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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att åldras medför ofta en naturlig begränsning av aktiviteter. I alla 

kommuner i Sverige skall socialnämnderna verka för att gruppen äldre människor 

får behålla sin självständighet under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Äldres livskvalitet påverkas av att ha 

ett socialt nätverk och delta i aktiviteter. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva samband mellan socialt nätverk och 

levnadsvanor hos äldre. 

Metod: Studien bygger på datamaterial ur SNAC (The Swedish National Study 

on Aging and Care) som är en pågående studie. I studien har datamaterial från 

1372 deltagare använts. Data bearbetades med hjälp av SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) i en kvantitativ metod med hjälp av Spearmans 

rangkorrelation. 

Resultat: Resultatet visar att variabler valda med anknytning till socialt nätverk 

korrelerar med variabler valda ur deltagarnas levnadsvanor. Det fanns ett något 

starkare samband mellan antalet vänner och de tre aktivitetsvariablerna lättare 

motion, kulturaktiviteterna bio/teater/konsert och dans. Ett något starkare 

samband än det svagt positiva, visades i korrelationen om samhörigheten med sitt 

bostadsområde och dans.  

Slutsats: Av resultatet framgår, att det finns positiva samband mellan äldres 

sociala nätverk och deras levnadsvanor.  

 

Nyckelord: Levnadsvanor, livskvalitet, socialt nätverk, tillfredsställelse, äldre. 
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BAKGRUND 

Äldres välbefinnande 

I nästan alla länder världen över växer andelen äldre över 60 år som ett resultat av 

längre levnadslängd och minskat antal nyfödda. Gruppen av äldre kan ses som ett 

lyckat program av folkhälsa och för socioekonomisk utveckling, men det utmanar 

samhället att maximera hälsa, funktionsförmåga, social delaktighet och säkerhet 

hos äldre. Världshälsoorganisationens, WHO: s, verksamhet inom den europeiska 

regionen, har satt fokus på äldres frågor relaterade till åldrande för att bland annat 

öka äldres livskvalitet. (WHO, Ageing) 

 

Äldre är en av de grupper som kommunerna enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

har ett särskilt ansvar för. I lagens första kapitel beskrivs socialtjänstens mål som 

ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det femte kapitlet innehåller 

särskilda bestämmelser för olika grupper. Socialnämnden ska för gruppen äldre 

människor verka för att de ska få bibehålla självständighet under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

 

Statens folkhälsoinstitut gav ut ett dokument 2002 med titeln ”Satsa på äldres 

hälsa – en kunskapssammanställning med goda exempel”. I detta dokument anges 

fyra hörnpelare för en god hälsa hos äldre. Det är fysisk aktivitet, goda matvanor, 

sociala relationer och meningsfullt liv. Vidare anges i dokumentet att det är 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande att satsa på äldre (Statens 

folkhälsoinstitut 2002:27). Om de fyra faktorerna: fysisk aktivitet, goda matvanor, 

sociala kontakter och meningsfullt liv är viktiga för äldres hälsa borde det vara 

angeläget att undersöka hur dessa faktorer har samband med varandra. 
 

Livskvalitet hos äldre kartläggs i en longitudinell studie av äldre i Sverige i fyra 

områden. Ett av de fyra områdena är Blekinge. Studiens namn är, The Swedish 

National study on Aging and Care – SNAC. Forskarna kartlägger äldres behov av 

vård och omsorg och åldrande. Studien startade på uppdrag av regeringen 1998. 

Deltagande är kommuner och landsting. Det är från SNAC-studien denna studie 

hämtar sina variabler.   

Åldrandet 

Flera olika processer som biologiska, psykologiska och sociala utgör åldrandet. 

De biologiska processerna försämrar funktionsnivån hos en människa och denna 

process sker långsamt. De sociala och psykologiska processerna ser oftast ut som 

positiva processer och är mer som en förändring än försämring. Under 

psykologiska processer ingår personens förmåga att anpassa sig till miljö och 

förändringar samt minne, intelligens och personlighet. Under de sociala 

processerna ingår människans kontakter med andra människor. Åldrandet är en 

långsam process och har ingen bestämd början eller slut. Åldrandet skiljer i 

karaktär mellan olika människor på grund av att personerna blir påverkade både 

av de biologiska processerna och miljön (Berg, 2007). 

