

Kvinnor 2,05 <0,001 2,03 <0,001 1,95 <0,001 2,44 <0,001 

Män 

Ålder 

Ref        

Linjär 1,03 0,002 1,03 0,003 1,03 0,029 1,06 0,047 

Uppföljningsår        

1992 0,60 0,001 0,58 <0,001 0,60 0,001 0,58 <0,001 

2002 1,03 0,839 1,02 0,869 1,03 0,839 1,02 0,869 

2004 Ref        

Ensam med barn        

Ja 0,85 0,347 0,85 0,35     

Nej Ref        

Änka/         

Änkling         

Ja 1,25 0,034 1,23 0,046 1,29 0,025 1,06 0,850 

Nej Ref        

Utbildning        

Lnjär   0,97 0,044     

Pseudo         

R2 0,08  0,08      

(Nagelkerke)        

 

I den första modellen i tabell 4.6 visas det att respondenter som varit ensamstående med barn 

inte skiljde sig signifikant, avseende psykisk ohälsa i ålderdomen, från respondenter som inte 

varit ensamstående med barn. Änkor/änklingar hade 25% mer i oddset att uppge mer psykisk 

ohälsa jämfört med respondenter som inte var änkor/änklingar. I den andra modellen anges att 

änkor/änklingar skiljde sig signifikant mindre, avseende psykisk ohälsa i ålderdomen, från 

respondenter som inte var änkor/änklingar när det kontrollerades för utbildning. Oddset att 

uppge mer psykisk ohälsa för varje ytterligare utbildningsår var detsamma när man 

konstanthöll för variabeln änka/änkling, jämfört med när man inte gjorde det. Detta indikerar 

                                                           
2
 En uppdelad analys för kön visade att kvinnor med ekonomiska svårigheter i barndomen hade 21% högre odds 

att uppge mer psykisk ohälsa i ålderdomen (jämfört med kvinnor utan svårigheter), en skillnad som var 

signifikant på 10%-nivån, medan det bland männen inte fanns någon signifikant skillnad avseende mer psykisk 

ohälsa mellan att ha ekonomiska svårigheter och inte ha ekonomiska svårigheter i barndomen. 
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att utbildningens negativa samband med psykisk ohälsa inte kom av ett samband med 

huruvida man förlorat maka/make. I den tredje modellen visas även den uppdelade analys 

som gjordes för dikotomiserad utbildning
3
 och den riskexponerande händelsen att förlora 

maka/make. I modellen anges att bland respondenter med låg utbildning hade änkor/änklingar 

29% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa, jämfört respondenter som inte var 

änkor/änklingar. Bland respondenter med hög utbildning hade änkor/änklingar 6% högre  

odds att uppge psykisk ohälsa jämfört med respondenter som inte var änkor/änklingar (ej 

signifikant).  

 

Tabell 4.7. Logistisk regressionsanalys för psykisk 

ohälsa i ålderdomen (resultaten redovisas i 

oddskvoter). N=1609. 

 

        Modell 1-4                 Modell 5-8               Modell 9-12         Modell 13                 Modell 14 

