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SAMMANFATTNING 

Befolkningen i Sverige består till cirka 17 procent av äldre individer över 65 år. Att åldras med 

hälsa är en central byggsten inom det hälsofrämjande arbetet. Vid kartläggning och 

undersökning av de äldstas hälsa, levnadsvanor och livsstil kan hälsofrämjande insatser 

tillämpas, riktade mot dess behov. Goda levnadsvanor kan främja hälsa och förbygga 

sjukdomar och funktionsnedsättningar. Syftet för uppsatsen var att redogöra för skillnader 

mellan levnadsvanor, kön och att vara ensamboende i förhållande till hälsa i den äldsta 

befolkningen 85-99 år. Detta är en epidemiologisk studie med en kvantitativ ansats som 

baseras på ett slumpmässigt urval på 480 personer över 85 år i Västmanlands län, varav 249 

(52 %) personer svarade på enkäten. Materialet utgår från den nationella befolkningsenkäten 

Hälsa på lika villkor med tilläggsfrågor från enkäten Liv och hälsa. Kvinnor har ett sämre 

allmänt hälsotillstånd jämfört med män och de äldsta som är fysiskt aktiva har i större 

utsträckning ett bättre allmänt hälsotillstånd jämfört med de som är fysiskt inaktiva. Det 

allmänna hälsotillståndet påverkades inte om de var ensamboende eller av deras 

alkoholvanor. Det allmänna hälsotillståndet och levnadsvanorna påverkas av många faktorer 

som samvarierar. Resultaten ur denna studie kan användas genom att öka kunskapen om de 

äldstas hälsa och levnadsvanor.  

Nyckelord: Kvantitativ, Hälsa på lika villkor, Hälsotillstånd, Hälsofrämjande arbete, 

Levnadsvanor & Äldsta.   



ABSTRACT 

The population of Sweden consists of about 17 percent of elderly individuals over 65. Aging 
with health is an important area in health promotion. By getting new information about the 
conditions of older peoples health, improved health promotion programs can be created, that 
are focusing on the elderly’s needs. Healthy lifestyles can prevent people to get diseases or 
disabilities. The purpose of this paper was to describe the differences between lifestyles, 
living alone and the general health in the oldest population 85-99 years. This is an 
epidemiological study with a quantitative approach based on a random sample of 480 people 
aged over 85 in Västmanland County, of which 249 (52%) people responded to the survey. 
The material is based on the national population survey Hälsa på lika villkor with additional 
questions from the survey, Liv och Hälsa. Women have a poorer general health compared to 
men. Physically active people have a better general health compared with individuals who are 
physical inactive. The general health was not affected if they were living alone or of theirs 
drinking habits. The general health and lifestyle habits are not affected by only one factor but 
several factors that correlates with each other. The results from this study can be used by 
increasing the knowledge of the oldest people’s health and lifestyles. 

Keywords: Elderly, General health, Health promotion, Hälsa på lika villkor, Lifestyles & 
Quantitative.  
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1 INTRODUKTION 

Hälsofrämjande insatser bör innefatta alla ålderskategorier bland befolkningen för att skapa 

en jämlik hälsa för alla. En av ålderskategorierna som inte har undersökts mycket är de 

personer som levt ett helt liv och har några år kvar att leva; de äldsta. Genom att undersöka 

den äldsta befolkningen kan samhället ta del av nya fynd för att skapa fler förutsättningar och 

möjligheter för att de äldre kan åldras med hälsa. Levnadsvanor som rökning, en hög 

alkoholkonsumtion, dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet kan ge negativa effekter hos de 

äldre både i nuet och senare i livet. De äldsta drabbas ofta av sjukdomar och 

funktionsnedsättningar som kräver stora resurser av samhället och dessa kan förebyggas 

genom att implementera hälsofrämjande insatser. Några av Sveriges stora folkhälsoproblem 

som hjärt -och kärlsjukdomar och diabetes, är två sjukdomar som kan främjas av individens 

levnadsvanor. För att motverka följdsjukdomar till följd av folksjukdomarna bör kunskapen 

kring äldres levnadsvanor och hälsa studeras ytterligare. Kunskapen kan användas för att 

dokumentera äldres hälsoutveckling i Sverige.  

De data som ligger till grund för denna uppsats har inhämtas från Sveriges nationella 

befolkningsenkät; Hälsa på lika villkor. Enkäten undersöker bland annat hälsoläget och 

levnadsvanor bland olika ålderskategorier. För första gången har denna enkät skickats ut till 

de äldsta personerna i Västmanland och uppsatsen syftar till att redogöra för levnadsvanor 

och den allmänna hälsan i Västmanland.  

2 BAKGRUND 

2.1 Den äldre populationen  

Befolkningen i Sverige består till cirka 17 procent av äldre kvinnor och män över 65 år. De 

flesta av de äldre uppfattar det allmänna hälsotillståndet som bra (Socialstyrelsen, 2009). 

Förutsättningarna för ett bra åldrande skiljer sig i den äldre befolkningen. Skillnaderna beror 

på ålder men även på fysiska och psykiska funktionsnedsättningar då drygt en tredjedel av 

65-74 åringar och hälften av 75-84 åringar har en funktionsnedsättning. Alla individer över 

65 år bör inte placeras inom samma kategori eftersom att det finns personer som fortfarande 

är förvärvsarbetande och dessutom lever majoriteten oberoende av hjälp upp till 80 års ålder 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). I denna uppsats definieras äldre som personer mellan 65- 

84 år och de äldsta/ äldre äldre som 85+.  
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2.2 Internationella riktlinjer  
Hälsofrämjande insatser som är riktade mot den äldre populationen kan förebygga och 

försena funktionsnedsättningar, sjukdomar och handikapp. Hälsofrämjande insatser skapar 

förutsättningar för individen att göra hälsosamma val i livet. Hälsosamma val präglas inte 

enbart av individens egna beslut utan är i behov av att samhället kan förse individer med 

möjligheter att välja hälsosamma val. Dessa politiska åtgärder behöver nödvändigtvis inte 

vara kostsamma utan snarare fokusera på att informera om budskap och införa åtgärder 

inom olika sektorer och i den offentliga politiken. Hälsofrämjande insatser för de äldre kan 

försena och förhindra sjukdomar och även minska behovet av hälso –och sjukvården senare i 

livet (Walters, Cattan, Speller & Struckelberger, 1999).  

Världshälsoorganisationens Hälsa 21 är ett dokument som inkluderar 21 mål vars syfte är att 

skapa grundläggande förutsättningar för individer som har det sämst ställt. Ett av målen är 

att de äldre ska åldras med hälsa. Fram till år 2020 ska människor över 65 år få 

förutsättningar för att skapa en god hälsa och känna delaktighet i samhället. Kommunerna 

har ett stor ansvar för att skapa förutsättningar för ett gott åldrande och goda livsvillkor för 

äldre. Kommunerna har även ansvar för olika arenor och verksamheter som exempelvis 

verksamheter för äldre samt äldre med funktionsnedsättning. Systematiska åtgärder i 

samhället i form av hälsoprogram kan främja ett gott åldrande som gör att de äldre kan 

behålla hälsan livet ut. På kommunal nivå bör hälsovården och den sociala omsorgen finnas 

som stöd för de äldre för att kunna tillgodose de äldres behov och önskemål (World Health 

Organization, 1998). 

 En av definitionerna av ett gott åldrande;  

…the process of optimising oppurtunities for physical, social and mental health to enable older 

people to take an active part in the society without discrimination and to enjoy an independent 

and good quality of life (Färggren & Wilson, 2009, s. 9). 