Äldre i Sverige  

Redan i slutet på 1800-talet började antalet äldre öka i Sverige. Denna ökning 

fortsätter och i dag har Sverige en av världens äldsta befolkning (Berg, 2007). I ett 
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dokument från WHO (World Health Organization) med titeln Highlights on health 

in Sweden 2004 kan  läsas att i Sverige där det i början av 2003 var ca 8,9 

miljoner invånare, är den tydligaste demografiska bilden att gruppen äldre 

kommer att växa under de kommande åren fram till 2030 från ca 17 % till 25 % 

för gruppen äldre över 65 år 

Äldres sociala nätverk 

Om personen är ensam, kan det ha olika betydelse från person till person. Vissa 

äldre kan uppleva sin situation som ensam trots att han/hon har många som 

kommer på besök eller själv blir bjuden att komma och hälsa på. Andra tycker om 

att vara för sig själva och inte ha för många människor omkring sig. Berg (2007) 

beskriver ensamhet som dels en subjektiv ensamhet, dels som en objektiv 

ensamhet. Den subjektiva ensamheten visar hur en människa själv upplever sin 

situation. Den objektiva ensamheten innebär enligt Borg hur många människor 

individen träffar och hur ofta träffarna äger rum. I en studie utförd i södra Sverige 

på personer över 75 års ålder där faktorer som påverkar livskvalitet har studerats, 

har forskarna tydligt påvisat att det sociala nätverket minskar med stigande ålder 

(Borglin, Jakobsson, Edberg m fl, 2006).  

 

En annan studie som genomförts i Sverige där samband mellan äldres hälsa och 

olika former av sociala kontakter (Lennartsson, 1999). Studien visar att relationen 

med make/maka, vuxna barn, andra släktingar och vänner kan ha olika effekter på 

den äldres upplevda hälsa. Lennartsson menar att relationen med nära vänner och 

släktingar oftare är av en känslomässig karaktär än den med barnen. Vidare menar 

Lennartsson att den positiva påverkan i relationen med vänner är i hög grad 

signifikant. Den positiva påverkan innebär ett socialt stöd och minskar den äldres 

känsla av ensamhet och har en generellt positiv påverkan på personens 

emotionella tillstånd (a a).  

Äldres levnadsvanor 

Borglin m fl (2006) påvisar i sin studie att äldre personers levnadsvanor påverkas 

av stigande ålder. De yngre i studien spenderar signifikant mer tid utomhus och på 

lätt motion.   

Forskarna kunde även se att de yngre i studien engagerar sig mer i handarbete av 

olika slag och att det engagemanget avtar med stigande ålder. I övrigt kunde de 

inte se några andra åldersrelaterade skillnader bland de äldres levnadsvanor. I en 

annan studie som utförts i Sverige mellan 1992 och 2002, där äldre människors 

fritidsaktiviteter har undersökts, menar Agahi och Parker (2005) att de äldres 

levnadsvanor förändrats på senare år. De äldre har blivit mer aktiva på sin fritid 

generellt sett. Enligt Agahi och Parker finns det flera orsaker till att äldre väljer att 

delta i olika former av fritidsaktiviteter. De vanligaste orsakerna till att de äldre 

blir aktiva på sin fritid är hur de påverkas av ålder, utbildning, handikapp och 

trötthet. I undersökningen angav de tillfrågade en generellt sämre upplevelse av 

sin egen hälsa vid studiens slut jämfört med början. Agahi och Parker är osäkra på 

vad som ändå gör att de äldres levnadsvanor är mer aktiva idag. Förbättrad 

tillgänglighet, förändrade könsroller och hälsobefrämjande program kan ha 

påverkat i en positiv riktning (a a). 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes de veteskapliga begreppen livskvalitet och 

tillfredsställelse. Som stöd har en studie som gjordes av Gabriel och Bowling 

(2004) i Storbritannien använts. Där undersöktes äldre människor som är över 65 
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år och bor i egna hushåll. Studien visade att äldre människor upplever livskvalitet 

om det finns bra sociala relationer och att det finns en god relation med grannar. 

Andra faktorer som bidrar till att personen upplever livskvalitet är 

trygghetskänsla, närhet till transportmöjligheter och kommunala inrättningar. Som 

exempel på kommunala inrättningar beskriver studien olika möjligheter att 

engagera sig i någon form av hobbyverksamhet och att det finns tillgång till andra 

typer av fritidsaktiviteter. Bland de tillfrågade i studien, uppger 96 % att sociala 

relationer bidrar till ökad livskvalitet och 80 % upplever att sociala aktiviteter ger 

ökad livskvalitet. 

 

Tillfredsställelsen som personen känner när han/hon t ex kan delta i sociala 

aktiviteter är den känslan som bidrar till ökad livskvalitet (Bowling & Gabriel, 

2007).  

    

Tillfredställelse och livskvalitet 

Borg m fl (2008) har studerat tillfredsställelse i sex europeiska länder, Sverige, 

Storbritannien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike och Italien. Syftet med 

studien var att undersöka hur tillfredsställelse påverkas av bl a fysisk aktivitet, 

självkänsla och socialt nätverk i gruppen äldre över 65 år. Resultatet visade att 

äldre upplever tillfredsställelse bl a genom att ha socialt nätverk och delta i 

fysiska aktiviteter. God hälsa, hög självkänsla och frånvaro av oro associeras 

också med tillfredsställelse. 

