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SAMMANFATTNING 

Ensamhet bland äldre är ett aktuellt ämne då medellivslängden i Sverige ökar drastiskt och 
med det uppstår vissa utmaningar. Hälsan bland äldre är i flera avseenden sämre än bland 
yngre. Ensamheten bland äldre är ett folkhälsoproblem då tidigare studier visar att 
ensamheten ökar med åldern samt att det finns en trend som visar att ensamheten bland 
äldre kommer att öka med åren. Utifrån de hälsoutmaningar som finns i den åldrande 
befolkningen är förhoppningen att denna studie ska bidra till kunskap gällande sambandet 
mellan ensamhet och ohälsa bland äldre. 

Syftet med studien är att undersöka prevalensen av ensamhet bland äldre, det vill säga 70 år 
och äldre, samt undersöka sambandet mellan ensamhet och hälsoutfall i form av psykiska- 
och fysiska besvär, riskkonsumtion av alkohol samt rökning. Studien är en tvärsnittsstudie 
och använder data från Region Västmanlands enkätundersökning, Liv och hälsa, där 2 239 
individer i ålder 70 år och äldre har besvarat enkäten. 

Studiens resultat visar att drygt var femte äldre i Västmanland ibland eller ofta upplever 
ensamhet (5,6 procent). Ensamhet ökade sannolikheten för psykiska besvär i form av 
nedstämdhet och ängslan/oro/ångest men inte för fysiska besvär eller riskkonsumtion av 
alkohol och rökning. Socialt stöd används som teoretiskt ramverk för att tolka resultaten då 
en avsaknad av socialt stöd är relaterat till ensamhet. 

Nyckelord: Ensamhet, fysiska besvär, äldre, levnadsvanor, Liv och hälsa, psykiska besvär, 
Socialt stöd  



ABSTRACT 

Loneliness among elderly is an important topic because the life expectancy in Sweden 
increases radically and causes a lot of challenges for health issues. Illness among elderly is 
more common than among younger people. Previous studies show that loneliness increase 
with age, therefore loneliness among elderly is a public health topic. It is also a pattern that 
loneliness among elderly will increase over the years. Based on the health challenges that 
exist in the aging population, the expectation is that this study will contribute to knowledge 
about the correlation between loneliness and illness among elderly.  

The aim of this study is to analyze the prevalence of elderly peoples, 70 years and older, 
loneliness and to analyze the correlation between loneliness and health outcomes like 
mental- and physical symptoms and habits in terms of risk consumption of alcohol and 
smoking. This study is a cross sectional study based on a survey from Region Västmanlands 
study, Liv och hälsa. The survey where answered by 2 239 people of the age 70 years and 
older. 

The result of this study shows that one of five of Västmanlands elderly population rarely or 
often experiencing loneliness (5,6 percent). Loneliness increased the probability of mental 
symptoms as depression and anxiety but with physical symptoms and risk consumptions of 
alcohol and smoking no correlation was found. Social support was a theoretical framework 
used to analyze the results of this study, because lack of social support is related to loneliness.   

Keywords: elderly, Liv och hälsa, loneliness, mental symptoms, physical symptoms, Social 
support  
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1 INLEDNING 

Omkring 44 procent av befolkningen kommer år 2025 att vara 60 år och äldre, vilket innebär 
att många har eller inom kort kommer att gå i pension. Äldres hälsa är ett aktuellt ämne då 
världens befolkning lever längre. I dagsläget finns inget nationellt folkhälsomål som riktas 
mot den äldre befolkningen trots att den gruppen ökar, dessutom ökar risken för ohälsa med 
stigande ålder vilket utgör ett ökat behov av att rikta samhällets insatser mot den äldre 
befolkningen. Att andelen personer som är äldre ökar drastiskt och främst i Europa leder till 
vissa folkhälsoutmaningar då det innebär en större andel individer som är pensionärer samt 
en större andel individer som är i behov av vård vilket leder till ökade kostnader för 
samhället. Dessutom är ålder en riskfaktor för både en ökad fysisk- och psykisk ohälsa vilket 
gör att detta är ett viktigt folkhälsoområde.   

I denna undersökning studeras om ensamhet bland äldre har en relation till psykiska besvär, 
fysiska besvär samt riskkonsumtion av alkohol och rökning. Ämnet valdes eftersom 
ensamheten bland äldre är vanligt förekommande och dessutom kan ofrivillig ensamhet leda 
till ohälsa genom ökad risk för depression, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och 
sömnsvårigheter. En annan anledning till att ämnet valdes var utifrån ett personligt motiv 
utifrån tidigare jobberfarenheter inom äldrevården där ensamhet var vanligt förekommande. 
Uppsatsen skrivs på uppdrag av Region Västmanlands avdelning, Kompetenscentrum för 

hälsa och underlaget för resultatet är data från enkätstudien Liv och hälsa.  

2 BAKGRUND 

Hälsa är en mänsklig rättighet och innebär mer än bara frånvaro av sjukdom. Begreppet 
innefattar välmående både fysiskt, psykiskt såväl som socialt (World health organization 
[WHO], 1948). Begreppet folkhälsa omfattar hela befolkningens hälsa och inte enbart 
individens hälsa (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). Regeringen föreslog i en 
proposition (2002/03:35) ett övergripande mål för folkhälsan ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Det beskrivs också att 
grupper som i högre utsträckning är utsatta för ohälsa bör prioriteras (Prop. 2002/03:35). 
Äldres hälsa är ett viktigt folkhälsoområde på grund av att befolkningen runt om i världen 
blir äldre vilket bidrar till olika folkhälsoutmaningar. Den åldrande befolkningen innebär ett 
ökat vårdbehov då åldrande även innebär ökade fysiska och psykiska besvär. För att minska 
ökningen av vårdbehov bland den äldre befolkningen behövs folkhälsoinsatser för att 
förebygga ohälsa och främja hälsa (Ageing: a 21st century public health challenge?, 2017).  



2 

Folkhälsomyndigheten (2016a) beskriver att hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa 
är ett mål för hela samhället (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Folkhälsan påverkas dels av 
individens egna val men även samhällets insatser har en betydande påverkan på folkhälsan 
(SKL, 2018). De faktorer som påverkar hälsan, såväl individuella som samhällsrelaterade, 
benämns som bestämningsfaktorer.  

2.1 Hälsans bestämningsfaktorer 
Hälsans bestämningsfaktorer är olika faktorer som påverkar hälsan direkt och indirekt. 
Dahlgren och Whitehead (1991) har tagit fram en modell för att förklara hälsans 
bestämningsfaktorer, vilken presenteras i Figur 1. Modellen är utformad som en halvmåne 
med flera olika skikt. Modellens yttersta skikt består av faktorer som miljö, samhällsekonomi 
och kulturhistoria vilka har en mer indirekt påverkan på folkhälsan. Det andra skiktet består 
av faktorer som sysselsättning, boende och arbetsmiljö det vill säga levnads- och 
arbetsvillkor. Socialt stöd, socialt nätverk och barns vuxna kontakter finns i det tredje skiktet 
och följt efter det finns levnadsvanor som alkohol, tobak och matvanor i det fjärde skiktet. 
Kärnan i modellen är biologiska faktorer som inte går att påverka så som kön, arv och ålder. 
De olika skikten påverkas av varandra på olika sätt, dock är de biologiska faktorerna de enda 
i modellen som inte går att påverka (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

Figur 1: En uppdaterad version av Dahlgren och Whiteheads (1991) modell för hälsan 

bestämningsfaktorer.  
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Alla bestämningsfaktorer för hälsan skapar mer eller mindre ojämlikhet bland befolkningen. 
Ojämlikhet skapas genom att människor har olika förutsättningar till en god hälsa utifrån 
politiska beslut och strukturella skillnader. Några uppenbara faktorer som påverkar hälsan 
och som skapar ojämlikhet i hälsa är kön, socioekonomisk status, var man bor och lever samt 
ålder (Marmot, Friel, Bell, Houweling & Taylor, 2008). Ålder har stor betydelse för hälsan 
och är en faktor som inte går att påverka. Ju äldre en individ blir desto högre är risken för att 
drabbas av åldersrelaterade sjukdomar som exempelvis demens, värk i höfter och knän samt 
diabetes. I åldrarna 65–84 år var det år 2016, 61 procent som uppgav att de har en god 
självskattad hälsa jämfört med 82 procent bland yngre i åldrarna 16–29 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Då ålder inte går att påverka är det därför viktigt att rikta 
insatser mot äldre, som i större utsträckning har en sämre hälsa, för att kunna främja hälsa 
och jämlikhet bland de äldre (Marmot et al., 2008). 

Både ålder och det sociala stödet är två faktorer som ingår i Dahlgren och Whiteheads (1991) 
modell för bestämningsfaktorer för vad som påverkar hälsan. I denna uppsats kommer 
ensamhet bland äldre att undersökas, Framförallt vilken betydelse ensamhet har för psykiska 
besvär, fysiska besvär, alkoholkonsumtion och tobakskonsumtion. Socialt stöd kommer 
beskrivas och användas som teoretiskt ramverk för denna uppsats då det kan vara en viktig 
faktor för ensamhet (Schwarzer & Leppin, 1991). 

2.2 Äldre och hälsa 
Äldres hälsa är ett aktuellt ämne då världens befolkning lever längre och i Europa är 
medellivslängden den högsta i världen. En åldrande befolkning innebär både möjligheter och 
utmaningar för samhället. Med rätt insatser kan en ökad äldre befolkning bli en möjlighet för 
både individen och för samhället då en god hälsa bland äldre leder till en vinst för hela 
samhället genom att friska äldre kan arbeta längre, bidra till samhället genom volontärarbete 
samt att sjukvårdskostnaderna kan minskas till följd av en friskare äldre befolkning (WHO, 
2012a). Den förväntade medellivslängden har ökat stadigt sedan år 1961 (Socialstyrelsen, 
2017) och år 2050 förväntas 27 procent av världens befolkning vara 65 år och äldre (WHO, 
2012a). Socioekonomiska faktorer och hälso- och sjukvårdens insatser är två viktiga 
påverkansfaktorer för medellivslängden. Dessa faktorer skiljer sig åt beroende på vilket land 
en individ bor i men det finns även skillnader mellan städer som skapar ojämlikhet i hälsan 
(Socialstyrelsen, 2017). Andelen äldre som är i behov av äldreomsorg ökade med omkring 
200 000 personer mellan år 2010 till år 2015. Att åldras innebär att risken för sjukdomar 
ökar då kroppens fysiologiska funktioner försämras, exempelvis genom värk i höfter och 
knän, demens och diabetes. Som en följd av det utför äldre i mindre utsträckning 
meningsfulla aktiviteter som även påverkar deras mentala hälsa (WHO, 2015) exempelvis 
genom en begränsning för att komma ut och träffa människor. Trots att hälsan bland äldre är 
sämre än bland yngre finns en positiv hälsoutveckling bland äldre. Däremot har 
levnadsvanor en negativ utveckling bland äldre (65-84 år), alkoholkonsumtion har ökat samt 
att fysisk aktivitet bland äldre har minskat (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
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Hälsan bland äldre har betydelse både för den enskildes livskvalitet men också för samhällets 
kostnader (Prop. 2007/08:110). Den ökade andelen äldre innebär att en större del av 
befolkningen blir pensionärer vilket i sin tur påverkar samhällsekonomin genom att andelen 
arbetsaktiva kommer att minska samtidigt som andelen äldre som är i behov av samhällets 
vård och omsorg kommer att öka. Det kommer även att bli en ökad belastning och stigande 
kostnader inom sjukvården, enligt beräkningar kommer kostnaderna för sjukvård att öka 
med 270 procent fram till år 2040 grund av det ökade behovet av sjukvård bland äldre i 
befolkningen. Således är det viktigt att arbeta hälsofrämjande med äldre 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). Att satsa på hälsofrämjande insatser för äldres hälsa är en 
fördel då äldre med en god hälsa kan bidra som resurs till samhället på olika sätt, dels genom 
volontärarbete, arbeta mot betalning eller ideellt arbete i föreningar eller i organisationer. 
Ändrade levnadsvanor är ett sätt att förbättra hälsan bland den äldre befolkningen vilket 
även kan leda till att behovet av samhällsinsatser minskar vilket då blir en vinst både för 
individen och för hela samhället (Socialmedicinsk tidskrift, 2010 och Prop 2007/08:110).  

Världshälsoorganisationen släppte år 2012 ett dokument om hälsosamt åldrande som även är 
den första samlade strategin och handlingsplanen som gjorts gällande äldres hälsa. I 
dokumentet poängteras vikten av att arbeta främjande och förebyggande med målgruppen 
äldre och varför förändringar bör ske omgående. I dokumentet framhålls fem interventioner 
som utgår ifrån prioriterade områden. Dessa är att främja fysisk aktivitet, förebygga fall, 
förebygga infektionssjukdomar genom vaccinationer, stöd till vård och omsorg i hemmet 
samt att öka kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonalen gällande det normala åldrande 
fysiskt, psykiskt och socialt. De tar även upp tre stödinterventioner som innebär att minska 
ensamhet, minska social isolering och social exklusion, minska misshandel bland äldre samt 
förbättra kvaliteten inom äldrevården. Dessa interventioner är utformade utifrån WHO:s 
policyramverk, Hälsa 2020 (WHO, 2012a). Ensamhet bland äldre är således ett prioriterat 
område och denna undersökning kommer att behandla ensamhet bland äldre för målgruppen 
70 år och äldre och resultatet kommer att diskuteras med hjälp av Socialt stöd som verktyg.  