2.3 Äldre i fokus 
Hälsofrämjande insatser under hela livet kan öka möjligheten för människor att uppleva en 
god livskvalité. Den äldre befolkningen beräknas att öka i antal och följande fyra byggstenar 
för att främja äldres hälsa bör sättas i fokus:  

• Social gemenskap och delaktighet 

• Meningsfullhet 

• Social gemenskap  

• Levnadsvanor så som matvanor och fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  
 

Andelen äldre i befolkningen ökar och samhället förväntas ställas inför stora krav och inte 
minst ekonomiska krav. Genom hälsofrämjande insatser och sjukdomsförebyggande arbete 
kan äldre minska behovet av vård och omsorg samt eventuella funktionsnedsättningar. De 
äldre bör även omfattas av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete utanför vård 
och omsorgen för att bevara, främja och stärka den friska äldre befolkningen (Statens 
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folkhälsoinstitut, 2011). Det finns fyra argument angående satsningar för äldres hälsa som 
påvisar vikten av framtida åtgärder för äldres hälsa: 

• Andelen äldre ökar i befolkningen. År 2025 kommer var tredje individ vara över 60 
år. Andelen individer som är 80 år och äldre ökas markant.  

• Investeringar för äldres hälsa kan minska ekonomiska utgifter i sjukvården 
Besparingen per individ ger större genomslagskraft hos den äldre populationen 
eftersom de drabbas av fler sjukdomar.  

• Ett gott åldrande innebär fokus på de fyra byggstenarna; social gemenskap, socialt 
stöd, meningsfullhet, och levnadsvanor som fysisk aktivitet och matvanor. 
Hälsofrämjande insatser inom dessa områden kan öka livskvalitén och förlänga livet. 

• Ojämna fördelningar i befolkningens hälsa belyses. Förutsättningarna för att få en 
god hälsa skiljer sig bland den äldre befolkningen, exempelvis inom deras ekonomi 
och deltagande i sociala aktiviteter. Skillnaderna försvinner inte med åren vilket oftast 
beror på att skillnaderna har uppstått tidigare under livet, och blir bestående livet ut 
(Nilsson & Nilsson, 2009). 

 

2.4 Levnadsvanor bland äldre i Sverige 

2.4.1 Den generella hälsan 

I en enkätundersökning i Värmland framkommer det att majoriteten av de äldsta över 85 år 
upplever sin allmänna hälsa som någorlunda. En större andel män jämfört med kvinnor 
upplever en utmärkt och god generell hälsa bland de äldre och de äldsta (Blomqvist & 
Janson, 2006). Trenden att kvinnor mår sämre i förhållande till män är genomgående för alla 
ålderskategorier och påverkas bland annat av vilken utbildning samt om personer är 
tjänstemän eller arbetare. Kvinnor med enbart en förgymnasial utbildning löper större risk 
att drabbas av ett dåligt allmänt hälsotillstånd jämfört med övriga kvinnor och män med 
andra utbildningsnivåer (Socialstyrelsen, 2012). Välutbildade personer över 75 år har i större 
utsträckning fler hälsosamma levnadsvanor och ett bättre socialt nätverk och deltar oftare i 
aktiviteter. De personer som har ett rikt socialt nätverk lever 1,6 år längre än de som inte har 
någon tillgång eller en liten tillgång till socialt nätverk. Personer som deltar i någon 
kontinuerlig form av fysisk aktivitet lever 2,3 år längre än de som är fysisk inaktiva (Rizzuto, 
Orsini, Qiu, Wang & Fratiglionoi, 2012). 

2.4.2 Könsskillnader i hälsa 

Det finns könsskillnader i vad som påverkar den självuppskattade hälsa. En försämrad 
självskattad hälsa för kvinnor orsakas av att inte kunna klara sig själv och att behöva hjälp 24 
timmar om dygnet. Fysisk inaktivitet, dålig kontakt med familj och släkt samt kroniska 
sjukdomar påverkar kvinnornas självuppskattade hälsa negativt. Äldre kvinnor med 
depression och behov av hjälp har en ökad risk för att få en sämre självskattad hälsa med 
94,4 procent. För män påverkas den självuppskattade hälsan av att vara ensamstående eller 
separerad, bindvävssjukdom, att ha minst två eller fler kroniska sjukdomar och att inte 
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dricka alkohol. Bland äldre män ökar risken för en sämre självuppskattad hälsa med 78.4 
procent om de är deprimerade eller lider av muskel -och ledsjukdomar (Millán - Calenti, 
Sanchez, Lorenzo & Maseda, 2012). 

En annan faktor som kan påverka de äldres självskattade hälsa är den negativa effekten av att 
bli änka eller änkling. En känsla som är starkt förknippad med att bli änka/änkling är en 
lägre livsglädje. Fler män jämfört med kvinnor upplever en lägre livsglädje när de blir 
änkor/änklingar. Kvinnor har i jämförelse med män även en lägre livsglädje innan de blir 
änkor och med tiden blir den negativa effekten av att vara änka inte av lika stor betydelse för 
livsglädjen (Ingeborg Berg, Hoffman, Björk Hassing, McClearn & Johansson, 2009). 

Äldre kvinnor och män som har ett arbetaryrke upplever i större grad sämre socialt 
deltagande än de kvinnor och män som är tjänstemän. Hos den äldre populationen har cirka 
30 procent med funktionsnedsättning en god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Viktiga 
faktorer som kan påverka äldres självskattade hälsa kan vara sociala relationer i form att ha 
någon att prata med och få besök någon gång i veckan. Personer som upplever detta har en 
högre grad av inre styrka än de övriga som förmedlade en känsla av ensamhet och en lägre 
inre styrka (Lundman m.fl.2012). Andra faktorer som kan påverka äldres självskattade hälsa 
positivt är kombinationen av god kroppsfunktion och delaktighet (Arnadottir, Gunnarsdottir, 
Stenlund & Olsson, 2011). 

2.4.3 Fysisk aktivitet och goda kostvanor 

Effektiva hälsofrämjande insatser inom fysisk aktivitet och goda matvanor innebär att förstå 
hur människor fattar beslut och vad som styr valet av hälsosamma beteenden. En förbättrad 
fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor bland äldre kan främjas. Det skapas genom att 
ge förutsättningar för stödjande miljöer i form av samhällsinsatser på individ, grupp -och 
samhällsnivå. Insatser bör omfatta kombinationer av matvanor och fysisk aktivitet för att 
påverka flera levnadsvanor samtidigt. De fysiska aktiviteterna bör erbjuda flexibilitet och 
variation som kan genomföras i hemmet eller att de kan delta i gruppaktiviteter (Nilsson & 
Nilsson, 2009).  

Personer över 85 år har fler hinder för att utföra dagliga aktiviteter jämfört med yngre 
åldersgrupper vilket beror på kroppsliga och känslomässiga tillstånd (Blomqvist & Janson, 
2006). Inom åldersgruppen 75-84 år finns det skillnader i hur många som är fysisk aktiva 
och mätningar sedan 2004 påvisar att andelen fysisk aktiva har minskat. Nästan 7 av 10 äldre 
har intentionen att inte ändra sin fysiska aktivitet och en fjärdedel anser att de kunde ändra 
sin fysiska aktivitet men inte just nu. En fjärdedel har inte intentionen att ändra sin fysiska 
aktivitet. Vid förändring av fysisk aktivitet är en stor andel av de äldsta överens om att 
ansvaret ligger hos individen. För att en förändring av fysisk aktivitet ska bli av ansåg 77 
procent att de behöver hjälp från sjukvården (Leijon mfl.,2010). Det finns många positiva 
effekter som uppkommer ur fysisk aktivitet som välbefinnande, social förankring och 
engagemang. Det som förknippas med både lätt och ansträngande fysisk aktivitet är känslan 
av att vara engagerad. Fysisk aktivitet kan ge salutogena effekter på individers livskvalité 
(Rennemark, Lindwall, Halling, Berglund, 2009). 