 

Rustøen (1993) menar att de flesta äldre förknippar livskvalitet med att man är 

frisk och rörlig och har någon att älska. En psykolog från Norge, Siri Næss har 

forskat om livskvalitet och säger att en person har hög livskvalitet om hon är aktiv 

(känner sig inte trött, har energi till att sätta sina intressen i verket); har 

gemenskap (socialt nätverk); har självkänsla (självförtroende) och en 

grundstämning av glädje (a a). 

 

Livskvalitet definieras efter graden av tillfredställelse av de biologiska behoven, 

som är sömn, vila, fysisk aktivitet, mat, fysisk kontakt, behovet av varma 

mänskliga kontakter (kvalitet i människans sociala nätverk), behovet av 

meningsfull sysselsättning, handlar om att ägna sig åt något som har värde och 

betydelse utanför en själv och behovet om ett omväxlande, spännande och 

engagerande handlings- och upplevelseliv (Aggernæs, 1988). 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan socialt nätverk och 

levnadsvanor hos äldre. 

METOD OCH MATERIAL 

Metod 

Studien baseras på färdiginsamlat data som är enkätmaterial från SNAC- studien 

(The Swedish National Study on Aging and Care), vilken är en nationell studie.  

 

För att bearbeta data från SNAC studien har en kvantitativ bearbetningsmetod 

valts. Genom den kvantitativa metoden arbetar forskare med kategorier och 
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försöker att beskriva omvärlden genom mätning eller testning. Det finns två typer 

av statistik, deskriptiv och hypotesprövande (Patel & Davidson, 2003). Avsikten 

har inte varit att göra några hypotesprövningar. Deskriptiv (beskrivande) statistik 

har använts. Inom den deskriptiva statistiken ska forskningsresultaten gärna vara 

så generella som möjligt (Ejlertsson, 2003). I problemområden där det sedan 

tidigare finns en mängd kunskap inom ämnet, blir forskningen beskrivande. Den 

forskningen benämns som ovan, deskriptiv. De beskrivningar som forskaren 

kommer fram till, kan vara beskrivningar av dåtid eller av nutid. Vid en deskriptiv 

undersökning, begränsar man sig till att undersöka några sidor av det man är 

intresserad av. Beskrivningen av dessa aspekter är oftast detaljerade och 

grundliga. Varje aspekt kan beskrivas var för sig eller också beskrivs samband 

mellan olika aspekter (Patel & Davidson, 2003).  

 

Materialet har bearbetats i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). För att beskriva samband mellan variablerna gjordes ett icke 

parametriskt test som var Spearmans rangkorrelationskoefficient. Spearmans 

rangkorrelation används mellan två variabler där båda mäts med ordinalskala. 

Ordinalskala inträffar, då mätvärdena följer en rangordning av individerna. 

Spearmans rangkorrelationskoefficient kan även användas om materialet fördelas 

snett eller har enstaka värden som avviker starkt från de övriga. Den används 

istället för den vanliga korrelationskoefficienten som anger graden av linjärt 

samband mellan två variabler, även betecknad Pearsons korrelationskoefficient 

(Ejlertsson, 2003). 

 

För att göra sambandsanalys mellan variablerna och på så sätt få fram ett resultat 

användes Spearmans rangkorrelationskoefficient i SPSS. Det har gjorts på grund 

av att båda variablerna befinner sig i ordinalskala. Ordinalskala är då mätvärden 

ger en rangordning men inte säger något om avståndet mellan mätvärdena (Patel 

& Davidson, 2003). 

 

För att få ett trovärdigt resultat har det inte gjorts något slumpmässigt urval. Alla 

individer som svarade på frågorna angående variablerna vid 

baslinjeundersökningen i Karlskrona kommun i Blekinge Län har tagits med. I 

uppsatsen har data från 1372 personer använts. Detta innebär att om det är en 

grupp människor som studeras, som i den här uppsatsen, vill man gärna kunna 

generalisera resultaten till andra äldre som kan betraktas som jämförbara med den 

undersökta gruppen (Patel & Davidson, 2003).  

 

För att kunna presentera resultat har stapeldiagram använts. Stapeldiagram ger 

läsaren på ett lättöversiktligt sätt en bild av variablerna. Då resultatet av 

sambandsanalysen mellan våra variabler presenterats, har tabeller som är tagna ur 

SPSS använts och förenklats för att bli lättöverskådliga utan att någon viktig fakta 

har tagits bort.   

Material 

SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care 

I SNAC studien ingår befolkningsdelen och vårdsystemdelen där man följer upp 

vård- och omsorgsinsatser. I denna studie används insamlade data från 

befolkningsdelen. SNAC studien i Blekinge består av ett urval personer boende i 

Karlskrona kommun. De personer som studerats är i åldrarna 60 till 96 år och bor 

i eget boende.  
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SNAC studien startades 2001. Den grundläggande idén bakom denna studie var 

att under 30 års tid samla in uppgifter från individer om deras åldrande, hälsa och 

vilka behov av omsorg de behöver ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel 

och även vilka insatser de får från kommunernas äldreomsorg, landstingets hälso- 

och sjukvård, egna anhöriga eller någon frivilligorganisation. Datainsamlingen 

gjordes genom upprepade undersökningar, intervjuer och enkäter. Alla uppgifter 

läggs in i en longitudinell databas (Lagergren, 2005). 

