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Sammanfattning 
Studien har genomförts som en forskningsöversikt, med huvudsakligen kvantitativa artiklar, i 
syfte att kunna sammanfatta det akutella kunskapsläget om riskfaktorer för äldre att drabbas 
av depression. Studien syftar även till att undersöka om det finns skillnader i riskfaktorer för 
äldre män och kvinnor samt hur dessa kommer till uttryck. Totalt 17 vetenskapligt granskade 
artiklar har inkluderats i studien och har analyserats med hjälp av en tematisk analys. De 
riskfaktorer som identifierades kunde sammanfattas i tre olika teman: förändringar, fysisk 
ohälsa och sociala relationer. Bland dessa riskfaktorer fanns flera skillnader mellan kvinnor 
och män. För att få en djupare förståelse av problemområdet har en teoretisk analys gjorts av 
resultatet, med ugtångspunkt i teorierna rollteori, aktivitetsteori och sammanbrottsteori. 
Dessutom har ett genusperspektiv använts i hela analysen. Vidare belyser studien 
motstridigheter i tidigare forskning och möjliga förklaringar till dessa, det sociala arbetets 
ansvar för äldres psykiska hälsa, hur rådande normer kan ha påverkat resultatet och huruvida 
fynden går att överföra även till andra ålderskategorier. Avslutningsvis presenteras 
existerande kunskapsluckor gällande depression hos äldre och möjliga områden för framtida 
forskning.  
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Abstract  
This research review, including mainly studies with a quantitative approach, was performed 
with the aim of summarizing the current understanding regarding risk factors for depression 
in the elderly. A second objective was to try to elucidate whether these risk factors differ 
between men and women, and to describe these differences. A total of 17 peer-reviewed 
articles were included and analyzed using thematic analysis. The risk factors identified were 
organized into three themes: change, physical health and social relations. Among these 
themes and risk factors, several differences between men and women were found. To gain 
deeper understanding of this issue, a theoretical analysis was also performed, examining the 
findings through the lenses of role theory, activity theory and breakdown theory . Further, a 
gender perspective was applied throughout the analysis. Moreover, the study highlights and 
discusses inconsistencies in previous research within the field, the responsibility of social 
workers and the social welfare system, how the current norms may have affected the findings 
and whether the results possibly could be generalized also to other age groups.  Finally, 
knowledge gaps to be closed regarding depression in the elderly and potential areas for future 
research is presented.  
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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare som under processen har bidragit med bra och lärorika 
diskussioner. Vi vill även tacka våra nära och kära som har stöttat oss, och stått ut med oss 
när vi isolerat oss i datorskärmen. Utan ert stöd hade denna C-uppsats inte varit möjlig att 
genomföra. Sist, men absolut inte minst, vill vi ge ett stort tack till varandra, vi har stöttat 
varandra, givit varandra många skratt och givande diskussioner. Tänk vi klarade det! TACK.  
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INLEDNING	
De äldre i befolkningen blir allt fler och enligt statistik kommer snart var fjärde person i 
Sverige vara över 65 år gammal. Det är vanligt i den äldre gruppen att drabbas av depressiva 
symtom, vilket kan leda till olika negativa konsekvenser, såsom en försämrad livskvalitet och 
fysiska sjukdomar. Depression är även en vanlig riskfaktor för att begå suicid hos äldre 
(Skoog, 2017; Choi, DiNitto, Marti och Conwell, 2017). Trots detta är forskningen om 
gruppen äldre och vilka riskfaktorer som finns för dem att drabbas av depression begränsad. 
Depression tycks vara vanligast hos äldre kvinnor (Skoog, 2017), medan äldre män drabbas 
hårdare och begår fler suicid än kvinnor (Choi m.fl., 2017). År 2017 begick 1189 personer 
suicid i Sverige, varav 70 % var män. Suicidtalet var 2017 högst för män över 65 år och 
kvinnor mellan 45-64 år (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
 
Inom sjuk- och äldrevården i Sverige är äldre med psykisk ohälsa en bortglömd grupp 
(Skoog, 2017). Socialstyrelsen (2018) pekar på att det inom vården och äldreomsorgen finns 
brister i kunskaper kring äldre och psykisk ohälsa, vilket kan bidra till att äldres försämrade 
psykiska hälsa förbises. Det är vanligt att de som arbetar med äldre består av 
mångprofessionella team, vilket kan innebära att en sjuksköterska som oftast fokuserar på 
den äldres fysiska och medicinska behov därför missar deras psykiska behov (Dunér, 2013). 
Det är även vanligt förekommande att de äldre inte söker hjälp för sina depressiva symtom, 
utan söker istället hjälp för kroppsliga besvär (Skoog, 2017). Det finns således brister hos 
både professionella och de äldre själva i att upptäcka den psykiska ohälsan hos äldre. 
 
Behovet av omsorg och sociala insatser för äldre är stort. I Sverige är verksamhetsområdet 
omsorg och sociala tjänster den största yrkesbranschen med flest anställda (Socialstyrelsen 
2018) och en av tre kvinnor och en av fem män 65 år och äldre tar idag emot stöd från 
socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2019). Henning, Svensson och Åhnby (2015) pekar på vikten 
av gemenskap och socialt nätverk som viktiga faktorer som främjar äldres mående och hälsa. 
I sammanhang som exempelvis dagverksamheter och mötesplatser får de chansen att träffa 
andra i samma situation vilket blir identitetsstärkande och minskar ensamhet (Henning m.fl., 
2015).  
 
Utifrån detta är det viktigt att bredda kunskapen om äldre och depression. Dels för att kunna 
utforma effektivt förebyggande arbete och dels för att personer som redan utvecklat 
depression ska kunna identifieras och få ta del av insatser de behöver.  
	
Syfte	och	frågeställningar	
Som nämnts ovan är depression vanligt bland den äldre befolkningen (framförallt kvinnor) 
och en anledning till att människor begår suicid (framförallt män). Ändå finns brister i 
kunskapen om riskfaktorer för depression hos äldre där studier visar olika resultat.  
 
I och med att depression drabbar äldre människor både psykiskt och fysisk behövs kunskap 
för att kunna förebygga det. Genom att identifiera riskfaktorer vill denna studie bidra till att 
motivera framtida undersökningar hur socialt arbete kan uppmärksamma och förebygga 
depression. För att besvara studiens syfte har följande två forskningsfrågor formulerats: 

-     Vilka riskfaktorer föreligger för att utveckla depression hos äldre? 
- Finns det några skillnader i riskfaktorer mellan äldre kvinnor och män och hur 

kommer dessa till uttryck? 
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Viktiga/centrala	definitioner	
Depression 
Depression är ett tillstånd som varat i mer än två veckor med symtom som nedstämdhet, 
minskad energinivå och minskat intresse för och nöje i att göra sådant som tidigare varit 
tillfredsställande. Andra symtom är skam och skuldkänslor, förlust av självkänsla, 
pessimistiska tankar, suicidtankar, försämrad aptit och sömnsvårigheter. Det leder ofta till 
försämrad livskvalitet, svårigheter att hantera vardag och arbetsliv och kan även leda till 
somatiska sjukdomar. Depression kan även påverka kroppen fysiskt och leda till 
långsammare rörelser och sämre reaktionsförmåga, eller skapa rastlöshet och svårt att sitta 
still, vilket kan väcka irritation i omgivningen. Depression är ofta ett växlande och ibland 
långdraget sjukdomsförlopp. De flesta depressioner går dock över spontant men risken för 
återkommande depressioner är stor. I Sverige definieras depression med hjälp av ICD-10 som 
är en sjukdomsklassifikation med olika diagnoskoder (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Äldre 
Socialstyrelsen (2018) definierar äldre som personer 65+. Studien utgår därför från denna 
definition med ett par undantag vilka motiveras i metoddelen.  

Bakgrund	
Äldre är som tidigare nämnts en grupp som växer och är samtidigt en sårbar grupp när det 
kommer till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre blir vanligare och många får inte den 
hjälp de behöver på grund av att sjukdomen ofta inte uppmärksammas. Symtomen kommer 
oftast långsamt och förvärras gradvis, vilket kan bidra till detta (Socialstyrelsen, 2013 b). 
Bland personer 75 år och äldre  beräknas 15-20 % lida av psykisk ohälsa. Vanligast bland de 
psykiska diagnoserna är depression, vilket drabbar omkring 10-15 % av personer över 65 år 
(Socialstyrelsen, 2013 a).  
  
Både hos äldre kvinnor och män som lider av depression ökar risken att begå suicid med 
åldern, och risken är störst hos äldre män (Socialstyrelsen, 2013 b). Socialstyrelsen beskriver 
en rad olika riskfaktorer för äldre att drabbas av depression, exempelvis fysiska sjukdomar 
eller psykiska trauman. 
 
Arbetet	med	äldre	inom	socialt	arbete		
Enligt 1-6 § i 3 kap. av Socialtjänstlagen (2001: 453) (SoL) har Socialnämnden ett ansvar för 
den äldre generationen inom flera områden. Det gäller bland annat att svara för omsorg, 
service, råd, upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annan hjälp till de som 
behöver det, ta initiativ och bevaka åtgärder som skapar en god samhällsmiljö och goda 
förhållanden för äldre. De bör underlätta för enskilda att ha kontakt med andra, upprätta olika 
boendeformer och de har även ett ansvar att vara förtrogen med den äldre generationens 
levnadsförhållanden på kommunal nivå. Enligt 4-10§ i 5 kap SoL ska de tillsammans med 
landsting planera insatser för de äldre och informera om sin verksamhet på detta område. 
Socialnämnden ska även ge stöd åt närstående som vårdar äldre. Många äldre söker och tar 
även emot hjälp från sjukvården, exempelvis vårdcentraler, där det kan finnas hjälp att få 
både i form av mediciner och samtal. 
 
Det sociala arbetet med äldre pågår även hos frivilliga/ideella organisationer. I Sverige är det 
ideella arbetet stort med ett värde som motsvarar 3,32% av BNP med det största bidraget från 
organisationer med social inriktning (SCB, 2018). Ofta samarbetar kommuner och 
organisationer genom att kommunen köper eller stödjer verksamhet av organisationerna 
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(SCB 2011). Exempel på ideella organisationer som arbetar med äldre är olika äldrecenter, 
religiösa organisationer, Röda korset, etc. (Äldrecentrum, 2018). 

Tidigare	forskningsöversikter	
Nedan kommer två forskningsöversikter att presenteras, som tidigare har gjorts inom 
området.  
  
En av studierna är en systematisk forskningsöversikt av 25 tvärsnittsstudier och 12 
longitudinella studier och är indelad utifrån sociala relationer i två teman; strukturella 
faktorer, vilket är en individs sociala nätverk, och funktionella faktorer, som benämns som en 
individs sociala stöd. En individs nätverk består av kvaliteten på nätverket, äktenskapsstatus, 
livssituation, hur ofta individen har kontakt med sitt nätverk, interaktioner inom nätverket 
samt ojämlikhet i socialt utbyte. Individens sociala stöd består av mottagandet av socialt stöd, 
instrumentalt stöd (exempelvis hjälp med dusch eller städa), känslomässigt stöd, kvaliteten på 
relationen, tillfredsställandet av relationen samt förtroende i relationen. Författarna skriver att 
det är viktigt att ta hänsyn till de longitudinella studiernas resultat, eftersom tvärsnittsstudier 
inte kan visa på förklaringar avseende orsakssamband (Schwarzbach, Luppa, Forstmeier, 
König, & Riedel-Heller, 2013). Forskningen pekar på att färre sociala relationer vid första 
tidpunkten av undersökningen kan innebära risker att ha drabbats av depression vid 
uppföljningen. Resultaten av tvärsnittsstudierna och de longitudinella studierna är 
motsägande vad gäller vissa faktorer, men det som tycks vara konsekvent är att det är 
kvaliteten på relationerna som spelar roll. Äldre med färre relationer av god kvalitet har högre 
risk att drabbas av depressiva symtom (Schwarzback m.fl., 2013). Äldre som lever i ett 
äktenskap tycks ha mindre risk att drabbas av depression, dock visar forskningen även här på 
att det är kvaliteten i äktenskapet som spelar roll och inte äktenskapet i sig. Det starkaste 
sambandet mellan depression och äldres sociala relationer tycks vara när det finns en konflikt 
i äktenskapet eller mellan partners, vilket ökar risken. Forskningsöversikten presenterar även 
skillnader mellan västerländska och österländska samhällen, där öst innefattar: Kina, Japan, 
Taiwan, Korea och väst: USA, Canada, Tyskland, Finland, Sverige och Wales. En intressant 
aspekt är att äldres levnadsstatus (det vill säga ensamboende eller inte) inte verkar ha ett 
signifikant samband med depressiva symtom hos äldre, i något av samhällena. Vidare såg 
man att äldre som upplever att de inte har någon att prata med om sina problem har högre risk 
att drabbas av depression jämfört med de som upplever att de har något att prata med, såväl i 
öst som i väst. En skillnad i samhällena var att antalet sociala relationer tycks ha ett 
signifikant samband med depression i öst men inte väst.  
 