Äldre personer behöver i samma utsträckning som resten av befolkningen goda kost -och 
matvanor som är regelbundna samt har varierande måltider. Energibehovet i kroppen 
minskar med den stigande åldern. Samtidigt behöver äldre samma mängd näringsämnen 
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som yngre personer vilket gör att näringsrik mat är av stor vikt för de äldre (Nilsson & 
Nilsson, 2009). Bland de äldre finns det ett tydligt samband mellan kost och motion. Av de 
som är fysiskt ansträngda upplever även att de har en god aptit för mat (Blomqvist & Janson, 
2006).  

Kosten bör innehålla fiberrika livsmedel och mycket frukt och grönt som bär, frukt, 
grönsaker och rotfrukter. Faktorer som påverkar äldres val av kostvanor kan exempelvis vara 
kulturella och andra vanor, tillgängligheten till affärer och näringsrik mat, ekonomisk 
situation samt äldres kroppsliga förändring (Nilsson & Nilsson, 2009).  

2.4.4 Alkoholkonsumtion och tobaksbruk 

Minskningar av alkoholkonsumtion och tobaksbruk i form av rökning ger positiva effekter för 
individer oavsett ålder och för att åstadkomma förändring bör även den äldre populationen 
omfattas i nationella policys angående alkoholvanor och rökning (Walters, Cattan, Speller & 
Struckelberger, 1999). 

Alkoholkonsumtionen bland den äldre befolkningen är lägre i jämförelse med den övriga 
befolkningen och konsumtionen av alkohol minskar bland de yngre ålderskategorierna 
medan personer över 50 år inte följer samma trend. Det finns tecken på att konsumtionen av 
alkohol ökar bland kvinnor över 50 år och andelen som dör av alkohol ökar inom 
åldersgruppen 65-74 år. En åtgärd för att motverka dödsorsaken av alkohol är att införa 
satsningar i form av kunskapsrådgivning från hälso och sjukvården om alkoholens påverkan 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Kombinationen av levnadsvanorna hög alkoholkonsumtion och rökning kan öka risken att dö 
i förtid, både hos personer i medelåldern och bland äldre personer. Denna kombination av 
levnadsvanor kan leda till ohälsa om beteendemönstret fortsätter i samma riktning. Ur ett 
folkhälsoperspektiv kan resultatet om att en hög alkoholkonsumtion i kombination med 
rökning ökar risken att dö i förtid användas som underlag för att förstå hur kombinationer av 
levnadsvanor kan ge upphov till skada. Den äldre befolkningen kan även informeras om vilka 
kombinationer av levnadsvanor som kan öka risken att dö förtidigt (Shaw & Agahi, 2012). 
Andelen äldre män som röker i Sverige har minskat på senare år och samtidigt har kvinnors 
cigarettkonsumtion ökat (Socialstyrelsen, 2009).   

2.5 Äldres hälsa i Västmanland 
Äldre i åldersgruppen 65-84 år i Västmanland har bättre levnadsvanor än de yngre 

ålderskategorierna. De äldre har en lägre alkoholkonsumtion och röker inte i samma 

utsträckning dock är många överviktiga och många är fysiskt inaktiva över 75 år. Av de äldre 

som röker, cirka 7 procent, är lika många kvinnor som män. Dessutom är andelen daglig 

rökare något högre inom åldersgruppen 65-74 år i jämförelse med de som är inom 

åldersgruppen 75-84 år. Goda kostvanor är något som ger välbefinnande och ökar den 

allmänna hälsan. Ungefär 96 procent äter dagligen frukost och cirka 60 procent av kvinnorna 

och hälften av alla män äter kvällsmål. En femtedel av kvinnorna och 15 procent av männen 

mellan 75-84 år äter frukt och grönt minst fyra gånger/dag. Av de äldre mellan 65-74 år 

uppskattar 2/3 sin generella hälsa som bra eller mycket bra medan i åldersgruppen 75-84 år 



 6  

upplever mindre än hälften av kvinnorna och mer än hälften av männen hälsan som bra 

(Molarius, Händel & Simonsson, 2011). 

2.6  Landstinget Västmanlands arbete med hälsa 
Landstinget Västmanland arbetar med kunskapsspridning i syfte att informera befolkningen 

om hälsoutvecklingen. Samverkan sker med flera olika aktörer runt om i länet de arbetar för 

att skapa nya nätverk, arrangera seminarier och utbildningar. Utöver kunskapsspridning 

arbetar de med tre andra fokusområden; ojämlik hälsa, psykisk hälsa och trender i 

hälsoutvecklingen. Dessa fokusområden undersöks och dokumenteras genom: 

undersökningar, rapporter, nyhetsbrev och samverkan med andra landsting (Landstinget 

Västmanland, 2012a). 

2.7 Betydelsen av hälsans bestämningsfaktorer  
Det finns oändligt många faktorer som påverkar en individs hälsa som exempelvis 
utbildningsnivå, levnadsvanor och det sociala nätverket. Förståelsen om vilka faktorer som 
påverkar hälsan och  hur de olika faktorer samvarierar är en central byggsten i det 
hälsofrämjande arbetet. En individ påverkas av många olika faktorer i den omgivande miljön. 
Dessa faktorer har betydelse för hälsan och är beroende av vad närmiljön, boendemiljön och 
samhällsvillkoren kan erbjuda individen. Två andra faktorer som är av betydelse för hälsan är  
relationer och levnadsvanor. Bra relationer ger många positiva effekter för hälsan som 
trygghet, stöd och  gemenskap dessutom kan en låg grad av socialtnätverk ge känslor av 
ensamhet och isolering. Individers levnadsvanor som mat, alkohol, tobak och sömn har stor 
betydelse för den kroppsliga hälsan. Levnadsvanor är något som individen själv kan påverka 
och levnadsvanorna är en del av livsstilen. Livsstilen bestäms utifrån exempelvis individens 
boende, yrke och utbildning. Medan levnadsvanorna bestäms utifrån vilken betydelse, 
inställning och kunskaper individen har om levnadsvanorna. På individnivå påverkas 
människan av uppsättningen genetiska faktorer, arv och människan interakation med 
omgivningen (Figur 1). Hälsofrämjande arbete med dessa faktorer har involverats på global, 
nationell, regional och lokalnivå. Utgångspunkten för Sveriges nationella mål och dess 
målområden är hälsans bestämningsfaktorer, som regioner och landssting använder vid 
utformning av planer för folkhälsoarbete (Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, 
2010). 



 7  

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer Påverkans (Dahlgren och Whitehead, 1991). 

3 SYFTE  

Syftet är att redogöra för de äldstas hälsa och levnadsvanor samt studera skillnad i hälsa 
utifrån kön, levnadsvanor och att vara ensamboende. 

3.1 Frågeställningar 

• Finns det några könsskillnader i de äldstas hälsa? 

• Finns det några skillnader gällande de äldstas hälsa och att vara ensamboende? 

• Hur ser levnadsvanorna ut bland de äldsta?  

• Skiljer sig levnadsvanorna i relation till de äldstas hälsa?  
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiedesign 
Detta är en epidemiologisk studie med en kvantitativ ansats med material från 

enkätundersökningen; Hälsa på lika villkor. En kvantitativ metod har som syfte att redogöra 

för kvantifierad data och använder ofta enkäter som datainsamlingsmetod. Resultaten i en 

epidemiologisk och kvantitativmetod redovisas i statistisk form och statistiska analyser kan 

användas för att redogöra för skillnader och samband (Patel & Davidsson, 2003).  

4.2 Avgränsning 
Uppsatsen syfte avgränsas till att redogöra för levnadsvanorna; fysisk aktivitet, kostvanor, 
alkoholkonsumtion, tobaksbruk i form av rökning samt variabeln om det allmänna 
hälsotillståndet bland målgruppen äldre personer mellan 85-99 år. 

