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Abstract 

Previous research has identified mental ill-health among older people as a huge society 

problem which will only grow as people live longer. Since previous research has been 

performed on older people, 65 years and older, as a homogenous group the objective of this 

study was to examine if there were differences in mental ill-health amongst different age 

groups of older people, and also to see if these age groups differ in social capital. The study 

where executed with data-material from the survey study “Liv och Hälsa på lika villkor 

2012”. Logistic regression and cross tabulation was used as statistic analyse methods. As a 

theoretical model for explanation of the result Putnam’s theory of social capital was used. A 

significant correlation between mental ill-health and low social capital regardless of age was 

found. The oldest group of old people (75-84 years) suffered more from mental ill-health then 

the younger group of old people (65-74 years). The oldest group of old people experienced a 

lower social capital then the younger group of old people.  
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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning har identifierat psykisk ohälsa bland äldre som ett stort socialt 

samhällsproblem som kommer att bli större i takt med att vi lever längre. Tidigare forskning 

behandlar personer över 65 år som en homogen grupp och syftet med denna studie är att 

undersöka skillnaderna i psykisk ohälsa bland olika åldersgrupper av äldre, och även se om 

åldersgrupperna skiljer sig åt i socialt kapital. Studien genomfördes med material ur 

enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor 2012”. För att besvara syfte och frågeställningar 

har logistiska regressioner och korstabuleringar samt Putnams teori om socialt kapital 

används. Studien visar på ett signifikant samband mellan psykisk ohälsa och lågt socialt 

kapital oavsett ålder. Den äldre gruppen (75-84 år) led mer av psykisk ohälsa än den yngre 

gruppen (65-74 år) samt att den äldre gruppen upplevde sig ha ett sämre socialt kapital än den 

yngre gruppen av äldre.  

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, lågt psykiskt välbefinnande, socialt kapital och äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill ge vår handledare Karin Gustavsson ett stort tack för hennes tålamod och hjälp i vår 

skrivprocess. Vi vill även tacka Carina Persson och Margareta Linden-Boström från 

Samhällsmedicinska enheten på Örebro Läns Landsting. De har genom att ge oss tillgång till 

datamaterial och genom deras värdefulla expertis bidragit till färdigställandet av uppsatsen.  



 

Innehållsförteckning 

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

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

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................. 2 

1.4 Definition av begrepp ...................................................................................................... 2 

1.4.1 Äldre ........................................................................................................................ 2 

1.4.2 Psykisk ohälsa .......................................................................................................... 3 

1.4.3 Socialt kapital .......................................................................................................... 3 

1.5 Uppsatsens disposition .................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4 

2.1 Socialt kapital .................................................................................................................. 4 

2.2 Psykisk ohälsa.................................................................................................................. 5 

2.3 Relationen mellan socialt kapital och psykisk ohälsa ..................................................... 5 

2.4 Bristande kunskap kring socialt kapital och psykisk ohälsa bland äldre ......................... 6 

3. Teori ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Socialt kapital .................................................................................................................. 8 

4. Metod ................................................................................................................................... 10 

4.1 ”Hälsa på lika villkor?” 2012 ........................................................................................ 10 

4.2 Deltagare och urval ........................................................................................................ 10 

4.3 Bortfall ........................................................................................................................... 10 

4.4 Material .......................................................................................................................... 11 

4.5 Procedur ......................................................................................................................... 12 

4.6 Statistiska analyser ........................................................................................................ 13 

4.6.1 Definition av logistisk regressionsanalys och hur den kan tolkas ......................... 13 

4.6.2 Definition av korstabellsanalys och hur den kan tolkas......................................... 14 

4.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet ................................................................. 14 

4.8 Etiska aspekter ............................................................................................................... 15 

5. Resultat ................................................................................................................................. 17 

5.1 Skillnader i socialt kapital mellan de olika åldersgrupperna ......................................... 17 

5.2 Samband mellan psykisk ohälsa, ålder samt socialt kapital .......................................... 18 

5.2.1 Korstabulering mellan psykisk ohälsa och åldersgrupperna .................................. 18 

5.2.2 Korstabulering mellan psykisk ohälsa och socialt kapital ..................................... 19 

5.3 Logistisk regression ....................................................................................................... 21 



 

5.3.1 Oddskvoter för åldersgrupperna ............................................................................ 22 

5.3.2 Oddskvoter för åldersgrupperna kontrollerat för socialt kapital. ........................... 22 

5.3.3 Oddskvoter för socialt kapital kontrollerat för åldersgrupperna ............................ 23 

5.4 Teoretisk koppling ......................................................................................................... 24 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 27 

6.1 Sammanfattning och slutsatser ...................................................................................... 27 

6.2 Teoretisk diskussion ...................................................................................................... 27 

6.3 Metodologisk diskussion ............................................................................................... 28 

6.4 Vidare forskning ............................................................................................................ 29 

Referenser ................................................................................................................................. 31 

 

Tabell/Figur förteckning 

Figur 1 ........................................................................................................................................ 8 

Tabell 1 ..................................................................................................................................... 18 

Tabell 2 ..................................................................................................................................... 19 

Tabell 3 ..................................................................................................................................... 21 

Tabell 4 ..................................................................................................................................... 24 

 

 



1 

 

1. Inledning 
I dagsläget menar socialstyrelsen att cirka 20 procent av Sveriges äldre, 65 år och äldre, lider 

av psykisk ohälsa med symptom som ångest och oro, depressiva symptom, sömnsvårigheter, 

känsla av meningslöshet och koncentrationssvårigheter (Socialstyrelsen, 2013a). Psykisk 

ohälsa är redan i dag ett stort socialt problem i vårt samhälle då det kostar ofantligt mycket 

pengar i form av behandling, långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Utifrån 

socialstyrelsens rapport (2013b) kommer människors psykiska ohälsa inom en snar framtid att 

leda till ett väldigt stort folkhälsoproblem då Sverige kommer att få en befolkning med fler 

äldre än någonsin tidigare (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2013b). Då äldre med psykisk 

ohälsa oftast behandlas inom den somatiska vården blir de ofta lidande och faller mellan 

stolarna inom vårddistanserna. Sjukvården har svårt att behandla de äldres psykiska ohälsa då 

samsjuklighet med somatiska sjukdomar ofta förekommer vilket leder till att de 

underbehandlas och/eller felbehandlas. Felbehandlingarna och/eller underbehandlingarna är 

en konsekvens av sjukvårdens brist på kunskap kring äldres ohälsa som ytterligare leder till 

att det inte finns tillräckligt många psykiatriska kliniker för de äldre (Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013a). Socialstyrelsen har i sina senaste rapporter starkt utryckt att äldres 

psykiska ohälsa måste tas på större allvar och att det är ett problem som kan komma att bli 

svårhanterligt. För att förebygga att detta blir ett problem behöver resurser koncentreras kring 

att utveckla forskningen såväl som vården kring äldres psykiska ohälsa i relation till socialt 

kapital och även fler faktorer som kan vara av vikt (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 

2013a; Socialstyrelsen, 2013b). 

Tidigare forskning kring äldres psykiska ohälsa visar på ett samband mellan psykisk ohälsa 

och lågt socialt kapital (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2009). Forskningen visar att ett 

tillfredställande socialt kapital innefattande socialt stöd, tillit till andra människor, social 

interaktion och socialt nätverk (Putnam, 1996 & 2000) är en av de viktigaste faktorerna när 

det gäller att förebygga och behjälpa psykisk ohälsa (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2013a; 

Socialstyrelsen, 2013b). Forskning har dock fokuserat på äldre som en homogengrupp där 

man studerar alla individer över 65 år som en grupp. I vår studie ligger fokus på två 

åldersgrupper av individer över 65 år för att kunna undersöka skillnader där emellan och 

istället se denna grupp som en heterogengrupp. Tidigare forskning visar även att sociala 

aktiviteter och socialt stöd är viktiga faktorer för att människor ska åldras utan att utveckla 

psykisk ohälsa (Sarkisian et al., 2002). I forskningen kring äldres psykiska ohälsa i relation 

till socialt kapital har socialt kapital identifierats som en väldigt viktig faktor, både som en 

riskfaktor för psykisk ohälsa och som en skyddsfaktor för psykisk hälsa (Forsman, 2012; 

Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b).  

Flera studier (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 

2013b) tar upp bristen på kunskap kring äldres psykiska ohälsa i relation till socialt kapital. Vi 

har inför denna studie upptäckt ett kunskapsglapp kring forskning utförd på äldre i relation till 

deras psykiska ohälsa och socialt kapital, där kunskapsglappet innefattar att vi inte funnit 

någon tidigare forskning utförd på olika åldersgrupper av äldre personer över 65 år. De har i 

tidigare forskning behandlats som en enda homogen grupp. I vår studie kommer vi att 

undersöka psykisk ohälsa med en åldersvariabeln indelad i 7 olika kategorier där vårt fokus är 

äldres psykiska ohälsa utifrån 2 åldersgrupper av äldre över 65 år. Resultatet får då en större 
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bredd som kan belysa skillnader mellan de två grupperna av äldre över 65. Då åldersgruppen 

äldre är ett eftersatt område inom forskning kring psykisk ohälsa och eftersom socialt kapital i 

tidigare forskning visats vara en så viktig faktor för äldres upplevda psykiska ohälsa, hoppas 

vi att vår studie ska kunna bidra med ytterligare kunskap inom detta område.  

1.1 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka skillnader i psykisk ohälsa i olika åldersgrupper av 

äldre, och även se om dessa åldersgrupper skiljer sig åt i socialt kapital. Studiens syfte blir 

mycket viktigt för att öka förståelsen och kunskapen kring äldres psykiska ohälsa då det är ett 

område som det saknas kunskap kring.  Vårt syfte är att mer översiktligt undersöka skillnader 

och relationer mellan självskattat socialt kapital, självskattad psykisk ohälsa och ålder, med 

fokus på olika åldersgrupper över 65 år.  

1.2 Frågeställningar 
1. Finns det signifikanta samband mellan socialt kapital och de olika åldersgrupperna? 

2. Finns det skillnader i psykisk ohälsa och socialt kapital mellan de olika 

åldersgrupperna?  

1.3 Avgränsningar 

För att utreda eventuella skillnader och relationer mellan variablerna i studien kommer vi 

använda oss av Putnams teori om socialt kapital (Putnam 1993 & 2000). Variablerna vi 

använder oss av kommer från enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor 2012” (HLV 2012) 

(Statistiska centralbyrån, 2012). Vi har valt att avgränsa vår studie genom att använda 

material från informanter boende i Örebro län ur enkätundersökningen HLV 2012. 

Avgränsningen för denna studie valdes på grund av studien HLV 2012:s massiva omfattning 

och vårt intresse för just Örebro Län.  

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1 Äldre 
Begreppet äldre förekommer ofta i denna studie och blir därmed viktigt att tydligt definiera 

samt beskriva. I denna studie används begreppet äldre när vi pratar om individer som uppnått 

en ålder av 65 år och äldre. I dag är 1,8 miljoner av den svenska befolkningen 65 år eller äldre 

och en halv miljon av dem har nått en högaktningsvärd ålder av 80 år (Socialstyrelsen, 

2013b). Vid år 2035 uppskattas dessa siffror ha stigit till 2,5 miljoner personer över 65 år och 

0,8 miljoner över 80 år, och åldersgrupperna kommer uppgå till ca 25 % av befolkningen där 

över 20 % kommer att lida av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013b).   

 

Åldersvariabel som vi kommer använda oss av i studien består av sju grupper fördelade 

mellan åldern 16-84. Grupperna är 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år 

och 75-84 år. De åldersgrupperna som är i huvudfokus i denna studie är de två sista grupperna 

65-74 år och 75-84 år. Den övre gränsen på 84 år beror på att informanterna inte uppnådde en 

högre ålder än 84.  