 

Blekinge ingår som ett av fyra områden för datainsamlingen. Från och med år 

2003 driver de endast befolkningsdelen i studien. Befolkningsdelen har som syfte 

att informera om den betydelse som bl a omgivning, livsstil och tidigare 

sjukdomar har för den äldres hälsa och välbefinnande (Lindell, 2007). 

 

Genomförande 

 

Ur SNAC – studien hämtades data från baslinjeundersökningen. Uppgifter 

handlade om äldres levnadsvanor och socialt nätverk. I levnadsvanor ingår här 

deltagande i underhållnings och kulturaktiviteter, aktiva fritidssysselsättningar och 

motion. I socialt nätverk ingår här samhörighet med släkt, vänner och närområde. 

Vad som ingår under respektive variabel levnadsvanor och socialt nätverk har vi 

själva bestämt. Målet med vad som ingår under respektive variabel var att få ett så 

brett perspektiv på var och en av de två variablerna som möjligt.   

 

Ur det stora SNAC – materialet valdes sex frågor ut som ansågs bäst skulle spegla 

de variabler som skulle undersökas. 

 

 Tre frågor handlade om äldres sociala nätverk: 

 

 Tycker Du att antalet vänner är tillräckligt?  

 Känner Du stark samhörighet med Din släkt (utöver make, maka, sambo 

eller barn)?  

 Är Du rotad och känner stark samhörighet med Ditt bostadsområde?  

 

Tre andra frågor handlade om äldres levnadsvanor: 

 

 Motionerade Du de senaste 12 månaderna regelbundet med lättare motion?  

 Har Du under de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt bio, teater eller 

konsert? 

 Har Du under de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt dans?  

 

Variablerna har i SNAC-studien rangordnats i ordinalskala. Det innebär att man 

kan se om ett visst mätvärde är större eller mindre än ett annat ser på hela 

undersökningsgruppen men det säger ingenting om hur det ser ut mellan olika 

individer (Ejlertsson, 2003). Exempel på rangordning av variabler är i vårt fall i 

hög grad, i viss mån inte speciellt, inte alls eller för få, lagom och för många. 

Etiska överväganden 

SNAC studien är etiskt prövad och godkänd av Etiska kommittén på Lunds 

universitet (LU 605-00 och LU 744-00). 
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RESULTAT 

 

Inledningsvis presenteras variablerna, här i form av stapeldiagram.  

 

Socialt nätverk 

 
 
Figur 1 – Antal vänner 

Av figuren framgår att den övervägande delen äldre i studien anser att de har 

lagom antal vänner (81,7%),10,6% anser att de har för få vänner och endast ett 

fåtal (0,4%) anser att de har för många vänner. Bortfallet var 7,2% (se bilaga 1). 
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Figur 2 – Samhörighet med släkt 

Av figuren framgår att den största andelen av de äldre anser att de har hög grad av 

stark samhörighet med sin släkt (41,5%) och nästan lika stor del (34%) anser att 

de till viss mån känner stark samhörighet med sin släkt, 11,4% anser sig inte ha 

någon speciell samhörighet med sin släkt, 4% av de tillfrågade uppger att de 

saknar släkt och 1,9% uppger att de inte alls känner stark samhörighet med sin 

släkt. Bortfallet var 7,3% (se bilaga 1). 
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Figur 3 – Samhörighet med bostadsområde 

Av figuren framgår att den övervägande delen av de äldre (46,8%) anser att de 

känner starkt samhörighet med sitt bostadsområde i hög grad och ungefär en 

tredjedel av de äldre (29,4%) till viss del känner stark samhörighet med sitt 

bostadsområde, 13,6% känner ingen speciell samhörighet med sitt bostadsområde 

och 2,6% känner inte alls någon samhörighet. Bortfallet var 7,6% (se bilaga 1). 
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Levnadsvanor 

 
 

Figur 4 – Motion  

Av figuren framgår att de äldres motionsvanor ser olika ut. Det finns ingen 

motionsfrekvens som är klart övervägande. Den största andelen av de äldre är de 

som motionerar med lättare motion flera gånger per månad (29,2%), 21,8% 

motionerar med lättare motion varje dag, 14,3% motionerar aldrig, 11,3% gör det 

2-3ggr/månad och 3% motionerar med lättare motion en gång per månad. 

Bortfallet var 20,5% (se bilaga 1). 
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Figur 5 – Bio /teater /konsert. 

Av figuren framgår att den största andelen äldre i studien (56,3%) inte har ägnat 

sig åt bio- teater- eller konsertbesök vid något tillfälle och att ungefär en tredjedel 

(34,6%) har gjort det. Bortfallet var 9,1% (se bilaga 1). 
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Figur 6 – Dans? Frågan lyder ”Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt 

dans? 