4.3 Material och datainsamling 

Uppsatsen utgick från data från den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor. 

Enkäten kombinerades med tilläggsfrågor från Liv och hälsa enkäten. Hälsa på lika villkor är 

en enkät som slumpmässigt skickas ut till 20 000 personer varje år i Sverige. Enkäten syftar 

till att undersöka befolkningens hälsa över tid och undersöker levnadsvanor, livsvillkor samt 

kontakter med vården (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Liv och hälsa är en befolkningsenkät 

som görs i samverkan med landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. 

Liv och hälsa studien undersöker levnadsvanor, livsvillkor samt hälsoutvecklingen bland 

befolkningen (Landstinget Västmanland, 2012b). 

I Västmanland och Uppsala skickades enkäten Hälsa på lika villkor ut till personer över 85 

år. Den nationella enkäten Hälsa på lika villkor bestod av 84 frågor och av dem hade en del 

av frågorna delfrågor som utgjorde sammanlagt 144 frågor. Tilläggsfrågorna från Liv och 

Hälsa bestod av 20 ytterligare frågor. Enkäterna skickades ut med post och kunde även 

besvaras via på SCB hemsida. Frågeformuläret fanns även i en engelsk version på internet. 

Datainsamling av enkäterna genomfördes mellan 20 april och 27 juni 2012. Det skickades ett 

tackkort samt ett påminnelsekort vid två tillfällen under datainsamlingen (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). 

4.4 Urval 
Enkäten skickades totalt till 12715 personer i Västmanland varav 6248 (49 %) personer 

besvarade enkäten. Urvalet av enkätpersoner gjordes slumpmässigt. Enkäten skickades till 
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480 personer över 85 år varav 249 (52 %) personer besvarade enkäten (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). Vid ett slumpmässigt urval kan resultatet generaliseras och används för 

att redogöra om en miniatyrbild av populationen (Patel & Davidson, 2003). 

4.5 Variabler 

Bakgrundsvariabler ger en översiktlig bild över studiepopulationen. De bakgrundsvariabler 

som studerades var födelseland, utbildningsnivå samt ekonomisk situation. De variabler som 

valdes ut för att kunna besvara syfte och frågeställningar var; ensamboende, det allmänna 

hälsotillståndet, fysisk aktivitet, kostvanor, alkoholkonsumtion samt tobaksbruk. Beroende 

variabeln för studien var ”Allmänt hälsotillstånd”.  

4.5.1 Frågor & mätinstrument för variablerna 

För svarsalternativ för de utvalda frågorna hänvisas till Bilaga A. 

Det allmänna hälsotillståndet 

För att redogöra om studiepopulationens ”Allmänna hälsotillstånd” valdes frågan ”Hur 

bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”  Frågan utgår från World Health Organizations 

klassiska definition som inkluderar det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. Den 

femgradiga skalan för svarsalternativen har enats tillsammans med EU (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011b). 

Health is a state of physical, mental and social well -being and not merely the absence of 

disease or infirmity (World Health Organization, 1948, s 1).  

Fysisk aktivitet 

Frågorna om fysisk aktivitet var; ”Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på 

fritiden under de senaste 12 månaderna?”  Och ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?” Den första frågan utgår från 

rekommendationen om att vara av lätt fysisk ansträngd minst 30 min/dag. Den andra frågan 

syftar till att mäta durationen av fysisk aktivitet hos individer. Frågekonstruktionen utgår 

från International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), frågan har även omarbetats för att 

kunna passa alla individer. Frågan innehåller fasta svarsalternativ angående ansträngande 

aktiviteter/ vecka. De två frågorna är en kombinationsfråga som visas i en sammanställd 

tabell i resultatet (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Svarsalternativ för frågan finns i Bilaga 1. 

Kostvanor 

De kostfrågor som valdes ut var; ” Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter”, ”hur ofta äter 

du frukt och bär?” och ”Hur ofta äter du frukost, lunch, middag och kvällsmål?”. De två 

första frågorna utgår från rekommendationen av att äta minst 500 gram frukt/grönsaker per 

dag. Svarsalternativen i frågorna mäter endast mängden av frukt och grönsaker. Varje 
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konsumtionstillfälle av frukt och grönsaker innebär att individerna får i sig cirka 100 gram 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Svarsalternativ för frågan finns i Bilaga 1. 

Alkoholkonsumtion 

Frågor kring äldres alkoholkonsumtion undersöktes genom följande frågor: som valdes ut 

var;” Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?” Och ”Hur ofta har 

du under de senaste 12 månaderna druckit så alkohol att du varit berusad?”  Frågorna utgår 

från frågeinstrumentet Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) och har utvecklats 

av World Health Organizaton. AUDIT används för att identifiera personer som är i riskzon 

för alkoholkonsumtion. Varje svarsalternativ hade en särskild poäng och sammanlagt av de 

tre frågorna skapades ett summaindex. Svarsalternativen ” jag vet inte” räknades som ett 

internt bortfall. Indexet antog värden mellan 8-12 poäng. Män med poäng mellan 8 -12 låg i 

riskzon för alkoholkonsumtion. Gränsen för riskbruk för kvinnor var mellan 6-12 poäng. För 

frågan om berusningstillfällen av alkohol räknades svarsalternativen mellan 1-4 som riskbruk 

av alkoholvanor (Statens folkhälsoinstitut, 2011b).  Svarsalternativ för frågan finns i Bilaga 1. 

Tobaksbruk 

Frågan som valdes ut om rökning var: ”Röker du dagligen?” Frågorna kring rökning syftar 

till att mäta prevalensen av rökning hos individer. Frågorna har skrivits av arbetsgruppen för 

tobaksfrågor inom projektet ”Hälsorelaterade levnadsvanor” (Statens folkhälsoinstitut, 

2011b). Svarsalternativ för frågan finns i Bilaga 1. 

4.6 Databearbetning  
Datainsamling av materialet har sedan tidigare genomförts av Statens folkhälsoinstitut och 
SCB. Efter datainsamling skickades materialet till Landstinget Västmanland och sedan fick 
författaren ta del av materialet. Resultatet av variablerna i denna uppsats redovisas genom 
text, tabeller och diagram. Vid redovisning av data har procentansatsen avrundats uppåt eller 
nedåt för att ge ett tydligt resultat. Det kan ge upphov till att den sammanlagda 
procentansatsen inte blir 100 procent.  

4.7 Analys 
Analysen påbörjades med en deskriptiv ansats för de utvalda variablerna. Den deskriptiva 
beskrivningen presenterades i antal och andelar samt redovisning av bakgrundsvariabler. I 
vissa fall behöver variabler dikotomiseras vid användning av chi2-test och i detta fall 
dikotomiseras variabler; Allmänt hälsotillstånd, Ensamboende/ inte ensamboende, fysisk 
aktivitet samt alkoholkonsumtion. Beroende variabeln ” Allmänt hälsotillstånd” har 
dikotomiseras till två olika grupper; bra allmänt hälsotillstånd och dåligt allmänt 
hälsotillstånd. De tillhörande svarsalternativen för gruppen om ett bra allmänt hälsotillstånd 
var ”Mycket bra” och” Bra ”. De svarsalternativ som tillhörde gruppen om ett dåligt allmänt 
hälsotillstånd var ”Någorlunda”, ”Dåligt” och ” Mycket dåligt”. Vid analys för samtliga 
frågeställningar har samma dikotomisering av ”Allmänt hälsotillstånd” tillämpats.  
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För syftets frågeställning nummer två har ensamboende delats in i två olika grupper; 
ensamboende och ej ensamboende. Svarsalternativen för gruppen ensamstående var 
”Ensamstående ej boende med barn under 18 år” och ”Ensamstående boende med barn 
under 18 år”. De tillhörande svarsalternativen för gruppen ej ensamboende var ”Gift/Sambo, 
Partner ej boende med barn”, ”Gift/Sambo/partner boende med barn” och ”Annan än 
make/maka/sambo/partner/barn”.  