3 

 

1.4.2 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa definieras i denna studie som psykiska reaktioner som kommer av 

påfrestningar på en person som visar sig bland annat genom nedstämdhet, känslor av 

otillräcklighet och självupplevda koncentrations- och sömnsvårigheter (Carlsson, 2007; 

Forsell, 2006; Statistiska centralbyrån, 2012; Socialstyrelsen, 2013b). Definitionen är i 

enlighet med GHQ12-skalan (General Health Questionnaire 12) som uppskattar psykiskt 

välbefinnande, utifrån 12 frågor och är en indikator på psykisk ohälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Vi använder oss av enkätsvar från undersökningen HLV 2012 där 

GHQ12 skalan används och har används sedan ”Hälsa på lika villkor 2004”. Andra studier, 

har precis som vi, använt sig av GHQ12-skalan för att definiera samt mäta psykisk ohälsa och 

har visats sig vara giltiga och tillförlitliga (Carlsson, 2007; Molarius et al., 2006; Pevalin, 

2000; Sánchez-López del Pilar & Dresch, 2008). 

1.4.3 Socialt kapital 
I studien används Putnams definition av socialt kapital (Putnam, 1996). Den innebär att 

socialt kapital definieras som aspekter av socialt liv som möjliggör att individer tillsammans 

interagerar och strävar efter uppsatta och delade mål. Sociala aspekter är exempelvis tillit, 

normer och sociala nätverk (Putnam, 1996). Putnams (1996 & 2000) definition av socialt 

kapital innefattar två perspektiv, ett strukturellt kapital och ett kognitivt kapital. Det 

strukturella kapitalet innebär individens deltagande i socialt nätverk, socialt stöd och sociala 

interaktionen omkring denne (McKenzie et al., 2002; Putnam, 2000). Det kognitiva kapitalet 

innebär normer, övertygelser och attityder. De två kapitalen kompletterar varandra hos en 

individ (McKenzie et al., 2002). Vidare och utförligare förklaring kring socialt kapital-teorin 

ges nedan i teoriavsnittet. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel. I inledningen presenteras vårt problemområde, 

syfte, frågeställningar och definitionerna av de mest centrala begreppen i studien såsom 

socialt kapital, psykisk ohälsa och äldre.  Kapitlet som följer innefattar tidigare forskning 

kring socialt kapital, psykisk ohälsa och äldre. Kapitlet om tidigare forskning ger läsaren en 

bild av vilken kunskap som redan finns men förtydligar också vikten av vår studie. Därefter 

kommer ett kapitel kring teori där vi förklarar Putnams teori om socialt kapital som används 

som förklaringsmodell för denna studies resultat. I metodavsnittet som kommer därefter 

beskriver vi bland annat studieprocessen, svarsenkäten som vi använder för att besvara syfte 

och frågeställningar och de statistiska analyser som utförts vilka är logistisk regression och 

korstabellsanalys. Avsnittet följs sedan av resultatdelen där resultatet av våra logistiska 

regressioner och korstabeller redovisas. I resultatdelen redovisas sambandet mellan psykisk 

ohälsa och ålder samt hur detta ser ut i de olika åldersgrupperna, sambandet mellan socialt 

kapital och åldersgrupperna samt hur dessa skiljer sig åt. I resultatkapitlet förklarar vi även 

eventuella samband och skillnader utifrån Putnams sociala kapital teori. Avslutningsvis 

kommer ett kapitel med diskussion där vi diskuterar de resultat vi kommit fram till och 

redovisat i resultatdelen, vi ger även förslag på vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning  
I avsnittet presenteras tidigare forskning och brist i tidigare forskning kring äldres psykiska 

ohälsa, socialt kapital och detta i relation till ålder. Avsnittet har för avsikt att beskriva vad 

tidigare forskning fokuserats kring samt att visa det kunskapsglapp som existerar i tidigare 

forskning för att förtydliga vikten av vår studie.  

 

2.1 Socialt kapital  
Det finns studier som undersökt relationen mellan socialt kapital och hälsa på vuxna 

människor samt dess betydelse för individen att behålla hälsan (Kawachi et al., 1999; Morgan, 

2010; Putnam, 1996 & 2000). En välkänd studie inom socialt kapital är Putnams studie om 

det sociala kapitalets uppgång och nedgång i USA (Putnam, 2000). I studiens slutsatser 

argumenterar Putnam att det sociala kapitalet finns i olika former och att det av olika orsaker 

har det sjunkit under de olika decennierna. Studien tillsammans med många andra studier som 

utförts kring socialt kapital belyser det sociala kapitalets betydelse för att påverka individens 

välmående som i sin tur också påverkar samhället i stort (Eriksson, 2003; Kawachi et al., 

1999; McKenzie et al., 2002; Portes, 1998; Putnam 1993 & 2000). Socialt kapital ger 

individen större trygghet, ökad tillit och större möjlighet att få hjälp om man hamnar i 

svårigheter samt större möjligheter att tillfriskna efter sjukdom (Eriksson, 2003).  

Forskningen styrker att vi borde hitta ett samband i vår studie mellan socialt kapital och 

psykisk ohälsa. Det borde betyda att de som upplever att de har tillfredställande socialt kapital 

i vår studie inte upplever psykisk ohälsa i lika hög grad. Forskningen som nämnds ovan 

fokuserar mer på individer i alla åldrar och välmående i sin helhet, till skillnad från vår studie 

som fokuserar på åldersgruppen äldre och psykisk ohälsa. Forskningen ovan är dock mycket 

intressant att nämna då det visar på sociala kapitalets betydelse för människan och varför det 

är viktigt att fortsatt forskning utförs inom detta område.  

 
Tidigare forskning visar också att individer utan socialt kapital har större risk att dö i yngre 

ålder än de med socialt kapital (Berkman & Syme, 1979). Studien utfördes med data från 

Human Population Laboratory, en nio års uppföljningsstudie från ett slumpmässigt urval av 

vuxna i Kalifornien. I studien användes fyra åldersgrupper från 30-69 för att undersöka 

betydelsen av socialt kapital och där socialt kapital mättes med hjälp av frågor som handlade 

om deltagande i sociala grupper och sociala sammanhang med mera. När uppföljningen 

gjordes efter nio år visade resultatet att de som uppskattade sig ha ett tillfredställande socialt 

umgänge inte hade dött i samma utsträckning som de som vid första undersökningstillfället 

uppgett sig att inte ha ett tillfredställande socialt umgänge. Studien har på ett sätt försökt att 

studera socialt kapital i olika åldersgrupper men konstaterar snarare dess betydelse för 

individers somatiska hälsa (Berkman & Syme, 1979). I vår studie vill vi undersöka det sociala 

kapitalets betydelse i olika åldersgrupper men med fokus på psykisk ohälsa. Nämnda studie 

har också valt att inte fråga individer över 69 år medan denna studie vill undersöka psykisk 

ohälsa i äldre åldrar. Den tidigare forskningen som presenterats ovan visar på det sociala 

kapitalets betydelse för människans hälsa samt ohälsa som är en del av vårt problemområde.  
 

En studie har utförts på unga människor och socialt kapital (Morgan & Haglund, 2009). 

Studien har genom korstabuleringar mätt det sociala kapitalets betydelse för unga personer. 

Informanterna valdes slumpmässigt ut från 80 olika skolor i England och deltagarna var i 
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åldern 11-15 år. Studien visade att socialt kapital har en betydelse för individers hälsa där 

ungdomar som upplevde mindre socialt stöd i sitt bostadsområde eller i sin familj också 

uppleva sämre hälsa (Morgan & Haglund, 2009). Studien undersöker socialt stöd som en del 

av socialt kapital precis som vår studie samt att det visar på sambandet mellan socialt kapital 

och hälsa. Dock är denna forskning fokuserad kring yngre åldrar. Det blir dock viktigt att ta 

upp nämnd forskning kring socialt kapital för att belysa att forskning finns men att det saknas 

forskning inom det område vi valt, nämligen att jämföra sju olika åldersgrupper med fokus på 

hur det ser ut för de äldre. 

 

2.2 Psykisk ohälsa  

Studier har visat att unga människors psykiska ohälsa stiger och utifrån PART-studien 

(Psykisk hälsa, Arbete, Relationer) har forskare försökt att studera hur människan påverkas 

under en längre period av psykisk ohälsa (Forsell, 2006). Statistiska centralbyrån (SCB) 

utförde på 90-talet en studie som visade att personer i de yngre åldrarna oftare upplevde 

psykisk ohälsa än de äldre åldersgrupperna, dock visar forskningen på att psykisk ohälsa 

under 1990- talet ökade i alla åldersgrupper (Forsell, 2006). En senare studie som använde 

samma longitudinella studiedesign, PART, med informanter ifrån Stockholm syftade till att 

undersöka konsekvenserna för unga människor som led av psykisk ohälsa under en 

treårsperiod. Deltagarna i studien var mellan 20-26 år. Studien rapporterar inga större 

skillnader i det sociala livet mellan de med psykisk ohälsa eller de med psykisk hälsa utan 

visar att de med psykisk ohälsa i högre grad avslutade förhållanden och hade oftare konflikter 

med närstående än de som upplevde psykisk hälsa. De ungdomar som upplevde psykisk 

ohälsa rapporterade vid andra mättillfället att de hade större svårigheter skaffa sig arbete och 

att de oftare än de med psykisk hälsa hade varit utsatta för hot och våld (Forsell, 2006). Dock 

visar inte denna forskning på någon större skillnad inom den upplevda sociala kapitalet 

mellan de som upplevde psykisk ohälsa och de som hade psykisk hälsa, vilket skiljer sig lite 

från andra studier kring psykisk ohälsa och socialt kapital. Detta kan skilja sig lite från 

tidigare forskning som visar sig att det sociala kapitalet har en betydelse för den psykiska 

hälsan. Denna studie har genomförts på yngre åldrarna och syftet i vår studie är att undersöka 

sambandet mellan psykisk ohälsa och socialt kapital, där socialt stöd inkluderas, utifrån olika 

åldersgrupper. Då socialstyrelsen (2013a, 2013b) anser att forskningen på de äldres psykiska 

ohälsa inte uppmärksammas på ett tillfredställande sätt har vi i vår studie valt att jämföra sju 

olika åldersgrupper med fokus på hur det ser ut för de äldre. 

 

2.3 Relationen mellan socialt kapital och psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013b) menar att avsaknaden av socialt stöd och ett socialt 

nätverk är en viktig faktor till äldres psykiska ohälsa. De Silvas et al., (2005) har gjort en 

litteraturöversikt där de sammanställde tjugoen olika studier om socialt kapital och psykisk 

ohälsa. Kvantitativa studier sammanställdes från tjugo olika databaser där de genom teman 

och ord sökt efter studier som tog upp relationen socialt kapital och psykisk ohälsa. Studier 

valdes ut om de hade psykisk ohälsa som tema och uteslöts om de jämförde psykisk ohälsa 

med dåligt mående/dålig hälsa. Studier valdes också ut om de definierade socialt kapital som 

en gemenskapskänsla eller tillit till andra. Alla studier som matchade detta och som utförts 

fram till mars 2003 inkluderades. Det var det sju studier som studerade denna relation på 
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samhällsnivå och fjorton som studerade det sociala kapitalet på individnivå. Studien påvisar 

att mätning av socialt kapital på samhällsnivå och individnivå inte direkt kan sammanställas 

och att studierna visade olika resultat. Genom forskarnas sammanställning kunde det ses att 

det på individnivå fanns ett samband mellan kognitiv socialt kapital och psykisk ohälsa. Sju 

av elva studier visade på att lågt socialt kapital hade ett samband med psykisk ohälsa. 

Strukturellt socialt kapital visade inte lika starkt samband med psykisk ohälsa som det 

kognitiva sociala kapitalet. På samhällsnivå verkade det inte finnas något tydligt samband 

mellan kognitivt socialt kapital eller strukturellt socialt kapital och psykisk ohälsa. Författarna 

av studien nämner också svårigheten med att sammanställa data då definitionerna av socialt 

kapital kunde skilja sig åt (De Silva et al., 2005). Det intressanta med studien är att det inte 

nämns någonting om ålder i sammanställningen. De tjugoen studier som de hittade studerade 

uttryckligen inte sambandet mellan socialt kapital och psykisk ohälsa utifrån olika 

åldersgrupper.  