2.3 Socialt stöd och ensamhet 
Socialt stöd innebär det stöd en individ får från bland annat familj, vänner, partner och 
medlemskap i olika organisationer. Socialt stöd innebär inte enbart en kontakt med andra 
människor då kontakter kan vara förknippat med konflikter och stress, socialt stöd innefattar 
relationer och samhörighet som är trygga och positiva för individer, det har också en positiv 
påverkan på hälsan (Andersson, 2009). Socialt stöd utgörs av flera faktorer som exempelvis 
stödjande nätverk och sociala relationer. Det sociala stödet är en viktig resurs för människors 
hälsa och avsaknad av socialt stöd kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa (WHO, 2003). 
Ensamhet kan vara en indikator på avsaknad av socialt stöd och tidigare forskning har visat 
på att de är relaterade till varandra (Schwarzer & Leppin, 1991). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009), nuvarande folkhälsomyndigheten, är goda matvanor 
tillsammans med fysisk aktivitet och delaktighet är socialt stöd en viktig faktor för ett 
hälsosamt åldrande. Socialt stöd är en förutsättning för att individer ska kunna öka sin 
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egenkontroll för att därmed förbättra sin hälsa (WHO, 2012b) och en brist på socialt stöd och 
emotionellt stöd kan leda till ohälsa genom exempelvis en ökad risk för psykisk och fysisk 
ohälsa (WHO, 2003). Enligt forskningen finns det ett samband mellan ett lågt socialt stöd 
och ohälsa (Schwarzer & Leppin, 1991). Det finns också en koppling mellan lågt socialt stöd 
och ensamhet (Domènech-Abella et al., 2017). Ensamhet, liksom avsaknad av socialt stöd, är 
en riskfaktor för både ohälsa men även dödlighet enligt en metaanalys av 70 studier där 
majoriteten av deltagarna i studierna var 60 år och äldre (Holt-Lundstad et al., 2015). Denna 
metaanalys visade också att ensamhet är en större riskfaktor för tidig död än vad fetma är. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) (2015) är antalet personer som uppskattas vara socialt 
isolerade, det vill säga de som mer sällan än en gång i veckan träffar nära anhöriga samt bor 
ensamma, är cirka 290 000 personer. Andelen socialt isolerade personer ökar också med 
åldern (SCB, 2015). Unga vuxna och äldre är de åldersgrupper som upplever ensamhet i 
störst utsträckning (Richard, Rohrmann, Vandeleur, Schmid, Barth & Eichholzer, 2017). Den 
höga andelen av ensamhet bland äldre kan förklaras av att de är den åldersgrupp som i lägst 
utsträckning deltar i sociala aktiviteter jämfört med den övriga befolkningen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). Forskningen förutspår även att risken för ensamhet kommer att öka 
i framtiden. I samma metaanalys framkom det också att ensamhet är en större riskfaktor för 
förtidig död än vad fetma är. Majoriteten av deltagarna i studierna var 60 år och äldre, vilka 
följdes under flera år (Holt-Lundstad, Smith, Baker, Harris & Stephenson, 2015).  

En studie från Schweiz visar att ensamma i större utsträckning har ångest, kroniska 
sjukdomar och en försämrad självskattad hälsa. De som kände sig ensamma var också i högre 
utsträckning rökare, följde i mindre utsträckning rekommendationer av intag av frukt och 
grönsaker samt utövade mindre fysiskt aktivitet än de som aldrig kände sig ensamma. 
Däremot visade studien ingen skillnad i alkoholkonsumtion mellan de som var ensamma och 
övriga (Richard et al., 2017). En longitudinell studie genomförd i Finland av Nummela, 
Seppänen och Uutela (2010) visar att äldre som i högre utsträckning känner sig ensamma 
även skattar sin självskattade hälsa som sämre. Studien var en longitudinell studie 
genomförd i Finland, vilket är en styrka då samhället i Finland inte skiljer sig särskilt mycket 
från Sverige. Då denna studie enbart pågick under tre år anses det finnas behov av att 
genomföra en längre studie för att kunna säga något om ensamhet och dess påverkan på 
hälsan (Nummela et al., 2010). 

Denna uppsats kommer att undersöka ensamhet är relaterat till psykiska besvär i form av 
nedstämdhet och ängslan/oro/ångest samt fysiska besvär i form av värk i 
skuldror/nacke/axlar, ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias samt värk eller smärtor i 
händer/armbågar/ben/knän. Dessutom kommer sambandet mellan ensamhet och 
levnadsvanor i form av alkohol och daglig rökning att undersökas. Socialt stöd kommer i 
denna uppsats att användas som ett teoretiskt ramverk för att diskutera studiens resultat. 

2.3.1 Ensamhet och psykiska besvär 

Den psykiska ohälsan bland äldre är hög jämfört med andra åldrar och minst 20 procent av 
världens befolkning över 60 år beräknas lida av mentala och neurologiska sjukdomar av 
någon form. Den övergripande hälsan är sämre bland äldre än bland yngre och sju procent av 
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den äldre befolkningen lider av depression och sju procent har demens, som är de vanligaste 
psykiska och neurologiska sjukdomarna bland världens äldre befolkning. Ångestsjukdomar 
är också en vanlig psykisk sjukdom bland äldre och omkring fyra procent av de äldre 
förväntas leva med det. Gällande psykisk ohälsa förväntas det finnas ett mörkertal på grund 
av att vårdpersonal underskattar problematiken samt att det finns en stigmatisering som gör 
att färre personer söker vård för sådana besvär. Den mentala hälsan och den fysiska hälsan 
påverkar varandra genom att exempelvis hjärtsjukdom kan leda till depression och tvärtom 
(Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 2017). 

Tidigare studier visar att ensamhet bland äldre, de vill säga avsaknad av socialt stöd kan leda 
till sämre självskattad hälsa och ångest (Richard et al., 2017). En annan studie från USA visar 
att det finns ett samband mellan högt emotionellt stöd och lägre risk för depression samt 
högre självförtroende. Studien följde cirka 900 äldre individer i ålder 70 till 89 år genom en 
kohortstudie (Seeman, Albert, Lusignolo & Berkman, 2001). Studien är genomförd i USA 
vilket innebär att det kan finnas vissa skillnader i samhället som kan göra att resultatet hade 
skiljt sig om samma studie var genomförd i Sverige. Styrkan med studien är däremot att det 
är en kohortstudie som är genomförd på äldre personer vilket är relevant för denna studie. 
Studien fokuserar dock på emotionellt stöd vilket kan vara men behöver inte vara densamma 
som socialt stöd. I en intervjustudie genomförd i USA av Nemeroff, Midlarsky och Meyer 
(2010) på cirka 140 personer i åldrar 65 till 94 år framkom det att personer som uppgav sig 
ha högre socialt stöd i mindre utsträckning rapporterade psykisk ohälsa (Nemeroff et al., 
2010). Studien genomfördes i USA men anses ändå ge en viktig bild av sambandet mellan 
socialt stöd och psykisk ohälsa. Styrkan i studien är att den utförts på den aktuella 
målgruppen. Studien var även en kvalitativ studie vilket är ett bra komplement till 
kvantitativa studier, dock kan det vara svårt att generalisera resultatet från denna studie.  

Sammanfattningsvis finns det studier som undersökt ensamhet och dess betydelse för den 
psykiska ohälsan bland äldre, dock har de flesta studier utförts i USA vilket kan leda till en 
svårighet att överföra resultatet till en svensk kontext. Dessutom använde sig en av studierna 
kvalitativ metod vilket innebär en svårighet att generalisera medan den andra studien var 
publicerad år 2001 och samhället kan ha förändrats sedan dess. Denna studie fokuserade 
också på emotionellt stöd. Således finns det ett behov att undersöka ensamheten och dess 
betydelse för den psykiska ohälsan bland äldre i Sverige.  

2.3.2 Ensamhet och fysiska besvär 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige och drabbar främst äldre. År 
2011 var det omkring 90 000 personer som avled på grund av hjärt- och kärlsjukdomar där 
äldre stod för tre fjärdedelar av den totala siffran. Däremot har siffran sjunkit något med 
åren. Hjärt- och kärlsjukdom som dödsorsak är något vanligare bland kvinnor än bland män 
(Socialstyrelsen, 2012). Att som äldre ha en fungerande kropp har betydelse för hälsan för att 
kunna vara självständig och kunna leva oberoende av andra personer. När en individ drabbas 
av funktionsnedsättning kan det också leda till sänkt livskvalitet som i sin tur ökar risken för 
sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
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I en systematisk översikt som genomförts på 35 kvantitativa studier av Petitte, Mallow, 
Barnes, Petrone, Barr & Theeke (2015) undersöks kopplingen mellan ensamhet och fysiska 
besvär, där personer i åldrar mellan 17-109 år har inkluderats. De besvär som visats vara till 
följd av ensamhet är högt blodtryck, fetma, diabetes, hjärt- och lungsjukdom samt stroke. 
Vissa sjukdomars behandlingar får dessutom sämre resultat bland de personer som i större 
utsträckning känner sig ensamma. De flesta studierna i den systematiska översikten har 
genomförts i USA men några av de inkluderade studierna var från andra länder som 
exempelvis Sverige, Storbritannien, Finland, Grekland och Irland (Petitte et al., 2015) vilket 
gör att den är av betydelse för denna studie då översikten ger en bild för flera länder runt om 
i världen, inklusive Sverige. En nackdel är att översiktsstudien inkluderade vuxna generellt, 
således finns det en brist av forskning kring ämnet på den relevanta åldersgruppen. 

2.3.3 Ensamhet och alkoholkonsumtion 

Alkoholkonsumtionen kan öka risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Alkohol är 
enligt forskning en av de vanligaste riskfaktorerna för den totala sjukdomsbördan. 
Alkoholkonsumtion som riskfaktor för ohälsa har ökat mellan år 1990 till 2010 (Lim et al., 
2012). Omkring en procent av världens äldre befolkning har problem med substansbruk, men 
det anses finnas ett stort mörkertal då problemet ofta blir förbisett eller felbedömt av läkare 
(Folkhälsomyndigheten, 2017 & WHO, 2017). Europa har den största alkoholkonsumtionen i 
hela världen. Rökning och högt blodtryck är de två största riskfaktorerna för hälsa och 
därefter kommer alkohol. Även om många kan se alkoholen som ett nöje kan det medföra 
många problem. Alkohol är en riskfaktor för omkring 60 olika sjukdomar. Exempel på 
relaterade sjukdomar är skelett- och muskelsjukdomar, cancer samt hjärt- och 
kärlsjukdomar men alkohol kan även leda till problem som exempelvis våld och beroende 
(Anderson & Baumberg, 2006). 

Antalet äldre som dricker så pass mycket att det betraktas som en riskkonsumtion ökar i 
åldersgruppen (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ökningen ses främst bland äldre kvinnor där 
konsumtionen stigit med omkring 125 procent mellan år 2001 och 2015 (Socialstyrelsen, 
2017). Ökningen kan ha orsakats dels av att alkohol är mer lättillgängligt idag men även att 
de som är äldre idag växte upp under den tidsperiod då alkohol var väldigt liberalt. Bland 
antalet äldre som avlider till följd av alkoholkonsumtion är det fler män än kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2017). Fysiska och mentala konsekvenser som exempelvis ångest och 
depression kan uppstå till följd av missbruk (WHO, 2017). 

I en tvärsnittsstudie av Weitzman och Chen (2004) framkom det att personer som har högre 
socialt stöd dricker i mindre utsträckning. Resultatet visade dessutom att desto högre socialt 
stöd en individ har desto mindre är risken att drabbas av skador till följd av 
alkoholkonsumtion (Weitzman & Chen, 2004). Denna studie var genomförd på ungdomar 
och således är det okänt om ensamhet är förknippat med alkoholkonsumtionen bland äldre. 
Alkoholkonsumtionen har minskat i Sverige under de senaste 20 åren, dock har denna 
minskning framförallt inträffat bland yngre än bland äldre där konsumtionen varit mer 
stabil. Dessutom har minskningen varit betydligt mer markant bland män än bland kvinnor 
(Raninen, Leifman & Ramstedt, 2013) 
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Huruvida ensamhet är relaterat till alkoholkonsumtion finns det mycket lite forskning om, 
den studie som hittats är några år gammal och har genomförts på en yngre befolkning. 
Således finns ett behov av att forska vidare på huruvida ensamhet är relaterat till 
alkoholkonsumtionen bland den äldre befolkningen. 

2.3.4 Ensamhet och rökning 

Antal rökare i befolkningen har överlag sjunkit i Sverige. Trots minskningen finns det 
omkring en miljon dagliga rökare i Sverige. Majoriteten av alla rökare är äldre och enligt 
statistik är omkring tjugo procent av alla rökare i 60-70 års åldern. Trots att andelen rökare i 
Sverige har sjunkit har inga förändringar skett gällande antalet rökare i åldersspannet 65-84 
år under de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2009). Rökning är en av de främsta 
riskfaktorerna för ohälsa (Anderson & Baumberg, 2006). Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancersjukdomar och för tidig död är bara några av konsekvenserna som kan bli till följd av 
rökning och omkring sju miljoner människor dör varje år runt om i världen till följd av 
tobakskonsumtion (WHO, 2014). Eftersom rökningen bland äldre är vanligt förekommande 
och har varit så i många år samt att ensamheten ökar bland äldre (Socialstyrelsen 2009 & 
SCB, 2015) så kan det finnas ett samband mellan dessa två faktorer. Som tidigare nämnt är 
också rökning vanligare bland de personer som känner sig ensamma (Richard et al., 2017). 
Dock saknas forskning om kopplingen mellan äldre som känner sig ensamma och i vilken 
utsträckning de röker, således finns ett behov av att undersöka sambandet mellan ensamhet 
och rökning. 

2.4 Problemformulering 
Äldre är ett aktuellt ämne för folkhälsan då den generella medellivslängden ökar runt om i 
världen bland både kvinnor och män. Ohälsan bland äldre är sämre än bland yngre och 
därför bör insatser riktas på den äldre målgruppen. I och med den ökade livslängden, ökar 
även belastningen på sjukvården vilket utgör en ökad kostnad för samhället. Om äldres hälsa 
uppmärksammas, forskning ökar och förebyggande- och främjande insatser riktas mot 
målgruppen kan flera vinster uppnås både för individen och för samhället. Att satsa på äldres 
hälsa är viktigt för att allt fler blir allt äldre. Det är även viktigt för att belastningen på 
sjukvården kan minskas och därmed blir en vinst för både individen och samhället. 
Ensamhet är vanligt bland äldre och forskningen visar även att ensamheten ökar ju äldre 
individen blir. Ensamhet är i sin tur en riskfaktor för ohälsa och kan leda till både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Socialt stöd är en påverkansfaktor för ensamhet bland den äldre 
generationen och ökat socialt stöd är kopplat till minskad ensamhet. I dagsläget finns en del 
forskning om ensamhet bland äldre men den större delen av forskningen är genomförd i 
andra länder och därför är det viktigt att rikta forskningen mot detta område i Sverige. Att 
forska mer kring ensamhet bland äldre är av vikt för att få kunskap om huruvida ökat socialt 
stöd skulle kunna ingå i de förebyggande och främjande insatser bland äldre. 
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3 SYFTE 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning som äldre, det vill säga 70 år och äldre, i 
Västmanland upplever ensamhet samt om ensamhet bland äldre är relaterat till psykiska- 
och fysiska besvär samt levnadsvanorna riskkonsumtion av alkohol och rökning. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning känner sig äldre ensamma? 