Av figuren framgår att den största delen äldre i studien (71,7%) inte ägnat sig åt 

dans vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna medan 18,5% hade gjort 

det. Bortfallet var 9,8% (se bilaga 1). 
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Sambandsanalys 

Här presenterar resultatet enligt Spearmans rangkorrelationskoefficient (i 

tabellerna betecknad som rs). Det finns tre frågor inom socialt nätverk och tre 

frågor inom levnadsvanor. Varje fråga ur socialt nätverk samkördes separat med 

frågorna inom levnadsvanor. Detta presenteras i tre tabeller med tre 

rangkorrelationskoefficienter i varje tabell som avspeglar samband mellan valda 

variabler.  

 

Vid rs 1,0 finns ett perfekt samband som är positivt, dvs. när en variabel ökar, ökar 

alltid även den andra variabeln. Om rs -1,0 är förhållandet omvänt, om den ena 

variabeln ökar, minskar den andra. Ju mer koefficienten går från 0 i positiv 

riktning, desto starkare samband finns det (Ejlertsson ). 

 

 

 

 

                Tabell 1. Antalet Vänner 

Tycker du att antalet vänner är 

tillräckligt? 

 

 rs 

Motionerade Du de senaste 12 

månaderna 

med lättare motion? 

 

 

 0,237 

Har Du under de senaste 12 

månaderna 

ägnat Dig åt bio, teater eller 

konsert? 

 

 

 

 0,252 

Har Du under de senaste 12 

månaderna 

ägnat Dig åt dans? 

 

 

 0,245 

 

 

 

Här har gjorts en korrelation med hjälp av SPSS på hur antalet vänner -  socialt 

nätverk korrelerar med levnadsvanorna.  
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                             Tabell 2. Stark Samhörighet med släkt  

Känner Du stark samhörighet med 

Din släkt (utöver 

make/maka/sambo/barn)? rs 

Motionerade Du de senaste 12 

månaderna 

med lättare motion? 0,138 

Har Du under de senaste 12 

månaderna 

ägnat Dig åt bio, teater eller 

konsert? 0,188 

Har Du under de senaste 12 

månaderna 

ägnat Dig åt dans? 0,184 

 

 

 

Här har gjorts en korrelation med hjälp av SPSS på hur samhörighet med släkt 

förutom make/maka/sambo/barn påverkar levnadsvanorna.  

 

 

                          Tabell 3. Stark samhörighet med bostadsområde. 

Är Du rotad och känner en stark 

samhörighet med Ditt bostadsområde? rs 

Motionerade Du de senaste 12 

månaderna 

med lättare motion? 0,126 

Har Du under de senaste 12 månaderna 

ägnat Dig åt bio, teater eller konsert? 0,183 

Har Du under de senaste 12 månaderna 

ägnat Dig åt dans? 0,226 

 

 

 

Här har gjorts en korrelation med hjälp av SPSS mellan stark samhörighet med 

sitt bostadsområde och levnadsvanor.  

 

Korrelation mellan det sociala nätverket och levnadsvanorna finns i samtliga tre 

fall ovan. Korrelation mellan upplevelsen av antalet vänner och alla variabler 

inom levnadsvanor visar starkaste sambandet och även känslan av stark 

samhörighet med bostadsområdet och dans. I de fallen är 

rangkorrelationskoefficienten >0,2. Det är ett positivt samband men ändå inte 

högt. Den starkaste korrelationen finns mellan upplevelsen av om antalet vänner. 

är tillräckligt och om de äldre ägnat sig åt bio/teater/konsert- besök. Känsla av 

samhörighet med släkt och bostadsområde ger en svagare korrelation än vad 

antalet vänner gör. Det framgår av tabell 2 och 3. Sammanfattningsvis, innebär 

sambandsanalyserna att samhörighet med släkt och bostadsområde inte påverkar 

levnadsvanorna lika mycket som antalet vänner gör. 
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Korrelationskoefficienterna ovan visar på ett samband på en signifikansnivå på 

0,01 (Ejlertsson, 2003). Det innebär att det är 1% chans att felaktigt påstå att det 

finns eller inte finns ett samband mellan variablerna.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I den här studien användes en kvantitativ metod för att söka efter samband mellan 

socialt nätverk och äldres levnadsvanor. Valet av kvantitativ metod föll sig väl då 

det fanns en önskan om att finna tillförlitliga resultat. Det finns dock flera faktorer 

som påverkar en studies tillförlitlighet vilket påverkar möjligheten att dra säkra 

slutsatser. I SNAC-studien har ett slumpvis urval gjorts av individer mellan 60-96 

år i Blekinge. Urvalet i SNAC-studien skall spegla hela populationen i åldrarna 

60-96år och resultaten skall vara generaliserbara. De som deltog i SNAC-studien 

var 60% av den aktuella ålderskategorin. Antagandet att resultatet i denna studie 

är tillförlitligt, är rimligt då variablerna kommer från en stor studie där man 

använt mätinstrument som är beprövade. Forskarna som tagit fram materialet, 

frågorna, till SNAC-studien är erfarna forskare inom ämnet gerontologi. 