 
Som ovanstående studier visar finns forskning kring socialt kapital och psykisk ohälsa. Men 

eftersom forskning visar på en ökad befolkning av äldre och att kunskapen kring deras 

psykiska ohälsa är ett eftersatt område (Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b) så 

hoppas vi att denna studie ska kunna bidra och utveckla kunskapen inom området äldres 

psykiska ohälsa i relations till socialt kapital.  

 

2.4 Bristande kunskap kring socialt kapital och psykisk ohälsa bland äldre  

I dagens samhälle så är de äldres psykiska ohälsa ett försummat område där mer forskning 

behövs. Tidigare forskning kring äldre människor undersöker ofta deras somatiska sjukdomar 

och hur vården kring detta bör se ut (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; 

Socialstyrelsen, 2013b). 
 

Forsman (2012) utförde en studie vars syfte var att studera sambandet mellan psykisk ohälsa 

(depression och psykisk belastning) och socialt kapital hos äldre samt att förstå betydelsen av 

socialt kapital för äldre människor. I studien definierades alla äldre som en grupp, 65 år och 

uppåt. Studien genomfördes genom enkätstudier 2008 och 2010 insamlat i Finland och 

Sverige. För att få fram de olika sambanden användes logistiska regressionsanalyser. Studien 

fann att begränsat socialt kapital, både i kvalité och kvantitet, är associerat med psykisk 

ohälsa bland den äldre befolkningen. Den visade även på ett samband mellan depressiva 

symptom och lågt strukturellt och kognitivt kapital bland äldre, och att det därmed krävs 

vidare forskning för att utreda hur insatser och preventiva insatser ska utformas och 

koordineras för att hjälpa äldre med begränsat socialt kapital och psykisk ohälsa (Forsman, 

2012). Studien använde sig av strukturellt och kognitivt socialt kapital för att undersöka 

sambandet med psykisk ohälsa något som vi även gör i denna studie. Vi tycker dock att 

indelningen av äldre, alla över 65 år, är en för grov indelning och att det mycket väl kan skilja 

sig i åldrarna över. Därav anser vi att vår studie blir viktig då man kan upptäcka eventuella 

skillnader i åldersgrupperna över 65 år.  

 

En studie som syftade till att undersöka åldrande och vad som innebär ett hälsosamt 

respektive ohälsosamt åldrande utfördes i Los Angeles där äldre personer, 65 år och uppåt, 

svarade på frågor kring sitt åldrande och sin hälsa (Sarkisian et al., 2002). Medelåldern på de 
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489 personer som svarade var 76 år. Cirka 50 % av de äldre tyckte att det hörde till åldrandet 

att drabbas av psykisk ohälsa. Studien visade också vikten av att äldre tar en aktiv roll i sitt liv 

och upprätthåller ett adekvat socialt liv för att åldras på ett hälsosamt sätt utan att drabbas av 

psykisk ohälsa (Sarkisian et al., 2002). 

 

Som ovanstående tidigare forskning identifierat behövs mer kunskap och forskning kring 

äldres psykiska ohälsa och även äldres psykiska ohälsa i relation till det sociala kapitalets 

påverkan. Vi har inte funnit några studier, här reserverar vi oss för att vi kan ha missat 

någon/några, utförda på olika åldersgrupper av äldre så som vi avser att fokusera på i denna 

studie. Den mesta forskning har utförts på äldre som en grupp. Att se äldre som alla individer 

över 65 år i en studie upplever vi kan ge fel bild av hur äldres psykiska ohälsa och sociala 

kapital ser ut. Det är viktigt att undersöka de äldre i olika åldersgrupper då det kan finnas 

skillnader sinsemellan dem. Vi tror att vår studie kan ge en ökad kunskap om gruppen äldre 

genom att dela upp dem i åldersgrupper.  
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs teorin som vi använder för att förklara studiens resultat.   

 

3.1 Socialt kapital  

Socialt kapital är en teori som definieras mycket olika, dock tenderar många att använda sig 

av Robert Putnams (1996) definition: ”By ‘‘social capital’’, I mean features of social life - 

networks, norms, and trust - that enable participants to act together more effectively to pursue 

shared objectives” (Putnam, 1996 s. 34). 

 

I denna uppsats är det Putnams definition på socialt kapital som är i fokus. Då socialt kapital 

framställs som positivt, inte bara för samhället, utan också för individens hälsa och välmående 

finner vi det mycket intressant att utifrån individens psykiska ohälsa undersöka vilket 

samband som det kan finnas med socialt kapital (Islam et al., 2006; McKenzie et al., 2002; 

Portes, 1998; Putnam, 2002).  

 

Utifrån Putnam (2000) finns det tre kapital: humant, fysiskt och socialt. Det humana kapitalet 

handlar om individens egna egenskaper som exempelvis utbildning, och det fysiska kapitalet 

handlar om ägandet av fysiska föremål.  Socialt kapital innebär sociala nätverk och band 

mellan individer samt tillit och förtroende mellan människor i samhället (Putnam, 2000). Som 

figur 1 beskriver innefattar socialt kapital, utifrån Putnam, två perspektiv: ett strukturellt och 

ett kognitivt (Ferlander, 2007). Det strukturella handlar om sociala nätverket, socialt stöd, 

social interaktion och individens deltagande i dessa. Det kognitiva perspektivet betyder 

normer, attityder och övertygelser. Det kognitiva och strukturella kapitalet kompletterar 

varandra. Den kognitiva delen ser till människans uppfattade grad av tillit, ömsesidighet samt 

stöd och den strukturella delen ser till omfattningen och intensiteten av människans sociala 

situation (McKenzie et al., 2002). Sammanbindande socialt kapital (”bonding capital”) är 

band mellan människor i samma grupp, till exempel familjen eller en grupp människor 

tillhörande en viss klass i samhället och riktar sig mera på individnivå. Överbryggande socialt 

kapital (”bridging capital”) är inkluderande och är grupper av individer med olika bakgrund 

och ställning. Överbryggande socialt kapital brukar oftast ses utifrån ett samhällsperspektiv 

(Putnam, 2000).   

 

Socialt kapital  

Strukturellt socialt kapital 
 

Tex nätverk, stöd och 
deltagande 

Kognitivt socialt kapital  

 

Tex normer, övertygelser och 
attityder.  

Sammanbindande socialt 
kapital   

Överbryggande socialt kapital  

Figur 1 
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På grund av denna definition anser vi att Putnams teori är väl lämpad att använda i vår studie. 

Då studiens kommer utgå ifrån självuppskattad grad av socialt stöd och kommer fokusera på 

informanternas strukturella kapital (socialt stöd och socialt nätverk omkring dem). 

Varje människa upplever socialt kapital olika och det är därför på inget sätt homogent 

(Putnam, 2000). Det sociala kapitalet kan vara allt från de personer som individen jobbar med 

varje dag, familjen och vänner till individer i samma fotbollslag. Socialt kapital, om dock tunt 

sådant, kan också innebära de personerna individen möter i affären varje dag (Putnam, 2000). 

Även om socialt kapital kan uppfattas olika brukar det vanligtvis innefatta ett socialt nätverk 

som individen får olika fördelar av (Portes, 1998).  

För att ett socialt kapital ska var tillgängligt för individen måste den själv skapa det genom att 

integrera med andra (Eriksson, 2003; Portes, 1998). Socialt kapital finns av dessa anledningar 

oftast på individuell nivå men uppstår bara i relation med någon annan människa (Portes, 

1998). När man talar om exempelvis ekonomiskt kapital minskar detta vid användning. 

Socialt kapital ökar istället ju mer det används, det vill säga ju mer en människa befinner sig i 

ett socialt sammanhang desto mer socialt kapital upplever denna sig ha. Avsaknad av socialt 

kapital förstärks på samma sätt (Putnam, 1993).  

Betydelsen av socialt kapital har tagits upp i många olika studier (Islam et al,. 2006; Portes, 

1998; Putnam, 1993 & 2000). Forskning visar på att socialt kapital gör människor tryggare, 

friskare och rikare samt att det också gynnar samhället i stort då socialt kapital anses leda till 

en bättre demokrati (Putnam, 1993 & 2000). Det sociala kapitalet har i många studier visat sig 

vara av betydande för hälsan då det ökar självtilliten, minskar stress samt att individen får en 

känsla av större inflytande på händelser i sitt liv. Socialt kapital anses också att i vissa 

avseenden kunna minska kriminaliteten och våld (Eriksson, 2003). 

Negativa effekter av socialt kapital är mindre förekommande inom forskning (Eriksson, 

2003). Dock finns forskning som visar på att de sociala relationerna som är bra för en grupp 

människor också skapar begränsningar för andra människor som inte kan ingå i det sociala 

sammanhanget (Portes, 1998). Med detta menas också att det som i ett sammanhang uppfattas 

av en individ som positivt kan av en annan individ uppfattas som förhindrande (Eriksson, 

2003).   

Då tidigare forskning har visat på betydelsen av ett tillfredställande socialt kapital hos äldre 

personer, ett liv med socialt stöd samt sociala aktiviteter (Forsman, 2012; Sarkisian et al., 

2002), anser vi att Putnams definition är väl lämpad för att teoretiskt tolka resultatet av våra 

analyser. Då syftet med vår studie bland annat är att se om de olika åldersgrupperna av äldre 

skiljer sig åt i socialt kapital och att öka kunskapen om äldres psykiska ohälsa anser vi att 

Putnams definition av socialt kapital kan hjälpa oss att förklara det sociala kapitalets 

betydelse för äldre människor. Då hans definition tar upp betydelsen av socialt kapital för 

hälsan blir det intressant att undersöka om det kan överensstämma i de olika åldersgrupperna 

av äldre i relation till informanternas självskattade sociala kapital. Putnams definition används 

också i vår studie då denna definition innefattar socialt stöd som en del i individens sociala 

kapital. Det blir viktigt då den variabel som kommer användas i denna studie utgår ifrån 

informanternas självupplevda känsla av socialt stöd.  
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4. Metod  
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av studien 

”Hälsa på lika villkor?” 2012 (HLV 2012) (Statistiska centralbyrån, 2012a). Detta 

metodavsnitt beskriver studien HLV 2012 dess deltagare, urval, bortfall, materialet, procedur, 

statistiska analyser, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt studiens etiska aspekter.    

4.1 ”Hälsa på lika villkor?” 2012 

HLV 2012 är en enkätundersökning som genomfördes under perioden april – juni 2012 

(Statistiska centralbyrån, 2012b). Studien är en nationell folkhälsoundersökning som 

genomförs årligen av Statens folkhälsoinstitut (från och med 2014 Folkhälsomyndigheten). 

Årligen erbjuds landsting och regioner att delta med tilläggsurval för den egna regionen. I 

enkätundersökningen 2012 deltog landstingen/regionerna Region Gotland, Kalmar läns 

landsting, Göteborgs Stad samt, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, 

Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting (även kallad CDUT-regionen) med 

sådana tilläggsurval (Statistiska centralbyrån, 2012b). Undersökningen ger information om 

befolkningens livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården. Landstingen i 

CDUT-regionen har genomfört folkhälsoenkäter av detta slaget vart fjärde år sedan år 2000 

(Ekholm et al., 2013). 

4.2 Deltagare och urval 

För att vår studie ska bli mer lätthanterlig har vi valt att enbart använda oss av data från HLV 

2012 insamlad Örebro län (Statistiska centralbyrån, 2012b). Studien har genomförts av 

Statistiska centralbyrån på uppdrag av Örebro läns landsting i samverkan med Statens 

folkhälsoinstitut. Utifrån folkbokföringsregistret bestämde Örebro läns landsting 

urvalsstorleken för Örebro Län, en så kallad urvalsram version 2012-01-31. Urvalsramen 

avgränsade och identifierade individer i populationen (Statistiska centralbyrån, 2012b). 

Urvalsramen från Örebro län utgjordes av 223 137 individer. Från urvalsramen gjordes sedan 

ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (Statistiska centralbyrån, 2012b). Tilläggsurvalet i 

Örebro län bestod av 17 200 personer. Svarsfrekvensen var 51,8 procent, 9 199 personer 

varav 4168 män (45,3%) och 5031 kvinnor (57,7%) (Statistiska centralbyrån, 2012b). För att 

kunna ta fram aktuella adresser till individerna som valts ut och kunna skicka ut enkäterna till 

dessa gjordes en identifikationskontroll av individerna mot befolkningsdata. Vid denna koll 

framkom att 57 personer inte längre tillhörde urvalet utan utgjorde en så kallad övertäckning. 