Den andra studien är en mindre forskningsöversikt med data från 5 brittiska kohortstudier där 
syftet var att undersöka faktorer som är kopplade till depression och ångest hos personer 
födda på tidigt 1900-tal. Resultaten pekar på att hög emotionell instabilitet, svag kognitiv och 
fysisk funktionsförmåga, och antal mediciner ökar risken för depression hos både kvinnor 
och män. Man visade även på en högre risk för män med funktionsnedsättning att drabbas av 
depression jämfört med kvinnor med funktionsnedsättning (Gale, Aihie Sayer, Cooper, 
Dennison, Starr, Whalley, Gallacher, Ben-Shlomo, Kuh, Hardy, Craig,  Deary, 2011) 
 
Forskningsöversikterna ger oss en bild av problemet äldre och depression, men brister 
exempelvis i analys av könsskillnader i riskfaktorer. Vi ser också att översikterna är 
begränsade i sin undersökning av riskfaktorer och att det därför finns behov av att undersöka 
fler studier som tar upp relationen mellan äldre, depression, förändringar, fysisk hälsa och 
sociala relationer. För att skapa en bredare bild av problemet väljer vi därför att undersöka 
ytterligare artiklar som inte tas upp i nedan nämnda forskningsöversikter. 
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Teoretiska	utgångspunkter  
Nedan presenteras tre teorier som ligger till grund för den kommande analysen. De valda 
teorierna är rollteori, aktivitetsteori och sammanbrottsteori. Teorierna valdes efter 
färdigställandet av den tematiska analysen, och valdes då vi kunde se en koppling mellan 
dessa teorier och de teman som utkristalliserade sig. Ett könsperspektiv kommer även att 
presenteras för att kunna analysera skillnaderna mellan män och kvinnor. 
	
Rollteori	
Utifrån rollteorin betraktas människor som aktörer, som förväntas bete sig på ett visst sätt i ett 
specifikt sammanhang. Människor har förväntningar på sig från andra, men även 
förväntningar på sig själva, vilket benämns som rollförväntningar, vilket i sin tur påverkar 
hur vi faktiskt beter oss och kan benämnas som det faktiska rollutförandet. Rollförväntningar 
kan tänkas skapas utifrån de normer som finns i samhället kring vissa grupper. Det finns till 
exempel specifika rollförväntningar på män och kvinnor, gifta och ogifta samt gruppen äldre. 
Det kan ses som en kategorisering av grupper i samhället. Utifrån rollteorin skiljer sig dock 
ålderskategoriseringen jämfört med könskategoriseringen, eftersom äldre har förflyttas från 
en roll till en annan med tiden, vilket också innebär att de rollförväntningar som finns på 
gruppen förändras. Förändrade roller är en del av processen att bli äldre, vilket kan ses som 
rollförluster, där den äldre lämnar en roll och inträder i en annan. Omständigheter såsom 
pensionering, förlust av partner, ökat beroende av andra, samt minskat socialt ansvar kan ses 
som sociala förluster, vilket också är en del av åldrandeprocessen. Att man som äldre behöver 
anta nya roller kan för vissa vara svårt, då åldersprocessen och de förväntningar som finns på 
gruppen äldre inte stämmer överens med den åldrande individenss självuppfattning, vilket 
kallas en rollkonflikt (Tornstam, 2010). 
  
Åldersrollen är komplicerad på det sättet att de förväntningar som finns på äldre blir mindre 
med tiden och är något svårtolkade, vilket gör att de äldre inte vet vilken roll de ska ta sig an 
(Tornstam, 2010). En otydlig rollförväntning kan leda till en osäkerhet hos äldre, vilket gör 
att de blir mer mottagliga för omgivningens attityder och åsikter, och lever upp till samhällets 
normer som finns om dem (Mårtensson 1979). Mårtensson (1979) skriver dock att samhällets 
normer om äldre oftast är negativa, att äldre ses som sjuka och svaga och i och med att äldre 
inte är säkra på vilken roll de förväntas ta, kan det innebära att de tar sig an rollen som sjuk 
och svag. Denna process kan ses som en negativ spiral, där äldre lever upp till de negativa 
förväntningar som finns och därmed inte utnyttjar sina förmågor utan riskerar en nedgång 
både fysiskt och psykiskt.   
 
Rollförväntningar kan se olika ut beroende på kön1, där kvinnor förväntas bete sig på ett visst 
sätt och män på ett annat. De rollförväntningar som formats har delvis påverkats av 
biologiska faktorer, men även hur kulturen har skapat könsspecifika konstruktioner 
(Tornstam, 2010). Enligt Maltz och Borkers (ref. i Wood, 1996) teori om genus 
kommunicerar män och kvinnor på olika sätt. Den maskulina kulturen präglas av att män 
skapar relationer genom att göra saker tillsammans medan den feminina kulturen präglas av 
att kvinnor använder språket för att skapa sina relationer. Den åldrande rollen kan skiljas åt 
mellan män och kvinnor beroende på tidigare genuserfarenheter (Tornstam, 2010). En 
individs identitet kan tänkas definieras utifrån de genusnormer som finns om kön där de 
normer som finns om män och kvinnor kan förstås utifrån heteronormativitet, som innebär att 

																																																								
1	med kön avses här biologiskt kön, medan genus är socialt konstruerat och handlar om förväntningar på 
det biologiska könet (Calvo, 2013)	
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män och kvinnor förväntas vara olika. De normer som finns om könsförväntningar både 
möjliggör och begränsar en individs handlingsutrymme, exempel val av yrke och vilka 
beteenden som är acceptabla i samhället (Sörensdotter, 2017 ). Normer om könsförväntningar 
är inte statiska utan sociala konstruktioner som förändras beroende av tid och kontext (Calvo, 
2013).  
 
Aktivitetsteori	
Enligt aktivitetsteorin är en fortsatt aktivitet i den äldres liv av stor betydelse för ett lyckligt 
åldrande. Teorin utgår ifrån att det är viktigt att de äldre ska behålla sina roller, alternativt 
skaffa sig nya roller. Det är viktigt att de äldre klarar av att ta hand om sig själva, då det 
enligt aktivitetsteorin skapar en självsäkerhet, och kan fungera som en skyddsfaktor för 
rollförluster och samhällets negativa normer om äldre. Med utgångspunkt i aktivitetsteorin 
kan ett fortsatt socialt aktivt liv för den äldre kallas för ett socialt uppbyggnadssyndrom, 
vilket i sin tur kan motverka det sociala nedbrytningssyndromet (Mårtensson, 1979). Ett 
aktivt liv anses viktigt för den äldre för att denne ska kunna bibehålla en positiv självbild, där 
denne ser sig själv som värdefull och behövd. Enligt aktivitetsteorin gör den äldre detta 
genom att skaffa sig nya betydelsefulla roller som ersätter de förlorade (Tornstam, 2010). För 
många äldre är pensionen en tid då aktiviteterna i livet förändras genom att de förlorar 
organiserade sociala aktiviteter och istället stannar hemma och har färre aktiviteter. Samtidigt 
är det många äldre som inte passar in i den beskrivningen, utan har ett aktivt liv trots 
pensionering. Den sociala aktivitetsförändringen kring pensionsålder är dock ingen universal 
händelse, utan i många länder (till exempel utvecklingsländer) behöver äldre jobba så länge 
som möjligt för att försäkra sig en inkomst. De kan också leva deras liv tillsammans med 
andra i en större utvidgad familj och vara aktiv i familjelivet trots fysisk och psykisk 
förändring (Payne, 2012).  
 
Sammanbrottsteori	
Mental hälsa och mental sjukdom kan, enligt sammanbrottsteorin, kopplas direkt till den 
psykosociala miljön. Sammanbrottssyndromet startar med att det finns en ökad mottaglighet 
eller skörhet för socialt sammanbrott och kan triggas av de rollförändringar som ofta drabbar 
den äldre generationen genom exempelvis rollförluster och oklara rollförväntningar. 
Individen blir på så sätt beroende av och måste förhålla sig till de nya förväntningarna för att 
kunna validera sin uppfattning om sig själv. Dessa rollförväntningar på äldre är ofta negativa 
och stereotypa och riskerar att påverka individers självuppfattning. Om den äldre accepterar 
den negativa stämplingen och börjar identifiera sig med och acceptera förväntningarna ökar 
mottagligheten och risken att drabbas av sammanbrott. Sammanbrott triggas ofta av vissa 
situationer, som exempelvis att den äldre hamnar på sjukhus. I mötet med sjukvården 
tillkommer nya samspelsrelationer som påverkar självuppfattningen, samtidigt som de gamla 
samspelsrelationerna kan gå förlorade för en tid och hjälper därför inte till att validera 
självuppfattningen. Det kan handla om att den äldre stämplas som mindre kompetent både 
fysisk och psykiskt och att vårdpersonal behandlar den äldre som ett barn som inte klarar av 
att sköta hygien själv eller bädda sängen etc. Införlivas detta hos den äldre kan det leda till att 
den egna självuppfattningen förändras och patienten ser sig själv som sjuk och otillräcklig 
och därmed ökar mottagligheten för sammanbrott och spiralen är igång. Andra faktorer som 
kan påverka mottagligheten för socialt sammanbrott är samhällets värderingar och normer 
kring effektivitet, produktivitet och självständighet. Individualismen betonas starkt inom 
västerländska samhällen där vi i de flesta sammanhang vill vara oberoende och självständiga. 
Som motvikt till sammanbrottsyndromet finns rekonstruktionssyndromet som beskriver hur 
en kan bryta ett sammanbrott och en negativ spiral. Det handlar då om att öka den äldres 
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självtillit och självkänsla där den äldre kan se sitt värde genom att bara vara människa, och 
inte genom att uppfylla vissa krav på produktivitet och effektivitet. Enligt 
rekonstruktionssyndromet kan också sammanbrott brytas genom att socialpolitiska åtgärder 
som möjliggör för den äldre att leva självständigt och oberoende eller att ge den äldre ansvar 
för de beslut som rör denne själv (Tornstam, 2010). 
 
Det sociala sammanbrottsyndromet:  
 
 

 
Figur 1 (Tornstam, 2010, s. 173) 
 

Metod 
I följande avsnitt redogörs val av metod gällande forskningsdesign, urval av inkluderade 
artiklar, hur sökningsprocessen har gått till och vald analysmetod. Metodavsnittet avslutas 
med en diskussion kring vald metod, där vi bland annat tar upp styrkor och svagheter med 
studiens genomförande. 
 