Kön OR p OR p OR p OR p OR p 

Kvinnor 2,23 <0,001 2,18 <0,001 2,20 <0,001 2,30 <0,001 2,16 <0,001 

Män Ref          

Ålder           

Linjär 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 1,04 0,001 

Uppföljningsår          

1992 0,53 <0,001 0,53 <0,001 0,53 <0,001 0,53 <0,001 0,53 <0,001 

2002 1,02 0,892 1,02 0,892 1,02 0,892 1,02 0,892 1,02 0,892 

2004 Ref          

Fysiska           

Linjär 0,88 0,002 0,89 0,004 0,89 0,003 0,90 0,018 0,90 0,015 

Sociala           

Inga 1,28 0,022 1,26 0,034 1,26 0,032 1,18 0,132 1,18 0,132 

Måttlig grad  1,42 0,027 1,40 0,032 1,40 0,031 1,35 0,064 1,35 0,066 

Hög grad Ref          

Kulturella          

Inga 1,65 0,039 1,51 0,098 1,60 0,07 1,46 0,126 1,46 0,126 

Låg grad 1,51 0,081 1,45 0,122 1,57 0,09 1,45 0,118 1,45 0,118 

Hög grad Ref          

Hobbies           

Inga hobbies 1,35 0,008 1,34 0,012 1,35 0,008 1,31 0,019 1,31 0,019 

Hobbies         Ref                   

Utbildning          

Linjär   0,97      0,05-0,08
5 

 0,98 0,173   

Inkomst           

Linjär          0,90   0,05-0,07
6 

 0,90
 

0,084 

Pseudo 0,08  0,08  0,08  0,10  0,10  

R2  (Nagelkerke)          
5
 signifikansen varierade beroende på fritidsaktivitet, signifikant på 10%-nivån i alla modeller

 

6
 signifikansen varierade beroende på fritidsaktivitet, signifikant på 10%-nivån i alla modeller

 

 

                                                           
3
 Låg utbildning har kodats som 0-11 utbildningsår och hög som 12-29 utbildningsår. 12 år och uppåt innebär att 

respondenten förutom grundskola även gått gymnasial utbildning, gymnasial utbildning samt yrkesträning, eller 

gymnasial utbildning samt högskola.  
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I den första till och med fjärde modellen i tabell 4.7 anges skillnaderna i oddset att uppge mer 

eller mindre psykisk ohälsa beroende på graden av fritidsaktiviteter. Endast en aktivitet 

inkluderades åt gången i respektive modell, i modellerna kontrollerades inte för övriga 

aktiviteter. Så här såg sambanden ut: Fysiska aktiviteter hade givet linjär representation ett 

signifikant samband med psykisk ohälsa. För varje ytterligare rapporterad fysisk aktivitet 

hade respondenterna 12% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa. Respondenter med en låg 

grad av sociala aktiviteter hade 28% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa jämfört med 

referenskategorin med hög grad av sociala aktiviteter. Respondenter med måttlig grad av 

sociala aktiviteter hade 42% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa jämfört med dem med 

hög grad av sociala aktiviteter. Respondenter som inte ägnat sig åt kulturella aktiviteter alls 

hade 65% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med referenskategorin med hög 

grad av kulturella aktiviteter. Respondenter som ägnat sig åt kulturella aktiviteter i låg grad 

51% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med dem med hög grad av kulturella 

aktiviteter (signifikant på 10%-nivån). Respondenter som inte ägnat sig åt hobbies alls hade 

35% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med dem som hade ägnat sig åt 

hobbies. 

 

I den femte till och med åttonde modellen inkluderades utbildning. Endast en fritidsaktivitet 

inkluderades åt gången i respektive modell, i modellerna kontrollerades inte för övriga 

aktiviteter. Kontrollerat för enskilda aktiviteter hade respondenterna för varje ytterligare 

utbildningsår 3% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa, signifikant på 10%-nivån. 

I den nionde till och med tolfte modellen inkluderades inkomst. Endast en fritidsaktivitet 

inkluderades åt gången i respektive modell, i modellerna kontrollerades inte för övriga 

aktiviteter. Kontrollerat för enskilda aktiviteter hade respondenterna för varje ytterligare 

1000kr i årsinkomst 10% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa, signifikant på 10%-nivån. I 

den trettonde modellen inkluderades samtliga fritidsaktiviteter samt utbildning.  Kontrollerat 

för samtliga fritidsaktiviteter hade respondenterna för varje ytterligare utbildningsår 2% lägre 

odds att uppge mer psykisk ohälsa. Jämfört med tidigare modeller där det endast 

kontrollerades för enskilda aktiviteter var detta ett aningen svagare negativt samband (ej 

signifikant). I den fjortonde modellen inkluderades inkomst istället för utbildning. 