• Finns det samband mellan ensamhet och psykiska besvär bland äldre?  

• Finns det samband mellan ensamhet och fysiska besvär bland äldre? 

• Finns det samband mellan ensamhet och riskkonsumtion av alkohol bland äldre?  

• Finns det samband mellan ensamhet och rökning bland äldre?  

4 METOD 

En kvantitativ ansats valdes eftersom studiens syfte är att undersöka hur många äldre (70 år 
och äldre) som känner sig ensamma samt att undersöka om ensamhet är relaterat till olika 
hälsotillstånd. Den kvantitativa ansatsen är lämplig att använda för att undersöka hur vanligt 
förekommande något är samt för att undersöka samband mellan olika företeelser (Bryman, 
2016). Hade syftet varit att undersöka exempelvis individers subjektiva upplevelser av 
ensamhet så hade en kvalitativ ansats varit mer lämpad. I kvantitativa studier är en deduktiv 
ansats den vanligast förekommande, vilket innebär att syftet utformas utifrån en teori 
(Bryman, 2016). I detta arbete utgörs teorin av att äldre känner sig mer ensamma än andra 
åldersgrupper och att ensamhet kan påverka måendet och levnadsvanorna, vilket innebär att 
studien har en deduktiv ansats (Bryman, 2016). Teorin utvecklas till en hypotes, det vill säga 
studiens syfte som senare kommer att besvaras genom datainsamling och resultat, för att i 
slutändan få svar på om hypotesen stämde eller inte. Hade studien varit induktiv hade det 
inneburit att det inledningsvis inte funnits någon teori. En induktiv ansats innebär att teorin 
formas i och med att studien genomförs, en induktiv ansats är vanligt i kvalitativa studier 
(Bryman, 2016). 
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4.1 Studiedesign 
Studien är av tvärsnittsdesign då data enbart har samlats in vid ett tillfälle (Bryman, 2016). 
Tvärsnittsstudier är en lämplig studiedesign för att besvara denna studies syfte då detta 
arbete handlar om att undersöka prevalensen av ensamhet samt att undersöka vilka 
hälsotillstånd som ensamhet är associerad med. Enligt Bonita, Beaglehole & Kjellström 
(2010) är prevalens och samband två vanliga fenomen som undersöks vid tvärsnittsstudier. 
En tvärsnittsstudie samlar enbart in data vid ett tillfälle vilket däremot gör det svårt att 
fastställa kausaliteten. Randomiserade kontrollerade studier är den studiedesign som säkrast 
kan avgöra kausalitet, därefter kommer kohort och fall-kontrollstudier och minst säker är 
tvärsnittsstudier (Bonita et al., 2010). En kohortstudie hade varit den mest lämpade 
studiedesignen att använda för att besvara denna studies syfte men var inte möjlig att 
genomföra då denna uppsats är tidsbegränsad och en kohortstudie kräver mycket tid då 
syftet är att följa en grupp under en viss tid (Mann, 2013). I randomiserade kontrollerade 
studier prövas exempelvis en viss interventionsmetod för att undersöka om den har en effekt 
jämfört med en kontrollgrupp. Denna studiedesign är tidskrävande (Bonita et al., 2010) och 
hade inte varit lämplig då denna studie inte syftar till att studera en interventions effekter. 
Fall-kontrollstudie är användbar för att fastställa bestämningsfaktorer och är en studiedesign 
som kan fastställa kausalitet (Bonita et al., 2010). Däremot är det inte en lämplig design vid 
denna studie då denna studiedesign endast mäter ett hälsoutfall och denna studie undersökte 
hur ensamhet var relaterat till flera hälsoutfall, därför lämpade sig inte fall-kontrollstudie 
speciellt bra.  

4.2 Urval och bortfall 
Data från hälsoundersökningen, Liv och hälsa, har använts för att genomföra denna studie. 
Liv och hälsa genomfördes bland individer i åldrar 18 år och äldre folkbokförda i fem län 
inklusive Uppsala, Sörmland, Värmland, Örebro och Västmanlands län. Ansvarig för 
datainsamlingen från Västmanlands län är Kompetenscentrum för hälsa vid Region 
Västmanland som lade ut själva genomförandet av datainsamlingen på ett externt 
undersökningsföretag, Enkätfabriken. Urvalet är ett stratifierat obundet slumpmässigt urval 
där deltagarna i respektive län hade lika stor möjlighet att bli utvalda till att delta i studien 
(Enkätfabriken, 2017). Stratifierat obundet slumpmässigt urval är en form av 
sannolikhetsurval där hela populationen delas upp i mindre grupper och utifrån det slumpas 
mindre delgrupper fram. Avsikten med urvalet är att säkra att urvalet från alla olika grupper 
ska vara lika stort (Bryman, 2016), i Liv och hälsa har stratifieringen utgått ifrån kön, ålder 
och län. I den här studien är urvalet individer från 70 år och äldre som är boendes i 
Västmanland. Urvalet för denna grupp är 2 239 personer, av dem var 50 procent kvinnor 
(n=1640). Nedan visas det interna bortfallet i studien, det vill säga bortfallet för varje 
enkätfråga som används i studien.  
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Tabell 1: Liv och hälsas interna bortfall av de använda enkätfrågorna presenteras i antal (n). 

Enkätfråga Variabel Antal svar Internt bortfall 

41. Hur ofta händer de att du 
      besväras av ensamhet?  

Ensamhet 2 101 138 

8. Värk i skuldror, nacke och      
     axlar?  

Fysiska besvär 2 239 274 

8. Ryggsmärtor, ryggvärk,  
    höftsmärtor eller ischias? 

Fysiska besvär 2 239 298 

8. Värk eller smärtor i 
händer, armbågar, ben eller 
knän? 

Fysiska besvär 2 239 292 

8. Nedstämdhet?  Psykiska besvär 1 984 255 
8. Ängslan, oro eller ångest?  Psykiska besvär 2 081 158 
26. Röker du? Rökning 2 208 31 
28. Hur ofta har du druckit   
       alkohol under de senaste  
       12 månaderna?  

Alkohol 2 215 24 

29. Hur många ”glas” (se  
       exempel) dricker du en  
       typisk dag då du dricker 
alkohol?  

Alkohol 1 631 608 

30. Hur ofta dricker du sex  
       ”glas” eller fler vid  
        samma tillfälle?  

Alkohol 1 652 587 

4.3 Datainsamling 
Liv och hälsa är en enkätundersökning som genomförs kontinuerligt i hela Sverige för att 
undersöka befolkningens hälsa och levnadsvanor. Sammanlagt har enkäten skickats ut fem 
gånger sedan år 2000. Enkäterna är uppdelade utifrån åldersgrupper, en för åldrarna 18-29, 
en för 30-69 och en för personer 70 år och äldre där enkätens frågor är anpassade utifrån 
respektive målgrupp. Enkäten består av 14 kategorier som behandlar olika ämnen som 
påverkar hälsan som exempelvis trygghet och sociala relationer, boende, arbete och 
alkoholvanor. Urvalet, ett stratifierat obundet slumpmässigt urval, identifierades med hjälp 
av Registret över totalbefolkningen (Enkätfabriken, 2017). Insamlingen av enkäterna 
genomfördes både via post och digitalt. Varje deltagare kunde själva välja om de ville besvara 
enkäten på papper och skicka tillbaka via post alternativt att logga in på en hemsida och 
besvara enkäten via internet. Innan enkäterna skickades ut, så skickades ett brev ut med 
inloggningsuppgifter för den webbaserade enkäten. Enkäten skickades ut en gång följt av en 
påminnelse ungefär en månad senare. För de personer som efter detta inte besvarat enkäten 
skickades en förkortad version av enkäten ut (Enkätfabriken, 2017).  

I den här studien har enkäten för åldersgruppen 70 år och äldre i Västmanland använts som 
underlag för att besvara studiens syfte. Med andra ord har sekundärdata använts eftersom de 
inkluderade enkätfrågorna var relevant för studies syfte. Fördelen med att använda data från 
hälsoundersökningen Liv och hälsa 
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är det stora urvalet vilket ger en större generaliserbarhet. Den högsta svarsfrekvensen i 
undersökningen uppnåddes också för ålderskategorin 70 år och äldre. Analyser har skett 
tillsammans med en epidemiolog på Kompetenscentrum för hälsa. 

4.4 Mätinstrument 
För att kunna genomföra databearbetningen har enkätfrågor från Liv och hälsa för äldre 
valts ut, se Bilaga 1. Enkätfrågorna valdes ut utifrån syftet och respektive frågeställning. De 
variabler som valts ut är ensamhet, psykiska besvär, fysiska besvär, alkoholkonsumtion och 
rökning. De beroende variablerna är de som påverkas av andra variabler, det vill säga de 
oberoende variablerna. De vill säga att den oberoende variabeln påverkar den beroende 
(Bryman, 2016) I detta fall är hypotesen att ju högre utsträckning en individ känner sig 
ensam (oberoende variabel) desto högre är risken för exempelvis psykiska besvär (beroende 
variabler).  

4.4.1 Variabler  

Oberoende variabel: 
Ensamhet – För att mäta ensamhet användes en enkätfråga som var utformad som Hur 

ofta händer det att du besväras av ensamhet?, där de ursprungliga svarsalternativen var 
dagligen, flera gånger i veckan, någon gång i veckan, någon/några gånger i månaden 

samt mer sällan eller aldrig. Dessa svarsalternativ reducerades till tre kategorier, 
anledningen till att tre kategorier valdes var för att undersöka om det är skillnad i utfallen 
beroende på hur ofta individerna upplever ensamhet.  Svarsalternativen kategoriserades som 
Sällan (mer sällan eller aldrig), Ibland (Någon gång i veckan + Någon/några gånger i 

månaden) och Ofta (Dagligen + flera gånger i veckan). Variabeln är kategorisk och går att 
rangordna vilket innebär att det är en ordinalskala. Ordinalskala innebär en rangordning av 
något slag men det säger inget om hur stor skillnad det är mellan de olika kategorierna 
(Ejlertsson, 2012). 

Beroende variabler:  
Psykiska besvär – för att mäta psykiska besvär i form av (1) nedstämdhet och (2) 
ängslan/oro/ångest har två delfrågor av en större matrisfråga använts. Matrisfrågan är lånad 
ifrån den nationella Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor, där frågorna har testats i ett 
testlabb hos SCB. Matrisfrågan är utformad som Har du något/några av följande besvär 

eller symtom? Där nedstämdhet och ängslan/oro/ångest utgjorde två av delfrågorna som 
besvarades med svarsalternativen, nej, ja, lätta besvär samt ja, svåra besvär. Frågornas 
svarsalternativ dikotomiserades till nej (nej) och ja (ja, lätta besvär + ja, svåra besvär).  

Fysiska besvär – samma matrisfråga som vid psykiska besvär används även för att mäta 
fysiska besvär eftersom olika former av fysiska besvär också ingick i denna matrisfråga. De 
former av fysiska besvär som inkluderades i detta arbete är (1) värk i skuldror/nacke/axlar; 

(2) ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias; samt (3) värk eller smärtor i 
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händer/armbågar/ben/knän. Svarsalternativen för dessa tre former av fysiska besvär 
dikotomiserades på samma sätt som för psykiska besvär till Nej och Ja. 

Alkohol – för att mäta alkoholkonsumtionen har mätinstrumentet The Alcohol Use 

Disorders Identification Test – Consumption (AUDIT-C) använts. AUDIT-C består av tre 
enkätfrågor och är ett etablerat och testat mätinstrument, där alla tre frågorna har använts 
för att göra ett index. Första frågan är Hur ofta har du druckit alkohol de senaste 12 

månaderna?, med svarsalternativen 4 gånger/vecka eller mer, 2-3 gånger/vecka, 2-4 

gånger/månad, 1 gång/månad eller mer sällan samt aldrig. Andra frågan är Hur många 

”glas”(se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?, med svarsalternativen 1-

2, 3-4, 5-6, 7-9, 10 eller fler samt vet inte. Den sista frågan som har använts är Hur ofta 

dricker du sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle? med svarsalternativen dagligen eller 

nästan varje dag, varje vecka, varje månad, mer sällan än en gång i månaden samt aldrig. 
När frågorna summerades till ett index varierade totalpoängen från 0 till 12. Totalpoängen 
dikotomiserades för att identifiera de äldre som har en riskkonsumtion där män med 0-5 
poäng eller kvinnor med 0-4 poäng klassificeras som Ej riskkonsumtion av alkohol och män 
med sex poäng eller fler samt kvinnor med fem poäng eller fler klassificerades som 
Riskkonsument av alkohol. Indelningen för riskkonsumtion gjordes utifrån det gränsvärde 
som Folkhälsomyndigheten rekommenderar (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

Rökning – för att mäta rökning användes en enkätfråga som var utformad som Röker du? 

med svarsalternativen nej, ja, ibland och ja, dagligen, variabeln är kategorisk och följer 
ordinalskala då det går att rangordna svarsalternativen (Ejlertsson, 2012). Variabelns 
svarsalternativ dikotomiserades till Nej (nej + ja, ibland) och ja, dagligen (ja, dagligen), då 
tidigare studier visat att det mest farliga är att vara daglig rökare i jämförelse mot de som 
enbart röker någon gång ibland (Braverman, Stawski, Samdal & Edvard Aarø, 2016).  