Forskningsdesign	
Den aktuella studien är en forskningsöversikt vilket kan beskrivas som en metod för att 
systematiskt identifiera, sammanställa och utvärdera tidigare studier inom ett område (Booth, 
Sutton och Papaioannou, 2016). Studien har genomförts med hjälp av tidigare gjorda 
kvantitativa studier på problemområdet. Tillvägagångssättet kan variera mellan olika typer av 
forskningsöversikter där det i det aktuella fallet handlar om att sammanställa och analysera 
resultatet med hjälp av tematisering. Centralt i en forskningsöversikt är systematiken i 
arbetsprocessen gällande sökning, bedömning, sammanställning och analys (Booth m.fl., 
2016). Systematiken har varit viktig i framställandet av den aktuella studien och redogörs 
därför för i detta metodavsnitt. Den valda metoden, forskningsöversikt, anses lämplig 
eftersom syftet med studien är att sammanställa det aktuella kunskapsläget. Fördelen med att 
analysera kvantitativt material är att de förklarar sambandet mellan depression och olika 
riskfaktorer, vilket våra forskningsfrågor vill ta reda på. Genom att analysera materialet med 
tematisering har mönster kunnat identifieras och de olika artiklarnas resultat har kunnat 
analyseras på ett systematiskt sätt. Tematisering är även en bra utgångspunkt för den 

2.	Social	stämpling		
som	otillräcklig		
eller	inkompetent		

3.	Internalisering	av	rollen	
som	sjuk	eller	beroende.	
Avtrubbning	av	kunskaper	
och	färdigheter		

4.	Självidentifiering	som		
sjuk	eller	otillräcklig		

1.	Förutsättning	
eller	mottaglighet	
för	sammanbrott	
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teoretiska analysen då den skapar en struktur avseende likheter och skillnader i materialet, 
vilket underlättar vid diskussion och slutsats. 
 
Urval	
För att finna artiklar som är relevanta för studien har det varit viktigt att begränsa urvalet med 
hjälp av olika inklusions- och exklusionskriterier. Kriterierna formuleras med fördel innan 
urvalsprocessen påbörjas för att på så sätt förenkla valet av relevanta artiklar. Vid 
genomgången av artiklar jämförs varje artikel mot de uppsatta inklusion- och 
exklusionskriterierna för att se om de uppnår kraven (Booth m.fl., 2012). För den aktuella 
studien formulerades följande inklusionskriterier: 1) Artiklarna ska vara skrivna på engelska 
eller svenska, 2) artiklarna ska vara vetenskapligt granskade och finnas tillgängliga i fulltext, 
3) de valda sökorden ska finnas i titel eller abstract. Följande exklusionskriterier 
formulerades: 1) Artiklar som inte berör riskfaktorer att utveckla depression hos äldre 
kvinnor och män, 2) artiklar som inte handlar om äldre, 3) artiklar där begreppet depression 
inte urskiljs utan ingår i begreppet “mental health 4) artiklar som handlar om depression som 
riskfaktor och inte riskfaktorer att utveckla depression, 5) psykotisk depression. Ingen 
tidsbegränsning i publiceringsår angavs och både kvantitativa och kvalitativa artiklar kunde 
inkluderas.  
 
Sökningsprocessen	
Sökningen av artiklarna gjordes med hjälp av två databaser inom socialt arbete- Applied 
Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) och Social services abstracts (SSA). 
Artikelsökningen resulterade i 426 stycken träffar, vilka alla lästes igenom i titel, varpå de 
som hade relevant titel lästes i abstract, vilket resulterade i 68 stycken. Utifrån abstract valdes 
37 artiklar ut som verkade relevanta för studiens syfte och lästes sedan i sin helhet. Efter att 
ha läst de artiklarna valdes slutligen 13 artiklar ut som passade in i studiens syfte. För att hitta 
ytterligare relevant forskning granskades de valda artiklarnas referenser vilket resulterade i 3 
inkluderade artiklar. Ytterligare en artikel adderades genom tidigare kunskap om ämnet. 
Totalt innefattar studien 17 vetenskapliga artiklar. Sökningen i SSA resulterade i ett 
begränsat urval av artiklar då de flesta som var av intresse även kom med i sökningen som 
gjordes i ASSIA. I figur 2 nedan beskrivs urvalsprocessen. 
 

 
Figur 2 (Booth m.fl., 2016, s.143) 
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Sökord	
De valda begreppen i sökningen utgick från studiens frågeställningar: ”Vilka riskfaktorer 
föreligger för att utveckla depression hos äldre?” och ”Finns det några skillnader i 
riskfaktorer mellan kvinnor och män och hur kommer dessa till uttryck?”. För att få en 
bredare sökträff gjordes sökningen på engelska och med flera synonymer. I sökningen 
tillämpades Boolesk sökteknik för att få en så exakt träffbild som möjligt. Det innebär att 
olika tecken används för att inkludera och exkludera urvalet av artiklar (Booth m.fl., 2016). 
Nedan presenteras de begrepp som valts ut och den slutgiltiga sökraden: 
Begrepp: depression, elder*, old*, ”old people”, men, male*, women, female* gender, sex 
difference* och ”risk factor*” 
  
Sökrad: depression AND (elder* OR old* OR ”old people”) AND (((men OR male*) AND 
(women OR female*)) OR gender OR "sex difference*") AND ”risk factor*” 
 
Tabell 1 Slutgiltig sökning  

Datum Data-bas Sökrad År Träffar Urval 
titel 

Urval abstract Urval 
fulltext 

190403 ASSIA depression AND 
(elder* OR old* OR 
”old people”) AND 
(((men OR male*) 
AND (women OR 
female*)) OR 
gender OR "sex 
differenc*") AND 
”risk factor*” 

1993-2019 340 61 32 13  

190411 SSA depression AND 
(elder* OR old* OR 
”old people”) AND 
(((men OR male*) 
AND (women OR 
female*)) OR 
gender OR "sex 
differenc*") AND 
”risk factor*” 

1991-2019 86 7 5 0 

 
 
Analysmodell/tematisering	
För att analysera det insamlade materialet har tematisering använts som metod. Tematisering 
syftar till att identifiera signifikanta faktorer för att förstå ett visst fenomen eller 
problemområde (Booth m.fl., 2016). I ett första steg gjordes en kort sammanställning av 
artiklarna i följande kategorier: Författare/år, land/urval, design/metod, syfte och resultat. 
Därefter tematiserades artiklarnas resultat. Genom att granska ord och begrepp som 
förekommer tillsammans med andra ord skapas en grund för den tematiska analysen 
(Bryman, 2008). Ju oftare en företeelse eller ett ord förekommer desto större är sannolikheten 
att ett tema kan identifieras (Bryman, 2008). I denna studie tematiserades materialet genom 
granskning av förekommande begrepp i artiklarnas resultat. Därefter undersöktes förhållandet 
mellan begreppen varur olika teman utkristalliserades. Begreppen och tematiseringen utgick 
från studiens syfte och frågeställningar enligt ovan.   
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Tematiseringen resulterade i följande tre teman: 
-Förändringar (självständighet) (i sociala relationer) 
-Fysisk ohälsa (hos sig själv) (hos andra) 
-Sociala relationer  
 
Tabell 2 Exempel på sammanställning och identifiering av begrepp och teman beskrivs i den      
högra kolumnen i tabellen nedan. 

Författare/titel/år Land/urval Design/metod Syfte Resultat Teman 

Yoshihiro Kaneko, 
Yutaka Motohashi,. 
Hisanaga Sasaki, 
Masako Yamaji, 
 
Prevalence of 
Depressive 
Symptoms and 
Related Risk Factors 
for Depressive 
Symptoms among 
Elderly Persons 
Living in a Rural 
Japanese 
Community: a 
Cross-Sectional 
Study (2007) 

Japan 
2763 respondenter 
Kvinnor och män 
60+ 

Kvantitativ 
Enkätundersökning  
Logistisk analys 

Undersöka 
förekomsten av 
depression i ett 
landsbygdssamhälle 
i Japan och om 
sociala och familjära 
relationer är 
riskfaktorer. 

Största riskfaktorn 
för att utveckla 
depression visade 
sig vara sämre fysisk 
hälsa, men även 
irritation inom 
familjen var en 
riskfaktor. I Japan är 
det vanligt att leva 
tillsammans över 
generationer, vilket 
kan innebära en 
psykologisk stress 
för de äldre, som 
kan leda till 
depression. 

Fysisk ohälsa  

 

 

Sociala relationer 

 
Metoddiskussion	
Tillförlitlighet	
För att en studie ska uppnå en god kvalitet finns det vissa kriterier som bör vara uppfyllda, 
både i kvantitativa och kvalitativa studier. Bryman (2008) skriver hur kvalitativa studier bör 
uppfylla tillförlitlighet, som motsvarar validitet och reliabilitet i kvantitativa studier. Den 
aktuella studien har ett urval som består av framförallt kvantitativa studier, men analysen har 
varit av kvalitativ karaktär, vilket gör att vi har strävat efter att uppfylla tillförlitlighet i 
studien. Tillförlitlighet innefattar fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, möjlighet att 
styrka och konfirmera sina resultat samt pålitlighet.  
 
Trovärdighet innebär att studiens resultat är trovärdiga, vilket säkerhetsställs genom att 
forskningen har skett enligt de regler och riktlinjer som finns och att resultatet har 
rapporterats till undersökningspersonerna för att bekräfta att forskaren har uppfattat de på ett 
korrekt sätt. Den aktuella studien är en forskningsöversikt som sammanställer tidigare gjorda 
studier på problemområdet, vilket gör att det inte är möjligt att rapportera resultatet till 
undersökningspersonerna. För att sträva efter trovärdighet i den aktuella studien har 
undersökningen skett enligt de regler och riktlinjer som tas upp i den aktuella 
metodlitteraturen. Vi har även vid granskning av de inkluderade artiklarna försökt säkerställa, 
i den mån det redogjorts för detta, att forskarna har utfört undersökningarna enligt detta 
kriterium. Trovärdighet är ett kriterium som motsvarar validitet i kvantitativa studier. För att 
säkerställa validiteten, att mäta det som ämnas att mäta, är det viktigt att undersöka 
oberoende variablers påverkan på resultatet, exempelvis kön, ålder och etnicitet. Det finns 
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nämligen risk att andra faktorer än de som studien primärt undersöker påverkar ett visst 
samband och att sambandet därför inte nödvändigtvis behöver vara signifikant (Booth m.fl., 
2016). I den aktuella studien presenteras därför endast resultat som efter kontroll av 
oberoende variabler visar på en signifikant skillnad mellan de beroende variablerna.  
 
Överförbarhet handlar om hur pass överförbara studiens resultat är i en annan kontext eller i 
ett annat sammanhang (Bryman, 2008). Den föreliggande studien har strävat efter att kunna 
applicera resultatet i ett svenskt sammanhang. De inkluderade studierna kommer dock från 
olika länder, något som kan försvåra överförbarheten eftersom olika kulturella aspekter kan 
ha påverkat resultatet.  
 
Vi har genom hela forskningsprocessen varit medvetna om våra egna föreställningar och hur 
dessa kan ha påverkat urvalet av artiklar. Detta för att sträva efter det tredje kriteriet som 
innebär att forskaren ska kunna styrka och konfirmera sina resultat för att visa att hen inte 
medvetet styrt forskningen i en viss riktning. Det finns en vidare diskussion om hur ens egna 
föreställningar kan påverka forskningens resultat under avsnittet bias.  
 
För att uppnå pålitlighet i den aktuella studien har vi genomgående beskrivit vårt 
tillvägagångssätt, vi har även granskat de inkluderade artiklarnas tillvägagångssätt. Enligt 
Bryman (2008) krävs det att forskaren har beskrivit sina tillvägagångssätt, detta för att det ska 
vara säkert att forskningsprocessen är pålitlig och har skett på ett korrekt sätt.  
 