Enkäterna har bara funnits på svenska, därför har det blivit bortfall av de som inte 

talar svenska.  

 

SPSS beräkningssystem användes för statistisk bearbetning i dator. Spearmans 

rangkorrelation, var det statistiska beräkningssättet som kunde mäta de valda 

variablernas svarsalternativ i rangordning. Variablernas skaltyp höll sig på 

ordinalnivå.  Korrelationsvalet tillsammans med den deskriptiva delen av arbetet 

har gjort det möjligt att finna samband. När korrelationskoefficienten, rs, är nära 

+1 är det ett starkt. När rs är nära -1 innebär det ett starkt negativt samband. När rs 

är nära 0 innebär det ett svagt linjärt samband. Med linjärt samband menas att alla 

data kan plottas ut i ett spridningsdiagram och där ser man om plottarna lägger sig 

utefter en godtycklig linje. Linjen kan ses åt det positiva hållet eller det negativa 

hållet. Ett annat sätt att beskriva sina data är att matematiskt räkna fram dem 

genom korrelationskoefficienten, rs. Korrelationskoefficienten anger riktning och 

styrka (Ejlertsson, 2003).  

 

Bortfallet i studien redovisas i bilagan. När bortfallet är stort kan det påverka 

tolkningen av resultatet. I alla valda variabler, utom en, finns bortfall under 10%. 

Den variabeln som visade på ett större bortfall med 20,5% var ”Motionerade Du 

de senaste 12 månaderna med lättare motion?”. I denna studie har vi inte haft 

möjlighet att minimera bortfallseffekten i denna fråga. Genom att data hämtats 

från en redan gjord studie, kunde inte respondenterna påminnas ytterligare med 

nyckelfrågor. Det kan finnas förklaringar till varför denna fråga fått det större 

bortfallet genom att respondenterna missuppfattat frågan eller att frågan är 

känslig. Känsliga frågor eller prestigeladdade frågor kan upplevas 

integritetskränkande, vilket gör att respondenterna kan vägra att svara. När frågor 

av denna typ ställs uppstår ett systematiskt fel och kallas bias (Ejlertsson, 2003).  

Bortfallet i den valda variabeln påverkar tolkningen av vårat resultat.   

 

I studien valdes att arbeta med begreppen levnadsvanor, livskvalitet, socialt 

nätverk, tillfredsställelse, äldre. Några av begreppen är omfattande och kan 

förklaras på olika sätt. I denna kvantitativa studie fanns en tidsbegränsning och 
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det hade funnits andra metoder att diskutera dessa begrepp. En kvalitativ metod 

med intervjuer hade varit möjligt att använda för att se om socialt nätverk 

påverkar äldres levnadsvanor men då hade en möjlighet till att generalisera i viss 

mån inte varit möjlig, då denna studie omfattar alla äldre som svarat på frågorna i 

Blekinge Län. Den kvalitativa studien hade dock kunnat ge en förståelse för 

begreppen livskvalitet, tillfredställelse och äldre som fenomen, som inte kan 

fångas i en kvantitativ studie på samma sätt. Valet av denna studies metod fann vi 

intressant, men det finns möjlighet att använda en kvalitativ metod som 

vidareutveckling av undersökningsområdet.  

 

Validitet innebär att vi har undersökt det som var avsikten med studien. I studiens 

syfte var att beskriva hur socialt nätverk påverkar äldres levnadsvanor med hjälp 

av variabler från en redan gjord studie. I denna studie har vi mätt det som var 

avsikten, men en av variablerna som handlar om ”Är du rotad och känner stark en 

stark samhörighet med Ditt bostadsområde?”, kan påverka validiteten då den ryms 

inom socialt nätverk och behöver inte betyda att man har ett nätverk, för att man 

känner stark samhörighet med sitt bostadsområde.   

 

Reliabiliteten handlar om att mätningarna är korrekt gjorda och att studien kan 

upprepas. Det som kan påverka reliabiliteten, tillförlitligheten, är bortfallet som är 

större i en av de redovisade variablerna (Thurén, 2007).  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framgår det att det finns samband mellan alla studerade 

variabler, men några har något starkare än svagt positivt och några har svagt 

positiva samband. 

 

Äldre människor är olika och de kommande äldre förväntas skilja sig från de äldre 

som lever idag. Äldre som deltar i aktiviteter idag är fler än de äldre som deltog 

tidigare innan 2002. Äldre behåller sin vana att aktivera sig om man tidigare gjort 

det i livet (Agahi, 2008).  