Den vanligaste orsaken vid övertäckning är att individerna inte längre bor i det område som 

urvalet ska innefatta (Statistiska centralbyrån, 2012b). 

 

4.3 Bortfall 
I studien, HLV 2012, finns det två typer av bortfall, objektsbortfall samt partiellt bortfall. 

Objektsbortfall innebär att enkäten inte har besvarats (Bryman, 2008 s. 164-190; Statistiska 

centralbyrån, 2012b). Vid partiellt bortfall handlar det om att vissa frågor i enkäten inte 

besvarats (Bryman, 2008 s. 164-190; Statistiska centralbyrån, 2012b). Det partiella bortfallet 

kan bero på att frågorna glömts att besvarats, instruktionerna misstolkats eller att frågorna är 

för känsliga. För över hälften av frågorna låg det partiella bortfallet på under 5 procent 
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(Statistiska centralbyrån, 2012b). I Örebro län var objektsbortfallet 48,2 %, 8290 individer 

(Statistiska centralbyrån, 2012b). 

 

4.4 Material 
Enkäten ”Hälsa på lika villkor 2012” består av 103 frågor på 21 sidor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011; Statistiska centralbyrån, 2012a). Enkäten är uppbyggd av 19 

undergrupper som Hälsa, Välbefinnande, Läkemedel, Vårdkontakter, Tandhälsa, Fysisk 

aktivitet, Matvanor, Rök- och snusvanor, Spelvanor, Alkoholvanor, Ekonomiska 

förhållanden, Arbete och sysselsättning, Trygghet och sociala relationer, Bakgrund, 

Funktionsförmåga, Besvär och psykisks hälsa, Hemarbete, Levnadsvanor, Relationer och 

uppväxtförhållanden samt frågor till de som yrkesarbetar. Frågorna i enkäten syftar till att 

förstå hur deltagarna i studien lever och mår (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Statistiska 

centralbyrån, 2012a). 

 

För att mäta socialt kapital kommer vi att använda oss av variabel 75 i enkätundersökningen. 

Frågan lyder; ”Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller 

är sjuk?” Frågan syftar till det mera instrumentella stödet, alltså individens upplevda känsla 

av stöd vid problem eller sjukdom (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Frågan har tidigare 

används av andra landsting i varierande formulering. Frågan härstammar från mätinstrumentet 

SS-13 som är en förkortad variant av mätinstrumentet ISSI (Interview Schedule for Social 

Interaction). I SS-13 skiljer man mellan två huvuddimensioner av socialt stöd, AVSI 

(Availability of Social Interaction) och AVAT (Availibility of Social Attachment) där vardera 

huvuddimension består av sex frågor. I HLV har alltså inte mätinstrumentet, SS-13, använts 

utan frågor har används därifrån för att utforma frågor kring socialt stöd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Då vi använder oss av Putnams definition av socialt kapital (Putnam, 

1996 & 2000) som innefattar socialt stöd som en del i individens sociala kapital anser vi att 

variabel 75 är relevant att använda sig av för att mäta individernas sociala kapital i vår studie. 

Dock är vi medvetna om att vi i denna studie endast mäter ”socialt kapital” utifrån en 

variabel/fråga som mäter socialt stöd vilket skulle kunna vara problematiskt i sig. Men vi 

väljer att göra detta ändå då frågan och mätinstrumentet visats vara pålitligt och tillförlitligt.   

 

För att mäta psykisk ohälsa i HLV 2012 enkäten har tolv variabler används som utgör 

frågeinstrumentet GHQ12-skalan (General Health Questionnaire). De tolv variabler som utgör 

frågeinstrumentet GHQ12 är frågorna 15-26 i frågeformuläret och lyder; 15 ”Har du de 

senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?”, 16 ”Har du de senaste veckorna 

känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?”, 17 ”Har du haft svårt att sova på 

grund av oro de senaste veckorna?”, 18 ”Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina 

problem?”, 19 ”Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?”, 20 ”Har du 

ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?”, 21 ”Har du de senaste 

veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?”, 22 ”Har du de senaste veckorna förlorat tron 

på dig själv?”, 23 ”Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?”, 24 ”Har du tyckt 

att du varit värdelös de senaste veckorna?”, 25 ”Har du de senaste veckorna känt att du inte 

kunnat klara dina problem?” samt 26 ”Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig 

de senaste veckorna?” (Statens folkhälsoinstitut, 2011). GHQ12-skalan mäter psykiskt 

välbefinnande som är en indikator på psykisk ohälsa som har visats vara en giltig och 
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tillförlitlig skala för att definiera psykisk ohälsa (Carlsson, 2007; Molarius, 2006; Pevalin, 

2000; Sánchez-López del Pilar & Dresch, 2008). Vi kommer i vår studie att använda oss av 

GHQ12-skalan för att mäta psykisk ohälsa.  Varje fråga består av fyra svarsalternativ, ”bättre 

än vanligt”, ”som vanligt”, ”sämre än vanligt” eller ”mycket sämre än vanligt” några av 

frågorna har också svarsalternativen ”inte alls”, ”inte mer än vanligt”, ”mer än vanligt” eller 

”mycket mer än vanligt” (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ett index skapas, vilket innebär att 

de tolv frågorna blir en ny variabel, en skala/index, för att kunna mäta psykisk ohälsa utifrån 

GHQ12 (Djurfeldt et al., 2010 s.449-462). För att kunna skapa ett index får de två positivt 

laddade svarsalternativen, på de tolv frågorna, värdet noll och de två negativt laddade 

svarsalternativen värdet ett (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Indexet för varje ifylld enkät kan 

på så sätt vara mellan noll till tolv. Utifrån detta skapas sedan en dikotom variabel som 

betyder att de som hade summavärde under tre ges värdet noll och definieras att inte ha 

psykisk ohälsa (eg. lågt psykiskt välbefinnande) utifrån GHQ12- skalan (Djurfeldt el al., 2010 

s.68). De som hade ett värde på tre eller mera ges värdet ett och anses ha lågt psykiskt 

välbefinnande som vi kommer att använda som indikator för psykisk ohälsa utifrån GHQ12-

skalan. I denna studie kommer vi alltså, precis som Statens folkhälsoinstitut (2011), lägga 

brytpunkten för psykisk ohälsa vid tre poäng. Då denna brytpunkt kan läggas på olika nivåer 

och därmed påverka resultatet väljer vi att använda oss av samma brytpunkt som Statens 

folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut har arbetat sig fram till denna brytpunkt på tre 

poäng och kommit fram till att detta ger ett bra mått att jämföra med (2011). För oss blir det 

viktigt att använda samma för att eventuella jämförelser ska kunna göras.  

 

4.5 Procedur 
Studien, HLV 2012, genomfördes genom en postenkät (Statistiska centralbyrån, 2012ab). 

Informationsbrevet som medföljde enkäten bad uppgiftslämnarna att skicka tillbaka ifylld 

frågeblankett till Statistiska centralbyrån. Uppgiftslämnarna fick också möjligheten att 

besvara studien på webben och inloggningsuppgifter medföljde för att kunna besvara frågorna 

på Statistiska centralbyråns hemsida. I informationsbrevet fick uppgiftslämnarna också läsa 

om studiens bakgrund, syfte och att undersökningen genomförs i ett samarbete mellan 

landstingen och Statens folkhälsoinstitution. Information gavs också om att det var Statistiska 

centralbyrån som genomförde datainsamlingen. I informationsbrevet beskrivs det att det är 

frivilligt att medverka i studien samt fanns information om personuppgiftslagen och om 

offentlighets- och sekretesslagen. Information gavs kring att uppgifter hämtas från SCB:s 

register men att Statens hälsoinstitut och landsting får en avidentifierad datafil. Genom att 

uppgiftslämnarna skickade in blanketten godkände de att deras svar kompletteras med en 

bakgrundsinformation hämtat från SCB:s register samt att de då också lämnar ett samtycke till 

SCB att använda informationen i studier. Allt detta förklaras tydligt i informationsbladet 

(Statistiska centralbyrån, 2012b). 

 

Enkäten skickades i tre omgångar till urvalsgruppen. Det första urvalet skickades ut den 18 

april 2012, 19 april 2012 och 20 april 2012 (Statistiska centralbyrån, 2012b). Till de som inte 

besvarade enkäten skickades max tre påminnelsebrev ut. Tack- och påminnelsekort skickades 

ut den 2 maj för omgång 1, 3 maj för omgång 2 och 4 maj för omgång 3. Ny enkät skickades 

också ut till de som inte besvarat enkäten och detta upprepades två gånger per 

uppgiftslämnare. Dessa skickades ut den 24, 25 respektive 28 maj och en andra påminnelse 
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med ny enkät den 7, 8 respektive 11 juni. Den 27 juni 2012 avslutades insamlingen. 

Enkäterna som inkommer via post registreras av SCB med hjälp av skanning (Statistiska 

centralbyrån, 2012b). 

 

4.6 Statistiska analyser  

För att testa och undersöka vår studies syfte och frågeställningar används två olika statistiska 

analysmetoder, logistisk regression och korstabulering. 

 

4.6.1 Definition av logistisk regressionsanalys och hur den kan tolkas 

Logistisk regression är en statistisk analysmetod där en beroendevariabel/utfallsvariabel och 

en eller flera oberoende variabler används i en logistisk regressions modell för att 

testa/undersöka hur mycket varians de oberoende variablerna kan predicera/förklara i den 

beroende variabeln (Fields, 2009 s. 264-315). När man undersöker vilken påverkan en 

oberoende variabel har haft på den beroende variabeln har man också tagit 

hänsyn/kontrollerat för de resterade oberoende variablerna i den logistiska regressionen, det är 

kontrollerat för deras förklaringsvärde (Fields, 2009 s. 264-315). Den logistiska regressionen 

används med fördel på datatyper som inte är kontinuerlig, alltså ordinala och/eller dikotoma 

variabler, och den förutsätter inte heller ett linjärt samband mellan variablerna i modellen 

(Berling & Ohlsson, 2010) När ordinala eller dikotoma variabler används i denna typ av 

analys så används en av kategorierna i den oberoende variabeln som 

referensgrupp/jämförelsegrupp, alltså den grupp man jämför den/de andra grupperna mot när 

man ska tolka variansen i den beroende variabeln (Fields, 2009 s. 264-315). 

Ett justerat R
2
-värde (Nagelkerke R) ger hela den logistiska regressionsmodellens 

förklaringskraft av variansen i den beroende variabeln. Den logistiska regressionen visar på 

samband mellan den beroende variabeln och den/de oberoende variablerna, dock ger den även 

mer information i form av en riktning där man kan se hur mycket varje enskild oberoende 

variabel påverkar den beroende variabeln med hänsyn taget till de andra oberoende 

variablerna (Fields, 2009 s. 264-315). 

 

Den logistiska regressionen tolkas och rapporteras i form av ”oddskvoter”. Oddskvoterna 

säger hur många gånger oddset (oddset för att den oberoende variabeln kan 

predicera/förutsäga varians i den oberoende variabeln) förändras genom ett skalsteg på den 

oberoende variabeln. Oddskvoter över 1=höga odds (oddset/risken ökar). Oddskvoter under 

1=låga odds (oddset/risken minskar) (Berling & Ohlsson, 2010).  Exempelvis, en oberoende 

variabels signifikanta anti-logaritmerade koefficient på 2.35 säger att denna oberoende 

variabel har 2.35 så höga odds (kontrollerat för eventuella andra oberoende variabler) att 

påverka den beroende variabel i jämförelse med en referensgrupp/jämförelsegrupp. Vid 

värden under 1 så är det samma tolkning förutom att den oberoende variabeln har ett lågt 

odds, exempelvis ger en signifikant anti-logaritmerad koefficient på 0.35 (1-0.35 = 0.65 = 65 

%) den oberoende variabeln 65 % så lågt odds (kontrollerat för eventuella andra oberoende 

variablerna) att påverka den beroende variabeln i jämförelse med en 

referensgrupp/jämförelsegrupp.  