Bias		
Följande avsnitt tar upp olika aspekter gällande eventuella systemfel i datainsamling och 
analys, även kallat bias.  
 
Publiceringsbias innebär att artiklar som visar på signifikanta och positiva resultat tenderar att 
publiceras mer än icke-signifikanta och negativa resultat, vilket kan göra att resultat i 
forskningsöversikter blir missvisande. För denna studie är det svårt att påverka 
publiceringsbias då det handlar om vilka artiklar tidsskrifter väljer att publicera, eller att 
enskilda forskare inte väljer att publicera resultat som inte är positiva, det vill säga visar på en 
skillnad. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas icke-publicerade studier 
på området som kan ha visat på andra resultat. Publiceringsbias innefattar även databasbias, 
språkbias och lokaliseringsbias, vilket är sådant som rör insamlingen av data (Booth m.fl., 
2016). Sökningen efter artiklar har gjorts i två olika databaser. Fler databaser hade breddat 
sökningen och på så sätt skulle möjligen fler relevanta artiklar kunnat identifieras. De 
databaser som använts har dock det aktuella ämnet, socialt arbete, som upptagningsområde 
samt ytterligare relevanta ämnen som exempelvis omvårdnad och medicin. I sökningen har 
det sociala forskningsfältet eftersträvats, men relevanta artiklar från andra fält har också 
inkluderats, exempelvis omvårdnad och medicin. Endast artiklar skrivna på engelska och 
svenska inkluderades, då vi endast behärskar dessa två språk. I och med detta har eventuellt 
studier på andra språk som skulle kunnat varit relevanta utelämnats. Det var dock möjligt att 
utvidga sökningen i databasen till att också omfatta artiklar skrivna på andra språk men med 
engelsk titel och abstract. En sådan sökning genomfördes men gav bara två ytterligare träffar. 
Två artiklar fick också exkluderas då det inte gick att få tillgång till dessa i fulltext via Örebro 
universitet, detta innebär också en risk för bias.  
 
Booth m.fl. (2016) skriver om risk med bias i förhållande till litteratur som inte är 
vetenskapligt granskade artiklar. I sökningen av artiklar har endast vetenskapligt granskade 
artiklar inkluderats. Annan litteratur och forskning som skulle kunna vara relevant för att 
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besvara studiens frågeställningar, exempelvis böcker, rapporter och icke-vetenskapligt 
granskade artiklar, har inte undersökts och därmed kan ett bias i val av artiklar/litteratur 
identifieras. En större och bredare undersökning hade möjligen kunnat ge en mer nyanserad 
bild men med risken att den informationen inte skulle hålla samma vetenskapliga kvalitet.  
 
En annan typ av bias som kan identifieras är urvalsbias, vilket innebär att författaren ska 
undvika att endast inkludera artiklar som stödjer dennes hypotes. Vid urvalet av artiklar är det 
också viktigt att författaren är systematisk i processen och har tydliga inklusionskriterier för 
att inte endast inkludera artiklar som bekräftar hypotes eller är mest intressanta (Booth m.fl., 
2016). I denna studie har vi varit tydliga med våra inklusions- och exklusionskriterier och har 
systematiskt valt ut de artiklar som passar in i våra inklusionskriterier, oavsett om artiklarnas 
resultat visar på samband eller inte. Vi har dock bara inkluderat artiklar som innehåller våra 
sökord i titel eller abstrakt, vilket kan ha lett till att vi missat relevanta artiklar som kunde 
kommit med om vi granskat alla träffar i fulltext. Vi har strävat efter att presentera ett resultat 
som inte är vinklat åt en viss hypotes, utan har med artiklar som visar på olika resultat oavsett 
om de motsäger varandra eller är samstämmiga. Vi är dock medvetna om att vi under 
processen har burit med oss föreställningar som omedvetet kan ha påverkat urvalsprocessen.  
 
Styrkor	och	svagheter	
En styrka i den aktuella forskningsöversikten är insamlingsmetoden, som utgår från redan 
färdigt insamlat material. Vi hade själva inte haft möjligheten att samla in samma mängd 
material under den begränsade perioden, utan istället fått göra en helt annan typ av studie. 
Däremot hade en annan typ av insamlingsmetod, exempelvis intervjuer, gett oss möjlighet till 
att förstå hur äldre upplever sin psykiska hälsa mer på djupet. Studien har genomförts med 
hjälp av huvudsakligen kvantitativa studier och en integrativ studie. Från början var 
förhoppningen att kunna inkludera flera olika både kvantitativa och kvalitativa studier för att 
få en mer heltäckande bild av problemområdet, men under sökningsprocessen identifierades 
endast en relevant studie med inslag av kvalitativt material. Om studien inkluderat fler 
kvalitativa artiklar hade studien haft mer av en integrativ utgångspunkt, där resultatet 
förmodligen sett annorlunda ut och analysen varit djupare. En fördel med att bara ha 
kvantitativa artiklar är dock att det är lättare att jämföra dem mot varandra. En styrka hos de 
kvantitativa artiklarna är även att de har en högre generaliserbarhet än kvalitativa studier, då 
kvantitativa studier innefattar fler respondenter, där resultaten därför är mer representativa för 
en större population. 
 
Vidare är den genomarbetade och väl avgränsade sökraden en av studiens styrkor. Sökraden 
möjliggjorde en genomgång av alla sökträffar och alltså alla potentiellt relevanta artiklar. En 
bredare sökrad hade riskerat ett alltför stort antal träffar vilket hade försvårat en noggrann 
systematisk genomgång.  
 
En svaghet med studien är att ingen av artiklarna i resultatet kommer från Sverige eller något 
annat nordiskt land (en av forskningsöversikterna har dock inkluderat en studie från Norden). 
Troligen kan dock resultatet åtminstone i viss utsträckning vara överförbart även till en 
svensk kontext, bland annat för att det i Sverige finns en spridning vad gäller kultur och 
sociala förhållanden. Resultatet av artikelsökningen visar dock på att forskningen om äldre 
och depression är begränsad i Sverige.  
 
Bland de inkluderade artiklarna finns stor spridning vad gäller urvalsstorlek (som minst 190 
stycken och som mest 15000 stycken). Studierna skiljer sig alltså åt i omfattning vilket visar 
på en bredd i valet av studier, men även en svaghet då de blir svårare att jämföra med 
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varandra. Vissa av artiklarna inkluderar även yngre åldrar än 65 år. De flesta av dessa 
urskilde gruppen 65+ men de artiklar som inte gjorde det inkluderades ändå eftersom 
åldersgränserna ändå låg nära 65 år. Vi ville heller inte gå miste om intressant forskning som 
berör den valda gruppen.  
 
En svaghet som nämns ovan under rubriken bias är att endast två databaser användes vid 
sökningen. Hade fler databaser använts skulle möjligen fler relevanta artiklar inkluderats i 
resultatet. En styrka med databaserna är att de inkluderar inte bara artiklar från området 
socialt arbete utan även till exempel medicin och omvårdnad. Fördelen med det i förhållande 
till den aktuella studien är att det visar att problemet med depression hos äldre är 
mångfacetterat och att inte bara sociala faktorer har betydelse utan även medicinska faktorer 
och omvårdnadsaspekter.  
 
I sökningen av artiklar angavs ingen tidsbegränsning. Valet att inkludera artiklar från alla år i 
sökningen motiveras med att den tidigaste artikeln i sökningen skrevs 1992 och den tidigaste 
som inkluderades var från 1999. Detta ansågs vara en rimlig gräns på så sätt att dessa resultat 
bör åtminstone delvis kunna vara relevanta än idag, även om det finns en risk att resultaten 
inte har samma betydelse i vår tid som fynd publicerade mer nyligen.  
 
Forskningsetik	
I studier med respondenter bör forskaren ta hänsyn till fyra etiska aspekter: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren har informerat respondenterna om syftet med 
undersökningen, vilka moment som ingår, att undersökningen är frivillig och att de när som 
helst har rätt att hoppa av. Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ha gett sitt samtycke 
till att delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet berör vikten av att de uppgifter som 
samlas in om respondenterna behandlas med förtroende och försiktighet, samt att ingen 
obehörig ska ha tillgång till uppgifterna. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att 
uppgifterna endast ska användas till forskningsändamålet (Bryman, 2008). Generellt är det 
också viktigt att se till att forskningen inte försämrar den undersökta gruppens situation, till 
exempel äldre i samhället, eller att enskilda individer kommer till skada (Kvale, 2015). Vid 
en forskningsöversikt är dessa krav inte lika relevanta, då det material som används redan är 
befintligt forskningsmaterial och det därför inte finns några respondenter att direkt ta hänsyn 
till. Det material som har inkluderats i studien har granskats så gott det går utifrån de ovan 
nämnda etiska aspekterna. Detta är viktigt för att vi ska vara säkra på att de respondenter som 
deltagit i studierna inte på något sätt har skadats under datainsamlingen och att det finns ett 
tydligt syfte med undersökningen. Det har dock varit svårt att granska de etiska aspekterna 
kritiskt då alla artiklar inte presenterar sina etiska dilemman. 

Utöver detta är det för en systematisk forskningsöversikt viktigt at ta hänsyn till urval av 
artiklar och se till att resultaten framställs på ett representativt sätt (Forsberg och Wengström, 
2013). Detta diskuteras mer utföligt ovan under punkterna urval och bias. 

Resultat	
Nedan följer en sammanställning av den aktuella studiens resultat i form av en tabell som 
beskriver de undersökta studiernas syfte och resultat. 
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Tabell 3 (Tabellen är rangordnad efter artiklarnas publiceringsår). 
Författare/Artikelnam
n/År 

Urval Design och metod Syfte Resultat 

Grootheest D.S., 
Beekman A.T.F., & 
Deeg, D.J.H. 
 
Sex differences in 
depression after 
widowhood. Do men 
suffer more? (1999) 

Nederländer
na  
2626 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
55-85 år 

Kvantitativ 
Longitudinell studie  
Strukturerade intervjuer 
Multipel linjär regression  
 

Undersöka om det finns ett 
samband mellan depressiva 
symtom och att bli 
änka/änkling hos äldre. 
Undersökte även huruvida 
miljöfaktorer, såsom socialt 
stöd, ekonomi och 
hushållsfaktorer påverkade 
sambandet. 
 

Hos gifta kvinnor och män 
visar kvinnor högre 
depressiva symtom än 
män, men hos de som är 
änkor, visar resultatet inte 
på någon skillnad, 
däremot visar det att män 
som blir änkor ökar sina 
depressiva symtom, vilket 
innebär att män har större 
risk att få depression när 
de blir änkor. Resultatet 
visar även på att män 
tenderar att vara 
deprimerade längre tid när 
de har varit änkor, jämfört 
med kvinnor. Bland män 
och att bli änkling finns det 
ett samband mellan att ta 
emot instrumentellt stöd 
och högre depressiva 
symtom, men att ta emot 
ett känslomässigt stöd, 
större socialt nätverk och 
god inkomst förknippat 
med lägre depressiva 
symtom. Hos kvinnor och 
att bli änka finns det ett 
samband mellan att ta 
emot hjälp med hushållet 
och högre depressiva 
symtom, och ett större 
socialt nätverk och en god 
ekonomi är förknippat med 
lägre depressiva symtom.  

Fonda, S.J., Wallace 
R.B. & Herzog, A.R. 
 
Changes in Driving 
Patterns and 
Worsening Depressive 
Symptoms Among 
Older Adults (2001) 

USA 
4102 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
70+ 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Strukturerade intervjuer 
Logistisk regression 

Undersöker om 
förändringar i 
bilkörningsmönster är en 
riskfaktor för depression  

Personer som slutade 
köra hade större risk för 
depressiva symptom. För 
de som minskade sin 
körning ökade också 
riskerna för depression, 
men inte lika mycket som 
för de som slutade helt. 
För de som slutade köra 
mildrades inte symtomen 
om de hade en 
make/maka som körde 
dem. 