För syftets frågeställning nummer tre utgår från variabeln om fysisk aktivitet som var en 
kombinationsfråga och består av två sammansatta frågor; ”Hur mycket har du rört och 
ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?” och ”Hur mycket tid 
ägnar du en vanlig vecka åt måttlig ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?”. Av de 
svarsalternativen från frågorna har deltagarna kategoriseras in i två grupper ” fysisk aktiv” 
och ”fysiskt inaktiv”. För varje enskild fråga måste deltagaren vara fysiskt aktiv minst 30/dag 
för att ingå i gruppen ”fysiskt aktiv”.  

Vid dikotomisering av frågan om alkoholkonsumtion skapades tre grupper; hög 
alkoholkonsumtion, måttlig alkoholkonsumtion och aldrig konsumerat alkohol. 
Svarsalternativen för hög alkoholkonsumtion var ”4 gånger/vecka eller mer”, ”2-3 gånger/ 
vecka” och ” 2-4 gånger/ månad”. Till gruppen måttlig alkoholkonsumtion tillhörde 
svarsalternativet ” 1 gång/ månad eller mer sällan”. För den sista gruppen: aldrig 
konsumerat alkohol, var svarsalternativet ”aldrig”.  

För att studera den statistiska signifikansen mellan två kategorier användes analys verktyget 
chi2- test samt korstabeller (Bilaga B). Chi2-tester påvisar om skillnaden uppstått av slumpen 
eller inte. För signifikansnivå används gränsen (p=0.05) och det betyder att med 95 procent 
säkerhet att skillnaden inte beror på slumpen (Olsson & Sörensen, 2011). För att redogöra för 
styrkan av skillnaden mellan de två kategorierna användes en logistisk regressions analys. En 
logistisk regressions analys genomfördes på de två kategorierna fysisk aktivitet och allmänt 
hälsotillstånd (Bilaga C). En logistisk regressions analys genomförs för att bedöma effekten 
av en variabel på en annan (Andersson, 2006).  

Chi2-test har inte genomförts på de andra oberoende variablerna som; kostvanor, antal 
berusningstillfälle och tobaksbruk. Dessa variabler inkluderade för få antal individer för att 
kunna genomföra chi2-tester. Vid analys om studiepopulationens åldersfördelning skilde sig 
mellan män och kvinnor användes analysverktygen t-test. T-test används på variabler som är 
normalfördelade och signifikants nivå (p=0.05) prövas för att säkerställa att skillnaden inte 
uppkommit av slumpen (Ejlertsson, 2012).  

4.8 Bortfall 
Vid utskick av enkäten till samtliga deltagare blev det totala externa bortfallet 51 procent. 

Studiepopulationens externa bortfall var 48 procent varav 55 procent bortfall av kvinnorna 

och 42 procent bortfall av männen. 

4.8.1 Internt bortfall 

Interna bortfallet uppkommer när deltagare väljer att inte besvara frågan eller om frågan inte 

besvaras enligt anvisningarna. Det interna bortfallet visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Redovisning av interna bortfallet för de olika variablerna.  

Variabler                                            Internt bortfall, Antal & procent 
Födelseland 0 (0,0 %) 
Utbildningsnivå 6 (2,4 %) 
Vid oförutsedd situation, skaffa fram 15000 kronor 6 (2,4 %) 
Ensamboende 16 (6,4 %) 

Allmänt hälsotillstånd 22 (8,8 %) 

Fysisk aktivitet 24 (9,6 %) 

Regelbundna kostvanor 13 (5,2 %) 

Intaget av frukt och grönt 11 (4,4 %) 

Alkoholkonsumtion under 12 mån 12 (4,8 %) 

Berusningstillfällen av alkohol 16 (6,4 %) 

Tobaksbruk 15 (6,0 %) 

 

4.9 Etiska överväganden 
Inom all human forskning skall hänsyn tas till de fyra etiska principerna. Innan en 

undersökning genomförs skall ett missivbrev skickas ut eller delas ut till samtliga deltagare. I 

missivbrevet ska de fyra grundläggande etiska principerna beskrivas och hur de tar hänsyn 

till de etiska principerna för den specifika studien. De etiska principerna är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Deltagarna informeras noggrant om undersökningen och dess innehåll och att deltagandet är 

frivilligt samt kan avbrytas när som helst. Deltagandet är anonymt och ingen deltagare skall 

kunna identifieras av utomstående. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i 

den avsedda forskningen och materialet kommer inte att inte användas till annat ändamål 

(Ejlertsson, 2012).  

I missivbrevet som skickades ut till deltagarna framkom det att deltagarna var slumpmässigt 

utvalda och att deltagandet var helt frivilligt. Brevet talade även om vikten av deltagandet i 

undersökningen och att enkäten syftade till att ta reda på om personers hälsa, ohälsa, 

levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Det framgick även att resultaten för 

undersökningen kommer att ligga till grund för politiska beslut angående hälsa. Alla svar 

skyddades enligt 24. 8§ offentlighets – och sekretesslagen (2009:400) samt 

personuppgiftslagen (1998:204). Genom att besvara enkäten och skicka in den till SCB har 

samtycke godkänts av deltagarna. Resultaten av svaren presenteras på gruppnivå som gör att 

svar inte kan spåras till särskilda individer. När landstingen eller Statens folkhälsoinstitut ska 

fortsätta med bearbetning avlägsnar SCB alla identitetsuppgifter. Svaren kompletteras av 

SCB folkbokföringsuppgifter som ensamboende, födelseland, medborgarskap och 

invandringsår.  
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4.10 Kvalitetskriterier 
Kvalité av en studie utgår från kontroll av systematiska fel och confounding faktorer såväl 
andra aspekter av reliabilitet och validitet. Validitet innebär att mäta det som avses att mäta 
och en hög validitet innebär att de systematiska felen är minimala. Vid enkätstudier 
kvalitetssäkras ofta enkätfrågornas validitet före utskick och enkäten kontrolleras i vissa fall 
genom att enkätens frågor jämförs med andra mätinstrument för att klargöra om de mäter 
samma sak. Reliabilitet innebär i vilken grad tillförlitligheten återfinns i studien och en hög 
reliabilitet syftar till minimala slumpmässiga - och systematiska fel. Innan enkäten skickas ut 
till deltagarna kan enkäten genomgå olika tester för att testa reliabiliteten och validiteten 
(Andersson, 2006). Resultaten från en studie kan vid analys generaliseras. Generalisering 
syftar till att resultatet kan användas på andra populationer samt för att kunna dra trovärdiga 
slutsatser. Generalisering kan endast genomföras efter vissa förutsättningar som exempelvis 
att; variablerna har god validitet och reliabilitet, felkällor angående urval och 
representativitet har uteslutits, bortfallet har analyserats, alla bakomliggandefaktorer som 
kan påverka resultatet har analyserats och att samtliga resultat har kontrollerats (Olsson & 
Sörensen, 2011). 

Innan utskicket av enkäterna granskades enbart tilläggsfrågorna eftersom de var nya för det 
året. Granskningen användes för att minska risken för mätfel och säkerställa att frågorna var 
funktionella. De frågor som funnits i enkäten sedan tidigare år har redan granskats av en 
mätteknisk expertis (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

5 RESULTAT 

5.1 Bakgrundsvariabler 

Enkäten besvarades av 249 personer, 44 procent kvinnor och 56 procent män i åldrarna 85-

99 år.  Medelålder för de båda könen var 88 år och det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad i ålder mellan könen (p=0.344). Av de tillfrågade är ungefär 8 av 10 födda i Sverige, 

7,6 procent födda i övriga norden och 6,0 procent födda utanför norden. Mer än hälften av de 

tillfrågade har en förgymnasial utbildning och cirka en tredjedel hade en 

gymnasialutbildning och ungefär 1 av 10 hade en eftergymnasial utbildning. Majoriteten av 

de tillfrågade, 90 procenten, svarade ja på frågan om de kunde skaffa fram 15000 kronor vid 

en oförutsedd situation (Tabell 2). 

