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Sammendrag 
Forfattere: Hedda van der Hagen og Therese Slaaen Pladsen 

Tittel: Psykisk helse hos eldre: En kvantitativ studie av forholdet mellom personlighetstrekk, 

holdninger til aldring og psykiske symptomer. 

Veileder: Margarete Vollrath 

 

Formål: En stadig økende andel eldre i befolkningen øker behovet for mer kunnskap om 

psykisk helse i denne aldersgruppen. Denne studien kartlegger depresjons- og 

angstsymptomer hos et utvalg norske eldre, inkludert kjønns- og aldersforskjeller i rapporterte 

symptomer. Et av formålene med denne studien er å undersøke hvordan personlighetstrekk, 

representert ved femfaktormodellen, påvirker psykiske symptomer. Dette har fått mye fokus i 

tidligere forskning, noe som førte til et ønske om å inkludere andre psykologiske faktorer av 

eventuell betydning. Det andre formålet med studien er å kartlegge hvorvidt det å stille seg 

positiv eller negativ til aldring påvirker rapporterte depresjons- og angstsymptomer, 

kontrollert for både situasjonelle variabler og personlighetstrekk.  

Metode: Paneldesign med to måletidspunkter, 2002-03 (T1) og 2007-08 (T2) ble benyttet for 

å besvare problemstillingen. Studiens datamateriale tilhører NorLAG, den norske studien om 

livsløp, aldring og generasjon, og datamaterialet er innhentet av Statistisk Sentralbyrå i 

samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Utvalget består 

av 1019 deltakere kategorisert i fire grupper basert på kjønn og alder ved T1; kvinner 60-69 år 

(N=326), menn 60-69 år (N=328), kvinner 70-80 år (N=186) og menn 70-80 år (N=179). 

Måleinstrumentene inkluderer CES-D (depresjonssymptomer), HSCL (angstsymptomer), 

BFI-20 (personlighetstrekk) og spørsmål hentet fra skalaen Attitudes Towards Own Ageing 

(holdninger til aldring). For å undersøke sammenhenger ble det hovedsakelig brukt 

korrelasjonsanalyser og multivariate regresjons- og medieringsanalyser. 

Resultat: Resultatene viser at mange eldre opplever depresjons- og angstsymptomer og at 

kjønnsforskjeller vedvarer i høy alder, hvor eldre kvinner rapporterer flest symptomer. 

Regresjonsanalysene avdekket nevrotisisme som en betydningsfull faktor, slik at høy skåre på 

personlighetstrekket fører til økt rapportering av psykiske symptomer. Holdninger til aldring 

var ikke en klar mediator for psykiske symptomer, men resultatene indikerer at variabelen er 

assosiert både med depresjons- og angstsymptomer. Holdninger til aldring viste seg å være av 

større betydning enn situasjonelle variabler og flere av personlighetstrekkene. 
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1 Innledning 

 Vi lever stadig lenger, noe som betyr at alderdom utgjør en større andel av livsløpet 

vårt enn tidligere. I rapporten Dette er Norge 2018 kan man lese at eldrebølgen nå er her for 

fullt (Statistisk sentralbyrå, 2018). Eldrebølgen kan sies å være en konsekvens av 

etterkrigstiden, hvor man så en økning i antall fødte barn. I tillegg opplevde 

etterkrigsgenerasjonen flere helsefremmende tiltak, som vaksinasjonsprogram og medisinske 

nyutviklinger, som resulterte i at flere overlevde sykdommer man tidligere døde av 

(Høstmark, 2018). Det fremgår i rapporten at eldrebølgen kun delvis skyldes at vi blir eldre, 

men at nedgangen i fruktbarheten er en vel så viktig faktor. I tillegg fremkommer det at menn 

og kvinner har fått flere friske leveår (Statistisk sentralbyrå, 2018). Vi lever dermed en større 

del av livet med en bedre helse enn tidligere.  

 Til tross for flere friske leveår, ser man prevalensstudier som peker på depresjon som 

et av de mest alvorlige helseproblemene hos eldre (Hansen & Slagsvold, 2017). Det 

understrekes i en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det i Norge og en 

rekke andre land har vært lite fokus på psykisk helse blant eldre. Dette til tross for fokus på 

såkalt ”healthy aging”, eller sunn og aktiv aldring, hvor god psykisk helse inngår som et 

aspekt (Folkehelseinstituttet, 2011a). Forskningen på psykiske plager og lidelser blant eldre 

preges i tillegg av at ulike forskningsdesign og datainnsamlingsmetoder blir brukt i de 

forskjellige studiene (Folkehelseinstituttet, 2011a). Dette vanskeliggjør sammenligning av 

resultater på tvers av studier. Rapporten fra HOD understreker behovet for mer kunnskap om 

hvilke faktorer som har sammenheng med psykisk helse hos eldre, for dernest å kunne 

utarbeide tiltak som kan virke forebyggende og forhåpentligvis bidra til at flere eldre får flere 

år uten psykiske plager. 

 NorLAG, den norske studien om livsløp og aldring, kan fungere som en potensiell 

kunnskapsbase hva gjelder psykisk helse hos eldre i Norge. To av hovedmålene i studien er å 

undersøke forutsetningene for vital aldring og livskvalitet hos den eldre generasjonen, samt å 

bidra med kunnskap til en bærekraftig velferdspolitikk i et aldrende samfunn (NorLAG, u. å.-

b). Utvalget til studien er stort og den favner bredt, noe som gjør det mulig å innhente 

opplysninger om faktorer som kan ha sammenheng med psykisk helse i den norske 

befolkningen, eksempelvis personlighetstrekk.  
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 En mengde forskning har sett på hvordan personlighet påvirker psykopatologi og 

omvendt. Eksempelvis har Malouff og kolleger (2005) og Kotov og kolleger (2010) vist at det 

foreligger en betydningsfull sammenheng mellom konstruktene. Kunnskap om denne 

sammenhengen er antatt å kunne bidra til å identifisere sårbarhetsfaktorer for psykiske 

lidelser, ta beslutninger om behandling og utarbeide forebyggende tiltak. Dessverre har ikke 

denne forskningen vært like konsistent og utstrakt hva gjelder den eldre del av befolkningen 

(Koorevaar et al., 2013; Weber et al., 2012). Med et økende antall eldre vil flere være i 

risikosonen for å utvikle depresjon og angst, over flere år. Dette understreker behovet for å 

utforske sammenhengen mellom personlighetstrekk og psykopatologi også hos eldre, da det 

foreligger stor konsensus i forskningen på den yngre befolkningen.  

En rekke faktorer kan antas sentrale for psykisk helse hos eldre i tillegg til 

personlighet, som det å ha en partner og/eller barn, økonomisk situasjon og hvorvidt man har 

en kronisk somatisk sykdom eller ikke. I tillegg til situasjonelle og demografiske faktorer kan 

måten en forholder seg til egen aldring og alderdomsprosessen ha en betydning for egen 

psykisk helse. Det er blant annet vist at holdninger til egen aldring har en signifikant 

betydning for skårer på depresjon og angst, selv etter det kontrolleres for demografiske 

variabler (Bryant et al., 2012). Funn som dette er interessante ettersom de peker i retning av at 

omstendigheter ikke er avgjørende når det kommer til depresjon og angst, men at ordtaket 

«det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det» i en viss grad kan være 

passende. På internasjonal basis har sammenheng mellom holdninger til egen aldring og 

psykisk helse blitt utforsket, samt hvordan personlighetstrekk relateres til dette. Denne 

tematikken er derimot lite studert i norske utvalg. 

 Denne studien skal undersøke sammenhengen mellom personlighetstrekk, holdninger 

til aldring og psykiske symptomer hos et utvalg norske eldre. Demografiske og situasjonelle 

variabler som kan være av betydning for psykiske symptomer vil bli inkludert. I det følgende 

vil det redegjøres for relevant forskning knyttet til disse hovedtemaene. Ettersom forskning på 

den eldre befolkningen preges av å være mindre systematisk anses det som nødvendig å 

inkludere forskning gjort på flere aldersgrupper for å sikre et godt teoretisk grunnlag for 

analyser av datamaterialet.  
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1.1 Psykiske symptomer hos eldre 

Psykiske symptomer kan defineres som tilstander som oppleves belastende, men som 

ikke er omfattende nok til å kalles for en psykisk lidelse (Folkehelseinstituttet, 2011b). 

Psykiske lidelser innebærer at en opplever symptomer som er i overensstemmelse med 

bestemte diagnostiske kriterier, og kartlegges av helsepersonell gjennom eksempelvis 

strukturerte intervjuer (Folkehelseinstituttet, 2011b). I Folkehelseinstituttets rapport fra 2018, 

Psykisk helse i Norge, fremgår det tall som viser at angst- og depresjonslidelser er av de mest 

utbredte psykiske lidelsene i den norske befolkningen, samt en av hovedårsakene til 

funksjonssvikt (Folkehelseinstituttet, 2018). Disse tilstandene vil ofte påvirke tanker, følelser, 

atferd og væremåte (Norsk Helseinformatikk, 2018). I denne studien vil betegnelsen psykiske 

symptomer omfatte symptomer på depresjon og angst. 

Det er vanlig å ha både en depresjonslidelse og en angstlidelse samtidig. Dette skyldes 

trolig at de samme årsaksfaktorene er sentrale for begge lidelsene (Folkehelseinstituttet, 

2018). Ettersom komorbiditet ofte gir dårligere prognose indikerer dette et stort behov i 

befolkningen for kunnskap om lidelsene i sin helhet, samt forebygging og behandling. 

Komorbiditet kan muligens maskere noe av det unike ved hver av tilstandene, og forskning 

fokuserer ofte på enten depresjon eller angst, eller kombinasjonen av de to. Kunnskap om 

psykiske symptomer innhentes vanligvis ved hjelp av spørreskjemaer og er ikke avhengig av 

at respondentene har blitt vurdert av helsepersonell, noe som gjør det enklere å kartlegge 

psykiske symptomer, til forskjell fra kartlegging av psykiske lidelser, i større studier av 

befolkningen. Denne studien ønsker å undersøke depresjons- og angstsymptomer separat i et 

og samme utvalg for å innhente informasjon om mulige ulike årsaksfaktorer.  

1.1.1 Depresjon hos eldre 

Depressive lidelser kjennetegnes av endringer i stemningsleiet, og vanlige symptomer 

er redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse og 

mindreverdighetsfølelse (World Health Organization, 1999, s. 116). I følge norske tall er 

risikoen for å utvikle en behandlingstrengende depresjon en gang i løpet av livet anslått til 

omkring 20 prosent (Folkehelseinstituttet, 2018).  

Flere studier finner et mønster karakterisert av at depressive plager øker jo eldre man 

blir. En nyere tverrsnittsundersøkelse gjennomført i Nord-Trøndelag (HUNT-studien), hvor 

man observerte økt forekomst av depresjon med alderen, støtter dette (Solhaug, Romuld, 

Romild & Stordal E., 2012). Studien kartla depresjon ved hjelp av selvrapporteringsskjemaet 
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The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS-depresjon har vist seg å være et 

godt mål på depresjon slik det defineres i diagnostisk forstand. Kryss-seksjonelle 

sammenligninger mellom aldersgruppene viste en signifikant økning i forekomsten av 

depresjon i alle aldersgrupper over 76 år. Resultatene indikerte at den største økningen i 

depresjon var å finne i de eldste aldersgruppene, som inkluderte individer som var 75-79 år 

ved målingstidspunktet, og omkring 86-90 år ved oppfølgingstidspunktet. Studien viste at 

antall nye tilfeller av depresjon øker med alderen, hvorav mer enn 10% av de nye tilfellene 

forekom i de to eldste aldersgruppene (Solhaug et al., 2012).  

Det er vanskelig å snakke om depresjonsprevalens hos eldre uten å bemerke at 

forskningen har vært noe motstridende. Til tross for studier som indikerer at forekomsten av 

depresjon øker med alderen, finner andre at tallene endres når man kontrollerer for 

forskjellige faktorer i multivariate analyser (Luppa et al., 2012). Luppa og kolleger (2012) 

argumenterer at den høye prevalensen av depressive symptomer hos de eldste eldre muligens 

kan forklares av faktorer assosiert med aldring.  

Til tross for at forskningen har vært noe motstridende vedrørende prevalens er det ikke 

tvil om at depressive symptomer er belastende, og depresjon er som nevnt av de mest 

alvorlige helseproblemene hos eldre (Hansen & Slagsvold, 2017). Kanskje alderdom i seg 

selv ikke fører til økt forekomst av depresjonssymptomer, men at hendelser og tilstander som 

inntreffer i alderdommen er assosiert med høyere risiko for depresjon. Dette kan for eksempel 

dreie seg om overgang til pensjonisttilværelsen, tap av viktige andre, somatisk sykdom, lav 

sosioøkonomisk status og lav følelse av kontroll over eget liv (Hansen & Slagsvold, 2017). 

Alderdom bringer også mulige eksistensielle utfordringer ettersom man er i en fase av livet 

hvor døden er nærmere enn tidligere (Folkehelseinstituttet, 2011a). Dette, i tillegg til økt 

sannsynlighet for funksjonstap, kan illustrere sårbarhet for ulike lidelser og plager i eldre 

alder (Folkehelseinstituttet, 2011a).  

1.1.2 Angst hos eldre  

 Angstlidelser er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander kjennetegnet av indre 

uro. Denne uroen kan være forbundet med spesielle situasjoner eller objekter, slik man ser 

ved fobisk angst, eller være mer preget av vedvarende bekymring slik som ved generalisert 

angstlidelse. Sterke kroppslige symptomer slik som hjertebank eller svimmelhet er felles for 

de fleste angstlidelser (World Health Organization, 1999, s. 132-139). Det er anslått at 

omkring en fjerdedel av befolkningen vil slite med en angstlidelse i diagnostisk forstand i 

løpet av livet (Folkehelseinstituttet, 2018). 
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Angsttilstander er for mange svært belastende, og studier har vist at angst kan føre til 

en rekke andre helseproblemer hos eldre. Angst kan svekke livskvaliteten og øke risikoen for 

andre medisinske problemer slik som demens og hjerte- og karlidelser (Lenze & Wetherell, 

2011). I en studie av Wilson og kollegaer fant man at høyere nivåer av angst og sårbarhet for 

stress predikerte en økt risiko for Alzheimers og andre tilstander hvor man observerer en 

nedgang i global kognisjon (Wilson, Begeny, Boyle, Schneider & Bennett, 2011). Det kan 

virke som om kronisk, ukontrollert stress, slik man ser hos individer med enkelte 

angstlidelser, kan føre til en potensielt samlet økt risiko som kan være forløper til mange ulike 

aldersrelaterte lidelser (Lenze & Wetherell, 2011). Til tross for dette er det få studier knyttet 

til angst hos eldre. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at angst ofte snakkes om 

som en komorbid tilstand til depresjon eller demens hos eldre. I tillegg er angstlidelser 

vanskelig å avdekke samt diagnostisere i denne aldersgruppen (Lenze & Wetherell, 2011).  

Lenze og Wetherell (2011) sammenfatter mye av forskningen gjort på angst hos eldre. 

Tidligere trodde man at angstlidelser hos eldre var svært sjeldent, til og med ikke-

eksisterende, men vi vet nå at disse lidelsene er vanlig i den eldre populasjonen. 

Forekomsttallene for angst hos eldre avhenger av studien man ser på (Lenze & Wetherell, 

2011). En artikkel av MacKenzie og kolleger fant en prevalens på 2,8% for generalisert 

angstlidelse (GAD) hos eldre. Dette var et lavere estimat enn i yngre populasjoner, og 

variansen i GAD-estimater var mye større hos eldre enn hos yngre, med en variasjon fra 0,7% 

til 9% (MacKenzie, Reynolds, Chou, Pagura & Sareen, 2011). Slike store variasjoner ser ut til 

å være vanlig når man studerer angst hos eldre, og det danner grunnlag for spørsmål om de 

diagnostiske kriteriene for angst er godt nok tilpasset den eldre populasjonen.  

Grenier og kolleger (2011) understreker problemet med diagnostiske kriterier for angst 

hos eldre. I en stor epidemiologisk studie undersøkte forskerne angstlidelser og 

subterskelangstlidelser, definert som tilstander hvor individet opplever flere angstsymptomer 

uten å oppfylle kriteriene for en angstlidelse. De fant at den kombinerte prevalensen for de to 

tilstandene var 26,2% (Grenier et al., 2011). Videre fant de at individer med 

subterskeltilstander liknet individene med angstlidelser når det gjaldt komorbiditet og bruk av 

helsetjenester og psykofarmaka (Grenier et al., 2011). Alt i alt peker disse studiene mot at vi 

ikke har gode nok tall på hvor vanlig angst hos eldre er, hva som påvirker angstens 

tilstedeværelse, ei heller hva angst hos eldre faktisk innebærer. Dette vil kunne føre til at 

angstlidelser hos eldre sjelden blir oppdaget eller riktig diagnostisert (Lenze & Wetherell, 

2011). Igjen vil dette påvirke behandlingen eldre mottar for angstlidelser. Bruken av 

evidensbasert psykoterapi eller kombinert behandling er uvanlig i den eldre populasjonen, 
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trolig grunnet problemet med diagnostisering (Lenze & Wetherell, 2011). Selv om 

forskningen har bidratt til økt kunnskap om potensielle mekanismer bak angst som forløper til 

andre helseproblemer blant eldre, er det fortsatt mye man ikke vet på dette feltet. 

1.2 Personlighet og psykisk helse 

”Personlighetstrekk kan defineres som relativt vedvarende mønstre av tanker, følelser 

og atferd som skiller et individ fra et annet” (oversatt med egne ord), (Roberts & Mroczek, 

2008). Femfaktormodellen er den mest kjente og populære trekkteorien som forsøker å 

beskrive hele personlighetsstrukturen (McCrae & Costa, 2008, s. 159). Personlighetsteorien 

består av de fem hovedtrekkene nevrotisisme, ekstroversjon, planmessighet, 

medmenneskelighet og åpenhet.  