4.4.2 Confounders 

I studier där samband undersöks är det viktigt att beakta eventuella confounders som kan 
påverka de två variabler som har ett samband mellan sig. Detta innebär att det finns en 
annan oberoende variabel, så kallad confounder, som inte har undersökts men som ändå kan 
vara den riktiga orsaken till utfallen istället för den undersökta oberoende variabeln. 
Confounders kan förklaras som bakomliggande faktorer, vilket betyder att det finns 
underliggande faktorer som kan påverka utfallet (Zaccai, 2003). I detta arbete kan det 
exempelvis innebära att ett eventuellt samband mellan personer som är mer ensamma och 
har psykiska besvär istället beror på andra faktorer som inte undersökts exempelvis 
boendesituation. 

De confounders som har valts ut till denna studie är kön, fysisk aktivitet, fysisk 
rörelseförmåga, ålder samt boendesituation, de vill säga ensamboende eller inte 
ensamboende. Dessa confounders valdes ut utifrån tidigare forskning som påvisar att alla 
fem faktorer har påverkan på hälsan. Kön är en viktig bestämningsfaktor för hälsan, då det 
enligt Marmot et al. (2008) finns en ojämlikhet mellan män och kvinnors hälsa. Kvinnor har 
enligt många aspekter en sämre hälsa än män, exempelvis gällande kvinnans position i 
samhället samt att kvinnor tjänar sämre än män även där kvinnan utför samma uppgifter. 
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Ålder påverkar hälsan genom att ju äldre en individ är desto högre är risken för ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Även fysisk aktivitet har påverkan på hälsan bland äldre. En 
meta-analys som grundats på artiklar mellan år 1993 och år 2007 visar att fysisk aktivitet 
bland äldre har en positiv påverkan på hälsan, främst för den mentala hälsan (Windle, 
Hughes, Linck, Russell & Woods, 2010). Den sista confoundern, fysisk rörelseförmåga, 
påverkar också hälsan bland äldre, vilket en studie av Asp, Simonsson, Larm och Molarius 
(2017) visar då äldre med låg rörelseförmåga hade en ökad risk för ohälsa exempelvis genom 
övervikt. 

Kön – Information om kön hämtades från Register för totalbefolkningen (RTB), de 
kategorier som fanns var kvinna samt man.  

Ålder – För att mäta ålder hämtades data från RTB där ålder 70-79 år och 80 år och äldre 
användes.   

Fysisk aktivitet – för att mäta fysisk aktivitet har två enkätfrågor slagits ihop. Den första 
var utformad som Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att 

bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? med svarsalternativen 0 

minuter/ingen tid, mindre än 30 minuter, 30-59 minuter (0,5-1 timme), 60-89 (1-1,5 

timmar), 90-119 minuter (1,5-2 timmar) samt 2 timmar eller mer. Den andra 
frågeställningen var utformad som Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? (räkna 

samman all tid [minst 10 minuter åt gången]) med svarsalternativen 0 minuter/ingen, 

mindre än 30 minuter, 30-59 minuter (0,5-1 timme), 60-89 minuter (1-1,5 timmar), 90-149 

minuter (1,2-2,5 timmar), 150-299 minuter (2,5-5 timmar) samt 5 timmar eller mer. 

Frågorna har använts för att skapa ett index som mäter fysisk aktivitet per vecka med 
svarsalternativen Mindre än 150 minuter samt minst 150 aktivitetsminuter per vecka. 

Fysisk rörelseförmåga – fysisk rörelseförmåga mättes genom en del av en matrisfråga 
som var utformad som Kryssa under varje rubrik bara i EN ruta som bäst beskriver din 

hälsa IDAG. Där Rörlighet användes med svarsalternativen Jag har inga svårigheter med 

att gå omkring, jag har lite svårigheter med att gå omkring, jag har måttliga svårigheter 

med att gå omkring, jag har stora svårigheter med att gå omkring samt jag kan inte gå 

omkring. Svarsalternativen dikotomiserades till inga svårigheter (Jag har inga svårigheter 

med att gå omkring) samt svårigheter där resterande svarsalternativ kategoriserades in.  

Boendesituation – För att mäta boendesituationen användes Vem/vilka bor du 

tillsammans med under större delen av veckan? (flera alternativ kan anges). 

Svarsalternativen var ingen, syskon, make/maka/sambo/partner, andra vuxna samt barn. 

Frågan dikotomiserades till svarsalternativen Ensamboende (ingen) och inte ensamboende 

(syskon, make/maka/sambo/partner, andra vuxna och barn). 
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4.5 Databearbetning och analys 
För att genomföra analyserna har statistikprogrammet IBM Statistical package for the social 

sciences (SPSS) använts. En analysplan arbetades fram innan bearbetningen och analyserna 
genomfördes. Allt arbete med bearbetning och samtliga analyser har genomförts tillsammans 
med en epidemiolog på Region Västmanlands enhet Kompetenscentrum för hälsa av etiska 
skäl. Författaren bestämde dock vilka analyser som skulle genomföras och hur resultatet av 
analyserna skulle tolkas utan hjälp av epidemiologen. Enkäterna var redan kodade och 
inmatade när bearbetningen påbörjades.  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har analyserna delats upp i två delar. Först 
har en deskriptiv analys genomförts på arbetets samtliga variabler för att få en överblick över 
hur de äldre i studien fördelats gällande arbetets undersökningsvariabler, för att sedan 
genomföra analyser utifrån varje frågeställning. De analysmetoder som använts är chi2-test 
och logistisk regression. För att undersöka om variablerna var lämpliga för att använda i en 
logistisk regression genomfördes ett chi2-test på samtliga beroende variabler och 
confounders i relation till den oberoende variabeln. Chi2-testet genomfördes för att få veta 
om det finns ett samband mellan variablerna. Sedan genomfördes logistiska regressioner för 
att få en uppskattning av sambandens styrka. 

I den första frågeställningen, I vilken utsträckning känner sig äldre ensamma?, användes 
deskriptiv statistik i form av prevalens för att kunna besvara hur många som kände sig 
ensamma. För att undersöka om de beroende variablerna och studiens confounders var 
relaterade till den oberoende variabeln ensamhet delades de äldre in i de som sällan känner 
sig ensamma, de som ibland känner sig ensamma och de som ofta känner sig ensamma. 
Denna indelning gjordes som en del av den deskriptiva analysen. Chi2- test genomfördes för 
att ta reda på om det finns skillnader i hälsoutfallen och confounders mellan de tre 
ensamhetsgrupperna. Chi2-test är lämpligt att använda när syftet är att studera skillnader i 
proportioner mellan två grupper eller fler grupper. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 
innebär ett chi2-test att undersöka om en skillnad har uppstått av slumpen eller inte. I den 
här uppsatsen är signifikansnivån satt vid =0,05, vilket innebär att det är 95 procents 
sannolikhet att skillnaden inte har uppstått av slumpen. För att få fram styrkan på 
sambandet krävs en ytterligare analys och därför genomfördes en logistisk regressionsanalys. 
Chi2-test säger bara om det finns en skillnad eller inte medan en logistisk regression kan 
avgöra hur stor skillnaden är.  

Således, för frågeställning två till fem har logistiska regressioner genomförts för att 
undersöka om det finns ett samband mellan ensamhet och psykiska- och fysiska besvär, 
alkohol och rökning. Logistisk regressionsanalys är en lämplig metod för att mäta samband 
då den beroende variabeln är dikotom (Ejlertsson, 2012). För varje frågeställning har två 
logistiska regressionsanalyser genomförts där den första analysen var binär, det vill säga 
genomfördes med enbart den beroende och oberoende variabeln inkluderade i modellen. Den 
andra analysen var en multipel regressionsanalys med beroende och oberoende variabler 
samt confounders inkluderad för att undersöka om resultatet kan ha påverkats av 
bakomliggande faktorer. Enligt Merrill (2013) är en multipel regression en analysmetod som 
är lämplig när syftet är att undersöka sambandet mellan en eller flera oberoende variabler 
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och är en lämplig metod vid kontroll av confounders (Merrill, 2013). I resultatet presenteras 
odds ratio, konfidensintervall samt förklarad varians. Förklarad varians innebär ett värde på i 
vilken utsträckning som utfallet kan förklaras av den oberoende variabeln (Pallant, 2016). 
Resultatet kommer att presenteras utifrån en kategori som kallas referensgrupp, vilket 
betyder att den kategorin är den grupp som man jämför resultatet mot. Ett exempel kan vara 
att män är referensgrupp och odds ration för kön är 1.399, detta innebär att kvinnor har 1 
gånger så stor sannolikhet än män att vara exempelvis känna nedstämdhet.  

4.6 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier är kriterier som bör följas för att säkra kvaliteten i en undersökning. 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre vanligt förekommande kvalitetskriterier i 
kvantitativ forskning. 

4.6.1 Validitet 

Validitet handlar om tillförlitlighet och innebär att kontrollera att det som avses mätas 
faktiskt mäts. Det finns olika sätt att pröva validiteten. Ytvaliditet handlar om att säkerställa 
att ett mått mäter det som avses mätas där validiteten avgörs genom att flera experter 
bedömer om instrumentet mäter det som det avser mäta (Bryman, 2016). I Liv och hälsa har 
flera experter granskat frågorna innan användandet, för att säkerställa att de mått som 
används mäter det som avses mätas (Enkätfabriken, 2017). Således har ytvaliditeten 
granskats för samtliga enkätfrågor som använts i detta arbete förutom frågorna som ingår i 
AUDIT-C. Samtidig validitet innebär att säkerställa att ett mått är lämpligt för det specifika 
fallet, detta kan göras utifrån ett kriterium som bedöms representera det fenomen som avses 
att mätas. Studiens mätinstrument jämför sedan hur väl de mäter det uppställda kriteriet. Ett 
annat sätt att mäta validiteten är prediktiv validitet som i princip är densamma som 
kriterievaliditet. Skillnaden är att detta sätt innebär att ett framtida kriterium används till 
skillnad från vid kriterievaliditet där ett samtida kriterium undersöks, kriterievaliditeten har 
uppnåtts för att mäta riskkonsumtion av alkohol där det etablerade mätinstrumentet AUDIT-

C används. Den sista metoden som finns för att undersöka ett mätinstruments validitet är 
konvergent validitet som innebär att mätinstrumentet som ska användas ska överensstämma 
med andra instrument som utformats för att mäta just det som avses mätas (Bryman, 2016), 
även gällande konvergent validitet framgår det inte om studien har genomfört detta eller inte. 

Sammanfattningsvis så har enkätfrågorna som används validerats endast genom att dess 
ytvaliditet har undersökts. Frågorna har utformats av experter från de fem län som deltar. 
Dessutom har frågorna validitetrats genom att flera andra aktörer granskat frågorna innan 
användning, för att säkerställa att det som avses mätas faktiskt mäts (Enkätfabriken, 2017). 
Undantaget är de enkätfrågor som ingår i AUDIT-C där en tidigare studie bekräftat en hög 
samtida kriterievaliditet jämfört med diagnostiska intervjuer för beroende/missbruk av 
alkohol (Frank, DeBenedetti, Volk, Williams, Kivlahan & Bradley, 2008). 
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4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och innebär att de begreppen som mäts, mäts på 
rätt sätt. Det finns tre olika sätt att säkra reliabiliteten, dessa kallas stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet testas genom test-retest som innebär att 
exempelvis en enkät delas ut två gånger för att se om deltagarnas svar är densamma vid två 
olika tillfällen (Creswell & Creswell, 2018). Är deltagarnas svar lika vid båda tillfällena 
innebär det att det finns en hög överrensstämmelse som betyder att svaren går att lita på. 
Intern reliabilitet innebär att det finns flera frågor i ett frågebatteri som mäter olika 
dimensioner av samma sak, för att säkra att frågorna mäter samma sak kan en Cronbachs 
alpha göras. Det tredje och sista sättet för att säkerställa reliabiliteten kallas för 
interbedömarreliabilitet och innebär att datainsamlare tolkar data på samma sätt (Bryman, 
2016), det vill säga när fler än en forskare har varit delaktig i datainsamlingen. För arbetets 
enkätfrågor har inga former av reliabilitetstest utförts, med undantag av AUDIT-C. Gällande 
intern reliabilitet som kan undersökas med Cronbachs alpha mäts alla arbetets begrepp utom 
AUDIT-C med en fråga vilket gör att den interna reliabiliteten inte kan undersökas eftersom 
det kräver att flera enkätfrågor mäter begreppet. Dock hade den interna reliabiliteten kunnat 
undersökas för AUDIT-C vilket inte genomförts i denna uppsats då det genomförts i ett 
flertal gånger tidigare i andra studier och därmed kommit fram till att mätinstrumentet 
erhåller en hög intern reliabilitet. En test-retest genomfördes också för AUDIT-C för att 
undersöka stabiliteten i frågorna som visade en hög reliabilitet (Osaki, Ino, Matsushita, 
Higuchi, Kondo & Kinjo, 2014). 

4.6.3 Generaliserbarhet 

I kvantitativa studier finns det en strävan efter att kunna generalisera resultatet, det vill säga 
att kunna överföra resultatet till en större population än den som studien har undersökt 
(Bryman, 2016). 

I den aktuella studien har ett stratifierat obundet slumpmässigt urval genomförts vilket 
innebär att alla i en stratifierad population har lika stor möjlighet att vara med och delta i 
studien utifrån en viss grupp (Enkätfabriken, 2017 & Bryman, 2016) vilket innebär att 
möjligheten att kunna generalisera resultatet är stor. Enligt Bryman (2016) är 
sannolikhetsurval det mest lämpliga för att öka chansen till att kunna generalisera resultatet 
till hela populationen då denna typ av urval eliminerar risken för bias (Bryman, 2016). 
Urvalet bestod av 3 280 personer boende i Västmanland, 70 år och äldre, vilket utgör ett 
relativt stort urval som i sin tur ökar möjligheten att kunna generalisera resultatet till andra 
län eller till hela Sverige. Det externa bortfallet för åldersgruppen i Västmanland är 31,7 
procent (n=1041) vilket är ett godtagbart bortfall. Dock hade ett bortfallet på nästan en 
tredjedel kunnat utgöra ett problem för generaliserbarheten. Generaliserbarheten kan även 
påverkas av att äldre i andra län kan skilja sig åt mot Västmanlands äldre befolkning, men 
huruvida detta är fallet är okänt.  
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4.7 Etiska överväganden  
Helsingsforsdeklarationen är framtagen av World Medical Association (WMA) där etiska 
principer tagits fram för att skydda personer som deltar i studier från att skadas (WMA, 
2017). Fyra etiska principer som bör följas av forskare är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014.). I 
undersökningen, Liv och hälsa, har de etiska principerna fullföljts. Etiken utifrån Liv och 

hälsa beskrivs nedan och är grundat på ett missivbrev som skickades ut i samband med 
enkäten. 