Kontrollerat för samtliga fritidsaktiviteter var oddset för inkomst oförändrat från tidigare 

modeller där det endast kontrollerats för enskilda aktiviteter, signifikant på 10%-nivån.  
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Tabell 4.8. Logistisk regressionsanalys för psykisk 

ohälsa i ålderdomen (resultaten redovisas i  

oddskvoter). N = 1609.  

 
         Modell 1-4                Modell 5-8                Modell 9-12              Modell 13-16             Modell 17 

Kön OR p OR p OR p OR p OR p 

Kvinnor 1,72-

1,91
6 

<0,001 1,63 <0,001 1,72 <0,001 1,72 <0,001 1,76 <0,001 

Män Ref          

Ålder           

Linjär 1,0 0,775 1,01 0,447 1,00 0,942 1.01 0.492 0,98 0,091 

Uppföljningsår          

1992 0,59 <0,001 0,59 <0,001 0,59 <0,001 0,59 <0,001 0,73 <0,001 

2002 1,06 0,715 1,06 0,322 1,06 0,242 1,06 0,242 1,06 0,202 

2004 Ref          

Fysiska           

Linjär 0,79 0,000 0,79 0,000 0,80 0,000 0,86 0,000 0,86 0,000 

Kulturella
7 

         

Inga 1,92 0,037 1,97 0,029 1,88 0,046 1,99 0,027 1,62 0,134 

Låg 1,43 0,259 1,49 0,208 1,45 0,251 1.55 0,204 1,46 0,247 

Hög Ref          

Sociala           

Inga 2,44 <0,001 2,48 <0,001 2,44 <0,001 2,48 0,000 1,90 <0,001 

Låg 1,27 0,047 1,28 0,034 1,27 0,045 1,30 0,033 1,10 0,460 

Hög Ref          

Hobbies           

Inga 1,82 <0,001 1,84 <0,001 1,82 <0,001 1,84 <0,001 1,60 <0,001 

Låg 1,15 0,355 1,15 0,333 1,16 0,350 1,16 0,333 1,14 0,390 

Hög Ref          

Mobilitetsproblem         

Ja 1,68 <0,001 1,67 <0,001 1,67 <0,001 1,67 <0,001 1,52 0,001 

Nej Ref          

Tidigare psykisk ohälsa        

Linjär 1,35 <0,001 1,35 <0,001 1,35 <0,001 1,35 <0,001 1,34 <0,001 

Änka/Änkling 

Ja   1,18-

1,23
8 

0,047-

0,155
9 

1,26 0,043 1.27 0,040 1,23 0,076 

Nej   Ref        

Utbildning          

Linjär     0,98-

0,99
10 

0,218-

0,442
11 

  0,99 0,528 

Inkomst           

Linjär        0,98-

1,02
12 

0,622-   

0,966
13 

  

Pseudo 0,20  0,20  0,21  0,21  0,24  

R2 (Nagelkerke)           
6.
 Oddset att uppge mer psykisk ohälsa varierade beroende på vilken fritidsaktivitet som inkluderades, när det 

kontrollerades för fysiska
 
aktiviteter var oddset 72% högre, i övriga modeller kring 91% högre. 

 

7
 Teater har valts att representera kulturella aktiviteter eftersom studiecirklar inte hade ett signifikant samband 

med psykiska ohälsa och gav en missvisande bild av sambandet för kulturella aktiviteter.  
8  

Oddset att uppge mer psykisk ohälsa varierade beroende på vilken fritidsaktivitet som inkluderades, när det 

kontrollerades för fysiska aktiviteter var oddset 18%, i resterande modeller var oddset 23%. 
9
 Signifikansen varierade beroende på vilken aktivitet som inkluderades,  när det kontrollerades för fysiska 

aktiviteter var variabeln änka/änkling ej signifikant, i övriga modeller signifikant på minst 10%-nivån. 
 