Tabell 2. Bakgrundsvariabler om födelseland, utbildningsnivå samt ekonomisk situation uppdelade 

efter kön. Anges i antal samt procent.  

 Män n (%) Kvinnor n (%) Totalt n (%) 

Studiepopulation 140 (56) 106 (44) 249 (100) 
Födelseland    

Sverige 122 (87,1) 93 (85,3) 215 (86,3) 

Övriga Norden 10 (7,1) 9 (8,3) 19 (7,6) 
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Utanför Norden 15 (5,7) 7 (6,4) 23 (6,0) 

Utbildningsnivå    

Förgymnasial utbildning 69 (50,4) 68 (64,2) 137 (56,4) 

Gymnasial utbildning 52 (38,0) 31 (29,2) 83 (34,2) 

Eftergymnasial utbildning 16 (11,7) 7 (6,6) 23 (9,5) 

Vid oförutsedd situation, 
skaffa fram 15000 kronor 

   

Ja 127 (92,0) 95 (90,5) 222 (91,4) 

Nej 11 (8,0) 10 (9,5) 21 (8,6) 

 

5.2 Allmänna hälsotillstånd 
Majoriteten av de tillfrågade, 53 procent, svarar att de mår någorlunda bra (47 % av männen 
och 60 % av kvinnorna). Ett bra allmänt hälsotillstånd förkommer oftare hos män jämfört 
hos kvinnor, var fjärde kvinna och cirka en tredjedel av männen svarar att de har ett bra 
allmänt hälsotillstånd. Av de tillfrågade svarar männen i större utsträckning att de har ett 
mycket bra allmänt hälsotillstånd. (Figur 2).  

 

 
Figur 2. Det allmänna hälsotillståndets utbredning i studiepopulationen (n=227). 

Av männen har 41 procent och 27 procent av kvinnorna ett bra eller ett mycket bra allmänt 

hälsotillstånd (x2= 5.11 , p=0.024). 

5.3 Äldres hälsa i förhållande att vara ensamboende 
Majoriteten av de äldsta är ensamboende och de flesta är kvinnor. Det är dubbelt så vanligt 

bland männen att de har en partner i jämförelse med kvinnorna (Figur 3).  
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Figur 3. Fördelningen av könsskillnader för deltagarnas civilstånd (n=233). 

Av de ensamboende, anger en av tre att de har ett bra allmäntillstånd medan bland de som 

har en partner upplever 2/5 delar att de har ett bra allmänt hälsotillstånd (x2= 0.430, 

p=0.512), dock var skillnaderna inte statistiskt signifikanta. 

5.4 Fysisk aktivitet 
Majoriteten av de tillfrågade, 72 procent, är fysiskt inaktiva, det vill säga att de äldsta är 

fysiskt aktiva mindre än 30 min/dag (Figur 4). Det är mer vanligt att kvinnorna är fysisk 

inaktiva i jämförelse med männen (kvinnor 80 % och män 66 %).  

 
Figur 4. Äldres fysiska aktivitet och inaktivitet (n=225). 

I figur 5 redovisas att hälften av dem som är fysiskt aktiva har ett bra allmänt hälsotillstånd 

jämfört med tredjedelen av de äldsta som är fysiskt inaktiva (x2= 6.466, p=0.011).  Det finns 

en dubbelt så stor risk att drabbas av ohälsa om de äldre är fysisk inaktiva (OR= 2.229, CI = 

1,193-4,164). 
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Figur 5. Andelen som har ett bra allmänt hälsotillstånd bland fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva 

(n=211).  

5.5 Kostvanor 
Majoriteten av de äldsta anger att de dagligen äter frukost, lunch, middag och kvällsmål. 
Endast fyra procent anger att de bara någon gång eller några gånger i veckan äter dessa mål. 
Majoriteten anger vidare att de mindre än fem gånger per dag äter frukt och grönt (Figur 6). 

 
Figur 6. Det dagliga intaget av grönsaker, rotfrukter, frukt och bär (n=238). 

5.6 Alkoholkonsumtion 
Alkoholkonsumtionen är inte vanligt förekommande bland de äldsta. Ungefär hälften av alla 

kvinnor och en tredjedel av alla män svarar att de aldrig konsumerat alkohol under de 

senaste 12 månaderna. Var fjärde kvinna och var tredje man konsumerar alkohol en 

gång/månad eller mer sällan och det är mer vanligt förekommande hos män att de dricker 

oftare jämfört med kvinnor (Figur 7).  
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Figur 7: Äldres alkoholkonsumtion under de senaste 12 månaderna (n=233) 

De äldsta som dricker alkohol minst 4 gånger/vecka eller mer, 2-3 gånger/vecka och 2-4 

gånger/månad upplever 43 procent ett bra allmänt hälsotillstånd. Av de äldsta som dricker 

alkohol 1 gång/månad eller mer upplever en tredjedel ett bra allmänt hälsotillstånd. Av de 

som aldrig dricker alkohol har 29 procent ett bra allmänt hälsotillstånd (Figur 8). Vid analys 

av äldres hälsa och alkoholkonsumtion finns det ingen signifikantskillnad (x2= 3.514, 

p=0.173).  

 
Figur 8. Andelen som har ett bra allmänt hälsotillstånd i förhållande till alkoholkonsumtion (n=219). 
 

Ungefär hälften av de äldsta svarar att de mer sällan eller aldrig blivit berusade under de 

senaste 12 månaderna (62 % av männen och 44 % av kvinnorna). Mer än hälften av alla 

kvinnor och var tredje man svarar att de inte har konsumerat alkohol under de senaste 12 

månaderna. Ingen av de tillfrågade kvinnorna har varit berusade någon eller några 

gånger/halvår, en gång/månad eller 2-3 gånger/månaden.  

5.7 Tobaksbruk 
Majoriteten (97 %) av de tillfrågade röker inte dagligen.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval och analys 

Detta är en epidemiologisk studie med en kvantitativ ansats. En epidemiologisk studie syftar 
till att kartlägga en större populations sjukdomar och hälsa (Eliasson, 2006). En kvalitativ 
metod var inte lämplig eftersom syftet med studien var att kvantifiera och kartlägga de 
äldstas hälsa och levnadsvanor i förhållande till kön och att vara ensamboende. Denna studie 
använde enbart en del av enkäten Hälsa på lika villkors material vilket till viss del kan 
medföra att uppsatsen får ett bristfälligt helhetsperspektiv angående äldres allmänna 
hälsotillstånd. Den deskriptiva undersökningen i kombination med analysverktyget chi2-test 
anses vara en styrka eftersom det ger en beskrivande –och analyserande beskrivning om 
problemområdet.   

Vid dikotomisering av variabeln allmänt hälsotillstånd togs beslutet att svarsalternativet 
”någorlunda” ska tillhöra gruppen dålig hälsa. Det beror på att grupperna ”bra hälsa” och 
”dålig hälsa” skulle bli jämt fördelade. I tidigare studier har det uppstått svårigheter att 
avgöra om svarsalternativet ”någorlunda” ska tillhöra gruppen ”Bra hälsa” eller ”Dålig hälsa” 
som beror på att svarsalternativet ”någorlunda” inte tydligt tillhör någon av grupperna. (Wu 
m.fl., 2013). Skillnaden som påträffades vid analys av allmänt hälsotillstånd och kön kunde 
kontrollerats genom att svarsalternativet ”någorlunda” kunde tillhört båda grupperna ” bra 
hälsa” och ”dålig hälsa”. Detta skulle kunna säkerställa att skillnaden inte uppstått på grund 
av dikotomiseringen. 