När enkäterna skickades ut bifogades ett missivbrev som innehöll information om studien. 
Den information som fanns med var bland annat studiens syfte, vad insamlad data skulle 
användas till samt att deltagande är frivilligt. Det framgick även i brevet att Enkätfabriken 
och SCB är de som ansvarar för datainsamlingen, vilket innebär att informationskravet har 
tillgodosetts genom att deltagarna fick information om studiens syfte, alla moment i 
deltagandet och att det är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2014). Samtyckeskravet innebär att ett 
samtycke från deltagarna ska ges för att ge möjlighet till att avstå från att delta 
(Vetenskapsrådet, 2014). I Liv och hälsa anses en ifylld och tillbakaskickad enkät som att 
samtycke har lämnats. Eftersom alla deltagare är över 15 år krävs inget ytterligare samtycke 
från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2014). Konfidentialitetskravet innebär att skydda 
deltagarna så att inga utomstående ska kunna urskilja deltagarna (Vetenskapsrådet, 2014). 
De uppgifter som samlas in skyddas av offentlighets- och sekretesslagen som även beskrivs i 
brevet. Dessutom skyddas deltagarna av allmänna regler och lagar för 
personuppgiftsbehandling som personuppgiftslagen och en förordning gällande officiell 
statistiken. SCB hjälper till med urvalsdragning, utskick samt bistår med att inhämta 
personuppgifter som hjälper till att genomföra datainsamlingen, registrering och 
sammanställning av enkäter. Enkätfabriken genomförde datainsamling, registrering och 
sammanställning av enkäter. Materialet lämnades över till respektive landsting när alla 
enkäter var avidentifierade. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får 
lånas ut för exempelvis kommersiellt bruk utan ska enbart användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2014). Materialet från Liv och hälsa kommer att användas av de landsting 
som deltar. Materialet kan även komma att användas till ett forskningsprojekt som handlar 
om jämlikhet i hälsa vilket framgår i missivbrevet.  

Etiken i denna studie har följts genom att materialet från enkätsvaren inte har lämnats ut till 
författaren. Författaren fick genomföra analyserna tillsammans med en epidemiolog på 
Region Västmanland för att skydda det insamlade materialet. Enkäterna var redan kodade 
och inmatade vilket gjorde att enkätsvaren redan var avidentifierade när författaren fick ta 
del av materialet. Resultatet av denna studie redovisas genomgående på gruppnivå och aldrig 
på individnivå vilket stärker etiken då det ger ett ökat skydd för deltagarna att inte bli 
identifierade. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat. Först presenteras beskrivande statistik över hur 
studiens variabler fördelas mellan äldre som sällan känner sig ensamma, ibland känner sig 
ensamma och de som ofta känner sig ensamma. Här presenteras också arbetets första 
frågeställning, i vilken utsträckning som äldre känner sig ensamma. Sedan presenteras 
resultatet av sambandsanalyser för arbetets övriga frågeställningar. 

5.1 Ensamhet bland äldre 
Av totalt 2 239 besvarade enkäter var 51 procent (n=1 140) män och 49 procent (n=1 099) 
kvinnor.   

I frågan om deltagarna känner sig ensamma var det 6 procent (n=118) som uppgav att de ofta 
känner sig ensamma, 16 procent (n=338) uppgav att det känner sig ensamma ibland medan 
den stora majoriteten, 78 procent (n=1645) uppgav att de sällan eller aldrig känner sig 
ensamma.  

Skillnader mellan äldre som sällan känner sig ensamma, ibland känner sig ensamma och ofta 
känner sig ensamma gällande fördelningen av studiens beroende variabler och confounders 
analyserades med Chi2-test och presenteras i Tabell 2. En större andel av äldre som upplever 
ensamhet jämfört med de som sällan upplever ensamhet, har psykiska besvär i form av både 
nedstämdhet (chi2 = 319.363, df = 2, p < .001) och ängslan/oro/ångest (chi2 = 251.405, df = 2, 
p < .001). 

Gällande fysiska besvär har de äldre som känner ensamhet i större utsträckning jämfört med 
de som sällan upplever ensamhet, värk i skuldror/nacke/axlar (chi2 = 27.149, df = 2, p < 
.001), ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias (chi2 =36.127, df = 2, p < .001) samt värk 
eller smärtor i händer/armbågar/ben/knän (chi2 = 19.427, df = 2, p < .001). 

Däremot när det gäller levnadsvanor i form av alkoholkonsumtion (chi2 = 1.805, df = 2, p > 
.05) och daglig rökning (chi2 = 4.389, df = 2, p > .05) fanns det inga skillnader mellan de 
äldre som upplever ensamhet jämfört med de som sällan upplever ensamhet.  
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Tabell 2: Antal och andelar (%) i fördelningen av studiens variabler uppdelat på hur ofta 
äldre känner ensamhet samt signifikanta skillnader 

 Sällan 
ensamma 

N (%) 

Ibland 
ensamma 

N (%) 

Ofta 
ensamma 

N (%) 

Skillnad 
(X2) 

 
P-värde 

Beroende variabler      
   Psykiska besvär      
      Nedstämdhet    319.363 <.001 
         Inte nedstämd 1313 (85) 161 (52) 27 (25)   
         Nedstämd 231 (15) 146 (48) 80 (75)   
      Ängslan/oro/ångest    251.405 <.001 
         Ingen ängslan/oro/ångest 1277 (83) 168 (55) 32 (29)   
         Har ängslan/oro/ångest 259 (17) 139 (45) 79 (71)   
   Fysiska besvär      
      Värk - skuldror/nacke/axlar    27.149 <.001 
         Inte värk 868 (56) 128 (42) 43 (40)   
         Har värk 685 (44) 177 (58) 64 (60)   
      Ryggsmärtor/ryggvärk/ 
          höftsmärtor/ischias 

   36.127 <.001 

         Inte värk 740 (48) 104 (35) 28 (26)   

         Har värk 792 (52) 196 (65) 81 (74)   
      Värk –händer/armbågar/ 
                    ben/knän 

   19.427 <.000 

         Inte värk 700 (46) 105 (34) 35 (33)   
         Har värk 831 (54) 206 (66) 70 (67)   
   Alkohol      
      Riskkonsumtion av alkohol    1.805 >.05 
         Inte Riskkonsumenter 1500 (95) 303 (93) 107 (95)   
         Riskkonsumenter 78 (5) 22 (7) 6 (5)   
   Rökning      
      Rökning    4.389 >.05 
         Röker inte 1542 (95) 310 (92) 107 (92)   
         Daglig rökare 81 (5) 25 (8) 9 (8)   
      Confounders      
      Kön    32.299 <.001 
         Män 886 (83) 139 (13) 40 (4)   
         Kvinnor 759 (73) 199 (19) 78 (8)   
      Fysisk aktivitet/vecka    35.366 <.001 
         Mindre än 150 minuter 706 (43) 184 (55) 78 (67)   
         Minst 150 minuter 919 (57) 149 (45) 39 (33)   
      Fysisk rörelseförmåga    86.288  <.001 
         Inga svårigheter 974 (60) 134 (41) 30 (26)   
         Svårigheter 637 (40) 195 (59) 86 (74)   
            Ålder    40.554 <.001 
         70-79 år 1195 (82) 200 (14) 62 (4)   

         80+ 450 (70) 138 (21) 56 (9)   
      Boende-sällskap    333.573 <.001 
         Bor med någon 1247 (90) 119 (9) 21 (1)   
         Ensamboende 385 (56) 216 (31) 92 (13)   
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5.2 Ensamhet och psykiska besvär 
Nedan beskrivs resultatet från binära samt multipla logistiska regressioner där sambandet 
mellan ensamhet och psykiska besvär i form av nedstämdhet samt ängslan/oro/ångest har 
analyserats. De binära modellerna inkluderar inte confounders (ojusterad) medan de 
multipla modellerna inkluderar confounders och redovisar därmed sambandet mellan 
ensamhet och psykiska besvär där confounders är justerade för (justerad).  

5.2.1 Ensamhet och nedstämdhet 

I Tabell 3 presenteras resultatet gällande sambandet mellan ensamhet och nedstämdhet. Den 
ojusterade analysen visar att de som ibland känner sig ensamma har fem gånger större 
sannolikhet att känna nedstämdhet än de som sällan känner sig ensamma (OR = 5.274, CI = 
4.032-6.899) medan de som ofta känner sig ensamma har en ännu större sannolikhet att 
känna nedstämdhet, det vill säga 18 gånger större sannolikhet att känna nedstämdhet (OR = 
17.731, CI = 11.047-28.458). Den förklarade variansen av nedstämdhet som ensamhet bidrar 
med är mellan 13,5 procent och 20,4 procent. Det vill säga att mellan 13,5 och 20,4 procent 
av nedstämdhet kan förklaras av ensamhet.  

Sambandet mellan ensamhet och nedstämdhet kvarstår även när det justerades för 
confounders, även om oddskvoterna försvagades marginellt, både för de äldre som ibland 
känner sig ensamma (OR = 5.125, CI = 3.797-6.918) och för de som ofta kände sig ensamma 
(OR = 16.283, CI = 9.712-27.300).  

Bifynd från den multipla logistiska regressionsanalysen, det vill säga resultat som inte är 
relaterat till frågeställningen, visar att av studiens confounders så hade kvinnor en ökad 
sannolikhet för nedstämdhet jämfört med män (OR = 1.399, CI = 1.097-1.785). De med 
nedsatt fysisk rörelseförmåga hade också en ökad sannolikhet för nedstämdhet (OR = 2.381, 
CI = 1.841-3.080). Däremot visar resultatet att ensamboende äldre har en minskad 
sannolikhet att känna nedstämdhet jämfört med de som bor tillsammans med någon (OR = 
.734, CI = .552-.975) när hänsyn har tagits till ensamhet och övriga confounders. 
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Tabell 3: Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys för sambandet mellan ensamhet 
och nedstämdhet 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 5.274 4.032-6.899 5.125 3.797-6.918 
     Ofta 17.731 11.047-28.458 16.283 9.712-27.300 
Confounders     
Kön     

    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   1.399 1.097-1.785 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   1.102 .853-1.424 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   2.381 1.841-3.080 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .987 .754-1.291 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   .734 .552-.975 

 

5.2.2 Ensamhet och ängslan/oro/ångest 

Gällande sambandet mellan ensamhet och ängslan/oro/ångest och ensamhet visar resultatet 
(Tabell 4) även här att de som ibland känner sig ensamma har en högre sannolikhet (4 
gånger större) att känna ängslan/oro/ångest (OR = 4.063, CI = 3.116-5.296) jämfört med de 
som aldrig känner sig ensamma. De som ofta känner sig ensamma har en ännu större 
sannolikhet (12 gånger större) att känna ängslan/oro och ångest (OR = 12.099, CI = 7.752-
18.885) än de som inte känner sig ensamma. Den förklarade variansen för variabeln är 
mellan 10,5 och 15,7 procent vilket innebär att 10,5 till 15,7 procent av ängslan/oro/ångest 
kan förklaras av ensamhet. 

Resultatet när den multipla regressionsanalysen genomfördes ändrades inte märkvärt, för de 
som ibland känner sig ensamma (OR= 4.006, CI = 2.978-5.390) samt de som ofta känner sig 
ensamma (OR = 11.245, CI = 6.892-18.347). 

Bifynd från den multipla regressionsanalysen visar att av studiens fem confounders har tre 
confounders visat sig ha påverkan på ängslan/oro/ångest. Kvinnor känner i högre 
utsträckning ängslan/oro/ångest än män (OR = 2.120, CI = 1.673-2.687), de med nedsatt 
rörelseförmågan känner i större utsträckning ängslan/oro/ångest (OR = 1.837, CI = 1.435-
2.352) än de med bättre fysisk rörelseförmåga samt att de som är ensamboende i lägre 
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utsträckning känner ängslan/oro/ångest jämfört med de som bor tillsammans med någon 
(OR = .666, CI = .506-.877). 

Tabell 4: Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys för sambandet mellan ensamhet 
och ängslan/oro/ångest 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 4.063 3.116-5.296 4.006 2.978-5.390 
     Ofta 12.099 7.752-18.885 11.245 6.892-18.347 
Confounders     
Kön     

    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   2.120 1.673-2.687 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   1.160 .905-2.485 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   1.837 1.435-2.352 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   1.062 .817-1.379 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   .666 .506-.877 

5.3 Ensamhet och fysiska besvär 
Utifrån binära och multipla regressioner, presenteras i Tabell 5, där sambandet mellan 
ensamhet och fysiska besvär i form av värk i skuldror/nacke/axlar, 
ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias samt värk eller smärtor i 
händer/armbågar/ben/knän har analyserats. Resultatet redovisas på samma sätt som i 
föregående frågeställning, som ojusterad för de binära logistiska analyser som genomförts 
utan confounders medan de multipla regressionsanalyserna redovisas som justerade där 
confounders är justerade för.   

5.3.1 Ensamhet och värk i skuldror/nacke/axlar 

Utifrån den binära logistiska regressionen framkom ett samband mellan att vara ensam och 
ha värk i skuldror/nacke/axlar. De som ibland känner sig ensamma har två gånger högre 
sannolikhet att ha värk (OR = 1.723, CI = 1.339-2.218) medan de som ofta känner sig 
ensamma också har två gånger högre sannolikhet för att ha värk (OR = 1.912, CI = 1.270-
2.877) i jämförelse med de som sällan eller aldrig känner sig ensamma. Den förklarade 
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variansen för värk i skuldror/nacke/axlar är mellan 1,3 procent och 1,8 procent. I detta fall 
innebär det att mellan 1,3 och 1,8 procent av värk i skuldror/nacke/axlar kan förklaras av 
ensamhet. 