10
 Oddset att uppge mer psykisk ohälsa för varje ytterligare utbildningsår var 2% lägre för fysiska, sociala och 

hobbyaktiviteter, 1% lägre för kulturella aktiviteter. 
11

 Signifikansen varierade beroende på vilken fritidsaktivitet som inkluderades, utbildningens samband med 

psykisk ohälsa ej signifikant i alla modeller
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12
 Oddset att uppge mer psykisk ohälsa var för varje 1000kr i årsinkomst var 2% lägre kontrollerat för fysiska 

aktiviteter alternativt hobbies, 1% högre kontrollerat för sociala, 2% högre kontrollerat för kulturella. 
 

13 
Signifikansnivån varierade beroende på vilken fritidsaktivitet som inkluderades, inkomstens samband med 

psykisk ohälsa ej signifikant i alla modeller.                                        
 

I den första till och med fjärde modellen i tabell 4.8 anges skillnaderna i oddset att uppge mer 

eller mindre psykisk ohälsa beroende på graden av fritidsaktiviteter. Endast en aktivitet 

inkluderades åt gången i respektive modell, i modellerna kontrollerades inte för övriga 

aktiviteter. I den första till och med fjärde modellen anges att respondenter för varje 

ytterligare fysisk aktivitet hade 21% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa. Respondenter 

som inte ägnade sig åt kulturella aktiviteter hade 90% högre odds att uppge mer psykisk 

ohälsa, jämfört med referenskategorin med hög grad av kulturella aktiviteter. Respondenter 

med låg grad av kulturella aktiviteter skiljde sig inte signifikant från dem med hög grad av 

kulturella aktiviteter. Respondenter som inte ägnade sig åt sociala aktiviteter hade 144% 

högre odds att uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med referenskategorin med hög grad av 

sociala aktiviteter. Respondenter med låg grad av sociala aktiviteter hade 27% högre odds att 

uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med dem med hög grad av sociala aktiviteter. 

Respondenter som inte ägnade sig åt hobbies hade 82% högre odds att uppge mer psykisk 

ohälsa, jämfört med respondenter som ägnade sig åt hobbies i hög grad. Respondenter som 

ägnade sig åt hobbies i låg grad skiljde sig inte signifikant i oddset att uppge mer psykisk 

ohälsa från respondenter som ägnade sig åt  hobbies i hög grad. Skillnaden i oddset att uppge 

mer psykisk ohälsa mellan kvinnor och män var mindre när det kontrollerades för fysiska 

aktiviteter, vilket indikerar att män i större utsträckning ägnade sig åt fysiska aktiviteter och 

därför hade bättre psykisk hälsa.   

 

I den femte till och med åttonde modellen kontrollerades änka/änkling eller ej för enskilda 

fritidsaktiviteter. I den modell där änka/änkling eller ej konstanthölls för fysiska aktiviteter 

var skillnaden i oddset att uppge mer psykisk ohälsa mellan respondenter som var 

änkor/änklingar och respondenter som inte var det mindre än i de modeller där det inte 

kontrollerades för fysiska aktiviteter (ej signifikant). I den nionde till och med tolfte modellen 

inkluderades även utbildning. Respondenter hade för varje ytterligare utbildningsår, 

kontrollerat för kontrollvariabler och antingen fysiska, sociala eller hobbyaktiviteter, 2% lägre 

odds att uppge mer psykisk ohälsa (detta odds var detsamma som oddset i den oredovisade 

modell där utbildning inte kontrollerades för någon fritidsaktivitet). Respondenter hade för 

varje utbildningsår, kontrollerat för kontrollvariabler och kulturella aktiviteter, 1% lägre odds 
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att uppge mer psykisk ohälsa. Skillnaderna i oddset var ej signifikanta. I den trettonde till och 

med sextonde modellen inkluderades inkomst istället för utbildning. Respondenter hade för 

varje 1000kr i årsinkomst 2% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa kontrollerat för fysiska 

aktiviteter alternativt hobbies (detta odds var detsamma som oddset i den oredovisade modell 

där inkomst inte kontrollerades för någon fritidsaktivitet), 1% högre odds att uppge mer 