 

För vår studie har denna statistiska analysmetod valts för att i en logistisk regression kan man 

se en riktning och i och med att det kan ses om de oberoende variablerna predicerar/förutsäger 
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varians i den beroende variabeln (Fields, 2009 s.264-315). Fördelen med denna metod är 

dessutom att man kan använda flera oberoende variabler/prediktorer i en enda 

regressionsmodell och när en oberoende variabels förklaringskraft undersöks så är det i den 

variansen kontrollerat för alla de andra oberoende variablernas varians. Vi har även valt denna 

analysmetod då sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna inte behöver 

vara linjärt, och även för att vi använder oss av oberoende variabler som inte är kontinuerliga. 

Data och skalnivåerna på variablerna i denna studie lämpar sig bäst för logistisk regression. 

Ytterligare en fördel med denna statistiska metod är att skillnader mellan grupper/kategorier 

inom en och samma oberoende variabel kan ses, detta är fördelaktigt för denna studie då alla 

oberoende variabler är kategoriska (ordinala eller dikotoma) och vi undersöker 

gruppskillnader. Att den logistiska regressionsmetoden möjliggör att man kan se 

gruppskillnader inom en och samma oberoende variabel och gruppernas enskilda påverkan på 

den beroende variabeln blir av största vikt i denna studie (Fields, 2009 s.264-315), detta då vi 

med denna statistiska metod vill undersöka skillnader mellan olika åldersgrupper i psykisk 

ohälsa. 

 

4.6.2 Definition av korstabellsanalys och hur den kan tolkas 

En korstabulering/korstabellsanalys är en statistisk analysmetod där samband mellan en 

beroende variabel och en/flera oberoende variabler undersöks (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010 s.142-167). Ett Chi
2
-test visar om fördelningen skiljer sig åt mellan de 

olika grupperna i korstabellen, därefter ger varje cell i korstabellen ett kategoriantal och 

procenttal (kategoriantalet omräknat i procent) som demonstrerar hur många personer som 

svarat och tillhör just denna kategori. Korstabeller används vanligtvis på variabler som är 

kvalitativa (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010 s.142-167).  

 

I tolkningsprocessen av en korstabell så bör det först ses om Chi
2
-testet är signifikant eller 

inte (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010 s.213-225). Sedan undersöks varje cell i 

korstabellen och kategorierna och deras procentantal jämförs med varandra för att se 

sambanden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010 s.213-225).  

 

4.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Validitet är ett begrepp som handlar om hur väl en studie mäter det som den avser att mäta 

(Bryman, 2008 s.151-153). För att mäta socialt kapital har vi valt att använda oss av fråga 75 i 

enkäten; ”Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är 

sjuk?”. Denna fråga anser vi mäter det vi avser att mäta nämligen socialt kapital då denna 

fråga enligt tidigare forskning är en variabel som ofta används för att mäta socialt stöd 

(Blaxter & Poland, 2002). Vi bedömer också variabeln som relevant då den tillfrågar 

informanten om dennes upplevda sociala stöd, detta då socialt stöd är en del av Putnams 

definition om socialt kapital vilket är den teori vi använder oss av som förklaringsmodell till 

vårt resultat (Putnam, 1996 & 2000). De frågor som vi valt att använda oss av för att mäta 

psykisk ohälsa ingår i frågeinstrumentet GHQ12. Denna är ett tillförlitligt och frekvent använt 

mätinstrument vilket också förstärker validiteten och reliabiliteten, att det mäter vad de avser 

att mäta och tillförlitligheten i våra mätningar och mätinstrument. I denna studie kommer vi 

att använda oss av samma definition av psykisk ohälsa som används i GHQ12 för att öka 

validiteten och reliabiliteten i vår studie. För att ytterligare öka validiteten och reliabiliteten i 
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HLV-studien har SCB granskat frågorna för att upptäcka mätfel. Mätfel kan innebära att 

individen svarat på ett sätt som frågorna inte avser, vilket skulle kunna leda till att frågorna 

inte mäter det de avser att mäta (Statistiska centralbyrån, 2012). SCB bedömer mätfelen i 

denna studie som mycket små.   

 

En studies reliabilitet handlar om i vilken mån studien är genomförbar vid annat tillfälle, hur 

noga man mäter något och dess pålitlighet (Bryman, 2008 s.149-150). Då begreppen socialt 

kapital och psykisk ohälsa många gånger kan definieras olika kan det vara svårt att replikera 

studier innefattande dessa begrepp. För att undvika att detta skulle bli ett problem i vår studie 

har vi försökt att i största möjliga mån förklara vad som menas med begreppen på ett så 

tydligt sätt så att begreppen lätt kan användas på samma sätt som de används i denna studie. 

Vi har också försökt att på ett mycket utförligt sätt beskriva vår forskningsmetod, 

datainsamlingsmetoderna och analyserna som utförts. I studien har också ett summaindex 

används där gränsen för vad som räknas som psykisk ohälsa eller hälsa kan ha olika 

brytpunkter vilket kan påverka reliabilitet, för att undvika detta har vi tydligt förklarat hur 

summaindexet skapats samt var brytpunkten dragits. För att minska risken för att resultatet 

ska vara påverkat av olika omständigheter i studien, intern reliabilitet, (Bryman, 2008 s.149-

150) har allt material analyserats av oss båda författare i studien.  

 

Generaliserbarheten i studien kan vara svårt att uttala sig om. I vår studie använder vi oss bara 

av Örebro län som urval från hela studien HLV 2012. Detta urval innebär ett län av hela det 

nationella urvalet samt de sju regioner som ingick med tilläggsurval i studien HLV 2012 vilket 

innebär att vår studie enbart kan uttala sig om Örebro läns befolkning. Om vi i studien hade 

använt oss av hela materialet hade studien givetvis varit lättare att generalisera till en större 

befolkning i Sverige.  

 

4.8 Etiska aspekter 
I studien Hälsa på lika villkor 2012 och såväl i vår studie har hänsyn tagits till de fyra 

huvudkraven inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnaren 

om studien samt vilka villkor som gäller för deltagande. De ska upplysas om att deltagandet 

är frivilligt och att det kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 1991). Genom 

informationsbrevet har informanterna delgetts att deras medverkan innebär deltagande i 

studien Hälsa på lika villkor 2012 och att materialet avser att användas i vetenskapliga studier 

för att studera befolkningens hälsa. Hälsa på lika villkor 2012 uppfyller informationskravet 

genom det utskickade informationsbrevet där man informerat om hur deltagandet går till och 

om att det är frivilligt (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att forskaren/forskarna måste inhämta samtycke 

från uppgiftslämnarna (Vetenskapsrådet, 1991). I studien Hälsa på lika villkor 2012 användes 

inskickade enkäter som ett samtycke. Information om vad studien innebär skickas ut till 

deltagarna i studien och där man förklarar att inskickad enkät uppfattas som ett samtycke och 

att svaren i enkäten då kommer att användas i studien (Statistiska centralbyrån, 2012).  
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Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla som använder sig av datamaterialet 

ska underteckna ett tystnadspliktsformulär beträffande etiskt känsliga uppgifter i studien, och 

dessutom att uppgifterna ska lagras på sådant vis att ingen utomstående kan identifiera svaren 

som tillhörande till enskilda individer (Vetenskapsrådet, 1991). Innan regionerna/landstingen 

och Statens folkhälsoinstitut fick tillgång till materialet som inkommit till Statistiska 

centralbyrån (SCB) upprättades en sekretessöverenskommelse kring datafilen mellan Statens 

folkhälsoinstitut, SCB och regionerna/landstinget. I samband med att vi inför denna studie 

skulle få tillgång till datamaterialet fick vi och vår handledare skriva under ett 

tystnadspliktsformulär. Vi fick också skriva under att datamaterialet enbart ska användas för 

denna studies syfte och sedan förstöras. Datafilen avidentifieras av SCB vilket gör det 

omöjligt för utomstående samt de olika regionerna/landstingen att identifiera enskilda 

informanters svar i datafilen (Statistiska centralbyrån, 2012).  

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att enkätundersökningen inte får användas till annat 

än vetenskapliga syften och att uppgifterna inte ska kunna användas som direkt påverkande 

mot uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 1991). När vi skrev på sekretessöverenskommelsen 

gällande datafilen skrev vi också under på att datafilen inte får användas i andra ändamål än i 

vår studie. I och med att datafilen är avidentifierad kan inte uppgifterna som lämnats av 

individerna användas mot dem på något sätt.   

 

Den del av studien som omfattar tilläggsurvalet i CDUT-länet är också etiskt granskad av 

Etikprövningsnämnden i Uppsala, Epn Dnr 2012/25.  
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5. Resultat   
För att testa och undersöka studiens syfte och frågeställningar använder vi oss av logistisk 

regressionsanalys och av korstabellsanalyser.  

 

5.1 Skillnader i socialt kapital mellan de olika åldersgrupperna  

Genom en korstabulering har frågeställning 1 undersökts, ” Finns det signifikanta samband 

mellan socialt kapital och de olika åldersgrupperna, och hur kan dessa eventuella skillnader 

förklaras utifrån begreppet socialt kapital?”. Tabell 1 uppvisar en korstabulering mellan 

”socialt kapital” och ”ålder”. Ett Chi
2
-test med p< 0,001 visar att skillnaden i fördelning av 

socialt kapital mellan de olika åldersgrupperna ej är slumpmässig. Nedan kommer en 

deskriptiv redogörelse av denna studies intressanta resultat från korstabellsanalysen.  

 

Det övergripande resultatet som kan utläsas är att det sociala kapitalet tenderar att minska 

något med stigande ålder. Tabell 1 visar att de två yngsta åldersgrupperna (16-24 år=73,7 % 

och 25-34 år=74,8 %) upplever att de alltid har ett bra socialt kapital, ”Ja, alltid”-kategorin, än 

de resterande åldersgrupperna. Informanter i åldersgruppen 65-74 år (69 %) anser att de har 

bra socialt kapital, ”Ja, alltid”-kategorin, gentemot åldersgrupp 75-84 år (61,9 %) som inte 

rapporterar en lika hög grad av bra socialt kapital. Bland de informanter som har rapporterat 

”Ja, för det mesta” i hur de uppfattar sitt sociala kapital är det de två yngsta åldersgrupperna 

(16-24 år=22,0 % och 25-34 år=22,0 %) som rapporterar lägst i denna kategori. Åldersgrupp 

75-84 år (32,6 %) är den grupp som känner att de i högst grad ”Ja, för det mesta” har ett bra 

socialt kapital omkring sig jämfört med åldersgrupp 65-74 år där 26,3 % av informanterna 

svarat detta. I de resterande två ”Nej”-kategorierna där studiedeltagarna antingen anser att de 

har dåligt socialt kapital eller att de inte har något socialt kapital alls så är skillnaden 

marginell mellan alla åldersgrupper. Dock så är det åldersgrupp 75-84 år (3,1 %) som i högre 

grad, jämfört med åldersgrupp 65-74 år (3,0 %), som har svarat ”Nej, för det mesta inte” i hur 

de upplever sitt sociala kapital. I den sista ”Nej, aldrig”-kategorin så är det gruppen 45-54 

åringar (2,1 %) som i störst utsträckning upplever att de inte har något socialt kapital alls. 

Bland de två grupperna av äldre så upplever de äldsta 75-84 år (2,4 %) att de inte har något 

socialt kapital alls i jämförelse med de som är 65-74 år (1,7 %), dock är det en relativt liten 

skillnad mellan 2,4 % och 1,7 %.  

 

En sammanfattning av sambanden mellan socialt kapital och de två äldre åldersgrupperna (65-

74 år och 75-84 år) kan redogöras för på följande vis; det är fler personer mellan 65-74 år som 

anser att de har ett bra socialt kapital, ”Ja, alltid”-kategorin, än de i åldersgruppen 75-84 år. 