 En mengde forskning har studert sammenhengen mellom personlighetstrekkene i 

femfaktormodellen og psykopatologi. Forskningsfunn viser at skårer på personlighetstrekkene 

er vist å forbli stabile gjennom voksenlivet, inkludert under og i etterkant av depressive 

perioder (Morey et al., 2010). Samtidig foreligger det forskningsmessig evidens for at 

psykiske lidelser kan påvirke ens personlighetstrekk. Karsten og kolleger observerte en 

forbigående økning i nevrotisisme og nedgang i ekstroversjon og planmessighet i løpet av en 

depressiv episode, samt motsatt endring ved bedring (Karsten et al., 2012). De fant videre at 

angstlidelse var korrelert med en økning i skår på nevrotisisme, dog kun ubetydelige økninger 

i de andre personlighetstrekkene (Karsten et al., 2012). Hakulinen og kolleger fant også støtte 

for økning i nevrotisisme og nedgang i ekstroversjon og planmessighet ved depressive 

episoder, men konkluderer verken at endringene er forbigående eller permanente (Hakulinen, 

Elovainio, Paulkki-Råback, Virtanen & Kivimäki, 2015). Resultatene er med andre ord 

tvetydige.  

En metaanalyse fant støtte for at psykisk lidelse generelt er assosiert med høy 

nevrotisisme, lav planmessighet, lav ekstroversjon og lav medmenneskelighet, men at det ikke 

er korrelert med åpenhet (Malouff, Thorsteinsson & Nicola, 2005). Hva gjelder depresjon og 

angst reflekterer dette tanken om at emosjonell labilitet (nevrotisisme), sosial tilbaketrekning 

og mangel på interesse til å engasjere seg i aktiviteter (lav ekstroversjon og planmessighet) er 

kjennetegn ved en depressiv tilstand (Koorevaar et al., 2013), og at høyt stressnivå 

(nevrotisisme) og sosial tilbaketrekning (lav ekstroversjon) anses sentralt ved angst. 
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1.2.1 Personlighet, psykisk helse og eldre 

Forskning indikerer at det foreligger forskjeller i gjennomsnittskårer på åpenhet, 

planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme på tvers av ulike 

aldersgrupper. Generelt vil de over 60 år skåre høyere enn 40-åringer på de fleste domenene, 

men en andel av dette kan trolig forklares gjennom kohorteffekter som historiske hendelser 

eller kulturelle endringer (Roberts & Mroczek, 2008). Kohort-sekvens-design og 

metaanalyser av longitudinelle studier har vist at de over 60 år skårer høyere på trekkene 

medmenneskelighet og planmessighet, samt lavere på trekkene nevrotisisme og åpenhet enn 

yngre grupper. Derimot er skårene på ekstroversjon noe tvetydige ettersom fasettene endres i 

ulik retning. Mennesker over 60 år er vist å ha høyere skårer på sosial dominans enn yngre 

grupper, mens de har lavere skårer på sosial vitalitet, begge fasetter til ekstroversjon (Roberts, 

Walton & Viechtbauer, 2006; Srivastava, John, Gosling & Potter, 2003). Med alderen blir 

altså mennesker mer følelsesmessige stabile, mer ansvarlige, mer komfortable i eget selskap 

og varmere overfor andre. Disse resultatene viser at eldres personlighetsstruktur er mer rustet 

til å takle motstand, noe som styrker deres forsvar mot psykisk lidelse.  

Få studier har undersøkt sammenhengen mellom personlighetstrekk og psykisk helse 

hos eldre over fylte 60 år. Blant de få som er gjort viser blant annet Weber og kolleger at 

personlighetstrekk spiller en viktig rolle for eventuell tilstedeværelse av psykisk lidelse 

(2012). Nevrotisisme er vist sterkt korrelert med tilstedeværelse og behandlingsutfall av 

depresjon hos eldre (Hayward, Taylor, Smoski, Steffens & Payne, 2013; Weber, 

Giannakopoulos & Canuto, 2011). Videre foreligger det også evidens, dog av svakere art, for 

en sammenheng mellom lavere nivåer av ekstroversjon (Hayward et al., 2013; Weber et al., 

2011), planmessighet (Hayward et al., 2013; Weber et al., 2012), åpenhet (Weber et al., 2012) 

og tilstedeværelse av depresjon. Andre studier finner ikke de sistnevnte svake 

sammenhengene, kun betydningen av nevrotisisme (Steunenberg, Braam, Beekman, Deeg & 

Kerkhof, 2009). Varierende sammenheng mellom personlighetstrekk og depresjon hos eldre 

kan skyldes hvordan fasettene i personlighetsdomenene vektes i forskning som er gjort 

(Hayward et al., 2013). 

1.2.2 Nevrotisisme 

Nevrotisisme er kjennetegnet ved humørsvingninger, i hvilken grad man evner å takle 

stress samt en tendens til å oppleve negativ affekt (Rothmann & Coetzer, 2003). Mennesker 

med høy skår på nevrotisisme har en tilbøyelighet til å oppleve negative emosjoner, noe som 
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reflekterer den robuste prospektiv effekten vist av nevrotisisme for depresjons- og 

angstsymptomers utvikling (Jeronimus, Kotov, Riese & Ormel, 2016).  

Forskning har vist at nevrotisisme er av stor betydning for depresjons- og 

angstlidelser. Kotov og kolleger fant i sin metaanalyse, i tråd med Malouff og kolleger 

(2005), en sterk positiv korrelasjon mellom depresjons- og angstlidelser og nevrotisisme 

(Kotov, Gamez, Schmidt & Watson, 2010). Liknende funn observeres også blant den eldre 

befolkningen. Koorevaar og kolleger viste at tilstedeværelse av en depresjonsdiagnose og 

alvorlighetsgraden av depresjon var signifikant assosiert med høyere nevrotisisme hos eldre 

(Koorevaar et al., 2013).  

Man kan undres hvorfor sammenhengen mellom nevrotisisme, depresjon og angst er 

så sterk. Studier indikerer at mennesker med høy nevrotisisme rapporterer flere 

hverdagsutfordringer og har en tendens til å reagere med mer intens negativ affekt i møte med 

problemer (Pereira-Morales, Adan & Forero, 2019; Suls & Martin, 2005). Høy nevrotisisme 

er videre vist knyttet til en sterk respons på stress (Conard & Matthews, 2008; Kendler, Kuhn 

& Prescott, 2004). Empiri indikerer at stress kan fungere som en mediator mellom 

nevrotisisme og depresjons- og angstsymptomer (Pereira-Morales et al., 2019), og er slik med 

på å forklare noe av den sterke sammenhengen.  

1.2.3 Ekstroversjon 

Mennesker som skårer høyt på ekstroversjon er ofte sosiale, pratsomme, livlige og 

optimistiske (Rothmann & Coetzer, 2003). Positive følelser inngår som en av fasettene i 

ekstroversjon, og mennesker med høy skår på denne fasetten er vist å oppleve sterke positive 

følelsestilstander som lykke, interesse og energi (Watson & Naragon-Gainey, 2014). Dette 

står i kontrast til mennesker med depresjon som sjeldnere erfarer slike positive følelser 

(McFarland & Klein, 2009). Dersom man skårer lavt på positive følelser øker dette risikoen 

for depresjon og det kan forverre en allerede eksisterende depresjon (Watson, Stasik, 

Ellickson-Larew & Stanton, 2015), i tillegg til angst (Watson & Naragon-Gainey, 2014). 

Dette indikerer at en høy skår på ekstroversjon virker beskyttende mot psykisk lidelse. Blant 

annet er det funnet støtte for at en høy skår på ekstroversjon ofte har en positiv innvirkning på 

relasjoner til partner, familie og venner (Steel, Schmidt & Shultz, 2008).  

Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom ekstroversjon og depresjons- og 

angstlidelser. Kotov og kolleger fant i sin metaanalyse en sammenheng mellom lave skårer på 

ekstroversjon og depresjons- og angstlidelser, til tross for at denne sammenhengen var 

svakere enn den til nevrotisisme (Kotov et al., 2010). Metaanalysen til Koorevaar og kolleger 
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(2013) og studien til Weber og kolleger (2011) viste også en sammenheng mellom lavere 

nivåer av ekstroversjon og forekomst av depresjon hos eldre over 60 år. Det foreligger i 

tillegg evidens for at ekstroversjon har sammenheng med styrken på depresjon (Koorevaar et 

al., 2013), ikke kun tilstedeværelse.   

1.2.4 Planmessighet 

Planmessighet kjennetegnes blant annet av hvorvidt mennesker er målrettet, 

ambisiøse, pålitelige og organiserte (Rothmann & Coetzer, 2003). Mennesker med høy 

planmessighet arbeider gjerne mer effektivt og nøyaktig og oppnår oftere suksess, noe som 

igjen kan medføre materielle og psykologiske belønninger som høyere inntekt og 

mestringsfølelse (Berry, Ones & Sackett, 2007). Lav skår er derimot forbundet med daglig 

stress grunnet færre finansielle og atferdsmessige ressurser (MacCann, Duckworth & Roberts, 

2009), i tillegg til dårligere funksjon (Kotov et al., 2010; Naragon-Gainey & Simms, 2016), 

noe som igjen kan tenkes å påvirke forekomst av angst og depresjon. 

Kotov og kolleger observerte en negativ korrelasjon mellom planmessighet og 

depresjons- og angstlidelser i sin metaanalyse (Kotov et al., 2010). Tilstedeværelse av 

depresjon hos eldre over 60 år samt alvorlighetsgraden til depresjonen ble også vist å være 

negativt korrelert med planmessighet i Koorevaar og kolleger sin metaanalyse (Koorevaar et 

al., 2013). Studier indikerer at planmessighet er avgjørende for tro på egen mestringsevne, 

som igjen er assosiert med depresjons- og angstlidelser (Naragon-Gainey & Simms, 2016). 

Planmessighet er videre vist å mildne forholdet mellom oppfattet stress og depressive 

symptomer i et utvalg eldre (Chen, Peng, Ma & Dong, 2017). Det kan tenkes at graden av 

opplevd mestring i møte med utfordringer påvirker eventuelt opplevd stress, som igjen er 

avgjørende for eventuell utvikling av depresjons- og angstsymptomer. Samtidig er det viktig å 

huske på at det å sette høye mål for en selv og ikke nødvendigvis klare å oppnå disse kan 

medføre økte angst- og depresjonssymptomer.  

1.2.5 Medmenneskelighet 

Medmenneskelighet inkluderer trekk som altruisme, sympati, tillit og samarbeidsvilje 

(Rothmann & Coetzer, 2003). Grunnet ens fasetter kan man tenke at medmenneskelighet 

preger kvaliteten på relasjoner ettersom personlighetstrekket virker å omfatter evne til nærhet. 

En høy skår på medmenneskelighet vil kunne være en buffer mot psykiske lidelser ettersom 

gode relasjoner kan antas å virke beskyttende. Samtidig vil en med en høy skår på 
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medmenneskelighet være mer sårbar for avvisning og utnyttelse grunnet ens investering i 

mellommenneskelige forhold.  

Det foreligger motstridende forskningsresultater på sammenhengen mellom 

medmenneskelighet og depresjons- og angstlidelser. Malouff og kollegene fant i sin 

metaanalyse en sammenheng mellom stemningslidelser og medmenneskelighet, dog svakere 

sammenheng enn ved de andre personlighetstrekkene (Malouff et al., 2005). Kotov og 

kollegers (2010) metaanalyse fant ingen nevneverdig sammenheng mellom depresjons- og 

angstlidelser og skår på medmenneskelighet. Resultatene er også motstridende hos den eldre 

befolkningen. Koorevaar og kolleger observerte en sammenheng mellom lav skår på 

medmenneskelighet og forekomst av depresjon hos eldre over 60 år. Denne sammenhengen 

viste seg å ikke være signifikant etter at man kontrollerte for variabler som blant annet 

funksjonelle begrensninger og traumer i barndommen (Koorevaar et al., 2013). Verken 

Hayward og kolleger (2013) eller Weber og kolleger (2012) observerte en signifikant 

sammenheng mellom depresjon hos eldre og skår på medmenneskelighet. 

1.2.6 Åpenhet 

Åpenhet innebærer originalitet, fantasifullhet, oppmerksomhet rettet mot indre 

opplevelser, ønske om variasjon og intellektuell nysgjerrighet (Rothmann & Coetzer, 2003). 

Mennesker som skårer høyt på åpenhet er vist å raskere kunne tilpasse seg forandringer 

(LePine, Colquitt & Erez, 2000). Åpenhet kan slik være en viktig egenskap i en fase av livet 

hvor mye forandres, nemlig i alderdommen.  

Det er kun vist svake sammenhenger mellom åpenhet og psykiske lidelser. Kotov og 

kolleger fant moderate negative assosiasjoner mellom åpenhet, agorafobi og dystymi, dog 

ingen nevneverdig korrelasjon med andre depresjons- og angstlidelser (Kotov et al., 2010). 

Malouff og kollegers metaanalyse viste ingen signifikant sammenheng (2005). En studie fant 

en svak negativ korrelasjon mellom forekomst av depresjon hos eldre over 60 år og åpenhet, 

men denne sammenhengen var ikke signifikant (Koorevaar et al., 2013). Resultatene hentydet 

en signifikant sammenheng mellom depresjonssymptomers alvorlighetsgrad og åpenhet, men 

kun før det ble kontrollert for utdanningsnivå. Åpenhet fremstod som det eneste trekket 

assosiert med alder av onset etter det ble kontrollert for situasjonelle variabler. Høy skår på 

åpenhet var positivt korrelert med et tidligere onset for depresjon. Dette kan indikere at 

personer med en nysgjerrig og sensitiv natur sannsynligvis vil erfare både positive og 

negative hendelser mer intenst enn andre (Koorevaar et al., 2013), og derfor er mer sårbare for 

å utvikle angst og depresjon i tilfeller av negative livshendelser.  
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1.3 Holdninger til aldring 

1.3.1 Holdninger og helse hos eldre 

Holdninger er i sosialpsykologien en betegnelse på våre tanker overfor noe eller noen, 

og følelser knyttet til disse tankene (Oldham, 2012). Enkelte argumenterer for at holdninger er 

nokså stabile (Prislin, Shaffer & Crowder, 2012), mens andre mener at de bærer med seg en 

del usikkerhet og kan endres i tråd med erfaringer (Wood, 2000). Holdninger har lenge vært 

av interesse for psykologer og andre som er interessert i helsefremmende arbeid, ettersom 

forskning tyder på at holdninger kan ha sterk effekt på fremtidig atferd og ulike helsevariabler 

(Bryant et al., 2016). Eksempelvis fant en norsk studie at det å vurdere helsen sin som god i 

eldre alder var assosiert med god fysisk helse, og at god mestringsevne var like viktig som 

god fysisk helse når det gjaldt hvordan de eldre oppfattet egen helse (Helvik, Engedal, 

Bjørkløf & Selbæk, 2012).  

De senere årene har holdninger til aldring fått mer fokus i sosialvitenskapelig og 

psykologisk forskning. Disse holdningene inkluderer følelser, kunnskap og vurdering av ens 

egen og andres aldringsprosess (Ezegbe et al., 2019). I en studie av Law og kolleger fant man 

at individer som hadde en mer negativ holdning til aldring hadde større sannsynlighet for å tro 

at depresjon var en forståelig og uunngåelig del av det å bli eldre, og man antok at slike 

holdninger kunne føre til en pessimisme som hindrer eldre fra å delta i behandling av 

depresjon (Law, Laidlaw & Peck, 2010).  

1.3.2 Holdninger til aldring og psykisk helse 

En studie gjort av Bryant og kolleger undersøkte holdninger til det å bli eldre og 

hvordan dette kan påvirke fysisk og mental helse hos eldre (Bryant et al., 2012). I studien 

brukte forskerne The Attitudes To Ageing Questionnaire (AAQ) som gir et tredelt mål på 

holdninger til aldring; psykososialt tap, fysiske endringer og psykologisk vekst. Mål på 

depresjon, angst, fysiske og mentale helseproblemer i tillegg til smerte og tilfredshet med 

livet ble også vurdert. Hva gjaldt sosiodemografiske variabler fant man at både det å ha 

partner og bedre økonomi var signifikant assosiert med positive holdninger til aldring og 

bedre mental helse (Bryant et al., 2012). Resultatene viste også at mer positive skårer på alle 

de tre domenene i AAQ var assosiert med bedre utfall på mål på mental helse. Mer spesifikt 

fant man at positive skårer på psykososialt tap var assosiert med lavere nivåer av angst og 
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depresjon. Man så at holdninger ga et signifikant og unikt bidrag til forskningsmodellen, selv 

etter å ha tatt demografiske variabler og fysisk helse med i vurderingen (Bryant et al., 2012).  

Det har blitt antatt at positive holdninger fungerer som en psykologisk ressurs som 

modererer effekten av aldringsprosessen (Mock & Eibach, 2011). På tross av funn som støtter 

opp under slike antakelser er det viktig at man ikke avfeier de utfordringene man står overfor i 

alderdom, slik som sykdom og kognitive svekkelser, noe som i seg selv kan påvirke 

holdninger. Holdninger utvikles i en psykososial kontekst som involverer et komplekst 

samspill mellom sosiale, demografiske og psykologiske faktorer. Holdninger til aldring virker 

likevel å gi et viktig bidrag til en rekke fysiske og psykologiske utfall (Bryant et al., 2016). 

Dette leder til spørsmålet om hvilke faktorer som påvirker slike holdninger.  

1.3.3 Personlighetstrekk og holdninger til aldring  

At ulike personlighetstrekk, definert ved femfaktormodellen, er assosiert med ulike 

utfall på mental og fysisk helse er ikke ny informasjon. Det foreligger forskning på 

betydningen holdninger til aldring har for ulike mål på psykisk helse, slik som angst. Man har 

derimot færre studier som undersøker personlighetstrekk og holdninger til aldring hos den 

eldre populasjonen (Bryant et al., 2016). Moor og kolleger (2006) er blant de få som har 

forsket på dette. Deres studie indikerte at høy skår på nevrotisisme var relatert til dårligere 

subjektiv helse, og at dette forholdet var mediert av holdninger til aldring slik at individer 

med høyere skår på nevrotisisme hadde et mer negativt syn på aldring (Moor, Zimprich, 

Schmitt & Kliegel, 2006).  