Osborn, D., Fletcher, 
A.E., Smeeth, L., 
Stirling, S., Bulpitt, 
C.J., Breeze, E., 
Nunes, M., Jones, D. 

Storbritannie
n  
14217 
respondente
r 

Kvantitativ 
Kohortstudie 
Enkäter 
Logistisk regression 
Multivariat analys 

Syftar att undersöka huruvida 
det finns ett samband mellan 
individers  fysiska hälsa, 
“socio-demographic” och 
sociala nätverk och att 

Depression är högst hos 
äldre personer. Personer 
som röker och har en 
sämre fysisk hälsa har 
högre risk att drabbas av 
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& Tulloch, A. 
 
Factors associated 
with depression in a 
representative sample 
of 14 217 people aged 
75 and over in the 
United Kingdom: 
Results from the MRC 
trial of assessment 
and management of 
older people in the 
community 
(2003) 

Kvinnor och 
män 
75+ 

utveckla depression. depression.  
Olika förluster i livet såsom 
skilsmässa, att behöva 
byta boende, sjukdom hos 
nära och kära var också 
förknippade med 
depression. 
Det starkaste riskfaktorn 
att utveckla depression var 
bristen på relationer, de 
som inte hade någon att 
prata med om sina 
problem hade tre gånger 
större risk att drabbas av 
depression än de som 
hade bra relationer.   
 
Könsskillnader skiljer sig 
dock beroende på "socio-
demographic" och olika 
fysiska riskfaktorer.  
 

Stimpson, J.P., 
Eschbach, K.M & 
Peek, K. 
 
Effect of Immigrant 
Status on Risk of 
Depressive Symptoms 
Associated with 
Spouse’s Chronic 
Conditions (2006) 

USA & 
Mexico 
1106 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65-99 år 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Sekundär data 
Logistisk regression 
Chi2 test 

Syftet med studien var att 
undersöka om äldre över 65 
år, med en make/maka som 
har kronisk sjukdom löpte 
högre risk att utveckla 
depressiva symtom, samt om 
detta skiljde sig beroende på 
invandrarstatus. 

Vanligast hos män att 
drabbas av depression till 
följd av sin makas 
kroniska sjukdom, samt 
hos de respondenter som 
var födda i USA 

Yoshihiro Kaneko, 
Yutaka Motohashi,. 
Hisanaga Sasaki, 
Masako Yamaji, 
 
Prevalence of 
Depressive Symptoms 
and Related Risk 
Factors for Depressive 
Symptoms among 
Elderly Persons Living 
in a Rural Japanese 
Community: a Cross-
Sectional Study (2007) 

Japan 
2763 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
60+ 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkätundersökning  
Logistisk regression 

Undersöka förekomsten av 
depression i ett 
landsbygdssamhälle i Japan 
och om sociala och familjära 
relationer är riskfaktorer. 

Största riskfaktorn för att 
utveckla depression 
visade sig vara sämre 
fysisk hälsa, men även 
irritation inom familjen var 
en riskfaktor. I Japan är 
det vanligt att leva 
tillsammans över 
generationer, vilket kan 
innebära en psykologisk 
stress för de äldre, som 
kan leda till depression. 

Choi, N.G. & Kim, J.S. 
 
Age Group Differences 
in Depressive 
Symptoms among 
Older Adults with 
Functional 
Impairments (2007) 

USA 
3035 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
55+ 
 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Strukturerade intervjuer 
Logistisk regression 

Undersöka 
åldergruppsskillnader i 
självrapporterade depressiva 
symtom bland äldre som har 
minst en begränsad ADL 
förmåga. 

Studiens resultat visar på 
att äldre personer över 75 
år, med en eller flera 
minskade ADL förmågor 
hade mindre risk att 
utveckla depression, 
medan äldre mellan 55-64 
år med samma 
förutsättningar hade större 
risk att utveckla 
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depression. Vanligare hos 
kvinnor i alla 
åldersgrupper.  

Russell, D. & Taylor, J. 
 
Living Alone and 
Depressive 
Symptoms: The 
Influence of 
Gender,Physical 
Disability, and Social 
Support Among 
Hispanic and Non-
Hispanic Older Adults 
(2009) 

USA 
947 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
60+ 

Kvantitativ 
Sekundärdata 
Multivariat analys 
T test 

Undersöker om att leva 
ensam är en riskfaktor för 
depression  

Äldre latinamerikanska 
män som bor ensamma 
löper större risk att bli 
deprimerade än 
latinamerikanska män som 
inte lever ensamma. 
 
Latinamerikanska män 
som bor ensamma löper 
större risk för depression 
än latinkvinnor. 
 
Latinkvinnor som bor 
ensamma upplever mer 
stöd från sina nätverk 
vilket betyder att de har ett 
socialt skydd mot 
depression. 
 
De som har ett fysiskt 
funktionsnedsättning och 
bor ensamma löper också 
större risk för depression.  
 
De som bor ensamma och 
upplever att deras nära 
och kära inte stöttar har 
större risk för depression 
än de som upplever att 
nära och kära stöttar. 

Tiedt, A.D.  
 
The Gender Gap in 
Depressive Symptoms 
Among Japanese 
Elders: Evaluating 
Social Support and 
Health as Mediating 
Factors (2010) 

Japan 
3807 
respondente
r 
Kvinnor och 
män  
65+ 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Strukturerade intervjuer  
T-test  
OLS regression 
 

Undersöka sambandet mellan 
kön och depressiva symtom 
bland japanska äldre med 
fokus på om socialt stöd och 
fysisk hälsa är riskfaktorer för 
att utveckla depression 

Resultatet visar att kvinnor 
tenderar att drabbas mer 
av depression, men att 
män riskerar att drabbas 
hårdare av faktorer som 
sämre fysisk hälsa och 
minskad rörlighet 
 
Det visar även på att 
kvinnor riskerar att 
drabbas hårt av 
hushållsförändringar, då 
de ställs inför större 
rollförändringar jämfört 
med män, medan män 
som överlever sin maka 
riskerar att drabbas av 
depression pga 
förändrade ansvarsroller i 
hemmet.  
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Lin, P-C. &  Wang, H-
H. 
 
Factors associated 
with depressive 
symptoms among 
older adults living 
alone: An analysis of 
sex difference (2011) 

Taiwan 
190 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65+ 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkäter 
Logistisk regression 
 
 

Undersöker förekomsten av 
depression och 
bakomliggande riskfaktorer att 
utveckla depression hos äldre 
kvinnor och män som bor 
ensamma 
 

Kvinnor är mer 
deprimerade än män, och 
kvinnor över 85+ med 
mindre social support 
löper större risk för 
depression. Riskfaktorer 
för äldre män som bor 
ensamma att utveckla 
depression är 
utbildningsnivå, religiös 
uppfattning, 
självuppskattad hälsonivå, 
antal kroniska sjukdomar 
och socialt stöd. 

Gureje, O., Oladeji B. 
& Abiona T. 
 
Incidence and risk 
factors for late-life 
depression in the 
Ibadan Study of 
Ageing (2011) 

Nigeria 
1408 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65+ 
 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Strukturerade intervjuer 
Poission distribution  
Logisktisk regression 
Chi2 
t-test 

Presentera riskfaktorer för 
depression hos (community 
dwelling) Nigerianer 

För kvinnor, inte män, så 
finns ökad risk att utveckla 
depression om de bor på 
landet eller har få sociala 
nätverk. Kvinnor hade 
60% högre risk att 
utveckla depression än 
män. Under den 3års 
period som studien 
gjordes hade hälsostatus 
ingen påverkan på risken 
att få depression hos 
någon av könen. 

Michikawa, T., 
Nishiwaki, Y., Saito, 
H., Mizutari, K. & 
Takebayashi, T. 
 
Tinnitus preceded 
depressive symptoms 
in community-dwelling 
older Japanese: A 
prospective cohort 
study (2013) 

Japan 
340 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65+ 

Kvantitativ  
Kohortstudie 
Strukturerade intervjuer 
Poisson regression 
Chi 2 
T-test 

Vill ta reda på om tinnitus 
föregår utvecklingen av 
depression hos äldre 

Ökad risk för depression 
hos män med tinnitus men 
inte hos kvinnor 

Sonnenberg, C.M., 
Deeg, D.J.H.,Tilburg, 
T.G.,Vink, D., Stek, 
M.L. &  Beekman, 
A.T.F.  
 
Gender differences in 
the relation between 
depression and 
social support in later 
life (2013) 

Nederländer
na  
2823 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
55-85 år 

Kvantitativ 
Longitudinell studie  
Strukturerade intervjuer 
Logistisk regression 
Chi 2 test 

Undersöka sambandet mellan 
socialt stöd och depression, 
hos äldre. 

Könsskillnader i socialt 
stöd var att det är 
vanligast att män har en 
partner i hushållet, och att 
kvinnor får mer 
känslomässigt stöd. 
 
Resultatet visar på att 
både män och kvinnor 
som lever ensamma och 
har ett litet socialt nätverk 
riskerar att drabbas av 
depression, men att 
bristen på känslomässigt 
stöd är en stark riskfaktor 
för män, medan bristen 
sociala interaktioner är en 
riskfaktor för kvinnor.  
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Att leva utan partner och 
ha ett litet socialt nätverk 
är en riskfaktor för män, 
men inte för kvinnor.  

Tani, Y., Sasai, Y., 
Haseda, M., Kondo, K. 
& Kondo, N. 
 
Eating alone and 
depression in older 
men and women by 
cohabitation status: 
The JAGES 
longitudinal survey 
(2015) 

Japan 
37000 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65+ 
 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Enkäter 
Poisson regression 
 

Undersöker sambandet 
mellan att äta ensam och 
depression i olika 
samlevnadskontexter. 

Visar att män som inte 
lever i en parrelation och 
äter ensam löper större 
risk för depression 
 
Signifikant förhållande 
mellan kvinnor som lever i 
parrelation men äter 
ensamma och depression. 

Bookwala., J. 
 
Confidant Availability 
(In)Stability and 
Emotional Well- Being 
in Older Men and 
Women (2016) 

USA 
4631 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
63-67 år 

Kvantitativ 
Longitudinell studie 
Enkäter 
Linjär regression 
Chi2 
 

Studien tittar på hur stabilitet 
och förändring i nära familj 
och kompisrelationer påverkar 
äldres välbefinnande 
(depression). 

De personer med nära och 
stabila relationer var minst 
deprimerade. De som 
skaffade sig en nära 
vän/familj fick minskad 
depression. Förlust av 
familjemedlem ökade 
depression. Starkare 
koppling hos kvinnor för 
att de har mer nära 
relationer än män. En 
anledning till varför nära 
relationer är mindre 
känsligt för män kan vara 
att de är mer självständiga 
och inte haft lika många 
relationer som kvinnor. 

Choi, N.G., DiNitto, 
D.M., Marti, C.N. & 
Conwell, Y. 
 
Physical Health 
Problems as a Late-
Life Suicide 
Precipitant: 
Examination of 
Coroner/Medical 
Examiner 
and Law Enforcement 
Reports (2017) 

USA 
16924 
respondente
r 
Kvinnor och 
män 
65+ 
 

Kvantitativ  
Dödsrapporteringssystem 
Logistisk regression 
Chi2 
 

Undersöker bakomliggande 
orsaker till att personer begick 
suicid. 

Både fysisk ohälsa och 
depression var riskfaktorer 
för att begå suicid. 50% av 
de som begick suicid 
gjorde det pga fysisk 
ohälsa. Högre suicidtal 
bland män. De som hade 
fysisk ohälsa och begick 
suicid var mer benägna att 
vara deprimerade, mer 
hos män. Andelen som 
hade cancer och begick 
suicid var större hos män. 
Även att känna hopplöshet 
genom att förlora friheten, 
körkort etc. 