65-74 åringar rapporterar att de i mindre grad har ett okej socialt kapital omkring sig, ”Ja, för 

det mesta”-kategorin, jämfört med 75-84 åringarna som då är överrepresenterade i denna 

kategori. Dock är det de äldsta, 75-84 år, som upplever att de har dåligt socialt kapital eller 

inget socialt kapital alls framför åldersgruppen 65-74 år även om skillnaderna mellan 

åldersgrupperna var väldigt små. Ovanstående samband visar alltså att det verkar som att 

människors sociala kapital minskar med en stigande ålder. 

 

 

 

 



18 

 

Tabell 1 

 

Korstabell med socialt kapital som beroende variabel och åldersgrupperna som oberoende 

variabel 

”Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är 

sjuk?”  

    Åldersgrupp  

    16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 Total  

Ja, alltid 
Antal 539 560 712 858 1157 1679 698 6203  

Andel 73,7% 74,8% 68,0% 65,6% 69,2% 69,0% 61,9% 68,4%  

Ja, för det mesta 
Antal 161 165 290 377 424 641 367 2425  

Andel 22,0% 22,0% 27,7% 28,8% 25,3% 26,3% 32,6% 26,7%  

Nej, för det mesta 

inte 

Antal 21 20 32 45 56 73 35 282  

Andel 2,9% 2,7% 3,1% 3,4% 3,3% 3,0% 3,1% 3,1%  

Nej, aldrig 
Antal 10 4 13 27 36 42 27 159  

Andel 1,4% 0,5% 1,2% 2,1% 2,2% 1,7% 2,4% 1,8%  

Totalt 
Antal 731 749 1047 1307 1673 2435 1127 9069  

Andel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Fotnot: Pearson Chi
2
-test med 18 df p< 0,001 visar att skillnaden i fördelning av socialt kapital mellan de 

olika åldersgrupperna ej är slumpmässig. 

 

5.2 Samband mellan psykisk ohälsa, ålder samt socialt kapital 
För att undersöka och besvara frågeställning 2 ” Finns det skillnader i psykisk ohälsa och 

socialt kapital mellan de olika åldersgrupperna, och hur kan eventuella skillnader förklaras 

utifrån teorin socialt kapital?” så har två korstabellsanalyser samt två logistiska 

regressionsanalyser utförts. De två korstabellsanalyserna genomförs för att fastställa en 

bakgrund för vilka samband som existerar mellan variablerna i studien. 

5.2.1 Korstabulering mellan psykisk ohälsa och åldersgrupperna 
I tabell 2 ses korstabuleringen mellan psykisk ohälsa och åldersgrupperna. Ett Chi

2
-test visar 

att fördelningen i psykisk ohälsa mellan åldersgrupperna inte är slumpmässig, p<.001. Nedan 

redovisas de för denna studie intressanta resultaten.  

 

Bland de informanter som har svarat att de har psykisk hälsa så ökar den psykiska hälsan med 

åldern och åldersgrupp 65-74 år har den högsta/bästa psykiska hälsan (92,4 %) bland alla 

åldersgrupperna. Vid 75 års ålder så minskar den psykiska hälsan och därmed blir den 

psykiska ohälsan större då 87,8 % i den äldsta åldersgruppen, 75-84 år, rapporterar att de har 

psykisk hälsa (jämför med den näst äldsta åldersgruppen, 65-74 år, där 92,4 % har svarat). 

Bland informanterna som anser sig lida av psykisk ohälsa så rapporterar de yngsta, 16-24 år, 
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att de har störst andel av psykisk ohälsa (23,0 %). Efter 25 års ålder så minskar den psykiska 

ohälsan fortlöpande med åldern och åldersgrupp 65-74 år rapporterar minst grad av psykisk 

ohälsa (7,6 %) bland alla åldersgrupperna. Vid 75 års ålder så ökar den psykiska ohälsan igen 

då 12,2 % av informanter i åldersgrupp 75-84 år rapporterar sig ha psykiska ohälsa.   

 

Sammanfattningsvis så ses det i korstabuleringen att den psykiska hälsan är sämst i den 

yngsta åldersgruppen, 16-24 år, och ökar och blir bättre med åldern. Den psykiska hälsan är 

högst/bäst bland individer i åldrarna 65-74 år och vid 75 års ålder så minskar den och 

individer mår sämre.  

 

Tabell 2 
    

   Korstabell med ålder som oberoendevariabel och psykisk 

ohälsa som beroende variabel     

        
   

   

    Ålder            

   

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 Total 

   
       

 

 
 

N 565 605 860 1109 1467 2270 1029 7905 

Psykisk hälsa 

 
    

        % 77,0 80,6 81,6 84,5 87,3 92,4 86,3 86,3 

    

 
    

        N 169 146 194 204 213 186 143 1255 

Psykisk ohälsa 

 
    

        % 23 19,4 18,4 15,5 12,7 7,6 12,2 13,7 

    

 
    

        N 734 751 1054 1313 1680 2456 1172 9160 

Totalt 

 
    

    
  

  % 
100 100 100 100 100 100 100 100 

  

 Fotnot: ***Signifikans <,000       

   

5.2.2 Korstabulering mellan psykisk ohälsa och socialt kapital  

Korstabuleringen mellan psykisk ohälsa och socialt kapital visas i tabell 3. Genom Chi
2
-testet 

ses det att fördelningen i psykisk ohälsa mellan kategorierna i socialt kapital inte är 

slumpmässig, p<.001. Nedan ges en deskriptiv redogörelse för denna studies intressanta 

resultat av korstabellsanalysen.  
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Bland de individer i studien som svarat att de har psykisk hälsa rapporterar flest personer att 

de har ett mycket bra socialt kapital, ”Ja-alltid”-kategorin (89,7 %). 80,7 % av de som har 

psykisk hälsa anser sig tillhöra ”Ja, för det mesta”-kategorin” (80,7 %). Bland de två ”Nej”-

kategorierna så framför 67,3 % av informanterna som har psykisk hälsa att de har mindre bra 

socialt kapital (”Nej, för det mesta inte”) och 73,4 % att de inte har något socialt kapital alls, 

”Nej, aldrig”-kategorin. Hos individer som rapporterar att de mår psykiskt dåligt och därmed 

har psykisk ohälsa så är det fler informanter som uppger att de har ett sämre socialt kapital än 

ett bra socialt kapital. 10,3 % av informanterna uppger att de har ett mycket bra socialt 

kapital, ”Ja, alltid”-kategorin och 19,3 % av informanterna rapporterar att de har ett ganska 

bra socialt kapital, ”Ja, nästan alltid”-kategorin. Bland de individer som har psykisk ohälsa 

och uppger sig tillhöra de två ”Nej”-kategorierna så meddelar 32,7 % att de har ett mindre bra 

socialt kapital (”Nej, nästan aldrig”-kategorin) och 26,6 % att de inte har något socialt kapital 

alls, ”Nej, aldrig”-kategorin.  

 

I en sammanfattning av korstabellsanalysen kan det uttydas att bland de individer som mår 

psykiskt bra och inte rapporterar psykisk ohälsa så är det flest individer som har ett mycket 

bra socialt kapital omkring sig. Samt kan det ses att det är minst informanter som rapporterar 

att de inte har något socialt kapital alls. Alltså är det att det sociala kapitalet högst/bäst hos de 

som har en bra psykisk ohälsa. Bland den grupp av individer som uppger sig lida av psykisk 

ohälsa så är det störst procentandel som rapporterar att de har dåligt socialt kapital eller ingen 

socialt kapital alls. Det sociala kapitalet är alltså sämre hos de personer som har psykisk 

ohälsa.  
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Tabell 3 
    

    Korstabell med socialt kapital som oberoende variabel och psykisk ohälsa som 

beroende variabel 

            

   

Kan du få hjälp av någon/några personer om du har 

praktiska problem eller är sjuk? 

   

(Socialt kapital)  

            

   

Ja, 

alltid 

Ja, för det 

mesta 

Nej för det 

mesta inte 
Nej, aldrig 

Totalt  

            

 
 

N 5549 1951 189 116 7805 

Psykisk hälsa 

 
    

         % 89,7 80,7 67,3 73,4 86,3 

    

 
    

         N 639 466 92 42 1239 

Psykisk ohälsa 

 
    

         % 10,3 19,3 32,7 26,6 13,7 

    

 
    

         N 6188 2417 281 158 9044 

Totalt 

 
    

     
  

  % 100 100 100 100 100 

  

 

    

 Fotnot: ****Signifikans <,000         

5.3 Logistisk regression  

I tabell 4 kan man se hur vi först har utfört en logistisk regression med psykisk ohälsa som 

beroende variabel och ålder som oberoende variabel. Sedan har vi fört in socialt kapital som 

ytterligare en oberoende variabel för att se hur oddskvoterna förändras. Som 

referensgrupp/jämförelsegrupp i den oberoende variabeln ”ålder” har första ålderskategorin 

valts. När den logistiska regressionsanalysen utförs kan det väljas att ha den första eller den 

sista kategorin/gruppen i den oberoende variabeln som referensgrupp, resultatet förändras 

inte. Dock så är det så att referensgruppens enskilda förklaringsvärde inte syns i analysen då 

den används till att jämföra de andra gruppernas förklaringsvärde emot. Då vi är intresserade 

av de två äldsta grupperna har vi valt att använda den yngsta gruppen, 16-24 år, som 

referensgrupp. När den oberoende variabeln socialt kapital förs in i den logistiska 

regressionsmodellen så används den första kategorin ”Ja, alltid” som 

referensgrupp/jämförelsegrupp. 
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5.3.1 Oddskvoter för åldersgrupperna 
I den första delen av tabell 4 mörkgrå, visar den logistiska regressionsanalysen att 3,6 % 

(Nagelkerke R
2
=.036) av variansen i psykisk ohälsa kan förklaras av ålder. Åldersgrupp 16-24 

år är den referensgrupp som de resterande åldersgrupperna jämförs emot.  Oddskvoten för att 

ha psykisk ohälsa i åldersgrupp 25-34 år är den enda som inte är statistiskt signifikant. Dock 

är det signifikant 24,6 % lägre odds att personer i åldersgrupp 35-44 år har psykisk ohälsa i 

jämförelse med referensgruppen där individer i åldersgrupp 16-24 år finns, men att observera 

är att signifikansnivån här är på p<.05 nivå alltså högre än för de andra oddskvoterna som är 

signifikanta på en p <.001 nivå. Det är också 38,5 % signifikant lägre odds att individer i 

åldersgrupp 45-54 år har psykisk ohälsa jämfört med referensgruppen. Det är även signifikant 

51,5 % lägre odds att personer i åldersgrupp 55-64 år upplever psykisk ohälsa gentemot 

individer i referensgruppen mellan 16-24 år.  Personer i åldersgrupp 65-74 år har 72,6 % 

signifikant lägre odds, i jämförelse med referensgruppen, att ha psykisk ohälsa och slutligen 

så är det signifikant 53,5 % lägre odds att individer i den äldsta åldersgruppen (75-84 år) 

upplever psykisk ohälsa gentemot jämförelsegruppen.   

 

I en sammanfattning av resultatet av oddskvoterna i den logistiska regressionsanalysen kan 

man se att den psykiska ohälsan är störst i de yngre åldrarna och minskar med en stigande 

ålder. Dessutom ser man att den psykiska hälsan är högst/bäst i åldrarna 65-74 år och att vid 

75 års ålder så ökar den psykiska ohälsan igen och blir större.  

5.3.2 Oddskvoter för åldersgrupperna kontrollerat för socialt kapital. 

När social kapital förs in i den logistiska regressionsmodellen, tabell 4 så kan en större del av 

variansen i psykisk ohälsa förklaras, Nagelkerke R
2
=.080, alltså 8 % istället för 3,6 %. 

Åldersgrupp 16-24 år används fortfarande som referensgrupp.  

 

Oddskvoten för åldersgrupp 25-34 år är fortfarande inte signifikant när det kontrolleras för 

socialt kapital. Personer i åldersgrupp 35-44 år har 28,8 % signifikant lägre odds att lida av 

psykisk ohälsa när man kontrollerar för socialt kapital än referensgruppen (personer i 

åldersgrupp 16-24 år), jämför med tidigare oddskvot där samma åldersgrupp hade 24,6 % 

signifikant lägre odds att lida av psykisk ohälsa när det inte kontrollerades för socialt kapital. 