Bryant og kolleger undersøkte hvilken rolle personlighetstrekk spiller for holdninger 

til aldring (Bryant et al., 2016). I studien var personlighetstrekk definert ved 

femfaktormodellen, i tillegg til at man vurderte demografiske faktorer og helsefaktorer som 

man vet er relevante for holdninger til aldring. The Attitudes To Ageing Questionnaire (AAQ) 

ble brukt for å innhente opplysninger om holdninger. Studien indikerte at det eneste domenet 

hvor nevrotisisme spilte en signifikant rolle var for psykologisk vekst. Høyere skår på 

nevrotisisme var assosiert med mindre positive holdninger til alderdom som en tid for 

psykologisk vekst (Bryant et al., 2016). I studien var både ekstroversjon og 

medmenneskelighet assosiert med mindre negative holdninger hva gjaldt psykososiale tap, 

definert ved utsagn som ”alderdom er en periode preget av ensomhet”. En tolkning av dette er 

at medmenneskelige og ekstroverte individer skaper flere gode interpersonlige forhold og 

deltar mer aktivt i samfunnet sammenliknet med individer som skårer lavere på disse 

personlighetstrekkene (Bryant et al., 2016). Studien indikerte at åpenhet var den faktoren som 
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hadde størst betydning for domene i AAQ sammenlignet med alle de andre faktorene i 

femfaktormodellen (Bryant et al., 2016). Kanskje det å være åpen for abstrakte interesser er 

spesielt adaptivt når fysiske egenskaper blir dårligere, og gjør det mulig for individet å 

kompensere for fysisk forverring (Bryant et al., 2016). Eksempelvis kan det tenkes at det å 

interessere seg for kunst og musikk er adaptivt når en ikke lenger har mulighet til å delta på de 

samme fysiske aktivitetene som en gjorde tidligere.  

Oppsummert fant Bryant og kolleger at personlighetstrekk hadde en signifikant 

sammenheng med holdninger til aldring, men at fysisk og mental helse, i tillegg til tilfredshet 

med livet, hadde mer å si for holdninger (Bryant et al., 2016).  

1.4 Situasjonelle variabler og psykisk helse 

1.4.1 Kjønn 

Forskning viser at kvinner oftere er plaget av lettere former for depresjon og angst enn 

menn, mens mer alvorlige psykiske lidelser er jevnt fordelt mellom kjønnene (Lunde, 2001). 

Dette funnet støttes av Folkehelseinstituttets rapport som viser at forekomsten av angst- og 

depresjonslidelser er omkring dobbelt så høy hos norske kvinner som hos norske menn 

(Folkehelseinstituttet, 2018). En kan undres over hvorvidt forskjellene på rapportert psykisk 

lidelse er ulikt grunnet faktiske forskjeller mellom kvinner og menn, eller om det kan skyldes 

andre faktorer. Man kan for eksempel tenke seg at depressive symptomer arter seg ulikt hos 

kvinner og menn. En annen mulig forklaring på kjønnsforskjellene er forskjeller i 

rapportering av symptomer. Kok og kolleger fant evidens for dette i sin studie der kvinner ble 

vist å ha lavere terskel for å rapportere humør- og søvnsymptomer (Kok, Avendano, Bago 

d’Uva & Mackenbach, 2012). Forskning indikerer videre kjønnsforskjeller i de ulike 

personlighetstrekkene. Kvinner skårer i gjennomsnitt høyere enn menn på både nevrotisisme 

og medmenneskelighet, mens kjønnsforskjellene er mindre for planmessighet, ekstroversjon 

og åpenhet (Chapman, Duberstein, Sörensen & Luness, 2007; Costa, Terracciano & McCrae, 

2001). Ettersom en ser en såpass klar sammenheng mellom personlighetstrekk, depresjon og 

angst kan dette muligens være med på å forklare kjønnsforskjellene en ser i psykisk lidelse.  

Kjønnsforskjellene er ofte tilstede når man studerer yngre populasjoner, men er dog 

mer tvetydige hos de eldre. Enkelte forskere rapporterer at kjønnsforskjeller minsker med økt 

alder (Takkinen et al., 2004), mens andre finner at de opprettholdes (Osborn et al., 2002). 

Tvetydigheten kan skyldes manglende evne til å alderstilpasse målingskriteriene (Pachana, 
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McLaughlin, Leung, Byrne & Dobson, 2012), samt kontrollere for variabler som nåværende 

kognitiv status og svekket generell helse. Dette er variabler man vet er assosiert med både 

mentale lidelser (Costa et al., 2007) og alderdom. Pachana og kolleger kontrollerte for disse 

variablene, i tillegg til utdanning, og fant ingen signifikante kjønnsforskjeller i skårer på 

depresjon og angst hos eldre over 80 år (Pachana et al., 2012). De antok at manglende behov 

for å opprettholde sosiale normer som kjønnsroller hadde innvirkning på resultatet. 

1.4.2 Utdanning 

Utdanning er en ressurs som kan hjelpe mennesker å oppnå suksess, bedre 

sosioøkonomisk status og kan være viktig for en bedre psykisk helse. En større andel med lav 

utdanning (19 prosent) oppgir flere symptomer på lettere psykiske lidelser som angst og 

depresjon enn andelen med høy utdanning (8 prosent) (Lunde, 2001). Denne forskjellen ble 

vist stabil selv etter det ble kontrollert for alder. Det er viktig å kontrollere for alder i slike 

studier ettersom dagens unge oftere tar høyere utdanning enn tidligere generasjoner. 

Flere kryss-seksjonelle og longitudinelle studier støtter funnet til Lunde (2001). 

Niemeyer og kolleger fant at lav utdanning er assosiert med færre psykososiale ressurser i 

tillegg til flere depressive symptomer (Niemeyer, Bieda, Michalak, Schneider & Margraf, 

2019). Det ble også vist at de med lavere utdanning deltok i færre kulturelle aktiviteter som 

kan være en hjelp til å distansere seg fra og håndtere stressorer i hverdagen (Niemeyer et al., 

2019). HUNT-studien, en longitudinell studie som gikk over elleve år, viste at de med 

utdanningsnivå opp til videregående skole hadde signifikant høyere nivå av angst og 

depresjon enn de med høyere utdanning, dog at denne sammenhengen var moderat (Bjelland 

et al., 2008). Disse assosiasjonene var sterkest for de yngste og eldste aldersgruppene i 

studien. En annen studie viste derimot at forskjellen i depresjonsnivå mellom høyt og lavt 

utdanningsnivå øker med alder (Miech & Shanahan, 2000).  

Det kan være vanskelig å si noe om årsakssammenheng mellom utdanningsnivå og 

psykiske lidelser, men det kan tenkes å være et samspill mellom flere faktorer som 

sosioøkonomisk status, personlighetsfaktorer og stressfaktorer (Lunde, 2001). Utdanningsnivå 

henger videre sammen med yrkeslivet, og ettersom det er vist at flere arbeidsledige enn 

yrkesaktive har psykiske problemer kan man anta at det finnes en sammenheng (Lunde, 

2001).  
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1.4.3 Sivilstatus/partner 

Det å være gift kan se ut til å være en viktig faktor hva gjelder psykisk helse. I en stor 

populasjonsstudie gjennomført i Skåne fant forskerne at ugifte og skilte kvinner og menn, i 

tillegg til enker og enkemenn, hadde en signifikant høyere sannsynlighet for å ha dårligere 

mental helse, sammenlignet med de som var gift (Lindström & Rosvall, 2012).  

Mange eldre bor alene. En svensk studie fant at rapportert psykologisk stress, 

inkludert mål på angst- og depresjonssymptomer, økte mer på tvers av tid for eldre kvinner 

som bodde alene, sammenlignet med de som bodde sammen med andre (Shaw, Fors, Fritzell, 

Lennartsoon & Agahi, 2018). Denne sammenhengen var ikke like tydelig for menn. Det er 

trolig ikke slik at det å bo alene fører til depressive symptomer i seg selv, men det fører 

muligens til ensomhet som igjen kan føre til en depressiv symptomatologi.  

   Å bo alene kan altså utgjøre en risiko for psykisk helse, trolig grunnet ensomhet. En 

kan undres hvorvidt eldre som bor med venner, barn eller andre slektninger ikke får samme 

utfall på ensomhetsmål. Greenfield og Russell (2011) fant at det ikke er å bo alene, per se, som 

øker risikoen for ensomhet i alderdom, men det å bo uten en intim partner. Dette funnet er i 

overensstemmelse med annen forskning som understreker viktigheten av ekteskapelige eller 

romantiske forhold, sammenlignet med andre typer sosiale forhold, når det gjelder å møte 

relasjonelle behov i alderdom (Greenfield & Russell, 2011).  

1.4.4 Funksjonelle nedsettelser/kroniske lidelser 

Økt alder fører til økt andel funksjonelle nedsettelser og kroniske lidelser av somatisk 

art. Dette vil igjen kunne påvirke utvikling av angst og depresjon. Tall viser at man vil finne 

depresjon hos én av fem med hjerte- og karsykdommer (Moksnes, 2007). Én av fire pasienter 

med hjerneslag vil kunne utvikle en alvorlig depresjon, mens blant pasienter med Parkinsons 

sykdom har én av to en depresjon som vil kunne trenge behandling (Moksnes, 2007). 

Det er vanskelig å vite hvorvidt angst og depresjon kommer som en følge av somatisk 

sykdom. Det å få en kreftdiagnose vil kunne prege ens levemåte, framtidsutsikter og 

relasjoner, noe som igjen vil kunne medføre depresjons- og angstsymptomer. I en studie av 

Veenstra og Syse basert på NorLAG-materialet fant man at eldre ikke endrer helseatferd etter 

å ha fått påvist en kronisk helsetilstand, noe som muligens illustrerer en følelse av å gi opp 

(Veenstra & Syse, 2012). Samtidig vil psykiske lidelser kunne sette begrensninger for ens 

levemåte og skape fysiske symptomer som hodepine og magesmerter. Atlantis og kolleger 

undersøkte hvorvidt de kunne finne kausalitet mellom kronisk obstruktiv lungesykdom 



 

 

16 

(KOLS) og angst og depresjon (Atlantis, Fahey, Cochrane & Smith, 2013). Deres funn 

indikerte at KOLS er en signifikant prediktor for depresjon som øker risikoen for å utvikle en 

depresjon med 69 prosent (Atlantis et al., 2013).  

Grunnet overlappende symptomer kan kroniske lidelser maskere tilstedeværelse av 

symptomer på angst og depresjon (Yohannes & Lavoie, 2013). Dette kan igjen medføre 

vansker i kartleggingen og håndteringen av psykiske symptomer (Moussavi et al., 2007). 

Ettersom komorbiditet mellom depresjon og kronisk somatisk sykdom er vist å svekke den 

generelle helsen, anses det sentralt å kartlegge psykiatriske symptomer (Moussavi et al., 

2007). 

1.5 Forskningsspørsmål og hypoteser 

Datamaterialet til NorLAG muliggjør utforsking av hvilke faktorer som har 

sammenheng med psykisk helse, hovedsakelig depresjons- og angstsymptomer, hos eldre 

menn og kvinner. Studien inkluderer en rekke ulike variabler som kan tenkes å påvirke dette, 

som personlighetstrekk og holdninger til egen aldring, samt flere situasjonelle variabler. Ved 

å undersøke variablene longitudinelt kan man innhente kunnskap om hvordan 

sammenhengene utfolder seg over tid, samt få et bedre grunnlag til å forklare eventuelle 

sammenhenger i funn. Dette kan gi verdifull kunnskap om hvilke faktorer som påvirker 

psykisk helse hos eldre, og hvordan personlighetstrekk, i tillegg til holdninger til egen aldring, 

kan virke enten fremmende eller hemmende. 

 

Spørsmål 1: Har alder betydning for tilstedeværelse av depresjons- og angstsymptomer hos 

norske eldre og er det forskjell på tvers av kjønn? Vil det fremkomme endring i disse 

symptomene på tvers av tid? 

Hypotese: Forskning indikerer at depressive plager øker med alderen. Angst hos eldre over 70 

år har hatt lite fokus i forskning. Til tross for dette fremlegger tidligere forskning resultater 

som indikerer at angst hos eldre er vanlig. Det er stor sannsynlighet for at resultatene fra 

denne studien vil være i overensstemmelse med disse funnene. Hva gjelder kjønnsforskjeller 

antas det at kvinner vil ha høyere skårer på depresjons- og angstsymptomer enn menn. Det vil 

trolig observeres en økning av rapporterte symptomer for begge plager, spesielt i den eldste 

aldersgruppen, ettersom forskning indikerer at de eldste eldre opplever høyere symptomtrykk.  
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Spørsmål 2: Hvilken betydning har personlighetstrekkene i femfaktormodellen for skårer på 

depresjons- og angstsymptomer hos eldre når det kontrolleres for situasjonelle variabler, og 

vil det observeres kjønnsforskjeller? 

Hypotese: Basert på tidligere studier med femfaktormodellen vil trolig nevrotisisme ha 

sterkest sammenheng med angst- og depresjonssymptomer, og denne sammenhengen vil 

sannsynligvis være positiv. I tillegg vil medmenneskelighet og planmessighet trolig ha en 

negativ sammenheng med høye skårer på depresjons- og angstsymptomer. De resterende 

trekkene vil muligens ha mindre eller ingen betydning for utfallsmålene. På bakgrunn av 

tidligere forskning vil sannsynligvis kvinner skåre høyere på trekkene nevrotisisme og 

medmenneskelighet enn menn.  

 

Spørsmål 3: Hvilken betydning har holdninger til egen aldring for skårer på depresjons- og 

angstsymptomer hos eldre? Vil personlighetstrekk påvirke den eventuelle sammenhengen?  

Hypotese: Basert på empiri som omhandler holdninger til aldring og utfallsmål på psykisk 

helse, vil en anta at mer negative holdninger til det å bli eldre vil føre til høyere skårer på 

utfallsmålene. Med utgangspunkt i tidligere forskning vil en kunne anta en medieringseffekt 

hvor holdninger til aldring fungerer som en mediator, altså at holdninger indirekte påvirker 

forholdet mellom psykiske symptomer ved tidspunkt en og to. Trolig vil høyere skår på 

nevrotisisme være assosiert med et mer negativt syn på aldring, og høyere ekstroversjon og 

medmenneskelighet være koblet til mer positive holdninger. Antakeligvis vil ikke holdninger 

til aldring føre til en fullstendig mediering, men en delvis mediering. Dette baseres på 

forskning som tydelig viser en sterk direkte sammenheng mellom personlighetstrekk og 

psykisk lidelse. 
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2 Metode 

I den påfølgende teksten vil holdninger benyttes for holdninger til egen aldring, 

depresjon for depresjonssymptomer og angst for angstsymptomer. T1 vil bli benyttet for 

måletidspunkt 1 og T2 for måletidspunkt 2.  

2.1 Design, utvalg og prosedyre 

Datamaterialet denne studien tar i bruk tilhører NorLAG, den norske studien om 

livsløp, aldring og generasjon, som er en tverrfaglig, longitudinell studie. Statistisk 

Sentralbyrå innhentet datamaterialet i samarbeid med Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Det er gjennomført to runder av datainnsamling med 

ferdigprodusert data i henholdsvis 2002-03 (T1) og 2007-08 (T2). Begge runder med 

datainnsamling besto av telefonintervju og et spørreskjema som ble sendt til respondenter som 

besvarte intervjuet (Løset, Herlofson, Dommermuth & Blekesaune, 2014). Deltakerne i 

NorLAG-studien ble hentet fra 30 kommuner og bydeler i fire regioner (Agder, Oslo og 

Akershus, Nord-Trøndelag og Troms) (Løset et al., 2014). Kriterier for geografisk område var 

blant annet folkemengde, levekårsindeks, befolkningstetthet, andel unge/eldre, hovednæring 

og kommunens inntekter. Registeropplysninger ble innhentet både i forkant og etterkant av 

intervjuet, hvor fødselsnummer ble brukt som koblingsnøkkel. Registeropplysninger ble 

hentet fra blant annet befolkningsregisteret, Nasjonale utdanningsdatabasen, inntektsregisteret 

og selvangivelsesregisteret (Bjørshol, Høstmark & Lagerstrøm, 2010).  

Foreliggende studie er en kvantitativ studie av NorLAG sitt datamateriale. Studien er 

bygd opp som et paneldesign med to ulike alderskohorter; 60-69 år ved T1 og 65-74 år ved 

T2 (N=654), samt 70-80 år ved T1 og 75-85 år ved T2 (N=365). Aldersgruppene ble valgt på 

bakgrunn av tidligere forskning på eldre, hvor man ser at «eldre» ofte blir definert til rundt 60 

år. Preliminære undersøkelser av aldersgruppene viste også mulige signifikante forskjeller på 

tvers av aldersgruppene når det gjaldt variabler av interesse. Dermed inkluderer studien eldre 

deltakere som sjeldent har blitt undersøkt tidligere.  

I utgangspunktet inkluderte panelet 3765 respondenter som deltok på begge rundene 

av datainnsamlingen (NorLAG, u. å.-a). Ønsket om å studere den eldre befolkningen gjorde 

det nødvendig for undertegnede å splitte filen i SPSS slik at datamaterialet kun inneholdt 

resultater fra aldersgruppen 60-80 år ved T1. Av de 3765 respondentene ekskluderte 

undertegnede personer som var under 60 år gamle ved T1, altså respondenter i alderen 40-59 
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år som opprinnelig var inkludert i panelstudien. Manglende data som ikke kunne imputeres 

reduserte utvalget videre til 1019 respondenter, hvorav 512 var kvinner og 507 var menn. 

Datamaterialet i foreliggende studie utgjøres dermed av et panel på 1019 respondenter hvor 

inklusjonskriteriet var at alle respondentene skulle være mellom 60-80 år ved T1 og ha skårer 

på variabler av interesse for begge måletidspunkt.  

Før studien ble iverksatt ble det undertegnet taushetserklæringer med Datatilsynet for 

å få tillatelse til å arbeide med datamaterialet. Datamaterialet var anonymisert da 

undertegnede mottok det. Undertegnede fikk tillatelse til å arbeide med datamaterialet i to år, 

og det ble avtalt at mottatt materiale slettes ved ferdigstilt arbeid. 

Figur 1 illustrerer kjønn- og aldersgruppene i studien. 

 

 

 

2.2 Måleinstrumenter 

2.2.1 Big Five Personality Test 

Det er utarbeidet en rekke ulike tester og skalaer som er ment å måle 

personlighetstrekkene som inngår i femfaktormodellen. Mange av disse er for omfattende og 

tidkrevende for en studie som NorLAG. I denne studien ble det benyttet en kortversjon av den 

originale BFI-44 («Big Five Inventory») (Løset et al., 2014). NorLAG1 benyttet en 20-ledds 

norsk versjon med adjektivpar utviklet av Engvik. Kortversjonen ble utformet ved utprøving 

• Kvinner 60-69 år, N=326

• Menn 60-69 år, N=328

• Kvinner 70-80 år, N=186

• Menn 70-80 år, N=179

2002-2003

• Kvinner 65-74 år, N=326

• Menn 65-74 år, N=328

• Kvinner 75-85 år, N=186

• Menn 75-85 år, N=179

2007-2008

Figur 1 Utvalg og måletidspunkter. 
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av ulike versjoner av BFI-44 i et norsk utvalg studenter samtidig som det ble målt strukturell 

validitet, maksimal representativitet, maksimal stabilitet over tid og maksimal kriterievaliditet 

(Engvik & Clausen, 2011). Faktoranalyser viste at kortversjonen var en god 

operasjonalisering av femfaktormodellen. I NorLAG får respondenten presentert de 20 

leddene, representert ved adjektivpar, og bes rangere seg selv på en sjudelt svarskala. 