Vid kategorisering av alkoholkonsumtion delades svarsalternativen upp i tre grupper; hög 
alkoholkonsumtion, måttlig alkoholkonsumtion och aldrig konsumerat alkohol. 
Uppdelningen anses vara logisk eftersom att svarsalternativen består av en rangordnad skala. 
Analys av chi2-tester genomfördes enbart på några enstaka variabler då det inte var möjligt 
att genomföra på samtliga beräkningar. Problematiken i denna uppsats är att 
studiepopulationen är för liten och vid dikotomisering blev grupperna för små för att 
genomföra chi2-tester. Signifikantnivåer användes i samband med chi2-tester för att påvisa 
att skillnaden inte uppkommit av slumpen. Vid analys av variablerna alkoholkonsumtion och 
civilstatus i förhållande till hälsa påvisades ingen signifikant skillnad som kan bero på att 
studiepopulationen är för liten att studera. Enligt Olsson& Sörensen (2011) kan resultaten vid 
undersökning av en större studiepopulation ge andra resultat och felmarginalerna minskar 
vid undersökning av ett stort urval. 

6.1.2 Styrkor och svagheter 

Det finns både svagheter och styrkor med en kvantitativ forskningsdesign. Vid utskick av 
enkäter har deltagaren möjlighet att fylla i formuläret vid vilken tidpunkt som helst och det 
finns även möjlighet att skicka ut extra påminnelser. En nackdel kan vara när deltagarna ska 
fylla i enkäten, kan det uppstå problem i form av missförstånd av frågor samt förutsätter att 
deltagaren förstår frågorna (Eliasson, 2006).  En kvantitativ metod ger ett generellt -och 
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brett kunskapsinnehåll vilket anses vara både en styrka och en svaghet.  Styrkan i detta fall är 
att kunskapen ger en generell bild på hälsoläget och svagheten är att det inte redogörs några 
djupgående analyser om studiematerialet. Eftersom enkäten skickades ut till den äldsta 
populationen kan det finnas personer med olika sorters sjukdomar och personer med synfel 
som inte kan eller orkar fylla i enkäten. De som har synfel kan anse att det är för 
tidskrävande att försöka förstå sig på enkäten och att de måste ta hjälp av någon. Det kan 
även bero på att personer är för sjuka för att fylla i enkäten. Med den höga åldern kan det 
även vara många av de äldsta som lider av demens som kan vara en faktor som påverkat det 
externa bortfallet.  

Den främsta svagheten med enkätundersökningar är den låga svarsfrekvensen som innebär 
att generalisering av resultaten för hela gruppen blir begränsad (Eliasson, 2006). Den låga 
svarsfrekvensen medför att generalisering av resultatet inte kan genomföras, om 
generalisering skulle genomföras kan det ge en missvisande bild av verkligheten. Mer än 
hälften av kvinnorna och 2/5 av männen har valt att inte fylla i enkäten vilket kan bidra till 
att resultaten i denna uppsats kan påvisa en annan verklighet. Eftersom syftet är att redogöra 
för skillnader i kön, levnadsvanor och ensamboende i förhållande till äldres hälsa kan 
frågeställningarna vara svåra att uppfylla på grund av det externa bortfallet. De tillfrågade 
som valde att inte besvara enkäten kan vara de personer som kan ge en korrekt bild av 
verkligheten. Dessa personer kan vara de mest utsatta i samhället och genom att inte delta i 
undersökningen kan bilden av verkligheten förskönas vid analys.  

6.1.3 Etik 

Denna studie utgick från enkäten Hälsa på lika villkor och anses vara av hög reliabilitet och 
validitet eftersom att den har genomförts sedan 2004 av Statens folkhälsoinstitut och 
Sveriges Landsting/kommuner. Tilläggsfrågorna från Liv och Hälsa har även granskats av en 
expert från Statens folkhälsoinstitut vilket gör att frågorna är validerade och har hög 
reliabilitet. Frågornas välunderbyggda ursprung och mätinstrument medför att frågorna kan 
analyseras på ett korrekt sätt. Materialet har kodats av personer på SCB och anses vara av 
stor validitet eftersom personerna har bred kunskap och goda erfarenheter inom området. 
Detta utesluter inte att misstag eller eventuella fel har begåtts vid inmatning av materialet.   

Hälsa på lika villkor tar hänsyn till de fyra etiska principerna i högsta grad. Vid utskick av 
enkäten informerades deltagarna att de skulle förbli anonyma och de informerades om de 
fyra etiska principerna. Forskningsetik syftar till att diskutera frågor mellan forskning och 
etik. Etiska krav återspeglar både forskare och forskningens etiska inriktning och 
genomförande. Forskningsetiken handlar till stor del hur försökspersoner behandlas i 
undersökningen så att ingen kommer till skada eller utsätts för kränkningar 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

Uppsatsen består av anonymt material och vid genomförande av chi2-tester fick författaren 
inte ta del av det ursprungliga materialet för att skydda deltagarnas identitet. Vinsterna anses 
vara större än riskerna, eftersom enkäten lovar enligt lag att deltagarna ska behandlas med 
största anonymitet och sekretess. Vinsterna av enkäterna är att det genererar ny kunskap 
kring området och kunskapen kan användas som underlag vid politiska beslut. Dessa 
politiska beslut kan komma att gynna de äldre eftersom åtgärder och insatser anpassas efter 
de äldre. En nackdel med enkäten är att de äldre känner att det har en plikt att fylla i enkäten 
och deltagandet inte upplevs som frivilligt. Levnadsfrågor angående alkoholkonsumtion kan 
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vara känsliga frågor att besvara och kan medföra att några anser att frågorna är för privata 
att besvara. Författaren har haft ett objektivt ställningstagande gentemot frågorna och inga 
etiska problem angående uppsatsen har uppstått.  

Den låga svarsfrekvensen kan ha påverkat resultatet till viss del men anses vara nöjsamt att 
få svar nästan från hälften av de tillfrågade då denna målgrupp av många tidigare angivna 
skäl, kan välja att inte delta. 

6.2 Resultatdiskussion 
Huvudresultaten för denna uppsats är att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns 
upplevda allmänna hälsotillstånd och att vara ensamboende inte påverkar den allmänna 
hälsan. Hälften av dem som är fysiskt aktiva har en bra hälsa och det finns en fördubblad risk 
att drabbas av ohälsa när de äldsta är fysiskt inaktiva.   

6.2.1 Könsskillnader i den allmänna hälsan 

Det finns könsskillnader i upplevd hälsa bland äldre vilket kan bero på att kvinnor och män 
påverkas av olika faktorer. Enligt tidigare forskning har de äldsta kvinnorna i större 
utsträckning en sämre självskattad hälsa jämfört med män vilket kan tyda på att den 
allmänna hälsan kan påverkas av olika faktorer som i sin tur skapar könsskillnader. Tidigare 
forskning tyder på att de äldsta kvinnorna har en en lägre livsglädje vid behov av assistans 
och depression, jämfört med för män som upplever att muskel och ledsjukdomar och 
depression påverkar det allmänna hälsotillståndet i större utsträckning. Utbildningsnivå har 
enligt tidigare forskning visat sig ha en påverkan för den allmänna hälsan. Detta 
överensstämmer med studiepopulationens utbildningsnivå, där majoriteten av kvinnorna har 
en låg utbildningsnivå. Att detta även gäller i hög ålder tyder på att vikten av utbildningsnivå 
har påverkan för individens hälsa under hela livet. I studiepopulationen finns det ingen 
signifikant åldersskillnad mellan män och kvinnor vilket gör att åldersskillnaden inte är en 
faktor som påverkar de äldstas hälsa och att den allmänna hälsan måste bero på andra 
omkringliggande faktorer. Det allmänna hälsotillståndet påverkas av flera olika faktorer som 
samvarierar och det är inte endast en faktor som är av betydelse. Faktorer som samvarierar 
som har betydelse för äldre äldres hälsa är om de är drabbade av sjukdomar och 
funktionsnedsättningar. Eftersom uppsatsen enbart undersöker levnadsvanor och den 
generella hälsan kan sjukdomar och funktionsnedsättningar vara bakomliggande faktorer till 
hur de äldre skattar sin generella hälsa. Vid undersökning av sjukdomar och 
funktionsnedsättningar kan det visa sig att kvinnor har fler sjukdomar och 
funktionsnedsättningar jämfört med män som kan påverka könsskillnaden i den generella 
hälsan. 