När confounders justerades för i den multipla modellen kvarstod sambandet mellan att 
ibland känna sig ensamma och att ha värk (OR = 1.390, CI = 1.058-1.827). Dock försvann 
sambandet mellan att ofta känna sig ensam och värk (OR = 1.319, CI = .851-2.045), vilket 
betyder att för värk i skuldror/nacke/axlar har kön och fysisk rörelseförmåga större betydelse 
än att vara ensam ofta. Bifynd från den multipla analysen är således att kvinnor i större 
utsträckning än män har värk i skuldror/nacke/axlar (OR = 1.308, CI = 1.083-1.579) samt att 
de med lägre fysisk rörelseförmåga också har högre sannolikhet för att ha värk än de med en 
högre rörelseförmåga (OR = 2.066, CI = 1.689-2.527). 

Tabell 5: Ojusterad och justerad logistisk regression för sambandet mellan ensamhet och 
värk i skuldror/nacke/axlar 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 1.723 1.339-2.218 1.390 1.058-1.827 
     Ofta 1.912 1.270-2.877 1.319 .851-2.045 
Confounders     
Kön     
    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   1.308 1.083-1.579 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   1.027 .841-1.254 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   2.066 1.689-2.527 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .961 .775-1.191 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   1.123 .903-1.397 

 

5.3.2 Ensamhet och ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor 

Sambandet mellan ensamhet och ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor visade samma mönster 
som för värk i skuldror/nacke/axlar och redovisas i Tabell 6. I den ojusterade modellen hade 
de som ibland känner sig ensamma en ökad sannolikhet för 
ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias (OR = 1.714, CI = 1.320-2.227) vilket också de 
som ofta känner sig ensamma hade (OR = 2.653, CI = 1.691-4.160) jämfört med de som 
sällan känner sig ensamma. Den förklarade variansen för värk i rygg/höft/ischias är mellan 
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1,8 procent och 2,4 procent. I detta fall innebär det att mellan 1,8 och 2,4 procents av värk i 
rygg/höft/ischias kan förklaras av ensamhet.  

Däremot när justering av confounders gjordes så försvann sambanden, det vill säga att 
resultatet inte längre var signifikanta. Förändringar på grund av confounders framkom både 
gällande de som ibland känner sig ensamma (OR = 1.252, CI = .937-1.672) men även för de 
som uppgav att de ofta känner sig ensamma (OR = 1.546, CI = .949-2.519), vilket innebär att 
det inte är ensamhet som påverkar utfallet utan framförallt de inkluderade confounders kön 
och fysisk rörelseförmåga. De bifynd som framkommit är således att kvinnor även här har 
mer värk än män (OR = 1.408, CI = 1.157-1.714) samt att de med svårigheter med 
rörelseförmågan har mer värk än de utan svårigheter med rörelseförmågan (OR = 3.511, CI = 
2.839-4.343).  

Tabell 6: Ojusterad och justerad logistisk regression för sambandet mellan ensamhet och 
ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 1.714 1.320-2.227 1.252 .973-1.672 
     Ofta 2.653 1.691-4.160 1.546 .949-2.519 
Confounders     
Kön     

    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   1.408 1.157-1.714 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   .932 .757-1.148 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   3.511 2.839-4.343 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .949 .757-1.190 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   1.221 .971-1.535 

 

5.3.3 Ensamhet och värk eller smärtor i händer/armbågar/ben/knän 

I Tabell 7 redovisas resultatet från en binär och multipel regressionsanalys mellan ensamhet 
och värk eller smärtor i händer/armbågar/ben/knän. Sambandet visar att de som ibland 
känner sig ensamma har två gånger högre sannolikhet att ha värk än de som inte känner sig 
ensamma (OR = 1.627, CI = 1.255-2.108). De som ofta känner sig ensamma har även de två 
gånger högre sannolikhet att ha värk i händer/armbågar/ben/knän (OR = 1.798, CI = 1.167-
2.771). 
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När confounders justerades för var sambanden inte längre signifikanta, både gällande de som 
ibland känner sig ensamma (OR = 1.264, CI = .942-1.695) och även för de som ofta känner 
sig ensamma (OR = 1.089, CI = .672-1.766). Detta betyder att det inte är ensamhet som ökar 
sannolikheten för värk eller smärtor i händer/armbågar/ben/knän utan istället confounders 
kön och fysisk rörelseförmåga. Studiens bifynd är således att kvinnor har högre sannolikhet 
att ha smärtor än män (OR = 2.057, CI = 1.682-2.515) samt att de personer med en lägre 
fysisk rörelseförmåga också har större sannolikhet att ha värk än de med bättre 
rörelseförmåga (OR = 4.233, CI = 3.393-5.281). 

Tabell 7: Ojusterad och justerad logistisk regression för sambandet mellan ensamhet och 
värk eller smärtor i händer/armbågar/ben/knän 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 1.627 1.255-2.108 1.264 .942-1.695 
     Ofta 1.798 1.167-2.771 1.089 .672-1.766 
Confounders     
Kön     

    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   2.057 1,682-2,515 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   .853 .689-1.055 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   4.233 3.393-5.281 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .908 .721-1.144 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   .877 .695-1.107 

5.4 Ensamhet och alkoholkonsumtion 
Utifrån binära och multipla regressionsanalyser för ensamhet och riskkonsumtion av alkohol 
som redovisas i Tabell 8 framkom det inga signifikanta samband. Varken ojusterade 
samband gällande de som ibland känner sig ensamma (OR = 1.387, CI = .842-2.286) eller för 
de som ofta känner sig ensamma (OR = 1.146, CI = .487-2.695). 

När den multipla regressionsanalysen med confounders genomfördes så skedde inga 
betydande förändringar varken gällande de som ibland känner sig ensamma (OR = 1.471, CI 

= .847-2.555) eller för de som ofta känner sig ensamma (OR = 1.259, CI =.497-3.187).   
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De bifynd som framkommit i den multipla regressionsanalysen är att kvinnor har lägre 
sannolikhet för att vara riskkonsumenter av alkohol än män (OR = .383, CI = .247-.595) samt 
att äldre, det vill säga 80 år och äldre, har lägre sannolikhet än yngre, det vill säga 70 till 80 
år att vara riskkonsumenter av alkohol (OR = .295, CI = .160-.545). 

Tabell 8: Ojusterad och justerad logistisk regression på sambandet mellan ensamhet och 
riskkonsumtion av alkohol. 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 1.387 .842-2.286 1.471 .847-2.555 
     Ofta 1.146 .487-2.695 1.259 .497-3.187 
Confounders     
Kön     
    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   .383 .247-.595 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   1.298 .845-1.996 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   .870 .557-1.356 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .295 .160-.545 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   1.576 .986-2.519 

5.5 Ensamhet och rökning 
I Tabell 9 visas resultat från logistiska regressioner mellan ensamhet och rökning där det inte 
framkommer några signifikanta samband varken gällande de som ibland känner sig 
ensamma (OR = 1.502, CI = .936-2.410) samt de som ofta känner sig ensamma (OR = 1.667, 
CI = .813-2.419) i den ojusterade modellen. 

När den multipla regressionsanalysen med confounders genomfördes skedde ingen större 
förändring, varken för de som ibland känner sig ensamma (OR = 1.217, CI = .727-2.036) eller 
de som ofta känner sig ensamma (OR = 1.119, CI = .511-2.447). Sambanden är heller inte 
statistisk signifikanta. 

Bifynd gällande ålder och ensamboende framkom i den multipla regressionen. De som är 
äldre (80 år och äldre) har lägre sannolikhet än yngre (70-79 år) att röka (OR = .290, CI = 
.171-.492) samt att ensamboende har högre sannolikhet att vara daglig rökare än icke 
ensamboende (OR = 1.758, CI = 1.138-2.71 
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Tabell 9: Ojusterad och justerad logistisk regression för sambandet mellan ensamhet och 
rökning 

       Ojusterad       Justerad 

 OR CI (95 %) OR CI (95 %) 

Oberoende variabel:     
Ensamhet      
     Sällan ensamma (Referensgrupp)     
     Ibland 1.502 .936-2.410 1.217 .727-2.036 
     Ofta 1.667 .813-3.419 1.119 .511-2.447 
Confounders     
Kön     
    Män (Referensgrupp)     
    Kvinnor   .790 .533-1.171 
Fysisk aktivitet/minuter i veckan     
     Mindre än 150 (referensgrupp)     
     Minst 150 minuter   2.400 1.572-3.665 

Fysisk rörelseförmåga     
     Inga svårigheter (referensgrupp)   1.472 .971-2.232 
     Svårigheter (referensgrupp)     
Ålder     
     70-79 år (referensgrupp)     
     80+   .290 .171-.492 
Ensamboende     
     Nej (Referensgrupp)     
     Ja   1.758 1.138-2.715 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Kvantitativ metod var lämplig då denna studies syfte är att undersöka utbredningen av 
ensamhet bland personer som är 70 år och äldre samt studera olika hälsoutfall som är 
associerade med ensamhet. När det gäller studier som avser att undersöka hur vanligt olika 
företeelser är samt samband är kvantitativa studier lämpliga (Sörensen & Olsson, 2011). 
Denna studie har utgått från tidigare forskning där resultat visar att ensamhet kan ha 
negativa effekter på hälsan bland äldre samt att ensamheten bland äldre ökar. Dessa studier 
har bildat en uppsättning av antaganden gällande att ensamhet är relaterat med olika 
negativa hälsoutfall hos äldre som denna studie empiriskt prövar, vilket gör att studien har 
en deduktiv ansats (Bryman, 2016). Detta arbete visar att ensamhet bland äldre framförallt 
ökar risken för psykisk ohälsa och inte fysisk eller levnadsvanor i form av riskfylld 
alkoholkonsumtion eller rökning. För att få en djupare förståelse av varför ensamhet bland 
äldre framförallt ökar risken för psykisk ohälsa och vilken subjektiv betydelse som ensamhet 
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har för dem skulle en kvalitativ studie vara betydelsefullt då kvalitativa studier är tillämpliga 
för att undersöka deras upplevelser av ensamhet (Sörensen & Olsson, 2011).  

6.1.1 Studiedesign  

Denna studie använder sekundärdata från undersökningen Liv och hälsa. 

Enkätundersökningen Liv och hälsa utförs för att kartlägga befolkningens hälsa, livsvillkor 
och levnadsvanor och är en tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudier, som även kallas 
prevalensstudier, är en lämplig studiedesign för att undersöka förekomster samt samband, 
dock är det inte möjligt att undersöka kausala samband vid denna typ av studie, det vill säga 
orsakssamband (Bonita et al., 2010). Liv och hälsa är en tvärsnittsstudie som genomförs i 
form av en enkätundersökning. Den mest lämpade studiedesignen för att undersöka 
sambandet mellan ensamhet och olika hälsoutfall hade varit en kohortstudie. Genom en 
kohortstudie hade det funnits möjlighet att undersöka kausala samband, det vill säga 
huruvida ensamhet är en kausal riskfaktor. Det hade även varit möjligt att följa en viss grupp 
individer för att undersöka hur förekomsten av ensamhet förändras ju äldre deltagarna blir 
med hjälp av en kohortstudie, vilket hade varit en intressant aspekt (Bonita et al., 2010).  

En svårighet med enkäter är att det kan vara svårt att vara säker på att personen i fråga är 
den personen som faktiskt besvarat enkäten. Det är även vanligt med stora bortfall i 
enkätundersökningar som i sin tur kan påverka resultatet. En annan svaghet är att det finns 
en risk för att frågorna är svåra att förstå eller att personer med exempelvis handikapp inte 
kan besvara enkäten (Eliasson, 2013). För att undvika dessa svårigheter har strategier 
använts i Liv och hälsas undersökning, exempelvis genom en möjlighet att få frågorna 
upplästa, kontaktuppgifter till ansvariga om frågor uppstår samt att påminnelser har skickats 
ut för att få fler att delta. En annan svaghet med kvantitativa enkätundersökningar är 
bekvämligheten med att kunna fylla i enkäten när tid finns, vilket i vissa avseenden kan anses 
vara en styrka då deltagarna svarar på enkäten mer pålitligt när de har möjlighet att besvara 
den när tid finns. Däremot innebär det att bortfallet kan vara relativt stort då enkäten i 
många fall inte fylls i alls (Eliasson, 2013).  

Även om en kohortstudiedesign hade varit optimal för att kunna undersöka betydelsen av 
ensamhet som kausal riskfaktor så ansågs det lämpligare att använda befintlig sekundärdata 
från tvärsnittsstudien Liv och hälsa. För att kunna besvara studiens syfte som var att 
undersöka hur vanligt förekommande ensamhet bland äldre är bedömdes tvärsnittsdata vara 
tillräcklig vilket betyder att endast samband med de olika hälsoutfallen kan undersökas.  

6.1.2 Urval, bortfall och studiens utförande 

I enkätundersökningen Liv och hälsa har ett stratifierat randomiserat urval genomförts. 
Slumpmässiga urval är en bra urvalsmetod för att få urvalet att spegla populationen på ett 
representativt sätt (Creswell & Creswell, 2018). Stratifieringen genomfördes utifrån bland 
annat kön och ålder för att få en jämn fördelning av deltagarna och på så vis blev urvalet 
lämpligt för denna studies syfte då en tillräckligt stor grupp av äldre ingick i urvalet. 
Stratifierat randomiserat urval är även en bra metod utifrån att det ökar sannolikheten för att 
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kunna generalisera resultatet till den övriga populationen då deltagarna slumpmässigt valts 
ut och därmed ökar sannolikheten att inte enbart en grupp av individer blir utvalda till att 
delta (Bryman, 2016). Huruvida resultatet går att generalisera eller inte diskuteras senare 
under rubriken 6.1.4 Kvalitetskriterier. 

I Liv och hälsa studien bestod urvalsramen av 3 280 personer som var 70 år och äldre och 
som enkäten skickades till i Västmanland. Av dem var det 2 239 personer som besvarade 
enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68,3 procent och ett externt bortfall på 1 041 
individer (31,7 procent). Enligt Lindén-Boström och Persson (2012) har ett bortfall på 40 
procent en inverkan på resultatets trovärdighet. Vilket utgör att Liv och Hälsa har en relativ 
god svarsfrekvens och bortfallet bör inte vara något problem. 