Dock är denna oddskvot signifikant på p<.05 nivån då de andra oddskvoterna är signifikanta 

på en lägre p<.001 nivå. Detta visar att i åldersgrupp 35-44 år är en högre risk att ha lågt odds 

att lida av psykisk ohälsa när man kontrollerar för socialt kapital, alltså så minskar risken för 

psykisk ohälsa när det sociala kapitalets förklaringsvärde inte längre är med i den logistiska 

regressionsmodellen.  

 

Det är signifikant 45,1 % lägre odds att individer i åldersgrupp 45-54 år upplever psykisk 

ohälsa jämfört med referensgruppen när det kontrolleras för socialt kapital, jämför tidigare 

oddskvot på 38,5 %. Bland informanterna i åldersgrupp 55-64 år är det signifikant 54,9 % 

lägre odds att ha psykisk ohälsa gentemot referensgruppen när man kontrollerar för socialt 

kapital, jämför tidigare oddskvot på 51,5 %. Personer i åldersgrupp 65-74 år har signifikant 

75,2 % lägre odds att ha psykisk ohälsa än referensgruppen när socialt kapital konstanthålls, 
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jämför tidigare oddskvot på 72,6 %. Det är även så att individer i den äldsta åldersgruppen, 

75-84 år, har 60 % signifikant lägre odds att uppleva psykisk ohälsa än referensgruppen, 

jämför tidigare oddskvot 53,5 %.  

 

Sammanfattningsvis visar denna andra logistiska regressionsmodell att när man kontrollerar 

för socialt kapital så ökar risken för lågt odds i alla åldersgrupperna. Detta betyder att när det 

sociala kapitalets förklaringsvärde av psykisk ohälsa ”tas ur” regressionsmodellen så minskar 

risken för psykisk ohälsa i alla åldrar. Individens sociala kapital, bra eller dåligt, påverkar 

dess psykiska ohälsa och gör att risken för att uppleva psykisk ohälsa ökar.  Denna andra 

logistiska regressionsmodell där det kontrolleras för socialt kapital visar även den att 

människor i de yngre åldrarna har en högre risk för psykisk ohälsa och att den psykiska 

ohälsan minskar med en ökad ålder. Analysen visar också att mellan 65-74 år så är risken för 

psykisk ohälsa minst och att vid 75 års ålder och uppåt i åldrarna så ökar risken igen och blir 

större. Alltså, i denna andra logistiska regressionsmodell där socialt kapital konstanthålls så 

visar de sänkta oddskvoterna för åldersgrupperna att en del av den psykiska ohälsa som ålder 

kunde förklara berodde på socialt kapital.  

 

5.3.3 Oddskvoter för socialt kapital kontrollerat för åldersgrupperna 

I den andra regressionsmodellen visas det sociala kapitalets påverkan på psykisk ohälsa när 

det är kontrolleras för ålder, första ”Ja, för det mesta”-kategorin används som referensgrupp.  

 

De informanter som har svarat ”Ja, för det mesta” i hur de upplever sitt sociala kapital har 

signifikant 2,177 högre odds att ha psykisk ohälsa än de personer i referensgruppen som har 

svarat ”Ja, alltid” i hur de upplever sitt sociala kapital, detta när det är kontrollerat för ålder. 

Oberoende av vilken ålder informanterna har så har de som har ett ganska bra socialt kapital 

en högre risk att ha psykisk ohälsa jämfört med de informanter som anser sig ha ett bra socialt 

kapital. Personer i ”Nej, för det mesta inte”-kategorin har 4,494 signifikant högre odds att 

uppleva psykisk ohälsa än referensgruppen när man kontrollerar för ålder. Slutligen har 

informanter som svarat ”Nej, aldrig” i deras upplevda sociala kapital signifikant 3,509 högre 

odds att ha psykisk ohälsa jämfört med referensgruppen när det kontrolleras för ålder.   

 

Sammantaget visar den logistiska regressionsanalysen att oberoende av vilken ålder 

informanterna i studien har så ökar risken för psykisk ohälsa med ett sämre socialt kapital. 

Dock ses det att de som svarat ”Nej, för det mest” i hur de anser sitt sociala kapital att vara 

har en högre risk för psykisk ohälsa än de informanter som svarat ”Nej, aldrig” om sitt 

upplevda sociala kapital. 

 

Tabell 4               

Logistisk regression med psykisk ohälsa (lågt psykiskt välbefinnande enligt GHQ-12) 

som beroende variabel         

         
   

I II 
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N Oddskvot Oddskvot 

  
         

Ålder  

16-24   734 Ref*** Ref*** 
  25-34   751   .807         .798 
  35-44   1054   .754*         .712* 
  45-54   1313  .615*** .549*** 
  55-64   1680  .485*** .451*** 
  65-74   2456  .274*** .248*** 
  75-84   1172  .465*** .400*** 
  

Socialt 

kapital  

Ja alltid   6188   Ref*** 
  Ja, för 

det 

mesta 

  2417   2.177*** 

  Nej, för 

det 

mesta 

inte 

  281   4.494*** 

  Nej, 

aldrig 
  158   3.509*** 

  Konstant        .229 .229     
Nagelkerke R

2 

  
.036 .080   

 
Fotnot: * Signifikans <,05., ** Signifikans <,001., ***Signifikans 

<,000 
    

 

5.4 Teoretisk koppling  

Under denna rubrik görs en teoretisk koppling till vår studies resultat. Putnams sociala kapital 

teori används som förklaringsmodell till skillnader i psykisk ohälsa och socialt kapital mellan 

åldersgrupper av äldre. För att göra det enklare att följa argumentationen så kommer först en 

sammanfattning av de för denna studies intressanta resultat att göras.  

 

Resultatet visar att det även i denna studie finns ett signifikant samband mellan psykisk ohälsa 

och lågt socialt kapital. Psykisk ohälsa är högst/störst bland de yngre åldersgrupperna och 

minskar med stigande ålder. Dock efter 75 år så ökar den psykiska ohälsan igen och blir 

större. Det sociala kapitalet är högst/bäst hos individer som har en bra psykisk hälsa, och de 

som anser sig ha psykisk ohälsa har sämst socialt kapital omkring sig. Människors sociala 

kapital minskar med en ökande ålder. De yngsta åldersgrupperna rapporterar det bästa sociala 

kapitalet och bland de två äldsta åldersgrupperna så är det informanterna i den äldsta gruppen 

som anser sig ha sämst socialt kapital samt högst psykisk ohälsa. Den logistiska 

regressionsmodellen visar att det sociala kapitalet påverkar individens psykiska mående och 

oberoende av vilken ålder individer har så ökar risken för psykisk ohälsa med ett sämre 

socialt kapital.  
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Enligt Putnams sociala kapital teori är socialt kapital en resurs som måste ”användas” för att 

man ska inneha socialt kapital, socialt kapital är även något som ökar och blir större för 

individen vid användning (Putnam, 1993). Putnam (1993 & 2000) menar även att det sociala 

kapitalet minskar med stigande ålder vilket även vi kan se i denna studies resultat. För att 

uppleva att man har socialt kapital menar Putnam (1993) att interaktioner måste ske mellan 

två individer, vilket kan vara svårt för äldre att orka med när de blir äldre, sjuka och kanske 

har svårt att ta sig till olika sociala situationer och aktiviteter. Sammanbindande socialt kapital 

som Putnam (2000) beskriver är band mellan individer i samma grupp som till exempel 

familjen. Detta sammanbindande sociala kapital kanske minskar för de äldre då de människor 

som ingår i den äldres sociala kapital också blir äldre och därmed kan bli sjuka och dö. Det 

överbyggande sociala kapitalet är sociala kapital mellan människor i olika grupper, föreningar 

och jobba (Putnam, 2000). Detta kanske också minskar med stigande ålder då det kan vara 

svårare att ha en aktiv livsstil med hög ålder då eventuella sjukdomar och krämpor medför en 

mer lugn och stilla sittande livsstil (Forsman, 2010; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 

2013b) vilket skulle kunna förklara studiens resultat att det sociala kapitalet minskar med 

stigande ålder. Den mer stillasittande livsstil kan medföra att äldre, ofrivilligt, längre på ett 

aktivt sätt kan delta i sociala interaktioner, sammanhang och aktiviteter och att det 

överbyggande sociala kapitalet som en resurs minskar utan att den äldre personen 

nödvändigtvis vill det. Psykisk ohälsa hos en individ kan göra att man inte vill eller kan 

”arbeta” aktivt för att upprätthålla eller anskaffa sig ett socialt kapital. För de yngre, som i vår 

studie visade sig uppleva mest socialt stöd, kan sammanbindande och överbyggande socialt 

kapital vara lättare att upprätthålla i och med bildande av familj, arbete och föreningsliv.  

 

Då resultatet i vår studie visar att risken för psykisk ohälsa inom de äldre åldersgrupperna är 

högst för den äldsta åldersgruppen, 75-84 år, och även att det i denna åldersgrupp är mindre 

vanligt med gott socialt kapital så skulle den ökande psykiska ohälsan för den äldsta 

åldersgruppen möjligtvis kunna ses som en konsekvens av att det sociala kapitalet minskar 

med åldern, alltså att när individer blir äldre så minskar det sociala kapitalet och därmed ökar 

den psykiska ohälsan. Dock är föregående slutsats spekulativ och skulle behöva utredas 

vidare genom fortsatt forskning för att man ska kunna uttala sig med en starkare säkerhet. 

Men det minskade sociala kapitalet kan även åt andra hållet också ses som en konsekvens av 

psykisk ohälsa, ett kausalt samband här svårt att determinera. Utifrån Putnam kan man då 

tolka vårt resultat utifrån att de äldre då möjligtvis inte kan ”använda” denna resurs, socialt 

kapital, på samma sätt på grund av till exempel sjukdom, de orkar inte delta i sociala 

sammanhang eller helt enkelt inte vill och att det sociala kapitalet för de äldre på så sätt 

minskar. Då socialt kapital identifierats som en av de absolut viktigaste faktorerna för att 

förhindra och behjälpa psykisk ohälsa så kan de minskade sociala kapitalet med stigande ålder 

också vara en av de största förklaringsfaktorerna till varför den äldsta gruppen av äldre över 

65 år också har högst psykiska ohälsa. Detta då tidigare forskning kring äldres psykiska 

ohälsa identifierat socialt kapital som både en risk-och skyddsfaktor för utvecklandet av 

psykisk ohälsa (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; 

Socialstyrelsen, 2013b). Putnam konstaterar i sin teori att det sociala kapitalet är av stor vikt 

för en bra hälsa och utifrån detta så kan det nog ses som sannolikt att äldre som inte längre har 

ett tillfredställande socialt kapital också mår sämre psykiskt. Denna studies resultat styrker 

också Putnams teori om det sociala kapitalets betydelse för individens hälsa då den 
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logisktiska regressionen visade på det sociala kapitalets betydelse för den psykiska hälsan 

oavsett ålder.  

 

Forskning kring det sociala kapitalets betydelse (Sarkisian et al., 2002) har fastställt att det är 

viktigt att äldre tar en aktiv roll i sitt liv, upprätthåller socialt stöd och deltar i sociala 

aktiviteter, för att bibehålla sitt sociala kapital och även för att förhindra utveckling av 

psykisk ohälsa. Då denna studies resultat visar på att den äldsta gruppen av äldre upplevde 

högre grad av psykisk ohälsa samtidigt som de upplevde ett sämre socialt kapital skulle de 

äldstas psykiska ohälsa till viss del kunna förklaras, utifrån tidigare forskning och Putnams 

teori kring socialt kapital, med att de inte själva tagit tillräcklig aktiv roll i upprätthållandet av 

sitt sociala kapital och därmed ha en ökad risk för psykisk ohälsa. Denna aktiva roll kanske 

den äldre inte längre kan ta eller helt enkelt inte längre vill upprätthålla. 