 

Tematisk	analys	
Analysen är indelad i tre olika teman med ytterligare underteman. De teman som berörs är 1) 
Förändringar, som handlar om riskfaktorer för depression vid förändring i parrelationer och 
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vid minskad självständighet, 2) Fysisk ohälsa, som handlar om riskfaktorer vid fysisk ohälsa 
hos sig själv och hos sin partner samt 3) Sociala relationer, som tar upp olika relationella 
aspekter och dess påverkan på depression. 
 
Förändringar	
Förändringar	i	relationer	
Flera av författarna visade att en riskfaktor för att utveckla depression hos äldre är 
förändringar i parrelationer, såsom att bli änka eller änkling (Van Grootheest m.fl., 1999; 
Tiedt, 2010; Choi och Kim, 2007). En av författarna, Van Grootheest m.fl. (1999), kom fram 
till att gifta äldre kvinnor uppvisar mer depressiva symtom jämfört med gifta män. Vid förlust 
av partner finns en ökad risk för depression hos både kvinnor och män men risken är högre 
för männen. Dessutom tenderar männen att drabbas av mer långsiktiga depressiva symtom, 
jämfört med kvinnor som vanligtvis blir mindre deprimerad med tiden. Det finns dock en 
oenighet i artiklarna vad gäller förlust av partner som riskfaktor för att utveckla depression. 
Osborn m.fl. (2003) undersökte förändringar i relationen såsom att förlora sin partner eller 
separera och fann till skillnad från ovan nämnda författare inte att detta var en riskfaktor. 
Istället framhöll Osborn m.fl. (2003) andra faktorer såsom ett bristande självförtroende hos 
den äldre. 
 
Det är inte bara förändringar i parrelationen som kan vara riskfaktorer för äldre att drabbas av 
depression. Förändringar i relationer kan även innebära förlust av nära och kära. Förlust av en 
familjemedlem eller en nära vän kan öka risken för äldre att utveckla depressiva symtom 
(Bookwala, 2016). Bookwala (2016) undersökte förekomsten av depression under cirka 15 år 
i fyra olika grupper: 1) de som under perioden hade en nära anhörig i familjen, 2) de som 
saknade en anhörig i familjen, 3) de som förlorade en nära anhörig i familjen, 4) de som 
erhöll en nära anhörig i familjen. Både den grupp som under perioden förlorat en nära 
anhörig i familjen och de som under perioden saknade en anhörig i familjen visade på ökade 
depressiva symtom i slutet av perioden. I alla de fyra grupperna hade kvinnor en signifikant 
högre risk för depressiva symtom än män och den största skillnaden fanns i gruppen som 
saknade en nära anhörig i familjen. Enligt denna studie har alltså framförallt kvinnor som 
saknar nära anhörig i familjen en högre risk för depressiva symtom än män. Studien 
undersökte även betydelsen av vänner som nära anhöriga och visade att de personer som i 
slutet av 15-årsperioden hade förlorat, funnit eller aldrig haft en vän som nära anhörig hade 
en högre risk för depressiva symtom jämfört med de som hela tiden hade en nära vän 
tillgänglig. Återigen var det kvinnor som hade högre risk för depressiva symtom i alla fyra 
grupper.  
 
Självständighet	
En annan riskfaktor för äldre att utveckla depression är upplevelsen av att inte längre vara 
självständig, utan ständigt vara i behov av stöd från andra. Äldre som är i behov av stöd från 
familjemedlemmar, till exempel vuxna barn, kan riskera att utveckla depression. De kan 
uppleva att de tappat kontrollen över sitt liv och inte längre kan vara en förälder till sina barn, 
utan istället blir beroende av sitt barn. För både män och kvinnor är det en riskfaktor att 
behöva ta emot stöd från sina nära anhöriga (Tiedt, 2010; Van Grootheest m.fl., 1999). Van 
Grootheest m.fl. (1999) visade på skillnader i vilka faktorer som har betydelse för kvinnor 
respektive män att utveckla depression vid förlust av självständighet. För männen handlade 
det om att ta emot intimt stöd, medan det hos kvinnor handlade om att behöva ta emot 
hushållshjälp. Tiedt (2010) skriver dock att det i Japan är vanligast att äldre kvinnor och inte 
män som är i behov av intimt stöd från sina barn riskerar att drabbas av depressiva symtom.  



22	

Förändringar i att kunna leva självständigt kan komma till uttryck på olika sätt, men vanligt 
hos äldre är att den fysiska förmågan försämras. Äldre med svårigheter med ADL (activities 
of daily living) riskerar att drabbas av depressiva symtom, vilket är signifikant hos både 
kvinnor och män (Choi och Kim, 2007). Äldre män som får försämrad fysisk förmåga 
riskerar dock att drabbas av mer akuta depressiva symtom, jämfört med kvinnor (Tiedt, 
2010). Skillnader i hur de depressiva symtomen kommer till uttryck skiljer sig beroende på 
ålder hos könen. Hos kvinnor tycks det inte finnas någon signifikant skillnad i de depressiva 
symtomen beroende på ålder, utan depression på grund av svårigheter med ADL förmågor är 
lika vanligt hos kvinnor i åldrarna 55-75+. Hos män däremot finns det en signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna 75 år och 55-64 år, där det är vanligare att den yngre åldersgruppen 
drabbas av depression till följd av svårigheter med ADL-förmågor jämfört med de äldre 
(Choi och Kim, 2007). Att inte längre kunna bo hemma i sitt eget hus är ett annat närliggande 
exempel som lyfts av Osborn m.fl. (2003).  

Att inte längre kunna köra bil kan också vara en riskfaktor, eftersom en del då inte längre 
känner sig självständiga (Choi m.fl., 2017; Fonda m.fl., 2001). En studie som undersökte 
detta över tid fann att äldre som slutade köra bil helt eller som minskade sin körning hade 
ökad risk att utveckla depression jämfört med de som kunde fortsätta köra. Risken minskade 
inte för de som slutade köra men istället hade en partner som kunde köra (Fonda m.fl., 2001). 
 
Fysisk	ohälsa	
En förekommande riskfaktor för depression hos den äldre befolkningen är fysisk ohälsa. Det 
finns en samstämmighet i majoriteten av artiklarna att fysisk ohälsa påverkar den psykiska 
hälsan negativt (Stimpson m.fl., 2006; Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Choi och Kim, 2007; 
Tiedt 2010; Lin och Wang, 2011; Michikawa m.fl., 2013; Osborn m.fl., 2003). Detta stämmer 
överens med det som Gale m.fl. (2011) kommer fram till i sin forskningsöversikt. En treårig 
studie från Nigeria kom däremot fram till att hälsostatus inte påverkade uppkomsten av 
depression under perioden (Gureje m.fl., 2011). 
 
Följande avsnitt kommer behandla risken för depression hos äldre med fysisk ohälsa och om 
nära anhörig blir sjuk så som cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, kronisk smärta etc. Vi berör 
även funktionsnedsättning uppdelat i större funktionsnedsättning och tinnitus. 
 
Egen	hälsa		
Osborn m.fl. (2003) kommer fram till att äldre personer med två eller fler allvarliga fysiska 
sjukdomar har en högre risk att drabbas av depression än de som bara har en sjukdom. De 
som endast har en allvarlig sjukdom har dock samma odds för depression som dem utan 
fysisk sjukdom. Andra studier som också framför att fysisk sjukdom är en risk för depression 
hos äldre (Lin och Wang, 2011; Tiedt, 2010), har till skillnad från Osborn m.fl. (2003) inte 
undersökt skillnad i förekomst av depression mellan att ha endast en eller flera sjukdomar. I 
jämförelse mellan åldersgrupperna 55-64, 65-74 och 75+ med fysisk funktionsnedsättning 
löper de i åldersgruppen 75+ minst risk för depression, både hos kvinnor och män och 
samtidigt ökar risken för depression med antalet sjukdomar hos nämnda åldersgrupper (Choi 
och Kim, 2007). Detta är något som liknar det Osborn m.fl. (2003) kom fram till, att risken 
för depression är högre vid två eller fler fysiska sjukdomar.  
 
En risk hos personer som är äldre, deprimerade och har fysisk ohälsa är att begå suicid 
(Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Choi m.fl., 2017). Enligt en amerikansk studie av 17.000 
suicidfall fann man att bland personer över 65 år som begått suicid, gjorde 50% det på grund 
av fysisk ohälsa, till skillnad från de yngre åldrarna där det är betydligt färre. De som hade 
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fysisk ohälsa var mer benägna att vara deprimerade än de som inte hade fysisk ohälsa, både 
hos kvinnor och män och den största gruppen med fysisk ohälsa som anledning till suicid var 
gruppen 85+. Risken att begå suicid var högre bland män och det var även en större andel 
män än kvinnor som uppvisade depressiva symtom (Choi m.fl., 2017). Många av de som 
begick suicid lämnade efter sig suicidbrev, som exemplifieras i artikeln och nedan 
presenteras några citat från dem: 

 
“Just existing is no way to live. Don’t want to burden  
you all with my health issues any longer”  
(82-year-old white male). 
(Choi m.fl., 2017, s.363) 
 
“Life for me is a struggle and I cannot function.  
I appreciate all you [family] have done for 
me. This is sad because of the problems  
I am causing my family and not providing  
better for them” (75-year-old white male). 
 (Choi m.fl., 2017, s.363) 
 
“too much pain, too 
many pills, too little relief; I am sorry for having to end this 
way. I love you [son] very much.” (81-year-old white male). 
 (Choi m.fl., 2017, s.362) 

 
 
Konsekvenserna av fysisk ohälsa skiljer sig mellan kvinnor och män. Bland personer med 
olika grad av funktionsnedsättning och i behov av stöd för att klara av vardagen är det 
vanligare att kvinnor drabbas av depression, medan män tenderar att uppleva djupare och mer 
akut depression än kvinnor (Tiedt, 2010), vilket också diskuteras under rubriken 
självständighet. En japansk studie som undersökt risken för depression bland äldre med eller 
utan tinnitus visar att män som har tinnitus löper större risk än män utan tinnitus att drabbas 
av depression. Samma förhållande bland kvinnor visar dock inte på någon signifikant risk 
(Michikawa m.fl., 2013). Detta kan jämföras med det som Gale m.fl., (2011) kommer fram 
till i sin forskningsöversikt, då de menar att äldre män med större fysisk funktionsnedsättning 
löper högre risk för depression än kvinnor. 
 
Hälsa	hos	andra	
Äldre personer vars partner drabbas av sjukdom har en ökad risk att drabbas av depression 
(Stimpson m.fl., 2006; Osborn m.fl., 2003), och allvarlighetsgraden på partnerns sjukdom 
påverkar graden av depression (Stimpson m.fl., 2006). I en studie från USA jämfördes 
depression mellan inrikes- och utlandsfödda (icke-latinamerikaner vs. latinamerikaner) vars 
partner drabbats av kronisk sjukdom. De kommer fram till att äldre män och kvinnor som är 
födda i USA löper högre risk att drabbas av depression än de som är utlandsfödda (65% för 
män och 47% för kvinnor), medan de utlandsfödda inte hade någon signifikant ökad risk för 
depression (Stimpson m.fl., 2006). 
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Sociala	relationer	
Ensamhet	och	socialt	stöd	
Det finns en samstämmighet hos artikelförfattarna till de inkludera studierna att bristande 
stabila eller nära relationer kan vara en riskfaktorer för äldre att drabbas av depression. Äldre 
som bor ensamma och inte får ett tillräckligt socialt stöd från sina vänner eller familj har 
högre risk jämfört med de som bor ensamma men ser sina sociala relationer som stöttande 
(Russel & Taylor, 2009; Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Bookwala, 2016; Osborn m.fl., 
2003). Osborn m.fl. (2003) har dock i sin studie kommit fram till att det inte är ensamheten i 
sig som är en riskfaktor för att drabbas av depression, utan bristen på sociala relationer. De 
kom fram till att de som inte hade någon att prata med om sina bekymmer löpte tre gånger så 
stor risk för depression jämfört med de som hade två eller fler nära relationer. Oddsen för de 
som bara hade en nära relation låg nära de som hade två eller flera nära relationer, vilket 
betyder att de som inte har någon att prata med alls är i främsta riskzonen för depression. 
Detta är något som stämmer överens med fynden i den systematiska forskningsöversikten 
som Schwarzback m.fl. (2013) genomfört, det vill säga att brist på sociala relationer kan vara 
riskfaktor för att drabbas av depression.  