psykisk ohälsa kontrollerat för sociala aktiviteter, 2% högre odds att uppge mer psykisk 

ohälsa kontrollerat för kulturella aktiviteter (alla modeller ej signifikanta). I den sjuttonde 

modellen inkluderades samtliga fritidsaktiviteter och utbildning. Respondenter hade, 

kontrollerat för kontrollvariabler och samtliga fritidsaktiviteter, 1% lägre odds att uppge mer 

psykisk ohälsa (ej signifikant). I en oredovisad modell inkluderades inkomst istället för 

utbildning. I den modellen hade respondenterna, kontrollerat för kontrollvariabler och 

samtliga fritidsaktiviteter, 4% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa för varje 1000kr i 

årsinkomst (ej signifikant). Ålderns positiva samband med psykisk ohälsa i ålderdomen var 

inte signifikant när det konstanthölls för tidigare psykisk ohälsa, mobilitetsproblem och 

enskilda fritidsaktiviteter, och i den sjuttonde modellen där det konstanthölls för 

kontrollvariabler, samtliga fritidsaktiviteter, samt socioekonomisk position var sambandet 

mellan ålder och psykisk ohälsa negativt, signifikant på 10%-nivån.  
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5 Diskussion 
 

I enlighet med tidigare forskning visade resultaten i denna undersökning att lägre utbildning 

och lägre inkomst tidigare i livet, i egenskap av indikatorer på låg socioekonomisk position, 

hade positiva samband med psykisk ohälsa hos äldre. Klass däremot hade inte ett signifikant 

samband med psykisk ohälsa hos äldre.  

 

Av de barndomsförhållanden som analyserades i denna studie hade endast ekonomiska 

svårigheter under barndomen ett signifikant samband med psykisk ohälsa hos äldre – de som 

upplevt svårigheter hade mer psykisk ohälsa. Detta samband var aningen svagare när man 

kontrollerade för övriga barndomsförhållanden och för socioekonomisk position i form av 

utbildning alternativt inkomst. Sambandet mellan familjeekonomi och psykisk ohälsa hos 

äldre var svagare i den modell där det kontrollerades för psykisk ohälsa i vuxenlivet. Detta 

indikerar att en del av sambandet mellan familjeekonomi i bardomen och psykisk ohälsa i 

ålderdomen förklarades av psykisk ohälsa i vuxenlivet. Ekonomiska svårigheter i barndomen 

kan ha lett till psykisk ohälsa i vuxenlivet, vilken sedan följde med in i ålderdomen. 

Skillnaden mellan kvinnor och män i oddset att uppge mer psykisk ohälsa var mindre när det 

kontrollerades för socioekonomisk position och samtliga barndomsförhållanden jämfört med 

när det inte gjordes det. Detta indikerar att kvinnorna i större utsträckning hade en lägre 

socioekonomisk position och sämre barndomsförhållanden i dessa kohorter, och därför en 

rapporterad sämre psykisk hälsa än männen. En analys för män och kvinnor separat visade 

också att oddset att uppge mer psykisk ohälsa var signifikant högre för kvinnor med 

ekonomiska svårigheter under barndomen, jämfört med kvinnor utan ekonomiska svårigheter 

under barndomen. Bland männen fanns inte signifikant skillnad i oddset att uppge mer 

psykisk ohälsa mellan dem som haft ekonomiska svårigheter och dem som inte haft 

ekonomiska svårigheter under barndomen. Detta indikerar att kvinnorna kan ha varit mindre 

resursstarka i att hantera den riskexponerande händelsen att ha haft ekonomiska svårigheter 

under barndomen. Enligt tidigare forskning tenderar individer med en lägre socioekonomisk 

position att drabbas av riskexponerande livshändelser i större utsträckning än individer med 

en högre socioekonomisk position. De förstnämnda skall i teorin också ha svårare att 

mobilisera sociala, ekonomiska och psykiska resurser för att hantera sådana händelser än de 