Eksempelvis er et adjektivpar «Velorganisert vs. Ikke organisert», hvor respondenten rangerer 

seg fra 1 «Velorganisert» til 7 «Ikke organisert» (Løset et al., 2014).  

2.2.2 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) er en av de mest brukte 

depresjonsskalaene i surveystudier (Løset et al., 2014). Skalaen ble første gang publisert av 

Radloff i 1977 og var utviklet for å kartlegge depressive symptomer i den generelle 

populasjonen (American Psychological Association, u. å.). Lewinsohn og kolleger fant 

Cronbach’s alpha-nivå på over .80 da de undersøkte anvendelsen av CES-D i et utvalg eldre 

mennesker (Lewinsohn, Seeley, Roberts & Allen, 1997). Spørsmålene i CES-D omhandler 

hvordan man har følt seg den siste uken og respondenten får 20 spørsmål med fire 

svaralternativer (Lewinsohn et al., 1997). Cut-off for tilstedeværelse av en depresjon settes 

normalt til ³16 (Lewinsohn et al., 1997).  

I NorLAG benyttes en norsk versjon av skalaen, hvor gjennomsnittsskåren på de 20 

leddene regnes ut og brukes som mål på depresjon (Løset et al., 2014). I NorLAG1 ble tre av 

spørsmålene stilt i telefonintervju, og resten i postskjema. I NorLAG2 ble derimot de samme 

tre spørsmålene stilt både i telefonintervjuet og postskjemaet (Løset et al., 2014). I denne 

studien ble det besluttet å ikke benytte svarene fra telefonintervjuet i NorLAG1, kun 

postskjemaet. Dette grunnet komplikasjon for sumskalaene som skulle utarbeides på 

bakgrunn av disse svarene. Man ville fått tre ekstra variabler fra NorLAG2 dersom 

telefonintervjuet ble inkludert. Dette ville vanskeliggjort sammenligning mellom skårer på 

depresjon i NorLAG1 og NorLAG2, og spørsmålene ble dermed ekskludert fra begge 

måletidspunktene. Ekskludering av spørsmålene medførte at man ikke lenger kunne bruke 

cut-off  ³16, og det ble besluttet at, for denne studiens formål, var det å studere 

gjennomsnittsrapporterting av symptomer var et vel så godt mål på depresjon.  
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2.2.3 Hopkins Symptoms Check List 

Hopkins Symptoms Check List (HSCL) ble utviklet av Derogatis og kolleger 

(Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth & Covi, 1974) og er hyppig brukt for å måle angst og 

andre psykiatriske lidelser. Den mest brukte versjonen av skalaen er HSCL-25 som 

inneholder 25 ledd. NorLAG bruker en versjon av HSCL med fem ledd for å kartlegge angst 

(Løset et al., 2014). Spørsmålene inkluderer blant annet frykt, indre uro og rastløshet. 

Svaralternativene rangeres fra 1 “ikke plaget” til 4 “veldig mye plaget”. 

Gjennomsnittsskårene på disse fem variablene regnes ut og brukes som mål på angst. Skalaen 

går fra 1 “ingen angstproblemer” til 4 “store angstproblemer”. Studier indikerer at liknende 

versjoner av HSCL-5 er et godt screening-verktøy med mer enn tilfredsstillende reliabilitet, 

og er anbefalt å bruke i større spørreundersøkelser i forbindelse med forskning (Schmalbach 

et al., 2019). 

2.2.4 Holdninger til det å bli eldre 

Skalaen knyttet til holdning til aldring er en norsk tilpasning av skalaen Attitudes 

Toward Own Ageing (ATOG), en subskala i Philadelphia Geriatric Center Morale Scale 

(PGC), utviklet av Lawton (Lawton, 2003). PGC ble i sin tid utviklet på bakgrunn av en stor 

komponentanalyse og resulterte i tre hovedfaktorer; Agitation, Attitude Toward Own Ageing 

og Lonely Dissatisfaction (Lawton, 2003). I første runde av NorLAG ble det tatt 

utgangspunkt i BASE-studien (Berlin Aging Study) som hadde brukt subskalaen ATOG.  

Spørsmålene til NorLAG-materialet ble valgt på bakgrunn av face-validitet og forenklet slik 

at respondentene ble bedt om å rangere seg fra enig eller uenig i fire utsagn om holdning til 

aldring (Daatland, 2007, s. 34). De fire spørsmålene respondentene ble bedt om å svare på lød 

som følger; ”Å bli eldre har hatt positiv innvirkning på mitt liv”, ”Jo eldre jeg blir, desto flere 

ting må jeg gi opp”, ”Å bli eldre bringer med seg forandringer jeg ikke liker” og ”Akseptere i 

større grad meg selv som jeg er”.  

2.2.5 Kontrollvariabler 

Kjønn, utdanning, partner og kronisk somatisk sykdom vil fungere som 

kontrollvariabler i studien. Variablene er valgt grunnet forskningsevidens som tyder på at de 

påvirker psykisk helse. Variablene er dikotome.  
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Tabell 1 viser samtlige variabler inkludert i studien. 

 

Tabell 1  

Samtlige variabler inkludert i studien. 

 T1: Tidspunkt 1, T2: Tidspunkt 2. 0,1: Dikotome variabler kodet 0/1. Variablenes forkortelse i parentes.  

2.3 Analyser 

De statiske analysene ble utført ved hjelp av IBM SPSS 25. Microsoft Word og 

Microsoft Excel ble brukt til å fremstille tabeller og grafiske figurer. 

2.3.1 Statistiske analyser 

En rekke egenskaper ved datasettet, variabler og skalaer av interesse ble undersøkt 

grundig i forkant av de multivariate analysene. Dette arbeidet inkluderte blant annet 

håndtering av manglende data og reliabilitetsanalyser av skalaer. I tillegg ble det gjort 

undersøkelser vedrørende hvilke situasjonelle variabler som skulle inkluderes i studien.  

På bakgrunn av teoretisk kunnskap ble flere ulike situasjonelle variabler utprøvd; det å 

ha en partner, det å bo alene eller ikke, somatisk helse, utdanningsnivå, det å ha barn eller 

ikke, mål på økonomisk situasjon samt kjønn. Variablenes sammenheng med depresjon og 

angst ble utforsket ved hjelp av bivariate korrelasjonsanalyser. Disse analysene viste at det å 

ha partner på nåværende tidspunkt hadde større betydning for psykisk helse enn det å bo alene 

eller ikke. I tillegg korrelerte partnervariabelen sterkt med det å bo alene, noe som tilsier 

overlapp av konstrukt. Helsevariabelen hadde størst betydning av samtlige situasjonelle 

variabler for psykisk helse. Det å ha barn ble vist å ha liten sammenheng med depresjon og 

Situasjonelle variabler Kovariater Utfallsvariabler 

Har høyere utdanning etter 

videregående skole (0,1) T1 

Depresjonssymptomer T1 Depresjons- 

symptomer T2 

Har minst én langvarig 

sykdom/kronisk lidelse/ 

funksjonshemming (0,1) T2 

Angstsymptomer T1 Angstsymptomer T2 

Er gift/har partner (0,1) T2 Nevrotisisme (N) T1  

Kjønn (0,1) T1 Ekstroversjon (E) T1  

 Medmenneskelighet (A) T1  

 Planmessighet (C) T1  

 Åpenhet (O) T1  

 Holdninger til aldring T2  
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angst, sammenhengen var heller ikke signifikant. Utdanning ble vist å ha en svak 

sammenheng, og ettersom sammenhengen var signifikant ble denne variabelen inkludert i 

videre analyser. Det ble videre observert at målet på økonomisk situasjon hadde liten 

betydning for psykisk helse. Kjønn hadde en noe svakere betydning, men grunnet variabelens 

teoretiske forankring var det ønskelig å inkludere kjønn i de situasjonelle variablene.  

Manglende data 

I longitudinelle studier vil det som regel være manglende data i og med at 

respondenter hindres eller ikke ønsker å delta på samtlige intervjutidspunkter. Ettersom et 

inklusjonskriterium for denne studien var at respondenter hadde verdier på variabler av 

interesse for begge måletidspunkt, var det nødvendig å gjøre noe med manglende data. 

Chevret og kolleger (2015) hevder at en mulighet er å ekskludere respondenter hvor det 

foreligger manglende data, såkalt complete case analysis. Dette kan imidlertid føre til skjevhet 

og tap av prediktiv verdi i analysene (Chevret, Seaman & Resche-Rigon, 2015). Det ble 

besluttet at det mest hensiktsmessige var å gjennomføre en missinganalyse. Programmet 

Missing Values Analysis i SPSS ble brukt til å imputere manglende verdier, med en metode 

kalt Expectation Maximization. Gjennom dette implementeres verdier basert på tall hentet fra 

flere korrelerte variabler i datamaterialet, fremfor å ta gjennomsnittet og da forventet skår i 

den enkelte skala. Dette gjøres for å oppnå plausible verdier (Chevret et al., 2015). 

Korrelasjonsanalyser 

 En viktig del av de statistiske analysene var å studere de bivariate korrelasjonene 

mellom psykisk helse og de uavhengige variablene, ved hjelp av Pearsons produkt-moment 

korrelasjonskoeffisient (Pearson r). Korrelasjonene ble undersøkt for eventuell samvariasjon 

mellom variablene, da dette kan gi opphav til multikollinearitetsproblematikk (Field, 2018, s. 

401). Eksempelvis kan det tenkes at det eksisterer en overlapp mellom nevrotisisme og 

depresjonssymptomer. I korrelasjonsmatrisen var det ingen variabler som hadde en høy nok 

korrelasjon til at det ville kunne føre til multikollinearitetsproblematikk (Field, 2018, s. 402). 

Videre kan dette kontrolleres for ved å estimere toleransen til uavhengige variabler i en 

regresjonsanalyse. Grensen ble satt til 0.20 TOL (Field, 2018, s. 417). De fleste av variablene 

hadde toleranse på over 0.80 og samtlige variabler hadde en toleranse på over 0.68 TOL. 

Resultatene tydet på at multikollinearitet sannsynligvis ikke ville være en feilkilde i denne 

studien.  



 

 

24 

Reliabilitetsanalyser 

 Det ble gjennomført reliabilitetsanalyser for skalaer inkludert i studien. Cronbachs 

alfa-nivåer (a) for depresjon og angst ble funnet å være akseptable i henhold til Field (Field, 

2018, s. 343). Ved første realiabilitetsanalyse av skalaen til holdninger ble a-nivået funnet til 

å være uakseptabelt. Dette medførte at to av fire ledd i skalaen måtte snus. De første 

reliabilitetsanalysene av faktorene i femfaktormodellen ga blandede resultater. Dette medførte 

en undersøkelse av hvorvidt enkelte ledd måtte snus eller slettes. Resultatet ble ett slettet ledd 

i ekstroversjon T1 og åpenhet T2, samt et snudd ledd i åpenhet T1. Dette ga mer akseptable 

a-nivåer.  

Deskriptive analyser 

Univariate variansanalyser ble brukt til å undersøke hvordan utvalget fordelte seg når 

det gjaldt de ulike variablene. Disse analysene ble gjennomført for de to ulike aldersgruppene 

for å observere mulige interaksjonseffekter. En-veis ANOVA brukes for å definere mellom- 

og innen-gruppe variasjoner (Kallner, 2017). På den måten får man undersøkt hvorvidt 

alderskohortenes gjennomsnittsskårer på kontinuerlige variabler er signifikant forskjellige. 

Pearson chi-kvadrat-test anbefales derimot for analyse av gruppeforskjeller i dikotome 

variabler og ble derfor brukt til dette formålet (Mchugh, 2013), i tillegg til Fishers Excact test.  

Det ble videre besluttet å utarbeide en firedelt variabel basert på kjønn og 

alderskohortene, hvor 1 = kvinner 60-69 år (N=326), 2 = menn 60-69 år (N=328), 3 = kvinner 

70-80 år (N=186) og 4 = menn 70-80 år (N=179). Med den firedelte variabelen ble det 

nødvendig å ta i bruk en-veis ANOVA med Bonferroni-korreksjoner. Dette tillater multiple 

sammenligninger i analysen (Mchugh, 2011). Bonferroni-korreksjoner er i seg selv ikke 

nødvendigvis en del av deskriptive analyser, da den krever at man har et teoretisk grunnlag 

for å anta visse sammenhenger i datamaterialet (Mchugh, 2011). På bakgrunn av de 

gjennomførte deskriptive analysene ble det likevel ansett som nødvendig å korrigere de gitte 

sammenhengene ved hjelp av Bonferroni for å minske sannsynligheten for type-1-feil 

(Mchugh, 2011). Da Fishers Excact Test kun kan brukes når man studerer sammenhengen for 

to grupper (Mchugh, 2013), ble det tatt utgangspunkt i asymptotic signifikans ved chi-

kvadrat-test for de dikotome situasjonelle variablene.  

Det var nødvendig å undersøke hvorvidt endringen i depresjons- og angstsymptomer 

mellom T1 og T2 for de fire kjønn- og aldersgruppene var signifikant. Det ble gjennomført en 

t-test, da en «paired samples t-test» i SPSS, for dette formålet. Ved hjelp av online-kalkulator 

hentet fra https://www.uccs.edu/lbecker/ ble det utregnet effektstørrelse, inkludert Cohen’s d.  
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For fremstilling i tabell ble gjennomsnittsverdiene av samtlige skalaer i studien delt på 

antall ledd i skalaen. Dette ble gjort på bakgrunn av at det ble ansett som lettere å tolke 

resultatene dersom de ble fremstilt på den måten.  

2.3.2 Multivariate analyser 

 Grunnet analysens omfang og dens innhold av flere prediktorer ble det gjennomført en 

multivariat regresjonsanalyse. I denne studien var det ikke behov for å vurdere problemer 

knyttet til tilstrekkelig mengde data ettersom utvalget består av relativt mange respondenter.  

 Forced entry ble brukt som metode i regresjonsanalysen ettersom alle variablene 

hadde vist bivariate korrelasjoner med enten depresjon eller angst. Forced entry er en metode 

hvor samtlige prediktorer blir tvunget inn i modellen samtidig (Field, 2018, s. 398). Her 

gjøres det ikke valg når det kommer til rekkefølgen på variablene, og variablene blir inkludert 

grunnet teoretisk grunnlag fremfor matematiske kriterier. Dette skiller forced entry fra 

metoden step-wise som velger variabler basert på matematiske kriterier (Field, 2018, s. 400).  

 Ettersom de deskriptive analysene viste gruppeforskjeller når det kom til de 

situasjonelle variablene, ble utdanningsnivå, partnerstatus og somatisk helse inkludert i 

regresjonsanalysen. I tillegg ble det observert at utfallsvariablene varierte med kjønn og alder, 

og det ble dermed nødvendig å undersøke hvilke kjønn- og aldersgrupper som hadde størst 

sammenheng med depresjon og angst. For å undersøke dette nærmere var det behov for å 

dummykode variablene alder og kjønn slik at det kunne kontrolleres for dette i 

regresjonsanalysene. Variabelen Yngre menn (60-69 år) ble valgt som basisvariabel, som 

Yngre kvinner, Eldre kvinner og Eldre menn ble sammenliknet med. Det ble i første omgang 

gjort analyser med depresjon og angst T2 som utfallsvariabler i hver sine analyser. 

Situasjonelle variabler, personlighetsfaktorer og holdninger ble inkludert som prediktorer.  

For å fastslå hvorvidt en medierende effekt var tilstede ble det gjennomført flere 

regresjonsanalyser. Det ble undersøkt hvorvidt holdninger hadde en medierende effekt på 

sammenhengen mellom depresjon T1 og T2, samt angst T1 og T2. Det fremkom verken 

indikasjon på at full eller delvis mediering var tilstede. Grunnet manglende medieringseffekt 

ble det gjennomført moderatoranalyse ved å utarbeide interaksjonsledd med holdninger og 

depresjon T1, og holdninger og angst T1. Det ble deretter gjennomført regresjonsanalyser for 

å undersøke eventuell modererende effekt av holdninger. Moderatoranalysen av depresjon T2 

ga ingen funn. Andel forklart varians, R2, økte med 0.005 når interaksjonsleddet ble inkludert 

i moderatoranalysen av angst T2. Denne økningen var signifikant (p = .01). Til tross for at 

resultatet var signifikant var endringen i andel forklart varians liten, og dermed ville modellen 
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med holdninger som moderator på sammenhengen mellom angst T1 og T2 ha en svært liten 

forklaringsverdi.  

Ettersom de enkle medierende og modererende analysene ga manglende funn ble det 

besluttet å gjennomføre en videre stianalyse for å vurdere hvorvidt flere variabler skulle 

inkluderes i medierieringsanalysene. De uavhengige variablene som i de første 

regresjonsanalysene ble vist å ha signifikante sammenhenger med utfallsvariablene ble 

inkludert. For sammenhengen mellom depresjon T1 og T2 var dette holdninger, nevrotisisme, 

planmessighet, Eldre menn og Eldre kvinner. For angst T1 og T2 gjaldt dette holdninger, 

nevrotisisme, medmenneskelighet og Eldre kvinner. Gjennom utførelse av flere 

regresjonsanalyser vil man kunne se om det foreligger indirekte effekter på utfallsvariablene, 

mediert av holdninger. Ved gjennomførelse av regresjonsanalysene viste det seg at verken 

Eldre menn, planmessighet eller medmenneskelighet hadde signifikante betaverdier for 

samtlige stier i analysen. Det ble dermed besluttet å ta bort Eldre menn, planmessighet og 

medmenneskelighet fra de videre analysene. Det ble i tillegg gjennomført Sobelstester ved å 

bruke online-kalkulator (http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm) for å undersøke om de indirekte 

effektene i stianalysen var signifikant forskjellig fra null.  

Figur 2 illustrerer antatte sammenhenger mellom samtlige variabler inkludert i studien. 