Äldre äldres allmänna hälsotillstånd påverkas inte om de är ensamboende eller lever med 
någon vilket kan bero på det finns andra omkringliggande faktorer som exempelvis 
sjukdomar, funktionsnedsättningar och depression som påverkar äldres hälsa i större 
utsträckning. Enligt hälsans bestämningsfaktorer (Figur 1) kan oändligt många faktorer ha 
betydelse för kvinnor och mäns allmänna hälsa. En hög ålder kräver att närmiljön, 
boendemiljön och samhällsvillkor för de äldre är anpassat efter de äldstas behov. De äldsta 
behöver oftast mer hjälp från sjukvården och att närmiljön är anpassat så att de kan 
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transportera sig överallt utan hinder. Vid hög ålder drabbas oftast en stor andel de äldsta av 
en rad sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan påverka den allmänna hälsan. Den 
allmänna hälsan kan även påverkas av levnadsvanor, delaktighet och att känna gemenskap. 
Enligt tidigare forskning är sociala relationer i form av att ha någon att prata med en positiv 
effekt för den generella hälsan. Detta bör betyda att personer som har ett bra socialt nätverk 
och har någon att dela livet med bör uppleva en bättre generell hälsa jämfört med dem som 
bor ensamma. Denna forskning motsäger studiens resultat vilket kan dels bero på att den 
generella hälsan till största del påverkas av andra omkringliggande faktorer som sjukdomar 
och funktionsnedsättningar eller att den sociala gradienten inte har någon påverkan på 
hälsan. En annan orsak till att de äldre äldres hälsa inte påverkas av att vara ensamboende 
och att vara änka/ änkling är att de vid tillfället inte mår dåligt av denna faktor eftersom att 
det blev änkor/änklingar för länge sedan. En god hälsa för de äldsta och såväl för den 
resterande befolkningen grundas i att alla individer får möjligheter och förutsättningar att 
kunna skapa och leva ett bra liv. 

6.2.2 Levnadsvanor 

Den finns hälsoskillnader mellan att vara fysiskt aktiv och fysiskt inaktiv bland de äldsta 
vilket kan bero på att fysisk aktivitet ger positiva effekter på hälsan, som även har visat sig i 
tidigare studier. Det kan även bero på att det finns underliggande faktorer att de äldsta som 
är fysiskt aktiva har en god kroppsfunktion och en låg grad av funktionsnedsättningar. Dessa 
underliggande faktorer kan medföra att det inte är fysiska aktiviteten som faktor som bidrar 
till att de äldre har en bra hälsa utan att det är äldres kroppsfunktion som gör att de äldsta 
har möjlighet att utöva fysisk aktivitet och som i sin tur skapar en god allmän hälsa.  

Äldre äldres hälsa påverkas inte av dess alkoholkonsumtion vilket kan bero på den låga 
konsumtionen av alkohol och att de äldre inte anser alkoholkonsumtionen som något 
negativt för hälsan. Enligt tidigare forskning har en hög alkoholkonsumtion och rökning en 
negativ effekt på hälsan. Eftersom att studiepopulationen har uppnått en hög ålder har de 
troligtvis inte haft några extrema skadebeteenden tidigare i livet och att andelen som har 
riskbeteenden är minimal bland de äldsta, enligt resultaten från uppsatsen. 
Studiepopulationen är mellan 85-99 år vilket kan innebära att de flesta är drabbade av 
sjukdomar och måste medicineras. Medicinen kan påverka äldres alkoholvanor som medför 
att alkoholkonsumtion är generellt låg hos målgruppen.  

Levnadsvanor och livsstil påverkas av många olika faktorer på olika nivåer i samhället enligt 
bestämningsfaktorerna (Figur 1). Levnadsvanorna samvarierar med andra faktorer som 
exempelvis individens sociala nätverk och utbildning samt närmiljöns, boendemiljön och 
samhällsvillkorens förutsättningar. Genom att involvera hela samhället på alla nivåer kan 
kunskap om de olika levnadsvanorna spridas och skapa fler möjligheter och förutsättningar 
att förbättra de äldstas inställning och kunskap om levnadsvanor. Äldre äldres fysiska 
inaktivitet och alkoholvanor kan påverka den kroppsliga hälsan negativt och är en del av 
livsstilen. Äldres kunskaper om fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion kan vara bristfällig 
och medför att de äldsta inte fokuserar på att vara fysiskt aktiva och vilka negativa 
konsekvenser alkohol kan medföra. Individen bestämmer över sina levnadsvanor och 
samtidigt påverkas individen av vilka förutsättningar och möjligheter som samhället ger 
individen. Detta bidrar till att hela samhället måste vara en del av förändringsarbetet för att 
åstadkomma långsiktiga förbättringar angående levnadsvanor. 
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6.2.3 Ökad kunskap kan skapa fler möjligheter 

Hälsofrämjande insatser kan försena och fördröja risken att hamna i ohälsa oberoende av 
individens ålder. Eftersom levnadsvanor påverkas av två orsaker: samhällets möjligheter att 
förse individen med hälsosamma val och individens egna val bör dessa två komponenter 
kombineras för att skapa den bästa möjligheten för en god hälsa. Resultaten som har tagits 
fram i undersökningen kan användas i form av att för att öka kunskapen kring de äldstas 
hälsa samt ge underlag för politiska beslut. I denna studie framkommer det att 50 procent av 
dem som är fysiskt aktiva har ett bra allmänt hälsotillstånd och att kvinnor har ett sämre 
allmänt hälsotillstånd i jämförelse med männen. Denna kunskap kan användas för att 
implementera insatser som är riktade mot att främja de äldsta kvinnors allmänna hälsa samt 
implementera hälsoprogram angående att öka de äldstas fysiska aktivitet. Detta kan skapa en 
större möjlighet att uppnå en jämlik hälsa för alla i befolkningen.  
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7 SLUTSATSER 

• Äldre kvinnor över 85 år har ett sämre allmänt hälsotillstånd jämfört med män. 
 

• Majoriteten av de äldsta mår någorlunda bra och den allmänna hälsan är inte 
beroende av om de äldsta är ensamboende eller bor ihop med någon. 
 

• Hälften av den äldre populationen som är fysisk aktiva har ett bra allmänt 

hälsotillstånd i jämförelse med en tredjedel som är fysiskt inaktiva. Det finns en 

fördubblad risk att drabbas av en sämre hälsa när de äldsta är fysiskt inaktiva.  

 

• Alkoholkonsumtionen var generellt låg bland de äldsta och det framkom inga 
skillnader i hälsotillstånd vid jämförelse med alkoholkonsumtion.  

7.1 Vidare forskning 
Ytterligare forskning om den äldsta befolkningen är nödvändig och det behövs upprepande 
undersökningar som bör involvera större populationer för att kunna säkerställa att resultaten 
kan generaliseras i Sverige. Genom att fortsätta utföra upprepande undersökningar som 
exempelvis Hälsa på lika villkor kan förändringar över tid urskiljas och det kan skapas större 
möjligheter att ge alla i befolkningen en jämställd hälsa.  
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