Däremot de individer som inte besvarar enkäter gällande hälsan brukar ha en sämre hälsa än 
de som besvarar enkäterna (Lindén-Boström & Persson, 2012). Således kan de som inte 
besvarar enkäten urskilja sig i flera avseenden och därför kan även resultatet ha blivit 
påverkat trots att det är ett relativt lågt bortfall för de hälsofrågor som används i denna 
studie. Anledningen till att personerna med sämre hälsa och levnadsvanor inte besvarar 
enkäten kan bero på att de är medvetna om att deras hälsotillstånd inte är så bra och därför 
inte svarar. Konsekvensen som blir till följd av att de med sämre hälsa väljer att avstå att 
delta är att studiens resultat kan bli snedvridet genom att det finns ett mindre antal med 
dålig hälsa som svarar. Eftersom fler av dem med dålig hälsa också upplever ensamhet har vi 
ett mindre antal av dem som upplever ensamhet. Som en följd av färre antal som upplever 
ensamhet resulterar det även i ett svagare samband mellan ensamhet och hälsovariabler, det 
vill säga att studiens samband är underskattade. 

En annan anledning till att individer väljer att inte delta i enkätundersökning kan anses bero 
på att de tvivlar på att enkäterna är anonyma och att det finns en rädsla för att informationen 
ska komma ut på något sätt. För att få fler att besvara enkäten skickades det ut en 
påminnelse för dem som av någon anledning glömt att besvara enkäten, dessutom skickades 
en förkortad version av enkäten ut som ett sista utskick. Tillsammans med enkäten skickades 
ett missivbrev ut där en tydlig beskrivning av hur studien går till för att säkerställa att 
deltagarna ska känna sig trygga med att delta och att individerna hålls anonyma. Enligt 
Ejlertsson (2012) finns några sätt för att minska bortfallet. Det är bra att skicka ut 
påminnelser, gärna två stycken samt att ha med ett brev som beskriver enkäten och vad den 
är till för. Det är även viktigt att ha en enkät som är tydlig och enkel att förstå. Samtliga 
tillvägagångssätt har genomförts i undersökningen Liv och hälsa vilket kan ha bidragit till 
det låga bortfallet i studien.  

För att alla personer skulle ha möjlighet att delta fanns enkäten på svenska och på engelska 
samt med möjlighet att genomföra enkäten både på datorn och skriftligt. På datorn fanns 
även en funktion för att få frågorna upplästa vilket gör att personer med funktionshinder 
även hade möjlighet att delta. En svaghet med studien är att personer som har svårt med det 
svenska språket och inte heller behärskar engelska inte kunnat delta i studien, vilket utgör ett 
högre bortfall i en viss grupp. Enligt Marmot et al. (2008) finns det en ojämlikhet i hälsa 
utifrån födelseland vilket kan orsaka att resultatet blivit påverkat då vissa av de äldre som 
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inte är födda i Sverige inte heller kunde besvara enkäten vilket gör att urvalet på denna punkt 
kanske inte är representativ.  

Vid bortfall kan det bli så att exempelvis mer kvinnor svarar eller att proportionerligt högre 
andel högutbildade svarar, vilket kan leda till missvisande resultat. För att undvika detta så 
har ansvariga för studien Liv och hälsa använt så kallade kalibreringsvikter. Det innebär att 
materialet viktas utifrån antalet kvinnor och högutbildade som finns i länet för att behålla en 
jämn fördelning i urvalsgruppen och att undvika missvisande resultat.  

6.1.3 Analysmetoder 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar användes till en början deskriptiv 
statistisk för att få en överblick över materialet och för att utröna huruvida studiens beroende 
variabler och confounders är relaterade till ensamhet. Således indelades urvalet i de tre 
ensamhetskategorierna och chi2-tester genomfördes för att se eventuella skillnader mellan 
grupperna. Därefter genomfördes binära och multipla logistiska regressionsanalyser för att 
besvara studiens frågeställningar. I de multipla regressionerna lades confounders in för att 
undersöka om det fanns bakomliggande faktorer som påverkat utfallet. Regressionsanalys 
användes för att undersöka om det fanns ett samband samt hur starkt sambandet var. 
Logistisk regression användes eftersom utfallsvariablerna var dikotoma. Hade variablerna 
istället varit kontinuerliga hade en linjär regression kunnat användas eller en 
korrelationsanalys (Szklo & Nieto, 2014). En fördel med regressionsanalys är att flera 
oberoende variabler kan inkluderas, således är det möjligt att kunna kontrollera för 
confounders. I denna studie försvann det signifikanta samband mellan ensamhet och det tre 
formerna av fysisk ohälsa när confounders justerades för. Hade inte den multipla 
regressionen genomförts hade detta inte upptäckts och därmed hade studien gett snedvridna 
resultat.  

I bearbetningen av materialet genomfördes en dikotomisering av flertalet frågor för att kunna 
genomföra analyserna och få tillräckligt många svar för varje svarsalternativ. 
Dikotomiseringen kan anses ha påverkan på resultatet då exempelvis vissa svarsalternativ 
kan ha kategoriserats in i fel kategori. Vissa individer kanske tolkar svarsalternativet ja, 

ibland som neutralt eller vara närmare svarsalternativet Sällan eller aldrig. I dessa fall har 
de klassificerats som att vara ensamma vilket gör att studiens resultat kan överskatta andelen 
ensamma. På samma sätt är det gällande psykisk- och fysisk ohälsa där Ja, ibland 
klassificeras som ohälsa vilket kan leda till en överskattning av andelen med psykisk- och 
fysisk ohälsa.  

Om den hypotesen stämmer innebär det att många kan ha blivit felaktigt klassificerade som 
ensamma och/eller ha psykisk- och fysisk ohälsa fast de i verkligheten inte upplever 
ensamhet eller har psykisk- och fysisk ohälsa. Om detta hade varit fallet hade det inneburit 
att studiens undersökta samband spätts ut eftersom icke ensamma och friska klassificerats 
som ensamma och sjuka vilket förmodligen hade resulterat i icke samband eller väldigt svaga 
samband. Frånvaron av samband mellan ensamhet och fysisk ohälsa som denna studie fann 
skulle teoretiskt kunna bero på ovan beskrivna felklassificering. Trots denna risk 
genomfördes dikotomiseringen eftersom den underlättade de statistiska analyserna. 
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6.1.4 Kvalitetskriterier 

Enkätfrågorna som ingår i undersökningen Liv och hälsa har inslag av samtliga 
kvalitetskriterier, dock finns det vissa brister. De flesta av de använda enkätfrågorna i denna 
studie har endast ytvaliditeten då frågorna i enkäten var noggrant utformade samt granskade 
i flera steg och av flera personer för att säkerställa att det som ämnas mätas faktiskt mäts. Av 
de enkätfrågor som användes i denna studie var riskkonsumtionen av alkohol det enda 
begrepp där ett validerat mätinstrument används. AUDIT-C användes för att mäta 
riskkonsumtionen av alkohol där både kriteriebaserad validitet med 
missbruk/beroendediagnos enligt DSM-III (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn & Bradley, 
1998) samt prediktiv validitet i en ettårsuppföljning fastställs (Bradley et al., 2016). 
Svagheterna som finns med att de flesta enkätfrågorna inte är validerade mer än deras 
ytvaliditet är att resultatet kan påverkas. Utifrån studiens resultat finns inget samband 
mellan ensamhet och fysiska besvär när confounders kontrollerades för, detta kan ha 
påverkats av att enkätfrågorna för fysiska besvär kanske inte mäter det som avses mätas. 
Således skulle studien eventuellt ha fått samband om validerade frågor använts. Detta 
resultat kan ha påverkats av en eventuell brist i validiteten. 

Gällande studiens reliabilitet är en svaghet att enkätfrågorna som används i Liv och hälsa 

bara skickas ut till deltagarna en gång. För att förbättra studiens reliabilitet hade en 
möjlighet varit att skicka ut samma enkät vid två tillfällen, så kallat test-retest (Creswell & 
Creswell, 2018), för att kunna jämföra enkäterna med varandra och se om deltagarna svarar 
likadant vid båda tillfällena. Dock hade det inneburit en stor kostnad och varit tidskrävande 
både för ansvariga men även för deltagarna vilket i sin tur hade kunnat leda till att 
individerna inte deltar och därmed resultera i ett högre bortfall som hade påverkat studiens 
resultat. Ett annat alternativ hade kunnat vara att ha kontrollfrågor, exempelvis två frågor på 
olika ställen i enkäten som frågar efter samma sak för att se om deltagarna besvarar frågorna 
lika, så kallat split-half (Olsson & Sörensen, 2011). AUDIT-C är ett mätinstrument med flera 
frågor som mäter samma sak, det vill säga riskkonsumtion av alkohol, dock fungerar frågorna 
enbart ihop med varandra för att få ett mått på riskkonsumtionen. Hur väl dessa tre frågor 
mäter samma begrepp kallas intern konsistens och undersöks med Chronbach’s Alpha. Ett 
sådant test hade kunnat utföras med det har gjorts av andra med tillfredsställande intern 
konsistens (Osaki et al., 2014). Den sista formen av reliabiliteten är interbedömarreliabilitet, 
som innebär att två eller flera forskare är med och samlar in materialet och utförs för att 
undersöka om de tolkar datainsamlingen på samma sätt. Denna typ av reliabilitet är dock 
inte lämplig på Liv och hälsa studien där materialet består av enkätfrågor och inte av 
intervjuare som kan tolka respondenternas svar på olika sätt. 

Att kunna generalisera resultatet från denna studie till övriga Sverige anses vara möjligt på 
grund av att urvalet var ett stratifierat obundet slumpmässigt urval. Urvalet är en styrka då 
stratifierat urval är ett bra tillvägagångssätt för att få en jämn spridning av olika grupper 
samtidigt som obundet slumpmässigt urval är en styrka för att alla i en population har lika 
stor sannolikhet att bli utvalda (Andersson, 2013). Det stora urvalet gör också att 
generaliserbarheten ökar samt att bortfallet i den aktuella målgruppen inte var speciellt högt. 
Det som utgör en svårighet att generalisera är att denna studie enbart undersöker ett län. För 
att öka generaliserbarheten hade det varit av vikt att ha med flera län från olika delar av 
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Sverige då det visat sig i forskning på hälsa att det skiljer sig åt beroende på vart man bor 
(Marmot et al., 2008). 

6.1.5 Etik 

I Liv och hälsas undersökning har Vetenskapsrådets (2014) etiska aspekter 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet fullföljts.  

Med varje enkät som skickades bifogades ett missivbrev ut som beskrev studien och dess 
syfte. I missivbrevet framkom även vad det innebar att delta samt att deltagandet var 
frivilligt, vilket stärker informationskravet. Det framkom också i missivbrevet att deltagande 
var helt frivilligt enligt samtyckeskravet.  

Varje deltagares identitet har skyddats av offentlighets- och sekretesslagen samt lagar och 
regler om personuppgiftsbehandling. Varje enkät som samlades in var kodade för att 
avidentifiera varje deltagare och eventuell utlämning av enkäter sker restriktivt och efter 
särskild prövning. När analyserna sedan genomfördes lämnades ingen data ut till författaren 
utan alla analyser genomfördes tillsammans med en epidemiolog och ansvarig för Liv och 

Hälsa i Västmanland. Resultatet har enbart redovisats gruppvis för att skydda deltagarna 
ytterligare. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet anses ha följts då deltagare skyddats 
noggrant samt att denna studie ingår i den form av syften som informerades om skulle 
utföras i missivbrevet. 

Det anses inte finnas någon risk för att de deltagare som deltagit i studien på något sätt skulle 
skadas av att den föreliggande studien genomfördes. Dessutom styrks etiken i Liv och hälsas 

studie genom ett godkännande av Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala.  

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka förekomsten av ensamhet bland äldre, det vill säga 70 år och 
äldre, i Västmanland. Syftet var även att studera sambandet mellan ensamhet och psykiska 
besvär, fysiska besvär, riskkonsumtion av alkohol samt rökning. 

6.2.1 Omfattning av ensamhet bland äldre 

Utifrån studiens resultat var det 5,6 procent som ofta kände sig ensamma medan 16,1 procent 
ibland kände sig ensamma, vilket innebär att över en femtedel av personer 70 år och äldre i 
Västmanland någon gång upplever ensamhet. Således finns det en betydande storleksgrupp 
av äldre människor som känner sig ensamma och med tanke på att denna studie visar att de 
har en ökad risk för psykiska besvär, så finns det ett behov av insatser mot denna grupp för 
att minska deras risk för ohälsa. Det är en hälsopolicy som även WHO (2012a) poängterar i 
sitt dokument om hälsosamt åldrande där interventioner för att minska ensamhet är ett 
område som bör prioriteras.  
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Resultatet från denna studie visar också betydande könsskillnader, där kvinnor i högre 
uträckning känner sig ensamma än män. Dessutom visar resultatet från denna studie att 
ensamhet är mer vanligt bland äldre (80 år och äldre) än bland de yngre (70 till 80 år). 
Således verkar upplevelsen av ensamhet stiga med åldern, vilket är ett resultat som också 
både Folkhälsomyndigheten (2017) och SCB (2015) kommit fram till i sina undersökningar. 
Marmots et al. (2008) tidigare studie där det framkom att det finns ojämlikheter i hälsa, 
bland annat mellan kön och åldrar, lyfter fram behovet av att identifiera 
bestämmelsefaktorer där kön och ålder har betydelse. Utifrån denna studies resultat skulle 
ensamhet kunna vara en bestämningsfaktor som bidrar till ojämlikhet i hälsa då det finns 
betydande köns- och åldersskillnader i upplevd ensamhet.  