 

 

Figur 1 Grafisk fremstilling av antatt sammenheng mellom variabler i studien. 
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3 Resultater 

3.1 Korrelasjonelle sammenhenger mellom variablene 

Tabell 2 viser korrelasjonelle sammenhenger mellom samtlige variabler inkludert i 

studien, både for kvinner og menn. Som tidligere nevnt var undersøkelse av 

korrelasjonsmatrisen en viktig del av de statistiske analysene, dette av flere grunner. For det 

første var det nødvendig å undersøke hvorvidt de uavhengige variablene, da 

personlighetsfaktorer, holdninger og situasjonelle faktorer, korrelerte signifikant med skårer 

på depresjon og angst. Ett av kriteriene for at de uavhengige variablene skulle få ta del i de 

videre analysene var at de korrelerte signifikant med depresjon eller angst ved T2, enten hos 

menn eller kvinner.  

Grunnet spørsmål om multikollinearitet måtte korrelasjonen mellom depresjon og angst 

undersøkes. Dersom korrelasjonene var svært høye ville dette tyde på overlapp av konstrukt 

og det ville ikke være hensiktsmessig å skille på begrepene ved videre analyser. Det var også 

behov for å vurdere stabiliteten til skårer på depresjon og angst over tid. Dersom man 

observerer korrelasjoner på tvers av tidspunktene vil en kunne predikere hvor mye de 

resterende variablene har å si for skårer på depresjon og angst ved T2.  

Rapportering av korrelasjonelle sammenhenger innebærer en vurdering av hva som regnes 

som en svak og en sterk sammenheng. I denne studien vil verdier på ± .10 representere en 

svak sammenheng, ± .30 en moderat sammenheng og ± .50 en sterk sammenheng (Field, 

2018, s. 343). Det er samtidig viktig å nevne at en slik inndeling av styrken på sammenhenger 

aldri vil kunne fungere som fasit. Etter hvert som stadig mer forskning har blitt utført i 

sosialvitenskapen har man sett viktigheten av å vurdere praktisk og klinisk verdi, i tillegg til 

det å kun vurdere ”sterke” og ”svake” sammenhenger. Det er med andre ord ikke styrken på 

sammenhengen som er det viktigste, men hva resultatene som helhet indikerer (Durlak, 2009).  

Hva gjelder personlighetstrekkenes sammenheng med depresjon og angst skilte 

nevrotisisme seg særlig ut. Nevrotisisme variabelen med sterkest korrelasjon av samtlige 

personlighetstrekk, og viste moderat til sterk positiv sammenheng med depresjon og angst 

både ved T1 og T2. Denne sammenhengen var sterkest for kvinner. De andre trekkene hadde 

en svak til moderat negativ sammenheng med depresjon og angst både ved T1 og T2. Menn 

hadde flere signifikante sammenhenger mellom personlighetstrekk og utfallsvariablene enn 

det kvinner hadde.  
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Holdninger til aldring viste seg å ha svake til moderate positive korrelasjoner med 

depresjon og angst, både hos kvinner og menn. Sammenhengene var noe sterkere hos kvinner. 

Av de øvrige situasjonelle variablene var sykdom sterkest korrelert med både depresjon og 

angst for begge kjønn. Man så her en svak positiv korrelasjon. Det å ha partner hadde en noe 

større betydning for skår på depresjon T2 hos kvinner, sammenhengen var ikke signifikant for 

angst. For menn var sammenhengen mellom partnerstatus og depresjon/angst svakere. 

Utdanning ble vist svakt negativt korrelert med depresjon, begge tidspunkter, for menn. En 

slik sammenheng var ikke signifikant for angst. For kvinner hadde utdanning ingen 

signifikante korrelasjoner.  

Interkorrelasjonene mellom de uavhengige variablene var stort sett svake til moderate. 

Korrelasjonene varierte mellom r = .00 og r = .43. Den største sammenhengen var mellom 

ekstroversjon og medmenneskelighet hvor r = .43 for kvinner og r = .37 for menn. Med 

unntak av noe samvariasjon mellom personlighetstrekkene var de uavhengige variablene 

preget av lite samvariasjon.  

Korrelasjonene mellom depresjon og angst var moderate til sterke i positiv retning både 

for kvinner og menn. Disse korrelasjonene lå alle på et sted rundt .50 med unntak av 

sammenhengen mellom depresjon T2 og angst T2 hos kvinner (r = .70). Samtidig vurderes 

ikke denne korrelasjonen å være for høy og skalaene antas å ikke måle samme konstrukt. Ut 

fra litteratur og teori om psykisk helse var det forventet et noe større overlapp mellom disse to 

konstruktene da man ofte ser en del komorbiditet når det kommer til depresjon og angst. Hva 

gjelder stabiliteten til utfallsvariablene over tid ble korrelasjonene fra T1 til T2 observert å 

være moderat til sterkt positive. Med andre ord kan mye av variansen i depresjon T2 forklares 

av skår på depresjon T1. En slik stabilitet over tid er nødvendig for videre analyser. Samlet 

sett var det noen flere signifikante korrelasjoner hos menn sammenlignet med kvinner når det 

kom til de uavhengige variablenes sammenheng med utfallsvariablene.  
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Mann 

 

Syk. 

.18** 

.14** 

.09 

-.02 

-.05 

-.14** 

-.05 

-.03 

.16** 

.11* 

.19** 

-.02 

 

Dep.=depresjon, ang.=angst, N=nevrotisisme, E=ekstroversjon, A=medmenneskelighet, C=planmessighet, O=åpenhet, Utd.: 0=ikke høyere utdanning, 1=høyere 

utdanning, Part.: 0=ingen partner, 1=har partner, Syk.: 0=ikke sykdom, 1=har sykdom, HA=holdninger til aldring (høy skåre=negativ til aldring), T1=2002/03, 

T2=2007/08. 

 

Part. 

-.15** 

.02 

-.03 

.09* 

.04 

.04 

.02 

.04 

-.10* 

-.06 

-.06 

 

-.05 

 

HA 

.24** 

.23** 

.20** 

-.17** 

-.10* 

-.04 

-.15** 

-.02 

.30** 

.19** 

 

-.16** 

.18** 

 

Ang. 

.41** 

.47** 

.41** 

-.16** 

-.03 

-.15** 

-.12** 

-.09* 

.58** 

 

.23** 

.01 

.13** 

 

 T2 

Dep. 

.57** 

.42** 

.43** 

-.20** 

-.15** 

-.29** 

-.12** 

-.15** 

 

.70** 

.33** 

-.13** 

.16** 

Tabell 2: 

Pearsons bivariate korrelasjoner mellom samtlige variabler for kvinner og menn                   T1 

Utd. 

-.13** 

-.11* 

-.06 

.06 

-.01 

.12** 

.23** 

 

-.04 

-.06 

-.01 

.04 

-.03 

O 

-.08 

-.06 

-.15** 

.33** 

.16** 

.28** 

 

.12** 

-.08 

-.10* 

-.13** 

-.01 

.04 

C 

-.20** 

-.08 

-.28** 

.30** 

.38** 

 

.15** 

.06 

-.19** 

-.06 

-.15** 

.02 

-.01 

A 

-.20** 

-.03 

-.31** 

.37** 

 

.27** 

.13** 

-.11* 

-.14** 

-.05 

-.08 

.01 

.12** 

E 

-.19** 

-.06 

-.24** 

 

.43** 

.24** 

.30** 

-.00 

-.24** 

-.13** 

-.14** 

.08 

.07 

N 

.46** 

.51** 

 

-.34** 

-.16** 

-.15** 

-.19** 

.02 

.46** 

.47** 

.22** 

-.01 

-.00 

Ang. 

.56** 

 

.54** 

-.15** 

-.07 

-.06 

-.04 

-.07 

.46** 

.57** 

.20** 

-.09* 

.13** 

Dep. 

 

.60** 

.48** 

-.23** 

-.11* 

-.14** 

-.08 

-.07 

.60** 

.44** 

.33** 

-.19** 

.15** 

Tidspunkt 

Dep. 

Ang. 

N 

E 

A 

C 

O 

Utd. 

Dep. 

Ang. 

Neg. 

HA 

Part. 

Syk. 

T1 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

 

 

 

Kvinner 
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3.2 Deskriptive resultater 

Tabell 3 viser en grafisk fremstilling av gjennomsnitts- og prosentverdier, 

standardavvik for hele utvalget og Cronbachs alfa-verdier for skalaer inkludert i studien.   

 

Tabell 3 

Depresjon, angst, personlighet, holdninger til aldring og situasjonelle variabler til utvalget. 

 Variabler !"/% SD α 

T1 Psykisk helse    

 Depresjon (0-3) 0.53 0.40 .826 

 Angst (1-4) 1.21 0.33 .754 

 Personlighet    

 Nevrotisisme (1-7)  3.19 1.23 .725 

 Ekstroversjon (1-7) 4.88 1.16 .566 

 Medmenneskelighet (1-7)  5.65 0.91 .687 

 Planmessighet (1-7) 5.04 0.96 .647 

 Åpenhet (1-7) 4.37 1.03 .639 

 Situasjonelle variabler    

 Høyere utdanning (%) 29.4%   

 Kjønn andel kvinner (%) 50%   

T2 Psykisk helse    

 Depresjon (0-3) 0.49 0.40 .828 

 Angst (1-4) 1.31 0.44 .831 

 Holdninger til aldring    

 Negative holdninger til aldring (1-5) 2.94 0.63 .531 

 Situasjonelle variabler    

 Har partner (%) 72.1%   

 Har sykdom (%) 44%   

T1: tidspunkt 1, T2: tidspunkt 2, p: signifikansnivå, SD: standardavvik, X$/%: gjennomsnitts- eller prosentverdi, 

α: Cronbachs alfa-verdier. Tallene i parentes viser antall svaralternativer i skalaen. 

 

 Av tabell 3 leser man at utvalget som helhet har relativt lave depresjons- og 

angstskårer både ved tidspunkt 1 og 2. I tillegg observeres det at utvalget skårer lavere på 

personlighetstrekket nevrotisisme enn ut fra forventet gjennomsnitt, samt høyere på de 

resterende personlighetstrekkene. Hva gjelder situasjonelle variabler har kun en tredjedel 

høyere utdanning, flertallet har partner og omtrent halvparten rapporterer en somatisk 

sykdom. Reliabilitetsanalysene viser tilfredsstillende resultater.  
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Tabell 4 viser en grafisk fremstilling av gjennomsnitts- og prosentverdier, 

standardavvik for begge alderskohortene, i tillegg til gruppeforskjeller i 

gjennomsnittsskårene.  

 

Tabell 4 

Depresjon, angst, personlighet, holdninger til aldring og situasjonelle variabler til utvalget. 

T1: tidspunkt 1, T2: tidspunkt 2, p: signifikansnivå, SD: standardavvik, X$/%: gjennomsnitts- eller prosentverdi, 

F: Fishers eksakte test, X2: Chi-kvadrat-test, N = antall respondenter. Tallene i parentes viser antall 

svaralternativer i skalaen. 

 

Tabell 4 viser forskjell i skår på depresjon for de ulike alderskohortene både ved T1 

og T2, og disse forskjellene er signifikante. Eldre hadde noe høyere skår på 

depresjonssymptomer. Det ble ikke vist en betydningsfull forskjell i angst ved T1 for de to 

gruppene, men det ble derimot observert en forskjell i denne variabelen ved T2, hvor 

signifikant flere av de eldre hadde høyere skår på angstsymptomer. Blant 

personlighetstrekkene var det en liten signifikant forskjell på tvers av gruppene for trekket 

nevrotisisme. Ingen av de andre trekkene viste en signifikant forskjell i skårer på tvers av 

alderskohortene.  

Variabler 60-69 år 

N = 654 

70-80 år 

N = 365 

Univariate F- og 

X
2
-tester 

T1 Psykisk helse !"/% SD !"/% SD F/X
2
 p 

 Depresjon (0-3)  0.49 0.38 0.61 0.42 22.36 0.00 

 Angst (1-4)  1.20 0.33 1.23 0.33 1.41 0.24 

 Personlighet       

 Nevrotisisme (1-7) 3.12 1.17 3.33 1.31 7.12 0.01 

 Ekstroversjon (1-7)  4.93 1.13 4.80 1.19 3.07 0.08 

 Medmenneskelighet (1-7) 5.65 0.90 5.64 0.95 0.09 0.77 

 Planmessighet (1-7) 5.06 0.94 5.01 0.99 0.57 0.45 

 Åpenhet (1-7) 4.41 1.03 4.29 1.02 3.08 0.08 

 Situasjonelle variabler       

 Høyere utdanning (%) 31.7  25.5  4.30 0.05 

 Kjønn andel kvinner (%) 50  51  0.12 0.74 

T2 Psykisk helse       

 Depresjon (0-3) 0.43 0.37 0.58 0.42 35.15 0.00 

 Angst (1-4) 1.28 0.41 1.38 0.47 11.93 0.00 

 Holdninger til aldring        

 Negative holdninger til aldring 

(1-5) 

2.85 0.62 3.10 0.61 39.08 0.00 

 Situasjonelle variabler       

 Har partner (%) 76.6  64.1  18.2 0.00 

 Har sykdom (%) 40  53  15.3 0.00 
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Blant de situasjonelle variablene fremgikk det at aldersgruppene har en liten, men 

signifikant forskjell hva gjelder høyere utdannelse, hvor færre har høyere utdanning blant de 

eldste. Videre ble det vist at signifikant flere av de yngre har partner og signifikant flere av de 

eldre har en somatisk sykdom. Det var en betydelig forskjell i skår på holdninger til aldring på 

tvers av aldersgruppene, hvor den eldste gruppen rapporterte mer negative holdninger til 

aldring.  

Tabell 5 fremlegger samme statistiske mål som tabellen diskutert ovenfor, men det er 

her sett på forskjeller på tvers av grupper basert på både alder og kjønn.  
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Tabell 5. Depresjon, angst, personlighet, holdninger til aldring og situasjonelle variabler til utvalget. 

F- og X
2
-tester 

 

p 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

N=nevrotisisme, E=ekstroversjon, A=medmenneskelighet, C=planmessighet, O=åpenhet, Utd. =utdanning, HA=holdninger til aldring (høy 

skåre=negativ til aldring), T1=2002/03, T2=2007/08, p: signifikansnivå, SD: standardavvik, X$/%: gjennomsnitts- eller prosentverdi, F: Fishers eksakte 

test, X2: Chi-kvadrat-test, N = antall respondenter.  Bokstavene A, B og C illustrerer at det ikke er signifikante forskjeller mellom gruppene, * illustrerer 

at det er signifikant forskjeller mellom gruppene. Tallene i parentes viser antall svaralternativer i skalaen. 

 

F/X
2
 

13.26 

7.69 

13.14 

5.72 

22.28 

1.87 

5.20 

14.83 

19.54 

10.13 

14.03 

133.09 

29.95 

70-80 år, N = 365 

Menn (4)  

N = 179 

!" = 74,07 år 

 

SD 

0.37 

0.28 

1.17 

1.15 

0.94 

0.92 

0.98 

 

0.36 

0.40 

0.57 

 

 

!"/% 

0.55
B,C 

1.17
B,C 

3.11
B,C 

4.60
B 

5.33
B 

4.94
A 

4.33
A,B 

31.8 

0.52
A 

1.30
A,B 

3.05
B 

82.1* 

42.0 

Kvinner (3)  

N = 186 

!" = 73,63 år 

 

SD 

0.47 

0.36 

1.40 

1.21 

0.85 

1.05 

1.06 

 

0.47 

0.52 

0.64 

 

 

!"/% 

0.66
C 

1.28
A 

3.54
A 

4.99
A 

5.94
A 

5.08
A 

4.25
B 

19.4* 

0.64 

1.45 

3.15
B 

46.8* 

62.0* 

60-69 år, N = 654 

Menn (2)  

N = 328 

!" = 63,98 år 

 

SD 

0.35 

0.29 

1.10 

1.09 

0.88
 

0.86 

0.89 

 

0.34 

0.38 

0.61 

 

 

!"/% 

0.44
A 

1.16
C 

2.90
C 

4.85
A,B 

5.49
B 

5.12
A 

4.54
A 

35.1* 

0.38 

1.23
B 

2.84
A 

89.9* 

40.0* 

Kvinner (1)  

N = 326 

!" = 63,95 år 

 

SD 

0.40 

0.36 

1.21 

1.17 

0.88 

1.01 

1.13 

 

0.39 

0.43 

0.64 

 

 

!"/% 

0.53
A,B 

1.24
A,B 

3.33
A,B 

5.01
A 

5.82
A 

4.99
A 

4.27
B 

28.2 

0.49
A 

1.33
A 

2.87
A 

63.2* 

40.0 

Variabler 

 

 

Depresjon (0-3) 

Angst (1-4) 

N (1-7) 

E (1-7) 

A (1-7) 

C (1-7) 

O (1-7) 

Høyere utd. (%) 

Depresjon (0-3) 

Angst (1-4) 

Neg. HA (1-5) 

Har partner (%) 

Har sykdom (%) 

 

T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

 

 

 

 



 

 

34 

Man leser i tabell 5 flere signifikante forskjeller på tvers av de fire gruppene, 

sammenlignet med forskjellene man så på tvers av de to gruppene i tabell 4. For psykiske 

symptomer observeres noe av det samme mønsteret som i tabell 4, ved at det er størst forskjell 

i skår på depresjon ved T1, mens det i T2 er signifikante forskjeller både for depresjon og 

angst. Både ved T1 og T2 ser man at kvinner skårer høyere enn menn i sin aldersgruppe. Hva 

gjelder personlighetstrekk er gruppene mer like, men de små forskjellene er signifikante, 

unntatt for planmessighet. Dette med unntak av medmenneskelighet og nevrotisisme hvor 

kvinner skårer høyere enn menn i begge alderskohortene.  

De univariate F-testene viste signifikante forskjeller på tvers av gruppene for samtlige 

variabler inkludert i studien, med unntak av planmessighet. Bonferroni-korreksjonene gir mer 

nyanse til resultatene og viser at det foreligger ikke-signifikante forskjeller mellom enkelte 

grupper. Eksempelvis observeres det en ikke-signifikant forskjell mellom kjønnene for 

rapportering av holdninger til tross for at det eksisterer en signifikant forskjell mellom 

aldersgruppene.  

 Vedrørende høyere utdanning, partnerstatus og somatisk sykdom fremkommer det 

signifikante forskjeller i rapporteringen. Flere menn enn kvinner har høyere utdanning og 

partner i begge alderskohortene. Det ser ut til at gruppene fordeler seg nokså likt når det 

kommer til somatisk sykdom, men at kvinnene i den eldste aldersgruppen rapporterer 

betydelig mer somatisk sykdom enn de andre gruppene. En ser også signifikante forskjeller på 

tvers av gruppene vedrørende skår på holdninger. De eldste aldersgruppene er mer negative til 

aldring, hvorav kvinner er mest negative.   
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Figur 3 og tabell 6 viser en fremstilling av endring i skårer på depresjon fra T1 til T2 

for samtlige grupper.  