En studie som undersökt om ensamhet är en riskfaktor för depression hos äldre 
latinamerikanska samt icke-latinamerikanska män och kvinnor kom fram till att både äldre 
latinamerikanska och icke-latinamerikanska män som lever ensamma har större risk att 
drabbas av depression jämfört med de som lever tillsammans med sin partner eller barn. 
Studien visar även på skillnader mellan latinamerikanska män och kvinnor som bor ensamma 
där män hade högre risk att drabbas av depression samtidigt som kvinnor rapporterar högre 
socialt stöd än män i samma livssituation (Russel & Taylor, 2009 ). Kvinnor visar sig ha fler 
stabila relationer och ett större behov av sociala relationer, jämfört med män (Bookwala, 
2016; Sonnenberg m.fl., 2013). I en longitudinell studie från Nederländerna som undersökte 
hur frånvaro av sociala relationer är kopplade till depression uppvisade 16,6 % av kvinnorna 
och 9,7 % av männen depressiva symtom till följd av bristande sociala relationer. Både hos 
kvinnor och män fanns det ett signifikant samband mellan att inte ha en partner i hushållet 
och ett litet socialt nätverk och att drabbas av depression. Män visade sig vara mer sårbara 
om de inte fick ett känslomässigt stöd, medan kvinnor var mer sårbara om de hade bristande 
sociala relationer. Vid uppföljning 13 år senare fann man ett signifikant samband mellan att 
bo ensam och ha ett litet socialt nätverk och drabbas av depression: Detta gällde dock bara för 
män, inte hos kvinnor (Sonnenberg m.fl., 2013). Likt det som Russel och Taylor (2009) kom 
fram till visar även denna studie på att män är i riskzonen att drabbas av depression på grund 
av ensamhet och ett bristande socialt nätverk. Dock finns det skillnader mellan studierna då 
Russel och Taylor (2009) inte tar upp samma bakomliggande faktorer till varför ensamhet 
hos äldre män är kopplat till depression som Sonnenberg m.fl. (2013). Russel och Taylor 
(2009) begränsar faktorerna till partner och barn medan Sonnenberg m.fl. (2013) även 
undersöker hur det sociala nätverket i sin helhet och dess påverkan på depressiva symtom hos 
äldre som bor ensamma. Detta är likt det som både Osborn m.fl. (2003) och Schwarzbach 
m.fl. (2013) kommer fram till, att det inte är de äldres livssituation som är risk för äldre att 
drabbas av depression, utan snarare bristen på sociala kontakter. 

Samtidigt som ovanstående författare kommer fram till att män som bor ensamma är den 
mest sårbara gruppen för att drabbas av depression har andra författare kommit fram till 
motsatsen, att kvinnor är i en högre riskzon. En studie gjord i Taiwan har kommit fram till att 
kvinnor som bor ensamma visar sig ha mer depressiva symtom än män i samma situation och 
att många av dessa kvinnor var änkor. Hos både män och kvinnor som bor ensamma fanns 
det ett signifikant samband mellan bristande socialt stöd och depressiva symtom, men att 
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kvinnor drabbas hårdare (Lin & Wang, 2011). Att kvinnor drabbas hårdare av ett bristande 
socialt nätverk är också något som författarna Gureje m.fl. (2011) också framhåller. De 
menar att kvinnor med mindre socialt nätverk har högre risk att drabbas av depression medan 
samma förhållande inte gäller för män. Vidare har studien, som är gjord i Nigeria, kommit 
fram till att förekomsten av depressiva symtom hos kvinnor kan skilja sig beroende på var de 
bor. Studien visar på ett signifikant samband för kvinnor som bor i landsbyggdsamhällen att 
drabbas av depression, jämfört med kvinnor som bor i stadssamhällen. Samma förhållande 
mellan män var inte signifikant.  

En studie från Japan visade att det var vanligt med låg interaktion hos äldre och att 40 % av 
de som deltog i studien hade mindre än en social interaktion i veckan. En fjärdedel av 
studiedeltagarna hade suicidala tankar och studien kom fram till att både låg support från 
familj och suicidala tankar är risk för depression (Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007). I Japan är 
suicidrisken högre bland äldre som bor tillsammans med yngre generationer. Det är vanligt 
att äldre i Japan upplever att de inte har någon i familjen som vill/kan lyssna på deras oro och 
tankar och ingen i familjen som tar hand om dem. Ensamhet är en riskfaktor för depression 
hos de äldre och en vanlig upplevelse är att de inte har någon familjemedlem som trogen 
följeslagare. Upplevelsen av irritation inom familjen, ensamhet i det dagliga familjelivet och 
ett betungande vardagligt familjeliv var också känslor som hos de äldre kunde utgöra 
riskfaktorer för att drabbas av depression. Enligt Yoshihiro Kaneko m.fl. (2007) verkar det 
således som att känslan av ensamhet och att inte ha någon att prata är riskfaktorer för att 
utveckla depression hos äldre. Detta stämmer överens med det Osborn m.fl. (2003) och även 
Schwarzbach m.fl. (2013) har kommit fram till i sina forskningsöversikter, där de menar att 
äldre som inte har någon att prata med om sina bekymmer löper större risk för att drabbas av 
depression.  
 
Äta	ensam	
Risken att drabbas av depression verkar också påverkas av om äldre äter ensamma eller inte. 
Det finns ett signifikant samband för män som bor ensamma och äter ensamma och att 
drabbas av depression. Hos kvinnor som bor tillsammans med andra finns det ett samband 
mellan att äta ensam och att drabbas av depression (Tani m.fl., 2015). 

Teoretisk	analys	
Nedan följer en analys av resultatet, utifrån de teoretiska ugångspunkter som presenterades 
under teoriavsnittet. Vi kommer inte tematisera efter teori, utan ser de som överlappande och 
kommer användas löpande genom analysen.  
 
Riskfaktorer för äldre att utveckla depression tycks enligt flera författare vara förändringar i 
parrelationer, till exempel att bli änka eller änkling (Van Grootheest., A.T.F. Beekman., M.I. 
Broese van Groenou., D.J.H. Deeg, 1999, Andrew D. Tiedt, 2010, Choi, N.G. & Kim, J.S, 
2007). Van Grootheest m.fl. (1999) kom i sin studie fram till att både kvinnor och män 
riskerar att utveckla depression till följd av att bli änka/änkling men att de påverkas av olika 
faktorer. Det är vanligt att män som blir änkling drabbas av depression när de är i behov av 
intimt stöd, medan kvinnor löper stor risk att drabbas om de är i behov av hushållshjälp. 
Enligt rollteorin är en del av åldrandeprocessen olika rollförändringar, vilket kan innebära 
rollförluster för den äldre, såsom att förlora sin partner eller att flytta från en roll till en annan 
(Tornstam, 2010). Det som sker vid förlust av partner kan således ses som en rollförlust för 
både kvinnor och män. Skillnaderna i de faktorer som leder till att män och kvinnor drabbas 
av depression kan förstås utifrån att det finns olika rollförväntningar på kön utifrån de normer 
som samhället konstruerat. Utifrån ett genusperspektiv kan rollen som åldrande se olika ut för 
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män och kvinnor beroende på tidigare genuserfarenheter där kvinnor förväntas bete sig på ett 
visst sätt och män på ett annat (Tornstam, 2010; Sörensdotter, 2017). Det kan således tänkas 
att män och kvinnor drabbas av depression på grund av att de inte har tidigare erfarenheter av 
den nya rollen, som i detta fall innebär ett ökat behov av andra.  
 
Forskning pekar även på att faktorer som ett bristande självförtroende hos den äldre kan vara 
en riskfaktor för att drabbas av depression (Osborn m.fl., 2003). Som tidigare nämnts visar 
resultatet att mottagandet av intimt stöd och hushållshjälp är risker att drabbas av depression 
(Van Grootheest, m.fl., 1999). För både män och kvinnor är det riskfaktorer att vara i behov 
av stöd från sina nära anhöriga, detta på grund av att de inte längre känner sig självständiga 
utan är i behov av hjälp från sina barn (Andrew D. Tiedt, 2010; Van Grootheest., m.fl., 1999). 
Utifrån sammanbrottsteorin triggas sammanbrott hos den äldre i mötet med vården då den 
nya samspelspartnern påverkar den äldres självuppfattning. Det kan handla om att 
vårdpersonalen behandlar den äldre som mindre kompetent då den inte klarar av att ta hand 
om sin hygien eller hushållet. Om den äldre införlivar detta hos sig själv kan det leda till att 
den ser sig själv som sjuk och otillräcklig vilket ökar mottagligheten för sammanbrott och 
spiralen är igång (Tornstam, 2010). Rollteorin menar att om äldre identifierar sig utifrån 
samhällets negativa attityder om äldre kan det leda till att de inte utnyttjar sina förmågor, utan 
riskerar en nedgång både psykiskt och fysiskt (Mårtensson, 1979). Depressionen kan i det här 
fallet ses som ett sammanbrott hos den äldre, vilket är ett resultat av att den äldre har 
identifierat sig själv med rollen som sjuk och otillräcklig, på grund av att de är i behov av 
hjälp från andra, både från vårdpersonal och familjen. Om den äldre identifierar sig med 
samhällets negativa attityder riskerar de som föreskrivet en psykisk nedgång, vilket kan 
förklara den äldres bristande självförtroende, som i sin tur kan leda till depression.  
 
Hos både kvinnor och män tycks en försämrad fysisk hälsa påverka förekomsten av 
depression (Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Choi, Ninitto m.fl., 2017). Aktivitetsteorin säger 
att det är viktigt med fortsatt aktivitet för fortsatt lyckligt åldrande (Mårtensson, 1979). Att ha 
ett aktivt liv är viktigt för den äldre, för att bibehålla en positiv självbild och för att se sig 
själv som värdefull och behövd (Tornstam, 2010). I och med att äldre drabbas av fysisk 
ohälsa och minskad rörlighet kan det antas att de inte längre har förmågan att leva ett lika 
aktivt liv som tidigare, vilket enligt aktivitetsteorin är viktigt. Att de äldre inte längre kan leva 
ett aktivt liv gör också enligt aktivitetsteorin att de inte känner sig lika värdefulla och 
behövda som tidigare. Detta påverkar deras självbild, vilket i sin tur gör att deras psykiska 
hälsa drabbas. Utifrån aktivitetsteorin kan förekomsten av depression hos äldre med fysisk 
sjukdom således förstås som en följd av minskad förmåga att leva ett aktivt liv.  
 