Äldres vänner och aktivitet 

Variabeln ”Tycker du att antalet vänner är tillräckligt” samvarierar med valda 

variabler som gäller aktivitet. Aktivitetsvariablerna visar alla tre att sambanden 

finns, men är inte mycket starka utan i en tolkning av siffrorna kan vi finna att de 

är närmare det svagare linjära sambandet. Sifforna är 0,237, 0,252 och 0,245. Det 

resultatet tyder på att livskvalitet finns och det stämmer med vad Borglin m fl 

(2006) fann i sin studie om äldres livskvalitet. I deras beskrivning och jämförelse 

av äldres livskvalitet framkommer att i deras cluster nr 1 var medelåldern 83,1 år 

och i den gruppen var det en signifikant deltagande i aktiviteter utomhus och 

lättare motion. Cluster nr 1 visade högst poäng i den totala summan av livskvalitet 

jämfört med de andra två clustren. I clustergruppen 1 finns fler yngre och fler som 

levde tillsammans med någon och fler gifta. De två övriga clustren hade 

medelålder om 85,7 år och 86,2 år (a a). Vidare framgår  i Gabriels och Bowlings 

studie (2004) om livskvalitet, att socialt nätverk definieras av de äldre som en bra 

sak som ger livskvalitet med 96%.  En faktor som inverkar negativt på personens 

livskvalitet, är ibland oro för det sociala nätverket. Oro för nätverket kan innebära 

oro för de yngre men även ibland ansvar för äldre släktingar och nätverkets 

bortgång. Det påverkar livskvaliteten negativt. Det är lätt att tänka att aktiviteterna 

begränsas med åldern. Det kan vi se i Westlund och Sjöbergs (2005) resonemang 

om framtidens äldreomsorg i en salutogen hälsoriktning. Vilka strategier finns för 
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att möta oförmåga? Denna fråga diskuteras i deras bok och de redovisar en figur 

över åldersrelaterade följder. 

Figur 7 

   

Naturligt 

åldrande →

Begränsad 

funktonsförmåga →

Nedsatt 

aktivitetsförmåga → Handikapp ←

Omgivning 

miljö/verksamhet

 
       Modell för åldersrelaterade följder (Westlund och Sjöberg, s.94, 2005) 

 

Omgivningsfaktorerna är med för att kunna diskutera sociala konsekvenser av 

biologiskt åldrande. Här framgår att korrelation på antalet vänner och motion eller 

fritidssysselsättningar eller kulturaktiviteter med det svagt positiva sambandet kan 

vara i linje med vad Westlund och Sjöberg (2005) skriver om sociala 

konsekvenser. Det är det naturliga åldrandet som påverkar förmågan att utföra 

olika aktiviteter på många olika sätt tillsammans med omgivningsfaktorerna (a a). 

Livskvalitet påverkas av åldersförändringar och det minskade antalet vänner. 

Förebyggande hälsovård av äldre kan vara att fokusera på hur hemmaboende äldre 

har det med social gemenskap, vänner och möjlighet att aktivera sig inom 

närområdet. Vården i närmiljön hos den äldre kan utvecklas om man samverkar 

med det sociala nätverket. I en växande åldersgrupp av äldre, tror vi, att vänner 

kommer att vara en resurs i vården för att skapa tillfredsställelse. 

 

I en studie gjord i sex europeiska länder om sambanden mellan hälsa, 

självuppskattning, socialt och ekonomiskt stöd hos äldre i gruppen 65 – 89 år med 

nedsatt funktionsförmåga framgår att 71,8% i Sverige deltar i fysiska aktiviteter. 

Motsvarande siffra i England var 57%, i Holland 76,6%, i Luxembourg 69,5%, i 

Österrike 72,4% och i Italien 61,7%. Sverige finns här på tredje plats. Sambandet 

mellan livskvalitet och fysisk aktivitet studerades med hjälp av Spearmans 

rangkorrelation och korrelationskoefficienten är 0.26, vilket tyder på ett svagt 

linjärt samband med en signifikansgräns på 0,05 och ställer våra redovisade siffror 

i samma nivå (Borg m fl 2008). Denna studie har signifikansnivån 0.01. Äldres 

nedsatta funktionsförmåga påverkar tillfredsställelse och livskvalitet. 

Förebyggande hälsovård i form av erbjudanden om aktiviteter i närområdet till 

äldre, kan generera en bättre hälsostatus för de äldre och därmed en möjlighet till 

ökad livskvalitet.    