 

 
Figur 3 Depresjonssymptomer ved T1 og T2 for yngre og eldre kvinner og menn. Fem års intervall 
mellom måletidspunkt.  

 

Tabell 6 

Endring av depresjonssymptomer fra T1 til T2 

  T1 T2   

Depresjonssymptomer N !" (SD) !" (SD) t p 
Yngre kvinner 326 0.53 (0.40) 0.49 (0.39) 3.00 0.00 

Yngre menn 328 0.44 (0.35) 0.38 (0.34) 5.06 0.00 

Eldre kvinner 186 0.66 (0.47) 0.64 (0.47) 1.49 0.14 

Eldre menn 179 0.55 (0.37) 0.52 (0.36) 2.68 0.01 

T1 = 2002/03, T2 = 2007/08, !" = gjennomsnittsverdi, SD = standardavvik, t = t-verdi, p = signifikansnivå. 

 

Det fremkommer en svak negativ forandring i skår på depresjon hos alle grupper. 

Dette indikerer en bedring i depresjonssymptomer hos samtlige grupper. Menn viste større 

endring enn kvinner. Endringene i depresjonssymptomer er signifikant med unntak av 

gruppen Eldre kvinner. Samtlige av de signifikante endringene viste små effektstørrelser (d = 

-0.10, d = -0.17, d = -0.08, etter rekkefølge i tabell).  
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Figur 4 og tabell 7 viser en fremstilling av endring i skårer på angst fra T1 til T2 for 

samtlige grupper.  

 

 

Figur 4 Angstsymptomer ved T1 og T2 for yngre og eldre kvinner og menn. Fem års intervall mellom 
måletidspunkt.  

 

Tabell 7 

Endring av angstsymptomer fra T1 til T2 

  T1 T2   

Angstsymptomer N !" (SD) !" (SD) t p 
Yngre kvinner 326 1.24 (0.36) 1.33 (0.43) -4.17 0.00 

Yngre menn 328 1.16 (0.29) 1.23 (0.38) -3.72 0.00 

Eldre kvinner 186 1.28 (0.36) 1.45 (0.52) -5.19 0.00 

Eldre menn 179 1.17 (0.28) 1.30 (0.40) -4.86 0.00 

T1 = 2002/03, T2 = 2007/08, !" = gjennomsnittsverdi, SD = standardavvik, t = t-verdi, p = signifikansnivå. 

 

Resultatene for angstsymptomer viser et motsatt bilde, da med økning i samtlige 

grupper. Kvinner viste størst endring i gjennomsnittsnivået av angstsymptomer. Endringen i 

angstsymptomer fra T1 til T2 er signifikant for samtlige kjønn- og aldersgrupper. 

Effektstørrelsene ble funnet å være små til moderate (d = 0.23, d = 0.21, d = 0.38, d = 0.38, 

etter rekkefølge i tabell).  
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3.3 Prospektive analyser  

Tabell 8 viser en grafisk fremstilling av regresjonsanalyser gjennomført med samtlige 

variabler i studien ved bruk av forced entry. Depresjon T2 og angst T2 er satt som avhengige 

variabler. 

Tabell 8 

Regresjonsanalyser med samtlige variabler ved bruk av enter-metode. 

 Depresjon (T2) Angst (T2) 

Uavhengig variabel β t p β t p 

Depresjon (T1) 0.42 14.56 0.00    

Angst (T1)    0.39 12.54 0.00 

Personlighet       

N (T1) 0.19 6.61 0.00 0.22 6.69 0.00 

E (T1) -0.05 -1.76 0.08 -0.04 -1.22 0.22 

A (T1) 0.02 0.74 0.46 0.06 1.20 0.05 

C (T1) -0.10 -3.89 0.00 -0.02 -0.53 0.60 

O (T1) 0.03 1.01 0.32 -0.03 -1.10 0.27 

Situasjonelle variabler       

Utd. (T1) -0.03 -1.11 0.27 -0.02 -0.72 0.47 

Kjønn (T1) 0.05 1.98 0.05 0.02 0.79 0.43 

Alder (T1) 0.10 4.04 0.00 0.06 2.14 0.03 

Part. (T2) 0.01 0.18 0.86 0.03 0.92 0.36 

Syk. (T2) 0.04 1.69 0.09 0.04 1.45 0.15 

Holdninger til aldring       

Neg. HA (T2) 0.11 4.25 0.00 0.06 2.34 0.02 

Prospektive sammenhenger mellom samtlige variabler inkludert i studien. N=nevrotisisme, E=ekstroversjon, 

A=medmenneskelighet, C=planmessighet, O=åpenhet, Utd.: 0=ikke høyere utdanning, 1=høyere utdanning, 

Part.: 0=ingen partner, 1=har partner, Syk.: 0=ikke sykdom, 1=har sykdom, HA=holdninger til aldring (høy 

skåre=negativ til aldring), T1=2002/03, T2=2007/08, β = betaverdi, t = t-verdi, p = signifikansnivå. 

 

For depresjon T2 observeres det ut fra tabell 8 at depresjon T1 er variabelen med 

høyest standardisert betaverdi. Deretter følger nevrotisisme, holdninger, planmessighet, Alder 

og Kjønn. Alle de nevnte prediktorene er signifikante. For angst T2 observeres mye av det 

samme mønsteret; angst T1 har høyest standardisert betaverdi, etterfulgt av nevrotisisme, 

holdninger, medmenneskelighet og Alder. Kjønn var ikke en signifikant prediktor for angst 

T2.  
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Tabell 9 presenterer en regresjonsanalyse basert på resultatene som ble fremlagt i 

tabell 8. I tabell 9 er variablene Alder og Kjønn fjernet og blitt erstattet med de dummykodede 

variablene Yngre kvinner mot resten, Eldre kvinner mot resten og Eldre menn mot resten for å 

kunne se forskjeller på tvers av grupper basert på alder og kjønn. Yngre menn fungerer som 

basisvariabel.  

 

Tabell 9  

Regresjonsanalyse med samtlige variabler, etter dummy-kodet kjønn/aldersvariabler. 

 Depresjon (T2) Angst (T2) 

Uavhengig variabel β t p β t p 

Depresjon (T1) 0.42 14.65 0.00    

Angst (T1)    0.39 12.53 0.00 

Personlighet       

N (T1) 0.19 6.53 0.00 0.22 6.67 0.00 

E (T1) -0.05 -1.68 0.09 -0.04 -1.22 0.22 

A (T1) 0.02 0.71 0.48 0.06 1.97 0.05 

C (T1) -0.10 -3.94 0.00 -0.02 -0.56 0.58 

O (T1) 0.02 0.94 0.35 -0.03 -1.11 0.27 

Kjønn- og 
aldersgrupper 

      

Yngre kvinner 0.05 1.53 0.13 0.01 0.38 0.70 

Eldre kvinner 0.10 3.15 0.00 0.07 2.07 0.04 

Eldre menn 0.06 2.10 0.04 0.03 1.16 0.25 

Situasjonelle variabler       

Utd. (T1) -0.03 -1.22 0.22 -0.02 -0.70 0.48 

Part. (T2) -0.00 -0.07 0.95 0.03 0.94 0.35 

Syk. (T2) 0.04 1.71 0.09 0.04 1.39 0.16 

Holdninger til aldring       

Neg. HA (T2) 0.12 4.52 0.00 0.06 2.33 0.02 

Prospektive sammenhenger mellom samtlige variabler inkludert i studien. N=nevrotisisme, E=ekstroversjon, 

A=medmenneskelighet, C=planmessighet, O=åpenhet, Yngre kvinner = 60-69 år, Eldre kvinner/menn = 70-80 

år, Utd.: 0=ikke høyere utdanning, 1=høyere utdanning, Part.: 0=ingen partner, 1=har partner, Syk.: 0=ikke 

sykdom, 1=har sykdom, HA=holdninger til aldring (høy skåre=negativ til aldring), T1=2002/03, T2=2007/08, β 

= betaverdi, t = t-verdi, p = signifikansnivå. 

 

Tabell 9 viser at depresjon T1 har høyest og betydelig standardisert betaverdi for 

utfallsvariabelen depresjon T2. Igjen observeres det at nevrotisisme har nest høyest β-verdi 

etterfulgt av holdninger, planmessighet og det å være eldre kvinne. Alle de nevnte 

prediktorene er signifikante. For angst T2 er angst T1 den sterkeste prediktoren. Fra høyest til 

lavest β-verdi følger nevrotisisme, Eldre kvinner, holdninger og medmenneskelighet hvor 

samtlige er signifikante. Til forskjell fra tabell 8, ser man i tabell 9 at Eldre kvinner er en 

signifikant prediktor både for depresjon T2 og angst T1. Dette indikerer at denne gruppen er 
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mer sårbar for å oppleve depresjons- og angstsymptomer sammenlignet med de andre kjønn- 

og aldersgruppene.  

Tabell 10 illustrerer resultater fra stianalysen gjort på utfallsvariabelen depresjon T2. 

Figur 5 viser en grafisk fremstilling av denne analysen.  

 

Tabell 10  

Stianalyse depresjon.  

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4 

Variabler β p β p β p β p 
Dep. T1 .60 .00   .23 .00 .45 .00 

Neg. HA   .32 .00   .13 .00 

N     .09 .01 .21 .00 

EK     .11 .00 .07 .01 

R2 .35 .10 .11 .41 

Avhengig variabel analyse 1,2 og 4: Dep. T2, avhengig variabelen analyse 3: HA. Dep. = depresjon, HA = 

holdninger til aldring, N = nevrotisisme, EK = eldre kvinner, T1 = 2002/03, T2 = 2007/08. β = standardisert 

betaverdi, p = signifikansnivå, R2 = total forklart varians i modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatene fra analyse 1 og 2 viser den direkte effekten av depresjon T1 og 

holdninger, respektivt, på depresjon T2. Utfra resultatene fra analyse 4 observeres det en 

nedgang i β-verdien til depresjon T1 på T2 når det kontrolleres for holdninger, nevrotisisme 

og Eldre kvinner (β = .60 til β = .45). Dette indikerer at prediktorvariablene har en forklarende 

verdi og påvirker sammenhengen mellom depresjon T1 og T2. Grunnet endringens størrelse 

Figur 5 Grafisk fremstilling av stianalyse depresjon. Dep = depresjon, HA = 
holdninger til aldring, N = nevrotisisme, EK = eldre kvinner, T1 = 2002/03, T2 = 
2007/08. Tall i parentes er resultater for direkte sammenhenger. 
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er det lite trolig at en delvis mediering har funnet sted. Den direkte sammenhengen mellom 

holdninger og depresjon T2 er β = .32. Når resten av prediktorene inkluderes i analysen 

observeres en tydelig nedgang i betydningen holdninger har for depresjon T2, β = .13. Den 

medierte effekten beregnes som et produkt av pilene som går mellom holdninger og 

depresjon, i dette tilfellet .23*.13 = .03. Dette er ikke signifikant og kan skyldes målefeil eller 

andre tilfeldigheter.  

Sobels test for mediering viste støtte for signifikant mediering ved hjelp av variabelen 

holdninger på utfallsvariabelen depresjon T2. Den indirekte effekten av depresjon T1 på T2 

ble vist å være signifikant (Z = 7.35, p = .00), og det samme gjaldt nevrotisisme på depresjon 

T2 (Z = 5.82, p = .00). Den indirekte effekten av Eldre kvinner på depresjon T2 var også 

signifikant (Z = 4.64, p = .00). Alle de nevnte variablene er med dette signifikant mediert av 

holdninger (Preacher & Leonardelli, 2001). På tross av disse resultatene antyder resultatene 

fra stianalysen at holdninger alene ikke er en klar mediator, men at variabelen sammen med 

nevrotisisme og Eldre kvinner endrer sammenhengen mellom depresjon T1 og T2. Dette 

bekreftes også av endringen som observeres i totalt forklart varians av de ulike analysene, 

hvor R2 øker fra .36 i analyse 1 til .42 i analyse 4. Endringen er dog ikke av en slik størrelse at 

det kan konkluderes med at en delvis mediering har funnet sted.  
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Tabell 11 viser resultatene fra stianalyse for angst. Figur 6 viser den grafiske 

fremstillingen av resultatene. 

 

Tabell 11 

Stianalyse angst. 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4 

Variabler β p β p β p β p 
Angst T1 .54 .00   .13 .00 .39 .00 

Neg. HA   .22 .00   .08 .00 

N     .13 .00 .22 .01 

EK     .13 .00 .06 .02 

R2 .29 .05 .08 .34 

Avhengig variabel analyse 1,2 og 4: Angst T2, avhengig variabelen analyse 3: HA. HA = holdninger til aldring, 

N = nevrotisisme, EK = eldre kvinner, T1 = 2002/03, T2 = 2007/08. β = standardisert betaverdi, p = 

signifikansnivå, R2 = totalt forklart varians i modellen.  

 

 

  

 

 

 

 

Den direkte effekten av angst T1 og holdninger, respektivt, på angst T2 kan 

observeres i analyse 1 og 2. Analyse 4 viser en nedgang i β-verdien til angst T1 på T2 når det 

kontrolleres for holdninger, nevrotisisme og Eldre kvinner (β = .54 til β = .39). Denne 

nedgangen er tilnærmet lik nedgangen i β-verdien observert for depresjon T1 til T2. Igjen er 

nedgangen liten, og med dette reises spørsmål om delvis mediering. Den direkte 

sammenhengen mellom holdninger og angst T2 er β = .22. Denne sammenhengen reduseres 

Figur 6 Grafisk fremstilling av stianalyse angst. Ang = angst, HA = holdninger til 
aldring, N = nevrotisisme, EK = eldre kvinner, T1 = 2002/03, T2 = 2007/08. Tall i 
parentes er resultater for direkte sammenhenger. 
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til β = .08 når resten av prediktorene inkluderes i analysen, altså en nedgang β-verdi. Dette 

indikerer at de andre predikorene forklarer mesteparten av sammenhengen mellom holdninger 

og angst T2.  

Sobels test for mediering fant støtte for signifikant mediering ved hjelp av variabelen 

holdninger på utfallsvariabelen angst T2. Den indirekte effekten av angst T1 på T2 var 

signifikant (Z = 5.07, p = .00), og det samme gjaldt effekten av nevrotisisme på angst T2 (Z = 

5.04, p = .00). Den indirekte effekten av Eldre kvinner på angst T2 ble også vist å være 

signifikant (Z = 4.22, p = .00). Dette indikerer at alle de overnevnte variablenes sammenheng 

med angst T2 var signifikant mediert av holdninger (Preacher & Leonardelli, 2001). I likhet 

med stianalysen med depresjon T2 som utfallsvariabel viser denne analysen at holdninger 

alene ikke er en klar mediator for forholdet mellom angst T1 og T2. Total andel forklart 

varians øker fra .29 til .34 fra analyse 1 til 4 når alle prediktorene inkluderes, noe som tyder 

på at modellen blir sterkere ved å inkludere holdninger, nevrotisisme og Eldre kvinner.  
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4 Diskusjon 

Denne studien har undersøkt personlighetstrekk, holdninger til aldring og psykiske 

symptomer hos et utvalg eldre i Norge. Studien har forsøkt å kartlegge hvorvidt holdninger til 

aldring og personlighetstrekk påvirker tilstedeværelse av depresjons- og angstsymptomer i et 

gitt utvalg, kontrollert for utvalgte situasjonelle faktorer. I det følgende vil studiens resultater 

diskuteres opp mot annen relevant empiri og teori. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene.  

4.1 Depresjon og angst hos eldre 

På bakgrunn av kohort- og paneldesignet denne studien baserer seg på gis det 

mulighet til å undersøke forskjeller på tvers av ulike kjønn- og aldersgrupper, samt eventuelle 

longitudinelle endringer. Deskriptive og prospektive analyser viste at både kjønn og alder var 

av betydning for tilstedeværelse av depresjons- og angstsymptomer. 

Deskriptive analyser viste at den eldste aldersgruppen hadde signifikant høyere skåre 

på depresjonssymptomer. Dette støtter funnene fra HUNT-studien hvor man så at 

forekomsten av depresjon var høyest i de aller eldste aldersgruppene (Solhaug et al., 2012). 

Hvorvidt forskjellene for de dikotomiserte aldersgruppene i foreliggende studie ved tidspunkt 

en og to skyldes alderseffekter eller mulige kohorteffekter er vanskelig å stadfeste. Studiens 

design legger til grunn at gruppene er like, men det vil alltid kunne være en rekke andre 

faktorer som gjør gruppene ulike i tillegg til forskjellig alder. De to aldersgruppene skiller seg 

fra hverandre på de ulike situasjonelle faktorene, og en kan ikke utelukke at disse forskjellene 

skyldes kohorteffekter. Eksempelvis viste de deskriptive analysene stor forskjell på tvers av 

aldersgruppene når det kom til det å ha partner eller ikke, noe som tidligere forskning har vist 

virker inn på mental helse (Lindström & Rosvall, 2012). Derimot viste regresjonsanalysene at 

det å ha partner ikke var signifikant assosiert med tilstedeværelse av depressive symptomer. 

Det er også mulig at forskjeller i rapporterte depressive symptomer skyldes periodeeffekter, 

altså forskjeller i omstendigheter i tidspunktet hvor målingen fant sted.  

De longitudinelle sammenligningene viste en nedgang i rapporterte 

depresjonssymptomer fra tidspunkt en til tidspunkt to, for begge aldersgruppene. Endringen 

var signifikant for samtlige grupper med unntak av Eldre kvinner. Dette er et overraskende 

funn ettersom det indikerer en nedgang i depresjonssymptomer for utvalget i denne studien 

når de blir eldre. Dette funnet stemmer ikke overens med resultatene fra HUNT-studien hvor 
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de fant en økning i depresjonssymptomer i et eldre utvalg over en tiårsperiode (Solhaug et al., 

2012). Nedgangen i rapporterte depresjonssymptomer kan muligens forklares av andre 

situasjonelle faktorer, men utforskning av dette ligger utenfor denne studien. I tillegg kan 

resultatene være preget av at utvalget består av eldre respondenter som hadde mulighet og lyst 

til å delta i spørreundersøkelsen ved begge måletidspunkt. Resultatene kunne vært annerledes 

dersom dette ikke var tilfellet, grunnet selvseleksjon hvor de sykeste dør eller mentalt ikke 

lenger er i stand til å fylle ut spørreskjema. 