 

En del av denna studies resultat går inte i enlighet med Putnams teori (1993 & 2000) om det 

sociala kapitalets stora betydelse för den psykiska hälsan. Detta då den yngre gruppen i vår 

studie visats löpa både större risk att drabbas av psykisk ohälsa än de äldre grupperna, men de 

upplever sig också ha ett bra socialt kapital. Dock visar resultatet, som ovan nämnts, att det 

sociala kapitalet har en betydelse för den psykiska hälsan oavsett ålder.  
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6. Diskussion  
I diskussionsavsnittet diskuterar och analyserar vi vår studies resultat. Diskussionen är 

teoretisk och metodologisk och är där av indelad i avsnitt för att förtydliga vår argumentation. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser  

Äldres psykiska ohälsa i relation till deras sociala kapital är ett viktigt område att öka 

kunskapen omkring. Detta då människor i vårt samhälle idag lever längre och längre och det 

blir då av största vikt att samhället ökar sin kunskap om hur de äldre ska kunna hjälpas så att 

de håller sig friskare längre utan att utveckla psykisk ohälsa. Som socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2013a; Socialstyrelsen 2013b) starkt betonat så är det av största vikt att mer 

resurser och forskning tillägnas till området äldres psykiska ohälsa då det annars kan komma 

att bli ett stort socialt samhällsproblem som kan bli svårt att hantera. Det finns skillnader i 

psykisk ohälsa och socialt kapital bland äldre individer över 65 år. Tidigare forskning har 

utförts på äldre som en homogengrupp (Forsman, 2012 & Sarkisian et al., 2002) men vår 

studies resultat visar på skillnader i de olika åldersgrupper av äldre och denna grupp bör 

därför i framtida forskning behandlas som en heterogen grupp. Denna studies resultat har i 

likhet med tidigare forsknings resultat, funnit ett signifikant samband mellan psykisk ohälsa 

och lågt socialt kapital oberoende av ålder. Yngre människor upplever psykisk ohälsa i högre 

grad än äldre människor, men bland de olika grupperna av äldre led den äldsta gruppen (75-84 

år) mer av psykisk ohälsa än den yngre gruppen av äldre (65-74 år). Det finns ett signifikant 

samband mellan socialt kapital och de olika åldersgrupperna där den äldsta gruppen av äldre 

upplever sig ha ett sämre socialt kapital än den yngre gruppen av äldre. Det sociala kapitalet 

minskar alltså med en ökande ålder. Det är intressant att se att det är så stora skillnader i 

psykisk ohälsa och socialt kapital bland de två äldsta grupperna av äldre. Resultatet visar att 

på tio år i den äldre åldern över 65 år så sker stora förändringar i de äldres liv som gör att de 

upplever mer psykisk ohälsa och lägre socialt kapital.  
 

Vår studie har bidragit med ny kunskap kring gruppen äldre då resultatet visat att det finns 

skillnader mellan olika åldersgrupper av äldre i psykisk ohälsa och socialt kapital, och det då 

kan konstateras att äldre människor inte är en homogen grupp.  

 

6.2 Teoretisk diskussion  
Relationen mellan äldres psykiska ohälsa och socialt kapital kan tolkas och till viss del 

utredas utifrån Putnams teori om socialt kapital (Putnam, 1996 & 2000). Utifrån denna teori 

kan det ses att de äldstas sociala kapital, som är sämst bland de två äldsta åldersgrupperna i 

denna studie, minskar med stigande ålder såsom Putnam argumenterat i sin teori. Detta kan 

förklaras vidare med att dessa äldre inte längre kan ta en aktiv roll för att bibehålla sitt sociala 

kapital och att det sociala kapitalet som en resurs då minskar (Sarkisian et al., 2002; Putnam, 

1993). Det kan även vara så att de äldres sociala nätverk omkring dem också innehar en högre 

ålder och de kan bli sjuka och dö. Socialt kapital har i tidigare studier identifierats som både 

en riskfaktor för psykisk ohälsa och en skyddsfaktor för psykisk hälsa (Forsman, 2012; 

Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b), så det minskade 

sociala kapitalet kan då bidra till att den äldsta gruppen av äldre i denna studie också upplevde 

högst grad av psykisk ohälsa.   
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Denna studie är mer översiktlig och lite av en pilotstudie med att undersöka psykisk ohälsa 

hos olika åldersgrupper av äldre i relation till socialt kapital. Då vi inte funnit någon tidigare 

forskning som behandlas gruppen äldre som en heterogen grupp av individer, tyder detta på 

att kunskap kring äldre saknas i forskning (Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b). Våra resultat går i linje med tidigare 

forskning (Forsman, 2012; Morgan & Haglund, 2009; Socialstyrelsen, 2009) som funnit 

samband mellan psykisk ohälsa och lågt socialt kapital hos äldre och yngre människor. Vi har 

funnit att yngre människor i högre grad lider av psykisk ohälsa än äldre människor och detta 

har även tidigare studier (Forsell, 2006) funnit. Tidigare studier också funnit att den psykiska 

ohälsan är stor och ökar bland den äldre populationen över 65 år (Forsman, 2012; 

Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b) vilket även denna 

studies resultat överensstämmer med. I denna studie har vi dock försökt att dela in de äldre 

över 65 år i två grupper för att se eventuella skillnader. Denna studie och tidigare studier 

(Forsman, 2012; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2013b) har 

båda funnit att det finns brist i kunskap om äldres psykiska ohälsa i relation till socialt kapital 

och att vidare forskning måste utföras.  

 

Den yngre gruppen individer har i vår studie visats löpa större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa än de äldre grupperna, men de upplever sig också ha ett bra socialt kapital. Detta är i 

enlighet med en tidigare studie som visar på minimal skillnad bland yngre som upplevde 

psykisk ohälsa eller de som hade psykisk hälsa i relation till socialt kapital (Forsell, 2006). 

Detta skiljer sig lite från annan forskning där sambandet mellan psykisk ohälsa och lågt 

socialt kapital starkt bekräftats (De Silvas et,. al, 2006, Islam et al,. 2006; Portes, 1998; 

Putnam, 1993 & 2000) samt att dessa resultat inte är i enlighet med Putnams teori (1993 & 

2000) om det sociala kapitalets stora betydelse för den psykiska hälsan. Vad det beror på att 

individer i yngre åldrar som har en psykisk ohälsa men även rapporterar ett bra socialt kapital 

kan bara spekuleras kring och mer forskning skulle definitivt vara intressant kring detta.  

 

6.3 Metodologisk diskussion 

Vårt övergripande syfte har varit att undersöka om det finns skillnader i psykisk ohälsa i olika 

åldersgrupper av äldre, och även se om dessa åldersgrupper skiljer sig åt i socialt kapital. Då 

vi i och med vårt resultat visat att det finns skillnader i psykisk ohälsa och i socialt kapital 

bland den äldre populationen och att de därmed bör behandlas som en heterogen grupp så gör 

detta att vår studies resultat bidrar till en breddare kunskap inom området äldres psykiska 

ohälsa och socialt kapital. Vår studie har visat att det finns ett behov av vidare forskning för 

att utreda hur skillnaderna ser ut och även varför de uppstått, samt även att det behövs gå 

djupare in på området och identifiera fler viktiga faktorer och relationer kring äldres psykiska 

ohälsa. 

 

I vår studie används data från Örebro Län, i stället för alla län från studien HLV 2012, vilket 

gör att studiens resultat inte lika lätt kan generaliseras som det hade varit om alla läns data 

hade utgjort grunden till vår studie. Dock är de ca 9200 personer som är informanter i vår 

studie vilket är ansenlig siffra. Att begreppen psykisk ohälsa och socialt kapital inte har en 

enhetlig definition i all forskningslitteratur har i tidigare forskning (De Silvas et al., 2005) 
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diskuterats som ett problem då alla studiers resultat inom område inte är aktuella att 

undersöka på grund av de olika begreppsdefinitionerna. Med vetskap om detta har vi under 

studiens gång varit mycket noggranna med att förklarat vår studies definitioner och noggrant 

jämfört denna studie med studier med liknande definitioner. Då äldres psykiska ohälsa är ett 

väldigt intressant och viktigt område så upplever vi det tråkigt att tid och resurser för denna 

översiktliga studie varit begränsad och därav har inte djupare undersökningar varit möjliga. 

Djupare undersökningar där flera variabler skulle kunna användas för att förklara psykisk 

ohälsa eller för att kontrollera för det sociala kapitalets betydelse, vilket skulle öka kunskapen 

inom området ytterligare. Resultaten har varit tydliga men då de statistiska skillnaderna och 

sambanden inte alltid varit så stora och starka så gör detta självklart att det finns 

begränsningar i hur starkt vi kan uttala oss om resultaten. Studien skulle med fördel behöva 

replikeras för att vidare och starkare slutsatser ska kunna konstateras.  

 

Lika väl som att det möjligtvis kan anses som en svaghet att endast Örebro läns datamaterial 

används i vår studie så kan det även hävdas att antalet informanter, ca 9200 personer, i studien 

är väldigt stort och att det då är en stor styrka med vår studie som ökar generaliserbarheten. Vi 

anser även att studiens validitet och reliabilitet är stor då vi anser att vi mäter det vi avsett att 

mäta och även att tillförlitligheten i våra mätinstrument är vida erkända och pålitliga. Det är 

positivt att studiens resultat stödjer tidigare forskning i att ett samband funnits mellan psykisk 

ohälsa och lågt socialt kapital. Vidare så har vårt resultat också bidragit med ny kunskap då 

studien styrker att den äldre befolkningen inte längre bör ses som en homogen grupp, utan att 

det faktiskt finns skillnader mellan olika åldersgrupper av äldre människor. 

 

6.4 Vidare forskning 
Att öka kunskapen kring äldres sociala kapital för att behjälpa psykisk ohälsa är fortsatt 

viktigt då alla människor uppfattar socialt kapital olika (Putnam, 2000) och därför blir det 

grundläggande med fortsatt forskning angående de äldres sociala kapital för att kartlägga risk-

och skyddsfaktorer inom området. Att fortsatt identifiera dessa risk- och skyddsfaktorer 

angående äldres psykiska ohälsa i relation till socialt kapital skulle göra att de vårdinstanser 

som arbetar direkt med dessa människor skulle få en större kunskap som medför att de skulle 

kunna hjälpa dem på ett bättre och mer effektivt sätt.  

 

Förslag på vidare forskning kan vara att djupare undersöka de äldres sociala liv och hur deras 

sociala kapital ser och vad det består av, exempelvis om de har en partner eller barn för att se 

om skillnader och samband ser olika ut. Detta då vi anser att det vore intressant att se om de 

äldre som uppger sig ha ett bra socialt kapital också har barn och/eller har en partner, och lika 

så om de som uppger att de inte har ett socialt kapital inte heller har barn eller en partner.  

 

En intressant studie skulle också vara att se på skillnader i äldres upplevda sociala kapital och 

psykiska ohälsa mellan de äldre som bor hemma eller de som eventuellt bor på äldreboende. 

 

Det skulle även vara intressant att studera eventuella könsskillnader i den upplevda psykiska 

hälsan och dess samband med det upplevda sociala kapitalet. Detta inte minst i de olika 

grupperna av äldre.  
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Om den framtida forskningen skulle fokuseras kring äldre som en heterogen grupp så skulle 

definitivt mer kunskap fastställas kring de äldres psykiska ohälsa, och sannolikheten är då stor 

att denna kunskap skulle kunna användas för att fler risk- och skyddsfaktorer skulle kunna 

identifieras och även då att bättre hjälpinsatser skulle kunna utvecklas.  

 

Det skulle dessutom vara intressant att dela in äldre i femårs intervaller istället för tioårs 

intervaller för att se om den åldersindelningen ger ännu mer detaljerad information om vid 

vilken ålder den psykiska ohälsan och det sociala kapitalet börjar minska. Denna studie har 

utförts med en kvantitativ design och förslagsvis skulle framtida studier även kunna utföras på 

åldersgrupper av äldre med en kvalitativ design där mening och förståelse är mer i fokus. 

Detta skulle potentiellt kunna ge mer och djupare information kring äldres självskattade 

psykiska ohälsa i relation till socialt kapital. 
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