 

Äldres samhörighet med släkt och aktivitet 

I den andra undersökta variabeln ”Känner Du stark samhörighet med Din släkt?” 

ses att den samvarierar med aktivitetsvariablerna om motion, bio/teater/ konsert 

och dans. Här är samvariationen ett svagt linjärt samband med siffrorna 0,138 

,0,188  och 0,184. I Bowlings och Gabriels studie (2007), med flera olika 

metoder, gjord i England av äldres livskvalitet 2000-2001, framgår att Socialt 

nätverk var mycket betydelsefullt för de äldre i denna undersökning. Deras ålder 

var från 65 år och uppåt, 81%  svarade att socialt nätverk gav deras liv, kvalitet 

och mening. En social roll och aktivitet var viktig för glädjen och nöjet som 

påverkade kommunikationen, hålla sig i form, vara betydelsefull, vara aktiv och 

förebygga ensamhet. Vidare visar studien att upplevelsen av oberoende bidrar till 

att äldre känner glädje, nöje och socialiserar sig mer. Ett oberoende kunde vara att 
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ha bil och det påverkade livskvaliteten (a a). Här kan det kanske finnas ett indirekt 

samband att, har man bil, har man också möjligheter att både aktivera sig, 

underhålla och bygga socialt nätverk, vilket i sin tur är livskvalitet. I studien av 

Gabriel och Bowling (2004) uppgav 96% att sociala relationer bidrar till ökad 

livskvalitet. 

 

Äldres samhörighet med bostadsområde och aktivitet 

I den tredje och sista variabeln om ”Är Du rotad och känner stark samhörighet 

med Ditt bostadsområde?”,  framgår siffrorna 0,123, 0,183 och 0,226. De visar 

alla tre på ett svagt linjärt samband men den sista siffran, 0,226, som är svaren på 

om ”Har du under de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt någon Dans?” visar på 

en något mer stark samvariation med dans. I studien om livskvalitet hos äldre i 

England av Gabriel och Bowling (2004) framgår att 80% har svarat att social roll 

och aktiviteter ger god mening åt begreppet livskvalitet. Tråkiga saker med social 

roll och aktiviteter som ger negativ mening åt begreppet livskvalitet är 1 %. I en 

annan studie gjord i England framgår att det är höga odds i en regression mellan 

hem-grannskap och socialt nätverk med 810 äldre deltagande med en 

signifikansnivå på 0,0001. Mellan variablerna socialt nätverk och social aktivitet 

finns höga odds på en signifikansnivå på 0,0001 (Bowling och Gabriel 2007). 

Dans kan vara en hälsoförebyggande aktivitet som kan erbjuda de äldre 

livskvalitet och tillfredsställelse. Bowling och Gabriel (2007) skriver att 

tillfredsställelse nås genom sociala aktiviteter och ger en ökad livskvalitet. 

Aktiviteter i närområdet skapar trygghet och livskvalitet kan uppnås vilket Gabriel 

och Bowling (2004) skriver om i sin studie.  

Slutsats 

Resultatet visade på samband över valda variabler gällande socialt nätverk och 

aktiviteter. Äldres livskvalitet påverkas av antal vänner, känsla av samhörighet 

med släkt och att de äldre känner stark samhörighet med sitt bostadsområde. Detta 

i sin tur kan påverka aktiviteterna som äldre sysselsätter sig med. Det kan vara så 

att äldre motionerar mer om de har vänner, antalet vänner påverkar våra valda 

aktiviteter. Det kan vara så att bostadsområdet inte påverkar graden av aktivitet, 

men vi vet genom egen yrkeserfarenhet att äldre aktiverar sig mer, om det finns 

möjligheter i närheten av bostaden. Det kan vara så att sambandet mellan 

bostadsområde och dans kan vara att aktiviteten erbjuds i närområdet. Att vara 

oberoende tillhör hög livskvalitet och kan man erbjuda äldre motion, dans och 

kulturaktiviteter i närområdet höjer detta deras livskvalitet och välbefinnande kan 

uppnås.  
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BILAGA 1 

 
Variabler över socialt nätverk och äldres levnadsvanor

Frekvens Procent

Tycker Du att antalet vänner är tillräckligt?

för få 146 10,6

lagom 1121 81,7

för många 6 0,4

bortfall 99 7,2

Total 1372 100

Känner Du stark samhörighet med Din släkt (utöver make, maka, sambo och barn)?

saknar släkt 55 4,0

i hög grad 569 41,5

i viss mån 466 34,0

inte speciellt 156 11,4

inte alls 26 1,9

bortfall 100 7,3

Total 1372 100

Är Du rotad och känner en stark samhörighet med Ditt bostadsområde?

642 46,8

I hög grad 404 29,4

I viss mån 186 13,6

Inte speciellt 36 2,6

Inte alls 104 7,6

bortfall 1372 100

Total

Motionerade Du de senaste 12 månaderna regelbundet med lättare motion ?

aldrig 196 14,3

en gång per månad 41 3,0

2-3 ggr per månad 155 11,3

flera ggr per månad 400 29,2

varje dag 299 21,8

bortfall 281 20,5

Total 1372 100

Har Du under de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt någon av nedanstående aktivitet: Bio /teater /konsert?

ja 475 34,6

nej 772 56,3

bortfall 125 9,1

Total 1372 100

Har Du under de senaste 12 månaderna ägnat Dig åt någon av nedanstående aktivitet: Dans?

ja 254 18,5

nej 984 71,7

bortfall 134 9,8

Total 1372 100

 
Efter bearbetning i SPSS  med Deskriptiv Frekvensanalys erhölls ovanstående siffror. 