 Hva gjelder kjønnsforskjeller i depresjonsskårer observeres klare 

mellomgruppeforskjeller. Kvinner rapporterer flere depresjonssymptomer enn menn i begge 

aldersgrupper. Dette understrekes også av de prospektive analysene hvor det ble vist at det å 

være eldre kvinne utgjør en sårbarhet for å oppleve depressive symptomer, med en β-verdi på 

0.10. Dette er i overensstemmelse med Folkehelseinstituttets rapport hvor det er funnet at 

kvinner har høyere forekomst av depresjonslidelser enn menn (Folkehelseinstituttet, 2018).  

Forskning på kjønnsforskjeller i depresjonssymptomer og -lidelser blant eldre 

fremlegger tvetydige resultater. Denne studien viser klare kjønnsforskjeller og representerer 

dermed et viktig bidrag ettersom det observeres at kjønnsforskjeller i depresjonsskårer 

opprettholdes i eldre alder, selv etter det ble kontrollert for situasjonelle variabler. Pachana og 

kolleger (2012) fant i sin studie ikke kjønnsforskjeller blant eldre når de kontrollerte for flere 

av de samme situasjonelle variablene som foreliggende studie. Det er dog viktig å presisere at 

Pachana og kolleger (2012) studerte eldre over 80 år. 

De deskriptive analysene viste svært små forskjeller i rapporterte angstsymptomer på 

tvers av aldersgruppene ved tidspunkt en. Kryss-seksjonelle sammenlikninger viste at den 

eldre gruppen rapporterte flere angstsymptomer enn den yngre gruppen ved tidspunkt to. 

Dette funnet er i overensstemmelse med forskningen utført av Lenze og Wetherell (2011) 

hvor de fant at angst er vanligere enn tidligere antatt i den eldre populasjonen. Det er dog 

viktig å presisere at foreliggende studie kun ser på angstsymptomer, ikke angstlidelser, noe 

som vanskeliggjør sammenligningen med andre studier. I tillegg stiller denne studien seg i 

rekken av empiri som finner mindre klare funn vedrørende angstsymptomer enn 

depresjonssymptomer hos eldre, ettersom det observeres færre sterke assosiasjoner mellom 

angstvariabelen og prediktorene i studien.  

 Longitudinelle sammenlikninger viste signifikant økning av angstsymptomer for 

begge aldersgrupper, noe som er i tråd med funnene til Lenze og Wetherell (2011). Det er 

likevel viktig å bemerke at Lenze og Wetherell (2011) undersøkte diagnoser, ikke kun 

symptomer. Økningen i foreliggende studie var størst i den eldste aldersgruppen. Dette står i 
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kontrast til depresjonsskårene hvor man så en nedgang i rapporterte symptomer på tvers av 

tid. Funnene utelukker at de initiale aldersgruppeforskjellene skyldes kohorteffekter fremfor 

alderseffekter nettopp fordi man ser en økning i begge aldersgruppene med alderen. At alder 

er av betydning for tilstedeværelse av angstsymptomer understrekes av de prospektive 

analysene hvor alder sto frem som en signifikant prediktor selv etter å ha kontrollert for de 

andre variablene inkludert i studien.  

 Det ble vist klare kjønnsforskjeller for begge aldersgrupper i rapporterte 

angstsymptomer. Dette funnet er i overensstemmelse med Folkehelseinstituttets rapport som 

viser til at kvinner rapporterer flere angstsymptomer enn menn (Folkehelseinstituttet, 2018). 

De eldste kvinnene rapporterte flest, og hadde størst økning av, angstsymptomer. Det 

deskriptive funnet forsterkes av de prospektive analysene som fant at det å være eldre kvinne 

var en signifikant prediktor for økte angstsymptomer. Denne studien bidrar med verdifull 

innsikt vedrørende kjønnsforskjeller i rapporterte angstsymptomer hos eldre da det foreligger 

lite empiri på dette området.  

Korrelasjonelle analyser viste at angstsymptomer hadde få signifikante assosierte 

variabler sammenlignet med depresjonssymptomer. Dette kan tyde på at angstkonstruktet ikke 

er godt nok definert for den eldre populasjonen, og funnet er dermed i overensstemmelse med 

tidligere forskning (Lenze & Wetherell, 2011). Det kan være flere forklaringer på de svake 

assosiasjonene. Eksempelvis har angstskalaen i denne studien kun fem ledd, dette til forskjell 

fra depresjonsskalaen som har 20 ledd. Kanskje fem ledd ikke er tilstrekkelig for å kartlegge 

angstsymptomer hos eldre. I tillegg er det en mulighet at andre situasjonelle faktorer, enn 

denne studien har undersøkt, påvirker tilstedeværelsen av angstsymptomer hos eldre.  

 Samlet sett ble både alder og kjønn vist å være av betydning for tilstedeværelse av 

depresjons- og angstsymptomer hos eldre. Kvinner ble vist å være mer sårbare enn menn 

ettersom de hadde høyere skårer på symptomskalaene. Å være eldre kvinne utgjorde den 

største risikoen, mens det hos yngre menn ble observert lavest skårer på utfallsmålene. Hva 

gjelder endringer i depresjons- og angstskårer over tid så det ut til at samtlige grupper 

opplevde færre depresjonssymptomer, mens det ble rapportert flere angstsymptomer. Eldre 

kvinner hadde størst økning i rapporterte angstsymptomer, mens yngre menn hadde mest 

nedgang i rapporterte depresjonsskårer.  
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4.2 Personlighetstrekkenes betydning for depresjon og 

angst hos eldre 

Resultatene fra denne studien tyder på at enkelte personlighetstrekk har betydning for 

skårer på depresjons- og angstsymptomer hos eldre. De korrelasjonelle analysene viste at 

samtlige personlighetstrekk hadde signifikant sammenheng med utfallsmålene. Nevrotisisme 

stod fram som trekket med sterkest assosiasjon, med korrelasjonelle verdier mellom r=.41 og 

r=.57 for angst- og depresjonssymptomer. Resultatene samsvarer dermed med tidligere 

forskning, eksempelvis metaanalysen til Malouff og kolleger (2005). Videre gjenspeiler 

funnene resultater fra forskning på den eldre befolkningen hvor man har sett en kobling 

mellom utvalgte personlighetstrekk og psykisk lidelse (Hayward et al., 2013; Weber et al., 

2012). I tråd med denne forskningen ble det vist at individer med høyere skår på nevrotisisme 

er mer tilbøyelig for å oppleve depresjons- og angstsymptomer, mens høyere skårer på de 

resterende personlighetstrekkene er negativt assosiert med høyt symptomtrykk. Denne studien 

skiller seg samtidig fra den overnevnte empirien ved at den er longitudinell. Dette øker 

studiens relevans, da det gir et bilde av forløp over tid. De gitte korrelasjonene mellom 

personlighetstrekk målt ved tidspunkt en og symptomtrykk målt ved tidspunkt en og to ble 

observert tilnærmet identisk, noe som tyder på stabil sammenheng over tid. 

En stor mengde empiri viser altså en klar sammenheng mellom høy skår på 

nevrotisisme og angst- og depresjonslidelser. De prospektive analysene i denne studien 

illustrerer et lignende bilde selv når det ble kontrollert for situasjonelle variabler, med β-

verdier mellom 0.19 og 0.22 for depresjons- og angstsymptomer. Tidligere studier har funnet 

en endring i personlighetstrekk gjennom depressive eller angstpregede perioder i livet 

(Hakulinen et al., 2015; Karsten et al., 2012). Det er mulig at respondentenes skår på 

nevrotisisme ble påvirket av depresjons- eller angstsymptomer, og at dette forklarer den klare 

sammenhengen. Samtidig kan en ikke utelukke at skårer på depresjons- og angstsymptomer 

preges av ens personlighetsstruktur fra barndommen. Det kan ikke trekkes kausale slutninger 

om sammenhengen mellom nevrotisisme og angst- og depresjonssymptomer i denne studien. 

De statistiske analysene viste kjønn- og aldersgruppeforskjeller ved 

personlighetstrekkene. Kvinner rapporterte høyere skårer på nevrotisisme og 

medmenneskelighet enn menn, og eldre kvinner var gruppen med høyest skår. Dette er i 

overensstemmelse med tidligere forskning (Chapman et al., 2007; Costa et al., 2001). Kvinner 

rapporterte også høyest skårer på angst- og depresjonssymptomer. På bakgrunn av forskning 
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som viser klare sammenhenger mellom nevrotisisme og angst- og depresjonslidelser er det 

ikke overraskende at kvinner rapporterer flere symptomer ettersom de rapporterer høyest skår 

på nevrotisisme. Kvinner ser altså ut til å være mer sårbare for å oppleve psykiske symptomer 

og tilstander kjennetegnet ved økt bekymring og anspenthet.  

Koorevaar og kolleger (2013) fant i sin studie at medmenneskelighet fungerer som en 

beskyttende faktor for forekomst av depresjon hos eldre over 60 år. Til tross for at kvinnene i 

foreliggende studie skåret høyest på medmenneskelighet rapporterte de også flest 

depresjonssymptomer. Det kan tenkes at høyere skår på medmenneskelighet gjør at man 

investerer mer i mellommenneskelige forhold, noe som kan utgjøre en sårbarhet i 

alderdommen ettersom dette er en tid hvor man mister nære og kjære. Samtidig vil man kunne 

tenke seg at en større investering i mellommenneskelige forhold fører til nære relasjoner med 

ens barn, noe som kan virke beskyttende. Resultatene fra denne studien fant ingen 

betydningsfull sammenheng mellom det å ha barn eller ikke og skårer på angst- og 

depresjonssymptomer. Dette er i tråd med empiri som indikerer at det å ha barn ikke er 

avgjørende for en eventuell tilstedeværelse av depresjon i eldre alder (Weber et al., 2012).  

Innledende korrelasjonelle analyser viste en signifikant svak negativ sammenheng 

mellom planmessighet og depresjonssymptomer. Planmessighet skilte seg videre ut i de 

prospektive analysene som en av få variabler av betydning for skår på depressive symptomer. 

Til tross for at man i denne studien ikke fant sterke sammenhenger er resultatene i 

overensstemmelse med flere større metaanalyser som viser at høyere skår på planmessighet er 

assosiert med lavere rapportering av depresjonssymptomer (Koorevaar et al., 2013; Kotov et 

al., 2010; Malouff et al., 2005). Det kan tenkes at eldre som skårer høyt på planmessighet har 

større sannsynlighet for å arbeide mot mål, strukturere hverdagen som pensjonist, og samtidig 

kunne se tilbake på livet med en opplevelse av mestring. Dette vil kunne fungere beskyttende 

mot psykisk lidelse.  

Empiri viser at høy skår på ekstroversjon kan virke beskyttende mot psykisk lidelse 

(Kotov et al., 2010; Watson & Naragon-Gainey, 2014; Watson et al., 2015). Dette funnet går 

igjen i forskningen gjort på den eldre befolkningen (Koorevaar et al., 2013). I denne studien 

ble ikke ekstroversjon funnet å være en signifikant prediktor for skårer på depresjons- og 

angstsymptomer. Dette til tross for at ekstroversjon ble vist å være sterkere korrelert med 

utfallsvariablene enn flere av de andre personlighetstrekkene. En mulig forklaring kan være at 

skalaen har lavere reliabilitet enn de andre skalaene, i tillegg til at det kun er fire spørsmål 

inkludert i skalaen. Ekstroversjon kan altså være operasjonalisert ulikt i denne studien 
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sammenliknet med den nevnte forskningen. Dersom dette er tilfelle representerer dette en 

svakhet ved studien.  

Forskning gjort på sammenhengen mellom åpenhet og depresjons- og angsttilstander 

viser mindre konsistente funn sammenlignet med andre personlighetstrekk (Koorevaar et al., 

2013; Kotov et al., 2010; Malouff et al., 2005). De korrelasjonelle analysene i denne studien 

viste svake negative sammenhenger mellom åpenhet og skårer på depresjons- og 

angstsymptomer ved tidspunkt to, men denne sammenhengen var kun signifikant for menn. 

Prospektive analyser viste ingen signifikant sammenheng. Denne studien stiller seg dermed i 

rekken av studier som ikke finner skår på åpenhet som avgjørende for skårer på depresjons- 

og angstsymptomer.   

  Hva gjelder de situasjonelle variablene var det overraskende at verken utdanning, 

somatisk sykdom eller det å ha en partner ble funnet å være av betydning i de prospektive 

analysene. Personlighetstrekk ble funnet å ha større prediktiv verdi for skårer på angst- og 

depresjonssymptomer. Dette er i overensstemmelse med funnene til Koorevaar og kolleger 

(2013) hvor man fant en signifikant assosiasjon mellom høyere skår på nevrotisisme, lavere 

skår på planmessighet og depresjonssymptomer selv etter å ha kontrollert for ulike 

situasjonelle variabler som blant annet partnerstatus og somatisk helse. På lik linje med 

Kooravaar og kolleger fant foreliggende studie at medmenneskelighet ikke var assosiert med 

forekomst av depresjon for eldre over 60 år etter å ha kontrollert for situasjonelle variabler. 

Derimot hadde medmenneskelighet fremdeles en signifikant assosiasjon med rapporterte 

angstsymptomer i de prospektive analysene.  

Femfaktormodellen, i denne studien representert ved BFI-20, er utviklet slik at det 

forventes en normalfordeling med gjennomsnittskåre på 4. Utvalget i denne studien skåret 

«positivt» på samtlige trekk, altså under gjennomsnittet på nevrotisisme og over 

gjennomsnittet på de resterende personlighetstrekkene. Utvalget skåret spesielt høyt på 

medmenneskelighet og planmessighet. Basert på forskningen gjort på personlighetstrekk hos 

eldre var det forventet høyere skårer på medmenneskelighet og planmessighet, samt lavere 

skår på nevrotisisme (Roberts et al., 2006; Srivastava et al., 2003). Utvalget i foreliggende 

studie skilte seg fra denne forskningen da de skåret over, ikke under, gjennomsnittet på 

åpenhet. Ettersom utvalget skilte seg fra forventet gjennomsnitt kan dette tenkes å forstyrre 

den prediktive verdien som kan hentes utfra sammenhengene mellom personlighetstrekk og 

utfallsvariabler. 

Denne studien samsvarer med tidligere forskning som viser at nevrotisisme er det 

personlighetstrekket som i størst grad påvirker tilstedeværelse av depresjons- og 
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angstsymptomer, selv etter å ha kontrollert for situasjonelle variabler. Man observerte 

forventede kjønnsforskjeller hvor kvinner skårer høyere på nevrotisisme og rapporterer flere 

depresjons- og angstsymptomer. I tillegg ser man en mulig kohorteffekt da utvalget som 

helhet skåret lavere på nevrotisisme og høyere på medmenneskelighet og planmessighet. 

4.3 Betydningen av holdninger til egen aldring for 

depresjon og angst hos eldre 

Studien viste at holdninger til egen aldring har sammenheng med rapporterte 

depresjons- og angstsymptomer hos norske eldre, hvor mer negative holdninger til aldring var 

assosiert med høyere skårer på utfallsmålene. Dette kom frem både gjennom korrelasjonelle 

og prospektive analyser. Holdninger til aldring hadde korrelasjonelle verdier mellom r = .19 

og r = .33 for angst- og depresjonssymptomer, og signifikante β-verdier mellom .06 og .11. 

Resultatene er dermed i overensstemmelse med forskning gjort av Bryant og kolleger (2012). 

Med utgangspunkt i empiri som viser betydningen av holdninger for helse og helseatferd 

(Helvik et al., 2012), er det interessant at man i studien finner en sammenheng mellom et 

spesifikt holdningsmål, som holdninger til aldring, og psykiske symptomer.  

Gitt mangelen på studier som undersøker betydningen av holdninger til egen aldring 

for psykisk helse hos eldre bør man trekke konklusjoner med varsomhet. Det anses også 

viktig å fremheve at det foreligger uenighet hva gjelder stabiliteten til holdninger. Enkelte 

argumenterer for at holdninger holder seg relativt stabile (Prislin et al., 2012), mens andre 

hevder at dette ikke er tilfellet (Wood, 2000). Chachamovich og kolleger fant i sin studie at 

holdninger til aldring er humøravhengig, og observerte at selv relativt lave rapporteringer av 

depresjon var signifikant assosiert med mer negative holdninger til aldring (Chachamovich, 

Fleck, Laidlaw & Power, 2008). Dersom holdninger til aldring ikke er stabilt og lar seg 

påvirke av humør hadde det vært ønskelig med flere måletidspunkter for holdninger i 

foreliggende studie, dette for å vurdere stabiliteten til konstruktet.  

En annen problemstilling vedrørende diskusjonen av funn knyttet til holdninger til 

aldring omhandler måleinstrumentet tatt i bruk. Som tidligere nevnt bruker studien spørsmål 

hentet fra Attitudes Towards Own Ageing (ATOG), hvor spørsmålene ble valgt på bakgrunn 

av hva NorLAG vurderte som hensiktsmessig. Etter undertegnedes kunnskap er ikke disse 

spørsmålene utprøvd i tilfredsstillende grad, og det kan diskuteres om de utgjør et godt mål på 

holdninger til aldring eller ikke. I tillegg foreligger det kritikk knyttet til ATOG, hvor 

kritikere hevder at de fem spørsmålene ikke utgjør et adekvat verktøy for å måle holdninger 
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til aldring, grunnet lite fleksibilitet og snevert mål (Laidlaw, Power & Schmidt, 2007). 

Foreliggende studie bruker kun fire av fem spørsmålene i ATOG, og det er mulig at dette 

svekker de psykometriske egenskapene ytterligere. Det er likevel viktig å bemerke at ATOG 

kan fungere godt som et screeningverktøy i større studier. Mye av teorien i studien belager 

seg på forskning gjort ved bruk av The Attitudes to Ageing Questionnaire (AAQ). AAQ har 

på sin side vist gode psykometriske egenskaper (Laidlaw et al., 2007). Dette kan 

problematisere sammenlikning av resultater og tyde på at holdninger til aldring i foreliggende 

studie ikke er godt nok målt sammenliknet med andre studier. På tross av dette bidrar 

resultatene med verdifull kunnskap hva gjelder holdninger til aldring hos et utvalg norske 

eldre. 