sistnämnda. Analysen visade att sambandet mellan utbildningsår och psykisk ohälsa var 

svagare när det kontrollerades för änka/änkling eller ej, men inte när det kontrollerades för om 

respondenter hade varit ensamstående med barn eller ej. Skillnaden i oddset att uppge mer 
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psykisk ohälsa mellan respondenter som var änkor/änklingar och respondenter som inte var 

det var mindre när det kontrollerades för utbildning alternativt inkomst, jämfört med när det 

inte gjordes det. I en uppdelad analys för låg utbildning och hög utbildning visades det att 

bland lågutbildade hade respondenter som var änkor/änklingar ett signifikant högre odds att 

uppge mer psykisk ohälsa, jämfört med respondenter som inte var det. Bland högutbildade 

fanns inte en signifikant skillnad i oddset att uppge mer psykisk ohälsa mellan att vara 

änka/änkling och att inte vara det. Detta indikerar att lågutbildade i större utsträckning fick 

sämre psykisk hälsa än högutbildade av att ha mist sin partner – vilket stödjer resursteorin.  

 

Denna studie har även analyserat om fritidsaktiviteter har ett samband med den psykiska 

hälsan hos äldre, om fritidsaktiviteter korrelerar med utbildning och inkomst och om det 

negativa sambandet mellan utbildning alternativt inkomst och psykisk ohälsa hos äldre till 

någon del beror på att det kan finnas ett samband mellan socioekonomisk position och 

fritidsaktiviteter . Utifrån analyserna framkom det att fritidsaktiveter i vuxenlivet hade ett 

signifikant positivt samband med psykisk hälsa i ålderdomen. Detta gällde för både fysiska, 

kulturella och sociala aktiviteter samt för hobbies. Oddset att uppge mer psykisk ohälsa var 

2% lägre för varje ytterligare utbildningsår kontrollerat för samtliga fritidsaktiviteter, jämfört 

med 3% mindre när det inte kontrollerades för fritidsaktiviteter. Sambandet mellan inkomst 

och psykisk ohälsa var detsamma när det kontrollerades för fritidsaktiviteter som när det inte 

gjordes det. Eftersom utbildning och fritidsaktiviteter korrelerade indikerar det att 

utbildningens positiva samband med psykiska hälsa i ålderdomen till viss del förklarades av 

att högutbildade respondenter hade ett generellt rikare fritidsliv i vuxenlivet än lågutbildade 

respondenter, medan inkomstens positiva samband med psykisk hälsa inte till någon del 

kunde förklaras av fritidsaktiviteter i vuxenlivet. Sambandet mellan fritidsaktiviteter och 

psykisk hälsa i vuxenlivet var betydligt svagare för kulturella alternativt sociala aktiviteter när 

det kontrollerades för övriga aktiviteter, vilket indikerar att sambadet mellan en högre 

aktivitetsgrad och psykisk hälsa för dessa aktiviteter till en stor del förklarades av att de 

korrelerade med ett generellt rikare fritidsliv.  

 

Analyser av sambandet mellan fritidsaktiviteter och psykisk ohälsa och om utbildningens 

alternativt inkomstens negativa samband med psykisk ohälsa till någon del kunde förklaras av 

fritidsaktiviteter gjordes även för fritidsaktiviteter i ålderdomen. Fritidsaktiviteter i 

ålderdomen hade signifikanta positiva samband med psykisk hälsa i ålderdomen. Sambandet 

mellan utbildning och psykisk ohälsa var detsamma när det kontrollerades för fysiska, sociala 
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och hobbyaktiviteter, som när det inte gjordes det. Respondenterna hade, kontrollerat för 

kontrollvariabler, mobilitetsproblem, tidigare psykisk ohälsa och kulturella aktiviteter 

alternativt samtliga aktiviteter, 1% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa för varje 

ytterligare utbildningsår, jämfört med 2% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa när det inte 

kontrollerades för kulturella aktiviteter eller samtliga fritidsaktiviteter. Oddset att uppge mer 

psykisk ohälsa var detsamma för varje 1000kr ytterligare i årsinkomst när det kontrollerades 

för fysiska aktiviteter och hobbies, jämfört med när det inte gjordes det. Respondenterna hade 

1% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa för varje 1000kr ytterligare i årsinkomst 

kontrollerat för sociala aktiviteter, 2% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa kontrollerat 

för kulturella aktiviteter, 4% högre odds att uppge mer psykisk ohälsa kontrollerat för 

samtliga aktiviteter, jämfört med 2% lägre odds att uppge mer psykisk ohälsa för varje 1000kr 

ytterligare i årsinkomst när det inte kontrollerades för sociala eller kulturella eller samtliga 

aktiviteter. Eftersom utbildning korrelerade med fritidsaktiviteter indikerar det att 

utbildningens positiva samband med psykisk hälsa i ålderdomen till viss del förklarades av att 

högutbildade respondenter ägnade sig mer åt kulturella aktiviteter och hade ett generellt rikare 

fritidsliv i ålderdomen än lågutbildade respondenter. Eftersom inkomst korrelerade med 

kulturella och sociala aktiviteter och sambandet mellan inkomst och psykisk hälsa i 

ålderdomen var negativt när det kontrollerades för sociala och kulturella aktiviteter och 

positivt när det inte gjordes det indikerar det att inkomstens negativa samband med psykisk 

ohälsa kunde förklaras av att höginkomsttagare ägnade sig mer åt kulturella och sociala 

aktiviteter i ålderdomen och hade ett generellt rikare fritidsliv i ålderdomen än 

låginkomsttagare. Skillnaden i oddset att uppge mer psykisk ohälsa mellan respondenter som 

var änkor/änklingar och respondenter som inte var det var mindre när det kontrollerades för 

fysiska aktiviteter i ålderdomen. Detta indikerar att sambandet mellan änka/änkling eller ej 

och psykisk ohälsa i ålderdomen till viss del kunde förklaras av ett samband mellan 

änka/änkling eller ej och fysiska aktiviteter i ålderdomen. Detta kan ha berott på att 

trädgårdsarbete inkluderades i fysiska aktiviteter och skulle stödja den hypotes enligt vilken 

trädgårdsarbete har en terapeutisk funktion, att trädgårdsarbete kan vara ett sätt att bearbeta 

sorg. Sambandet mellan utbildning och trädgårdsarbete skulle också till viss del kunna 

förklara varför skillnaden i att uppge psykisk ohälsa mellan respondenter som var 

änkor/änklingar och respondenter som inte var änkor/änklingar var mindre bland högutbildade 

än bland lågutbildade. Problemet med att analysera den direkta effekten av fritidsaktiviteter i 

ålderdomen på den psykiska ohälsan hos äldre är att det inte går att veta riktningen på 

kausaliteten. Det kan lika gärna vara så att positiva samband fritidsaktiviteter i ålderdomen 
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och psykisk hälsa i ålderdomen beror på att god psykisk hälsa uppmuntrar och möjliggör ett 

aktivare fritidsliv. Därför kontrollerades det för tidigare psykisk ohälsa. Det kontrollerades 

även för mobilitetsproblem eftersom detta påverkar den psykiska hälsan och möjligheten att 

ägna sig åt fritidsaktiviteter. Det kontrollerades även för änka/änkling eller ej eftersom 

individer som förlorat sin partner kan ha förändrade förutsättningar att vilja eller kunna göra 

aktiviteter som ofta görs gemensamt, exempelvis att gå ut och dansa eller besöka teatern. Det 

är också värt att notera att det rådde positiva korrelationer mellan fritidsaktiviteter tidigare i 

livet och fritidsaktiviteter senare i livet. Därmed speglade fritidsvanor i ålderdomen 

fritidsvanor som formats tidigare i livet. Både fritidsaktiviteter tidigare i livet och 

fritidsaktiviteter i ålderdomen hade positiva samband med utbildning alternativt inkomst. 