6.2.2 Ensamhet och psykiska besvär 

Äldre som upplevde ensamhet hade en betydande ökad sannolikhet för psykiska besvär både 
i form av nedstämdhet men även i form av ängslan/oro/ångest. Dock går det inte i 
tvärsnittsstudier att fastställa kausaliteten, så det går inte att säga om det är psykiska besvär 
som lett till ensamhet eller tvärtom. Denna studie bekräftade resultat från en tidigare studie 
som genomfördes i USA där det framkom att de äldre som inte hade något socialt stöd, det 
vill säga var ensamma, hade en sämre självskattad hälsa och högre nivåer av ångest (Richard 
et al., 2017). Resultatet från denna studie bekräftar också resultat från en annan tidigare 
amerikansk studie där äldre som har socialt stöd hade en lägre sannolikhet för psykisk ohälsa 
(Nemeroff et al., 2010). Eftersom de flesta tidigare studierna om ensamhet och psykisk 
ohälsa bland äldre utförts i USA bidrar denna studie till en ökad kunskap om att ensamma 
äldre i större utsträckning har psykisk ohälsa även i Sverige. 

I den justerade multipla logistiska regressionen när confounders justerades för, framkom två 
intressanta bifynd. Det ena var att de med nedsatt fysisk rörelseförmåga har en högre 
sannolikhet för nedstämdhet och ängslan/oro/ångest. En orsak till att de med nedsatt fysisk 
rörelseförmåga har högre sannolikhet för psykiska besvär kan bero på att de har svårare att 
röra sig vilket leder till att det är svårare att ta sig ut och integrera med andra och därmed 
kan det leda till ökad sannolikhet för nedstämdhet samt ängslan/oro/ångest. Det andra 
bifyndet var att de som var ensamboende hade lägre sannolikhet att känna nedstämdhet 
samt ängslan/oro/ångest än de som bodde tillsammans med någon. Detta bifynd kan verka 
märkligt då de ensamboende rent logiskt borde ha en högre sannolikhet för att känna 
nedstämdhet samt ängslan/oro/ångest. En förklaring till det till synes omvända sambandet i 
denna studie kan vara att det är sämre att bo tillsammans med någon och ändå uppleva 
ensamhet än att vara ensamboende och känna sig ensam, vilket en tidigare studie visar 
(Viljayshri & Farooqi, 2014). En annan förklaring till det synes omvända sambandet kan ha 
berott på att det i själva verket inte är om en individ bor ensam eller inte som har betydelse 
för ensamhet utan det Sociala stödet. Att ha Socialt stöd innebär inte enbart en regelbunden 
kontakt med andra individer utan relationen i sig har betydelse (Andersso, 2009), vilket 
innebär att de som bor tillsammans med någon kanske ändå inte har ett Socialt stöd och 
därmed har högre sannolikhet för nedstämdhet och ängslan/oro/ångest.  



35 

6.2.3 Ensamhet och fysiska besvär 

Denna studies andra frågeställning, det vill säga sambandet mellan ensamhet och fysiska 
besvär i form av värk i skuldror/nacke/axlar, ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor eller ischias 
samt smärtor i händer/armbågar/ben/knän, visade ett likartat resultat för de tre olika 
typerna av fysiska besvär. I de bivariata analyserna framkom ett samband mellan en ökad 
sannolikhet för alla tre former av fysiska besvär vid ensamhet. Däremot ändrades resultatet 
när sambanden justerades för confounders och sambandet var inte längre signifikant mellan 
ensamhet och de tre formerna av fysiska besvär. De enda undantaget var för värk i 
skuldror/nacke/axlar där ensamhet ibland fortfarande var förknippat med en ökad 
sannolikhet för värk. Detta innebär att det i själva verket inte är just ensamhet som leder till 
en ökad sannolikhet för de tre formerna av fysiska besvär, utan att de ojusterade sambanden 
skapades av att ensamhet överlappar med några eller någon av de bakomliggande faktorerna 
och då förmodligen kön och fysisk rörelseförmåga. 

För samtliga tre former av fysisk ohälsa framkom genomgående samma bifynd. Kvinnor har i 
större utsträckning smärta än män, vilket bekräftar en tidigare studie av Marmot et al. 
(2008), där det framkom att kvinnor i flera avseenden har en sämre hälsa än män. Det andra 
bifyndet var att de äldre som har begränsad fysisk rörelseförmåga upplever i högre 
utsträckning smärta än de som har fysisk rörlighet. Anledningen till att de med sämre 
rörelseförmåga har mer värk och smärtor än de med bättre rörelseförmåga kan bero på att 
dessa personer inte kan hålla igång kroppen på samma sätt och därmed skapar det värk i 
olika delar av kroppen.  

Den tidigare forskningen gällande sambandet mellan ensamhet och fysiska besvär bland 
äldre har till stor del fokuserat på fysiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 
och stroke och därför är denna studie viktig för att få mer forskning i ämnet. Dessutom bidrar 
denna studie till viktig kunskap om att ensamhet bland äldre främst ökar sannolikheten för 
psykiska besvär men inte för fysisk ohälsa i form av smärta/värk.  

6.2.4 Ensamhet och levnadsvanor 

Ensamhet bland äldre ökade inte sannolikheten för dåliga levnadsvanor, varken för en ökad 
riskkonsumtion av alkohol eller daglig rökning. Gällande riskkonsumtionen av alkohol visade 
en tidigare studie att ungdomar med högt socialt stöd har en lägre sannolikhet att drabbas av 
skador till följd av alkohol (Weitzman & Chens, 2004), således visar resultatet från denna 
studie en bristande överenstämmelse med den tidigare studien på ungdomar. Dock finns det 
en studie av Richard et al. (2017) genomförd på unga och vuxna från 15 år, som matchar 
denna studies resultat, det vill säga att det inte framkom samband mellan alkoholkonsumtion 
och ensamhet. 

Anledningen till att riskkonsumtion av alkohol inte har några samband med ensamhet kan 
vara att de som känner sig ensamma inte har någon att konsumera alkohol tillsammans med. 
En annan anledning kan vara att vissa i denna målgrupp inte kan införskaffa alkohol på 
grund av rörelsehinder, vilket skulle varit en intressant aspekt att undersöka. En annan 
aspekt är att denna studie undersöker riskkonsumtion av alkohol bland äldre, vilket inte är så 
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vanligt förekommande bland äldre. Ett bifynd var att den äldre målgruppen har lägre 
sannolikhet än den yngre målgruppen att vara riskkonsumenter av alkohol vilket kan bero på 
att de som är äldre också i större utsträckning har mer svårigheter med rörelseförmågan.  

Gällande rökning motsäger resultatet från denna studie de fåtal tidigare studierna som finns. 
Richard et al. (2017) fann ett samband mellan att vara ensam och röka i större utsträckning, 
dock var denna koppling svag. Att denna studie skiljer sig från den tidigare forskningen kan 
möjligen bero på flera saker, dels kan det handla om att inga studier gällande ämnet är 
genomförda i Sverige. En annan aspekt är att rökning inte är lika vanligt i Sverige som i 
Schweitz, där studien var genomförd (Richard et al., 2017 & SCB, 2013). Eftersom sambandet 
var svagt i den schweiziska studien så är det logiskt att sambandet är ännu svagare eller inte 
finns här i Sverige då det inte är lika vanligt att röka här. En annan anledning till att 
resultatet är svårt att koppla till tidigare studier är att ingen av de tidigare studierna är 
utförda på gruppen äldre vilket också kan vara en anledning till att det inte framkom några 
samband mellan ensamhet och rökning i denna studie. Den tidigare forskningen gällande 
kopplingen mellan rökning och ensamhet är däremot vag och få studier har genomförts för 
att undersöka vilken betydelse som ensamhet bland äldre har för levnadsvanorna 
alkoholkonsumtion och rökning och därför är denna studie viktig för att den bidrar avsevärt 
till att förbättra kunskapen om detta bland äldre.  

6.2.5 Socialt stöd som teoretisk referensram 

Socialt stöd kan kopplas till studiens resultat då en tidigare studie visat en koppling mellan 
lågt socialt stöd och ensamhet (Domènech-Abella et al., 2017). Denna studies resultat visar 
att ensamhet kan ha påverkan på psykiska besvär som nedstämdhet och ängslan/oro och 
ångest. Det som också var intressant var att resultatet visade att om en individ oftare 
upplevde ensamhet framkom även starkare samband till psykiska besvär. Detta kan kopplas 
till Socialt stöd, då en avsaknad av Socialt stöd kan innebära en ökad risk för upplevd 
ensamhet, enligt tidigare studier av Schwarzer & Leppin (1991). I denna studie framkom det 
att ju högre upplevelse av ensamhet en individ har desto högre är sannolikheten att ha 
psykiska besvär i form av nedstämdhet och ängslan/oro/ångest vilket kan tänkas vara en 
konsekvens av en avsaknad av socialt stöd. Detta resultat kan kopplas till WHO:s (2003) 
tidigare källa som belyser att avsaknad av socialt stöd kan leda till både psykisk och fysisk 
ohälsa (WHO, 2003). Resultatet kan också kopplas till Nemeroffs et al. (2010) studie som 
genomfördes i USA och visade samband mellan avsaknad av socialt stöd och psykisk ohälsa. 
Dock går denna studies resultat emot WHO genom att det inte framkom några samband 
mellan fysiska besvär och ensamhet, vilket innebär att avsaknad av socialt stöd inte är den 
huvudsakliga orsaken till fysiska besvär.  

I samtliga analyser av psykiska besvär kopplat till ensamhet framkom ett bifynd, att de som 
är ensamboende har lägre sannolikhet att ha besvär som nedstämdhet samt 
ängslan/oro/ångest, vilket är en intressant aspekt då Socialt stöd enligt Andersson (2009) 
inte enbart handlar om att ha en kontakt med andra människor utan att det även handlar om 
att ha trygga relationer. Det innebär att de personer som bor tillsammans med någon kanske 
inte har en trygg relation till individen den bor med och på så vis har den avsaknad av socialt 
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stöd och därmed högre sannolikhet att ha psykiska besvär. Att ensamhet och fysiska besvär 
inte hade något samband kan bero på att fysiska besvär orsakas av många andra faktorer som 
stillasittande, tidigare yrken och ålder.  

Det framkom inga samband mellan upplevd ensamhet och levnadsvanor i form av 
riskkonsumtion av alkohol och rökning. En tidigare studie genomförd i Schweiz visar, precis 
som i denna studie, att det inte finns en koppling mellan att uppleva ensamhet och att ha en 
högre alkoholkonsumtion. Samma studie har undersökt sambandet mellan ensamhet och 
rökning, där det framkom att det finns ett samband mellan att vara ensam och att röka. Att 
resultatet skiljer sig från denna studie kan bero på olika orsaker bland annat att samhället 
och levnadsvanorna skiljer sig mellan Sverige och Schweiz men även att målgruppen i 
studien inte tillhörde samma åldersgrupp som denna studie studerade. Anledningen till att 
det saknas samband med alkohol kan vara att de som inte har ett socialt nätverk heller inte 
har någon att dricka alkohol med, likväl att det kan vara tvärtom att de som har ett högt 
socialt stöd dricker mer alkohol då det har sällskap att dricka med. Gällande båda 
levnadsvanorna, det vill säga alkohol och rökning, och att det inte finns någon koppling till 
ensamhet kan bero på att målgruppen är äldre, då det kan finnas många andra faktorer till 
att äldre dricker alkohol och röker. Hade det istället varit yngre hade kanske det sociala 
stödet varit av högre betydelse för levnadsvanorna. Rökning bland äldre är också vanligare än 
bland yngre vilket kan bero på att de är uppväxta i en generation som rökte mer.  

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns ett samband mellan att de äldre (70 år och 
uppåt) som upplever ensamhet i högre utsträckning har psykiska besvär, vilket kan förklaras 
av avsaknad av Socialt stöd men kan även orsakas av andra faktorer. Däremot finns inga 
samband mellan de som upplever ensamhet och fysiska besvär samt levnadsvanor i form av 
alkoholkonsumtion och rökning.  

6.3 Vidare forskning 
Eftersom ensamhet ökar med åldern (SCB, 2015) och att det framkommit i denna studie att 
ensamhet ökar sannolikheten för psykiska besvär bland äldre är detta ett viktigt ämne att 
belysa både för individen men även för samhällets skull då en frisk äldre befolkning är en 
resurs för samhället. Det är av vikt att prioritera insatser för ett hälsosamt åldrande och då 
med fokus på aspekten av socialt stöd som enligt denna studies resultat kan vara en faktor till 
psykisk ohälsa bland äldre. En intressant aspekt att undersöka skulle vara att jämföra äldre 
som bor kvar hemma med äldre som bor på ålderdomshem och liknande. Dessutom skulle 
det varit intressant att undersöka äldre och ensamhet genom en studie där det är möjligt att 
blicka bakåt i tiden exempelvis genom upprepade tvärsnittsstudier över tid för att undersöka 
om ensamheten är ett ökande problem eller inte. Dessutom skulle det vara av vikt att 
genomföra en studie där det är möjligt att dra kausala samband, exempelvis genom en 
kohortstudie av äldre.  

I ämnet ensamhet bland äldre och vad det kan få för konsekvenser saknas en del forskning i 
dagsläget. Många studier är genomförda främst i USA men även i andra länder, dock finns 
det få studier som genomförts i Sverige. För att öka kunskapen i området skulle flera studier 
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behöva göras på den aktuella målgruppen i Sverige. För att få bättre resultat och kunna få 
svar på fler frågor hade en kvalitativ studie varit av vikt då det skulle kunna ge svar på frågor 
om hur de äldre upplever ensamhet. Dessutom hade flera öppna frågor kunnat ställas som 
exempelvis vad samhället kan göra för att öka det sociala stödet bland äldre och på så vis 
minska ensamheten och dess konsekvenser.  

7 SLUTSATS 

• Utifrån studiens resultat framkom det att majoriteten av den äldre befolkningen i 
Västmanland sällan eller aldrig känner sig ensamma (78,3 procent). Dock var det en 
femtedel som ibland eller ofta upplever ensamhet.  

• Ensamhet bland äldre var förknippad med en ökad sannolikhet för främst psykiska 
besvär i form av nedstämdhet samt ängslan/oro/ångest, vilket belyser behovet av 
tidiga insatser för att förebygga ensamhet bland äldre.  

• Ensamhet bland äldre var inte relaterat till fysiska besvär i form av värk i 
skuldror/nacke/axlar, ryggsmärtor/ryggvärk/höftsmärtor/ischias samt värk eller 
smärtor i händer/armbågar/ben/knän. Inga samband framkom heller av 
levnadsvanor i form av riskkonsumtion av alkohol och rökning.  
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