 Deskriptive analyser viste både alders- og kjønnsforskjeller i utvalget hva gjaldt 

holdninger til aldring. Det ble observert at kvinner var mer negative til egen aldring enn 

menn. Aldersforskjellene så ut til å være av større betydning enn kjønnsforskjellene da eldre 

menn skåret mer negativt enn yngre kvinner. Dette tyder på at man blir mer negativt innstilt 

til egen aldring ettersom man blir eldre. Kanskje individene i den eldste aldersgruppen har 

opplevd tap og negative endringer assosiert med aldringsprosessen, noe som gjør dem mer 

pessimistiske til alderdommen.  

Hva gjelder sammenhengen mellom personlighetstrekk, holdninger til aldring og 

depresjons- og angstsymptomer gir denne studien et lite innblikk i hvordan disse konstruktene 

kan påvirke hverandre. De prospektive analysene viste at holdninger til aldring var en 

signifikant prediktor for skårer på utfallsvariablene, selv når det ble kontrollert for de andre 

variablene inkludert i studien. Bidraget holdninger til aldring har for depresjons- og 

angstsymptomer er i overensstemmelse med forskning gjort av Bryant og kolleger (2012). 

Videre ble holdninger til aldring vist å ha større prospektiv betydning enn flere av 

personlighetstrekkene samt alle de situasjonelle variablene, da det kun var nevrotisisme som 

hadde en sterkere prediktiv verdi. Holdninger til aldring ble vist å ha en β-verdi på .12 i de 

prospektive analysene av depresjonssymptomer. Til sammenligning hadde nevrotisisme en β-

verdi på .19. Hva gjelder de samme analysene på angstsymptomer var β-verdiene .06 og .22, 

respektivt. Dette viser at holdninger til aldring hadde større forklaringsverdi for 

depresjonssymptomer sammenlignet med angstsymptomer.  

 Det longitudinelle designet i denne studien muliggjorde bruk av mål på depresjons- og 

angstsymptomer ved to tidspunkt, noe som gir økt statistisk kontroll over faktorer som kan 

medføre endringer eller kontinuitet over tid. Resultatene fra innledende mediatoranalyser 

viste at holdninger til aldring ikke var en mediator for sammenhengen mellom første og andre 
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mål på depresjons- og angstsymptomer. Med andre ord var ikke holdninger til aldring en 

fullstendig eller delvis mediator.  

Resultatene fra stianalysene viste at andel forklart varians økte fra R2 = .35 til R2 = .41 

når holdninger til aldring, nevrotisisme og kjønn- og aldersgruppetilhørigheten Eldre kvinner 

ble inkludert i analysen av depresjonssymptomer. Videre tyder resultatene på at holdninger til 

aldring sammen med nevrotisisme og hvorvidt respondenten er en eldre kvinne eller ikke har 

betydning for rapporterte depresjonssymptomer. Det fremkom at nevrotisisme har større 

forklaringsverdi enn holdninger til aldring og kjønns- og aldersvariabelen. Dette tyder på at 

høy skår på nevrotisisme er mer avgjørende for rapporterte depresjonssymptomer.  

I stianalysene vedrørende angstsymptomer virket nevrotisisme å ha større 

forklaringsverdi, mens holdninger til aldring hadde mindre betydning i disse analysene. Andel 

forklart varians økte fra R2 = .29 til R2 = .34 når holdninger til aldring, nevrotisisme og kjønn- 

og aldersgruppetilhørigheten eldre kvinner ble inkludert i analysen av angstsymptomer. Det er 

viktig å bemerke endringene som observeres i andel forklart varians, både for depresjons- og 

angstsymptomer, er relativt små og kan dermed skyldes målefeil eller andre tilfeldigheter. 

Holdninger til aldring ble vist å ikke være den variabelen med størst forklaringsverdi, 

da nevrotisisme sto fram som en klar prediktor både for depresjonssymptomer og 

angstsymptomer. I tråd med forskningen til Bryant og kolleger (2016) viste denne studien at 

nevrotisisme var det personlighetstrekket som var sterkest assosiert med holdninger til egen 

aldring. Til tross for at multikollinearitetsanalysene avkreftet en overlapp av konstrukt 

mellom holdninger til aldring og nevrotisisme, er det en mulighet for at de delvis undersøker 

det samme psykologiske fenomenet i og med at nevrotisisme er et bredt konstrukt. I denne 

studien er bekymring et av fire kjennetegn som inngår som mål på nevrotisisme. Det kan 

tenkes at individer som er bekymret også vil være urolige for endringer som følger med 

alderdommen og dermed ha en mer negativ holdning til egen aldring. Denne studien har ikke 

undersøkt den eventuelle medieringseffekten nevrotisisme har for holdninger til aldring på 

tvers av tid. Et av studiens hovedformål var å undersøke depresjons- og angstsymptomer hos 

eldre, og en slik medieringsanalyse ville derfor vært utenfor forskningsspørsmålene. På en 

annen side er det lite sannsynlig at et stabilt trekk, slik som nevrotisisme, medierer effekten av 

et trekk som muligens er ustabilt, slik som holdninger til egen aldring.  

Resultatene indikerer at hvorvidt man stiller seg positiv eller negativ til aldring er med 

på å påvirke rapporterte depresjons- og angstsymptomer, men at nevrotisisme har en større 

forklaringsverdi. Som antatt var nevrotisisme det personlighetstrekket med høyest korrelasjon 
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til holdninger til aldring. De resterende personlighetstrekkene hadde varierende 

korrelasjonelle sammenhenger, da av svak art.  

4.4  Styrker og begrensninger ved studien 

En mengde empiri har undersøkt sammenhengen mellom personlighetstrekk og 

psykisk helse. Langt færre studier har undersøkt denne sammenhengen i et eldre utvalg, 

spesielt i nord-europeiske land, til tross for at denne befolkningsgruppen øker. Dette 

illustrerer en av styrkene til denne studien, nettopp at den undersøker sammenhenger man fra 

tidligere forskning vet er betydningsfull i et utvalg som er lite studert, men som trolig vil ta 

mer plass i samfunnet i årene som kommer. Det anses videre sentralt at angst- og 

depresjonssymptomer blir undersøkt separat i studien. Ved å studere disse konstruktene hver 

for seg i samme studie får man mulighet til å observere hvilke variabler som påvirker de ulike 

symptombildene individuelt.  

 En ytterligere styrke ved studien er at den undersøker betydningen av holdninger til 

aldring på symptomer til de mest utbredte psykiske lidelsene i den norske befolkningen, samt 

lidelser man vet bidrar til betydelig helsetap (Folkehelseinstituttet, 2018). De prospektive 

analysene gjorde det mulig å kontrollere for overlapp av tidligere rapportert symptomtrykk, 

noe som øker studiens statistiske styrke. Dette økte undertegnedes bevissthet på at holdninger 

til egen aldring er av betydning for ens psykiske helse når man aldres. Gitt mangelen på 

studier som undersøker betydningen holdninger til aldring som fenomen har, anses dette som 

et viktig bidrag til norsk forskning da det trolig vil kunne ha konsekvenser for fremtidig 

klinisk praksis.  

 Et paneldesign kombinerer tverrsnitts-og longitudinelle undersøkelser, noe som øker 

den statistiske styrken til studien. En fordel ved et slikt forskningsdesign er at det muliggjør 

sammenlikning av to eller flere aldersgrupper over tid slik at man kan avdekke eventuelle 

kohorteffekter. I tillegg får man mulighet til å undersøke endringer i variabler over tid. Denne 

studien finner for eksempel sterke sammenhenger mellom personlighetstrekk og psykiske 

symptomer ved begge tidspunkt, noe som tyder på at denne sammenhengen er stabil. Videre 

tillater designet at man kan avdekke risiko- og beskyttelsesfaktorer for å utvikle angst og 

depresjon. De prospektive analysene i denne studien tyder på at både personlighetstrekk som 

nevrotisisme, holdninger til aldring samt kjønn og alder er av betydning for fremtidige angst- 

og depresjonssymptomer. Med andre ord tillater forskningsdesignet å undersøke hvordan 

ulike karakteristikker ved deltakerne påvirker utfallsvariablene.   
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 Designet i studien har med dette flere styrker, men vil som alt annet også ha svakheter. 

Paneldesign gjør det mulig å studere kausale assosiasjoner, men for å stadfeste sann kausalitet 

er det nødvendig med flere måletidspunkter. Denne studien undersøker kun to måletidspunkt 

over en femårsperiode, noe som vanskeliggjør å hevde sann kausalitet. For eksempel vil det 

som diskutert i 4.2 og 4.3 være vanskelig å si noe sikkert om tilstedeværelsen av psykiske 

symptomer fører til økt skår på nevrotisisme og mer negative holdninger til aldring, eller om 

sammenhengen går i motsatt retning. NorLAG har hatt flere datainnsamlinger, og fremtidig 

datamateriale vil kunne gi mer klarhet i slike kausale spørsmål.  

 En annen svakhet er studiens valgte skalaer. Flere av målene på personlighetstrekk har 

lavere reliabilitet enn ønskelig selv om de er akseptable for studiens hensikt. Dette medfører 

at operasjonaliseringen av personlighetstrekk i denne studien kan være annerledes enn annen 

forskning, noe som gjør at sammenligningen av empiri kan bære med seg skjevheter. I tillegg 

er skalaen knyttet til holdninger til aldring ikke en stadfestet skala, men spørsmål NorLAG 

hadde plukket ut på bakgrunn av andre studier. Skalaen har en tilfredsstillende reliabilitet, 

men det er mulig at man ville observert sterkere sammenhenger gitt at man hadde tatt i bruk 

hele skalaer vedrørende holdninger til aldring, eksempelvis The Attitudes To Ageing 

Questionnaire (AAQ). På en annen side er AAQ et omfattende måleinstrument og hadde 

dermed vært lite praktisk for en studie som NorLAG. Det anses også viktig å påpeke at det er 

stor forskjell på antall ledd brukt for å kartlegge depresjonssymptomer versus 

angstsymptomer, hvor førstnevnte inneholder 20 spørsmål til forskjell fra sistnevnte som kun 

inneholder fem spørsmål. Dette er trolig ikke av vesentlig betydning i og med at angstskalaen 

har vist gode psykometriske verdier i tidligere studier, i tillegg til at reliabilitetsanalyser av 

leddene ga tilfredsstillende resultater.  

 Det er også sentralt å trekke frem potensielt overlapp mellom skalaene som brukes i 

denne studien, noe som muligens representerer en ytterligere svakhet. Til tross for at 

multikollinearitetsanalysene viste at det ikke var fullstendig overlapp mellom nevrotisisme og 

depresjons- og angstskalaen kan det ikke utelukkes at disse skalaene måler noe av det samme. 

Nevrotisisme vil i teorien omhandle negativ affekt, noe som ofte går igjen hos mennesker som 

opplever depresjons- og angstsymptomer. Det kan være vanskelig å skille disse konstruktene 

fra hverandre kun basert på spørreskjema.  

 Når man sammenligner ulike grupper er det fordelaktig å ha tilnærmet likt antall 

respondenter i de ulike gruppene. I denne studien er det betraktelig flere respondenter i den 

yngre enn i den eldste aldersgruppen. På tross av dette ble det vurdert som hensiktsmessig å 

dele inn gruppene slik det ble gjort på bakgrunn av at man ønsket ha med så mange som 
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mulig av de eldste eldre. Det faktum at det er færre respondenter i den eldste aldersgruppen 

kan medføre at kartleggingen av utfallsmålene i denne kohorten ikke er like representativt 

som i den yngre gruppen, i tillegg til at generaliserbarheten kan være svekket.  

 Avslutningsvis er det verdt å påpeke rapporteringene observert på personlighetstrekk. 

Begge aldersgrupper i studien skårer høyt over gjennomsnittet på flere av 

personlighetstrekkene. Noe av dette kan muligens forklares av empiri som peker mot at eldre 

utvalg har en tendens til å skåre høyere på enkelte personlighetstrekk og lavere på andre 

sammenlignet med yngre utvalg (Roberts et al., 2006; Srivastava et al., 2003). Utvalget i 

studien har mer «positive» skårer enn forventet, også ut fra den nevnte empirien. Kanskje 

forklaringen ligger i hvilke mennesker som typisk deltar i slike spørreundersøkelser. Disse 

individene er trolig mer samvittighetsfulle og skårer høyere på planmessighet enn de som ikke 

deltar i slike undersøkelser, ettersom deltakelsen blant annet krever at man svarer på lange 

spørreskjema gjentatte ganger.  
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5 Konklusjoner og implikasjoner 

 Denne studien har undersøkt hvordan personlighetstrekk, holdninger til aldring og 

situasjonelle variabler påvirker depresjons- og angstsymptomer hos eldre kvinner og menn 

mellom 60 og 80 år. Det foreligger mye forskning vedrørende psykisk helse i yngre utvalg, og 

enkelte har uttrykt at den eldre populasjonen har fått for lite fokus. Dagens eldrebølge 

understreker behovet for mer kunnskap om hvilke faktorer som har sammenheng med psykisk 

helse hos eldre.  

 Resultatene viser at flere eldre opplever depresjons- og angstsymptomer og at både 

alder og kjønn er av betydning i og med at eldre kvinner rapporterte størst symptomtrykk. 

Dette peker mot at kjønnsforskjeller er av betydning også i eldre alder og således bidrar denne 

studien med verdifull informasjon. Et overraskende funn i denne studien er nedgangen av 

rapporterte depresjonssymptomer på tvers av måletidspunktene. Personlighetstrekk viste seg å 

være av betydning, og nevrotisisme sto frem som en klar prediktor for depresjons- og 

angstsymptomer. Til tross for at holdninger til aldring ikke ble vist å være en mediator for 

utfallsmålene er det tydelig at variabelen er assosiert med både angst og depresjon. 

Holdninger til aldring ble vist å være av større betydning enn situasjonelle variabler og flere 

av personlighetstrekkene.  

 Denne studien bidrar med et unikt funn vedrørende holdninger til aldring og psykisk 

helse hos et utvalg norske eldre. Ettersom personlighetstrekk og situasjonelle faktorer i 

mindre grad lar seg endre kan det å endre holdninger muligens virke forebyggende mot angst- 

og depresjonssymptomer. Funnene belyser viktigheten av å implementere arbeid med 

holdninger i møte med eldre i kliniske situasjoner, for eksempel ved at man samtaler om hva 

alderdom betyr for den enkelte, samt hvilke forventninger vedkommende har.  

 Til tross for verdifulle funn har denne studien sine begrensninger, særlig knyttet til 

måleinstrumenter. I tillegg er det svært få studier som har undersøkt samme problemstilling, 

noe som gjør det vanskelig å uttale seg med sikkerhet vedrørende funnenes generaliserbarhet. 

Det vil være nyttig med studier som undersøker holdninger til aldring ved bruk av mer 

utprøvde og validerte måleinstrumenter i et norsk utvalg, i tillegg til å undersøke hva som er 

med på å påvirke holdningene.   
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Vedlegg 

I NorLAG ble datainnsamlingen gjort gjennom telefonintervju og et postalt spørreskjema som 

ble tilsendt respondentene i etterkant av intervjuet, i tillegg til at det ble innhentet 

registerinformasjon både i forkant og etterkant av intervjuet (Løset et al., 2014). Denne 

studien har kun tatt utgangspunkt i svarene angitt i det postale spørreskjema samt 

registerinformasjonen for å sikre best sammenlikningsgrunnlag mellom tidspunkt en og to i 

og med at prosedyren var ulik ved de to ulike målingstidspunktene. Skalaene anvendt i 

studien vil foreligge under. 

 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

 

 

Hopkins Symptoms Check List 
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Big Five Personality Test, BFI-20 

 

 

Attitudes Toward Own Ageing  
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Tabell 1 

Situasjonelle variabler. 

Variabel Spørsmål Koding 

Kjønn Registerinformasjon Mann = 1 

Kvinne = 2 

Utdanning Registerinformasjon Ingen utdanning/førskoleutdanning = 0 

Ungdomsskoleutdanning = 0 

Videregående, grunnutdanning = 0 

Videregående, avsluttende utdanning = 0 

Påbygg til videregående utdanning = 0 

Universitets- og høyskoleutdanning, 

lavere nivå = 1 

Universitets- og høyskoleutdanning, 

høyere nivå = 1 

Forskerutdanning = 1 

Sykdom Har du noen langvarig sykdom, 

kronisk helseproblem eller varig 

funksjonshemming? 

Nei = 0 

Ja = 1 

Partner Telefonintervju/registerinformasjon Har ikke partner på nåværende tidspunkt 

= 0 

Har partner på nåværende tidspunkt = 1 
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Tabeller 

Tabell 1 

Toleranseanalyse. 

  Avhengig variabel: Depresjon T2 Avhengig variabel: Angst T2 

 Variabel TOL TOL 

T1 Depresjon .68  

 Angst  .67 

 N .69 .61 

 E .72 .72 

 A .73 .73 

 C .84 .84 

 O .84 .84 

 Utd. .93 .93 

 Alder .91 .93 

 Kjønn .78 .78 

T2 Part. .83 .86 

 Syk. .93 .93 

 Neg. HA .84 .86 

TOL = toleranse, T1 = 2002/03, T2 = 2007/08, N = nevrotisisme, E = ekstroversjon, A = medmenneskelighet, C 

= planmessighet, O = åpenhet, Utd. = utdanning, Part. = partnerstatus, Syk. = sykdom, HA = holdninger til 

aldring 

 

Tabell 2 

Medieringsanalyse depresjon. 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

Variabel β p β p β p 

Depresjon T1 .60 .00   .55 .00 

Neg. HA   .32 .00 .15 .00 

HA = holdninger til aldring, T1 = 2002/03. β = standardisert betaverdi, p = signifikansnivå. 

 

Tabell 3 

Medieringsanalyse angst. 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

Variabel β p β p β p 

Angst T1 .54 .00   .51 .00 

Neg. HA   .22 .00 .11 .00 

HA = holdninger til aldring, T1 = 2002/03. β = standardisert betaverdi, p = signifikansnivå. 
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Tabell 4 

Moderatoranalyse depresjon. 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

Variabel β p β p β p 

Depresjon T1 .60 .00 .55 .00 .57 .00 

HA   .15 .00 .16 .00 

Depresjon T1 

x HA 

    -.02 .89 

R2 .356 .376 .377 

HA = holdninger til aldring, T1 = 2002/03. β = standardisert betaverdi, p = signifikansnivå. 

 

Tabell 5 

Moderatoranalyse angst. 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

Variabel β p β p β p 

Angst T1 .54 .00 .51 .00 .86 .00 

HA   .11 .00 .35 .00 

Angst T1 x 

HA 

    -.47 .01 

R2 .287 .298 .303 

HA = holdninger til aldring, T1 = 2002/03. β = standardisert betaverdi, p = signifikansnivå. 

 

 

 

 

 

 