Detta indikerar att det positiva sambandet mellan fritidsaktiviteter i vuxenlivet och psykisk 

hälsa i ålderdomen skulle kunna förklaras med att de vanor och mönster som formades i 

vuxenlivet följt med in i ålderdomen och att den bättre psykiska hälsan i ålderdomen 

egentligen berodde på ett rikt fritidsliv i ålderdomen. Eller så skulle det kunna vara så att 

fritidsaktiviteter tidigare i livet lett till bättre fysiska och psykiska förutsättningar att ägna sig 

åt fritidsaktiviteter i ålderdomen och att det därför fanns en korrelation mellan aktiviteterna 

vid de olika tidpunkterna i livet. Dessa hypoteser skulle vara intressanta att följa upp i 

kommande studier. Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att följa upp är de 

skillnader som kan finnas mellan enskilda aktiviteter och inte bara mellan former av 

aktiviteter. Det skulle också öka precisionen i aktivitetsmåtten eftersom till exempel fysiska 

aktiviteter inkluderade idrott, trädgårdsarbete och dans tidigare i livet och promenader, 

trädgårdsarbete och dans senare i livet. Dessa aktiviteter aktualiserar olika dimensioner: 

exempelvis skulle dans lika mycket kunna ses som en social aktivitet och tidigare forskning 

har visat att för äldre kan den sociala aspekten av fysiska aktiviteter vara lika viktig som den 

fysiska, medan trädgårdsarbete skulle kunna aktualisera känslor av sorgebearbetning vilka 

skulle kunna fylla lika stor betydelse som den fysiska aspekten av aktiviteten. Därutöver kan 

enskilda indikatorer ha svagare eller starkare samband med såväl psykisk ohälsa i ålderdomen 

som med socioekonomisk position.   

 

Slutligen något om ålder och kohorteffekter. Sambandet mellan ålder och psykisk ohälsa i 

ålderdomen var negativt (signifikant på 10%-nivån) när det kontrollerades för tidigare psykisk 

ohälsa, mobilitetsproblem, samtliga fritidsaktiviteter i ålderdomen samt socioekonomisk 

position, men positivt i tidigare modeller där det inte kontrollerades för ovan nämnda 

variabler. Detta indikerar att det positiva sambandet mellan ålder och psykiska ohälsa i 
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ålderdomen kunde förklaras av bland annat hur aktiva respondenterna var i ålderdomen. 

Kohorten som analyserades 1968 och följdes upp 1992 hade bättre psykisk hälsa kontrollerat 

för de variabler som analyserades i denna studie än kohorten som undersöktes 1981 och 

följdes upp 2002 och 2004. Detta skulle kunna bero på att de valda indikatorerna på psykisk 

ohälsa inte fanns med  i proxyintervjuerna 1992 och att de respondenter som intervjuades i 

proxyintervjuer hade en sämre psykisk hälsa än de som hade möjlighet att besvara intervjun 

direkt. Kommande studier skulle (utöver tidigare förslag) kunna analysera om 

fritidsaktiviteter i yngre kohorter kan förklara mer eller mindre av sambandet mellan 

socioekonomisk position och psykisk ohälsa i ålderdomen, hur förhållandena för kvinnor 

förändrats, samt inkludera fler aktiviteter i analysen: exempelvis volontärarbete och 

medlemskap i klubbar och organisationer.   

 

Sammanfattningsvis har analyserna visat att fritidsaktiviteter hade ett signifikant samband 

med äldres psykiska hälsa. Därför är det viktigt att genom policies, insatser, 

utbildningsprogram och dylikt försöka uppmuntra de äldre till att engagera sig i sin fritid. 

Analyserna visade också att det fanns riskgrupper som var i större behov av dylika insatser 

och eventuella utbildningsprogram. Individer med en lägre utbildnings- och inkomstnivå 

tenderade att engagera sig i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning och mådde också sämre än 

individer med en högre utbildnings- och inkomstnivå. 
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