Forskning pekar även på att män som drabbas av fysisk sjukdom och försämrad rörlighet 
löper större risk för djupare och akutare depression och på grund av det begå suicid 
(Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Choi m.fl., 2017). En förklaring till att män drabbas hårdare 
än kvinnor av fysiska sjukdomar kan ges utifrån ett genusperspektiv. Utifrån ett 
genusperspektiv kommunicerar män och kvinnor på olika sätt där män tenderar att skapa 
relationer genom fysisk aktivitet medan kvinnor skapar relationer genom språket (Maltz & 
Borkers, ref. i Wood, 1996). När män får försämrad rörlighet kan det tänkas att män också får 
en minskad förmåga att upprätthålla sina fysiska aktiviteter vilket i sin tur kan göra att de får 
svårt att bevara sina sociala relationer. För kvinnor däremot, kan det tänkas att de inte 
drabbas lika hårt som män eftersom de enligt genusperspektivet upprätthåller sina relationer 
genom språket och därför inte går miste om relationer på grund av minskad rörlighet. 
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Både forskningsöversikten av Schwarzbach m.fl. (2013) och den aktuella studiens resultat 
pekar på att bristande sociala relationer påverkar depression. Det gemensamma i studiernas 
resultat tycks vara att det inte är de äldres livssituation, exempelvis att leva ensam, som är en 
riskfaktor att drabbas av depression, utan snarare bristen på sociala relationer. Både 
Schwarzbach m.fl. (2013), Osborn (2003) och Yoshihiro (2007) kommer fram till att de äldre 
som inte har någon att prata med löper stor risk att drabbas av depression. Rollteorin och 
aktivitetsteorin förklarar att faktorer som pensionering kan ses som en social förlust för äldre 
då det organiserade sociala nätverket upphör. Rollförlusten kan i sin tur, enligt 
sammanbrottsteorin, leda till en ökad mottaglighet eller skörhet hos den äldre för att drabbas 
av socialt sammanbrott (Tornstam, 2010). Det kan tänkas att de äldre har varit med om en 
rollförlust i och med pensionering, då de förlorat många strukturella sociala nätverk, vilket i 
sin tur kan tänkas innebära mindre sociala relationer. Förlusten av ett strukturerat 
sammanhang, som exempelvis arbete, hos den äldre kan förklara risken att drabbas av 
depression, eftersom de enligt sammanbrottsteorin löper större risk för en ökad mottaglighet 
eller skörhet att drabbas av ett socialt sammanbrott.  

Diskussion	
Syftet med den aktuella studien har varit att undersöka riskfaktorer för att utveckla depression 
hos äldre, samt om det finns några skillnader i riskfaktorer mellan kvinnor och män och hur 
dessa kommer till uttryck. Vårt resultat visar att det finns en rad riskfaktorer för äldre att 
drabbas av depression, vilka har sammanfattats i tre olika teman: förändringar, fysisk hälsa 
och sociala relationer. Resultatet pekar på att förändringar såsom att förlora sin partner och 
förlorade fysiska förmågor är riskfaktorer för äldre att drabbas av depression liksom brister i 
det sociala nätverket.  
 
Kommunernas	ansvar 
Flera av studierna visar att brist på sociala relationer är en risk för depression (Osborn m.fl., 
2013; Yoshihiro Kaneko m.fl., 2007; Lin & Wang, 2011; Gureje m.fl., 2011; Sonnenberg 
m.fl., 2013; Russel & Taylor, 2009). Kombinationen av minskade sociala nätverk och ett 
individualistiskt samhälle som Tornstam (2010) skriver om är negativt ur den aspekten. Det 
kan tänkas att äldre som vill vara självständiga inte tar emot den hjälp de behöver, samtidigt 
lever de i en tid i livet då det sociala nätverket ofta minskar. Kombination av att vilja vara 
självständig och färre sociala relationer bäddar för en depression och en negativ 
sammanbrottsspiral som blir svår att bryta. I Sverige har kommunerna en skyldighet att hjälpa 
äldre i det avseendet. Kommunerna ska enligt lag vara insatta i hur den äldre generationen 
lever och vad de har för behov. De bör även underlätta för enskilda att kunna ha kontakt med 
andra (1-6 § i 3 kap SoL). I relation till det som Henning m.fl. (2015) skriver, att socialt 
arbete har ett ansvar att ge äldre insatser i form av exempelvis dagverksamheter, kan det 
konstateras att kommunerna har ett ansvar för att äldres behov av sociala relationer 
tillgodoses. Om kommunerna underlättar för äldre att träffa andra kan kommunen fungera 
som en katalysator i processen att bryta ett depressivt sammanbrott. Om kommunerna 
ansvarar för att tillgodose äldres behov av sociala relationer kan det tänkas fungera som en 
skyddsfaktor för äldre att drabbas av depression till följd av bristande sociala relationer. 
 
En av studierna pekar på att kvinnor som bor på landsbygden är mer deprimerade, jämfört 
med de som bor i stadssamhällen (Gureje m.fl., 2011) Det kan tänkas att en bidragande faktor 
till det är på grund av bristen på sociala aktiviteter är större på landsbygden och att det bor 
färre människor där. Även fast den nämnda studien är gjord i Nigeria kan det tänkas vara 
liknande förhållande i Sverige, där de som bor på landsbygd är mer deprimerade än de som 
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bor i stadssamhällen, eftersom det inte finns lika stort utbud av sociala aktiviteter. Vi ser ett 
behov av framtida studier som undersöker vad äldre på landsbygden har för behov av sociala 
aktiviteter och hur socialt arbete bedrivs på landsbygden. Aktiviteter i de äldres vardag spelar 
en avgörande roll för det psykiska måendet (Mårtensson, 1979) och därför är det viktigt att 
undersöka var behovet av sociala aktiviteter är som störst. De som bor på landet kan tänkas 
vara en utsatt grupp för att drabbas av depression och det blir därför extra viktigt för socialt 
arbete att uppmärksamma den gruppen och deras behov. Utifrån Tanis m.fl. (2015) studie 
som pekar på att de som äter ensamma har ökad risk för depression, kan en insats som 
exempelvis gemensamma måltider för äldre vara en alternativ insats att ta i beaktning.  
 
Studiens resultat pekar även på att äldre män drabbas hårdare av depression vid försämrad 
fysisk hälsa jämfört med kvinnor och risken att begå suicid är högre för män till följd av 
försämrad fysisk hälsa (Choi m.fl., 2017, Tiedt, 2010). Studierna har dock inte undersökt 
varför män med fysisk ohälsa drabbas hårdare av depression. En möjlig förklaring till att 
kvinnor begår färre suicid kan vara att de har fler stabila sociala relationer och kan därför få 
stöd i sin utsatta situation, vilket män inte får i samma utsträckning eftersom de har färre 
sociala relationer. Depression är dock en komplex sjukdom med många bidragande faktorer. 
Det är således viktigt att i framtiden undersöka vad det är som gör att män drabbas hårdare av 
depression vid försämrad fysisk hälsa, detta för att socialt arbete ska kunna forma insatser 
som förebygger att män drabbas. Ett förebyggande arbete skulle kunna leda till att färre män 
begår suicid, om de får den hjälp de är i behov av.	 
 
Motstridiga	resultat 
Det tycks finnas en del motstridiga resultat gällande hur kvinnor och män drabbas av 
depression i förhållande till sociala relationer. Vissa studier menar att kvinnor har större risk 
att drabbas av depression på grund av bristande sociala relationer, medan andra studier menar 
att män har större risk att drabbas. Calvo (2013) skriver hur normer om könsförväntningar 
inte är statiska, utan sociala konstruktioner som förändras beroende på tid och kontext. Det 
kan därför tänkas att män och kvinnor påverkas olika på grund av rådande normer om 
könsförväntningar i de specifika kulturer som undersökts. Det är viktigt att förstå att både 
äldre män och kvinnor verkar vara i riskgruppen för att drabbas av depression, på grund av 
bristande socialt nätverk. En annan förklaring till att resultaten inte är samstämmiga kan vara 
att studierna har tittat på olika bakomliggande sociala faktorer för att drabbas av depression, 
exempelvis enbart familj eller det sociala nätverket i stort. Studiernas resultat kan även bero 
på att de har genomförts i olika kulturella kontexter, där familjeförhållande kan se olika ut 
och även behovet av sociala nätverk. Generaliserbarheten i den aktuella studiens resultat kan 
därför diskuteras, något som görs i metoddiskussionen ovan. Eftersom de flesta studierna är 
gjorda i andra kulturer kan det vara svårt att presentera ett resultat som är generaliserbart för 
Sverige. Sverige är dock ett mångkulturellt land där äldre inte är en homogen grupp utan det 
finns äldre som kommer från olika kulturer. Det kan därför tänkas att den aktuella studiens 
resultat är generaliserbart även för Sverige.  
 
Normer	och	åldersskillnader	
Den aktuella studien har inte syftat till att undersöka biologiska förklaringar till skillnader 
mellan könen och lämnar därför det okommenterat. Utifrån ett sociologiskt perspektiv skulle 
dock de könsskillnader som resultatet visar kunna ses som ett resultat av samhällets normer. 
Som tidigare beskrivet kan normer forma förväntningar på hur kvinnor och män ska känna, 
vara och agera. Med tiden förändras dock samhället och så även normerna. Frågan är hur 
mycket de föränderliga normerna påverkar studiens representativitet? Förmodligen en hel del. 
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Å ena sidan kan det tänkas att normer förändras med generationer och att studiens resultat i 
könsskillnader inte är konstant i alla tider. Å andra sidan kanske normerna suddar ut 
könsskillnader i riskfaktorer, men inte den totala förekomsten av depression. 
 
En annan fråga är om de nämnda riskfaktorerna är unika för äldre eller gällande även för 
yngre åldrar? Den här studien har inte haft som syfte att jämföra olika åldrar utan endast 
undersökt gruppen äldre och risker att drabbas av depression. Men det kan mycket väl tänkas 
att en 35-årig person som förlorar en partner eller får en allvarlig sjukdom också riskerar att 
drabbas av depression. Det hade dock varit intressant för vidare forskning att undersöka 
åldersskillnader och riskfaktorer att drabbas av depression, för att se om det är några 
riskfaktorer som är typiska eller unika för just äldre. Detta för att förebyggande arbete ska 
kunna bli så effektivt som möjligt.  

Slutsats	och	rekommendationer	vidare	
Utifrån den aktuella studien är det tydligt att forskning om äldre och psykisk ohälsa är viktigt. 
Depression är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till suicid. Äldre människor 
löper risk för depression bland annat om de blir fysiskt sjuka, har brister i det sociala 
nätverket eller förlorar sin partner. Ett exempel på könsskillnader är att bland äldre med 
fysisk sjukdom löper män högre risk att drabbas av depression jämfört med kvinnor. Ett annat 
exempel är att kvinnor som saknar nära anhörig i familjen eller en nära vän löper högre risk 
för depression än män. Det finns också en hel del oenighet och motsägelsefulla resultat vad 
gäller riskfaktorer för depression och skillnader mellan könen.  
 
Ålderdomen hänger ofta ihop med ett minskat socialt nätverk samtidigt som det är viktigt 
med en aktiv vardag för den psykiska hälsan. Det sociala arbetet med äldre, både det 
kommunala och ideella, bör därför underlätta för äldre att delta i olika sociala aktiviteter, till 
exempel äta mat tillsammans.   
 
För att få en tydligare bild av problemområdet krävs vidare forskning, dels för att kunna 
arbeta förebyggande på ett effektivt sätt och dels för att individer som redan utvecklat 
depression ska kunna identifieras och få ta del av insatser de är i behov av. Den aktuella 
studien har undersökt riskfaktorer vilket kan ses som en del i utformandet av stödjande och 
förebyggande arbete. Denna kunskap kan självklart fördjupas genom ytterligare studier, men 
framtida forskning bör även ha andra inriktningar. Ett exempel kan vara att fokusera på 
skyddsfaktorer som motverkar utveckling av depression istället för riskfaktorer. Ett annat 
exempel är att designa interventioner, till exempel i syfta att öka äldres sociala nätverk, och 
utvärdera vilken effekt sådana interventioner får, för att förebygga utveckling av depression. 
Den aktuella studien har visat att resultaten kan variera beroende på vilken kultur som 
studeras, varför det är viktigt att bedriva forskning i olika kulturella miljöer. Slutligen bör det 
betonas att i och med att samhällets normer förändras kan studiers representativitet minska 
med tiden, det är därför viktigt att forskning pågår kontinueligt inom detta område. 	
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