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SAMMANFATTNING 

Befolkningen blir äldre samtidigt som övervikt och fetma i alla åldersgrupper ökar. Detta 

bidrar till sjukdomar och kostnader. Tidigare forskning är bristfällig inom området. Syftet var 

att undersöka hur fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga är relaterad till fetma bland äldre 

(≥65) i Västmanland samt hälsoutfall som BMI är förknippade med. Samband undersöktes 

mellan fysisk aktivitet och fetma; fysisk rörelseförmåga och fetma; BMI och psykiskt 

välbefinnande; BMI och högt blodtryck. Kön, ålder, kost och socioekonomisk status är 

variabler som kontrollerats för. Datamaterialet baseras på enkätundersökningen Hälsa på 

lika villkor. Totalt deltog 2 558 personer i åldern 65 år och äldre boende i Västmanland vilket 

gav en svarsfrekvens på 67 procent. Chi2-test samt logistisk regressionsanalys användes som 

statistiska analysmetoder. Resultatet visar ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma 

bland äldre. Betydligt fler äldre som har nedsatt fysisk rörelseförmåga har också fetma. 

Undervikt och fetma är relaterade till psykiskt välbefinnande, dock kan fysisk rörelseförmåga 

vara en bakomliggande confounder i detta fall. Högt blodtryck ökade med både vikten och 

åldern. Att satsa på fysisk aktivitet, med hänsyn tagen till fysisk rörelseförmåga, skulle kunna 

vara viktig åtgärd för att minska risken för fetma och dess negativa hälsoutfall bland den 

äldre befolkningen. 

Nyckelord: Fetma, övervikt, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, psykiskt välbefinnande, högt 

blodtryck. 



 

ABSTRACT 

The population is getting older while overweight and obesity in all age groups is increasing. 

This contributes to diseases and societal costs. Previous research is deficient. The aim was to 

examine how physical activity and physical mobility is related to obesity in elderly (≥ 65) in 

Västmanland, and health outcomes that BMI is associated with. Relationships were 

examined between physical activity and obesity; physical mobility and obesity; BMI and 

psychological well-being; BMI and hypertension. Gender, age, diet, and socioeconomic status 

are variables that are controlled for. The data are based on the survey Hälsa på lika villkor 

(Health on equal terms). A total of 2558 people aged 65 years and older living in 

Västmanland participated which are a response rate of 67 percent. Chi²-test and logistic 

regression analysis were used as statistical analysis. The results show a correlation between 

physical activity and obesity among older people. Significantly more elderly who have 

impaired physical mobility has also obesity. Underweight and obesity are related to 

psychological well-being, however, physical mobility might be an underlying confounder in 

this case. High blood pressure increases with both weight and age. Investing in physical 

activity, taking physical mobility into consideration, could be important measure to reduce 

the risk of obesity and its adverse health outcomes among the elderly population. 

Keywords: Obesity, overweight, physical activity, mobility, psychological well-being, 

hypertension. 
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1 INLEDNING 

Denna uppsats fokuserar på den äldre befolkningen. Det är en viktig grupp att forska kring 

eftersom befolkningen blir allt äldre och är den grupp som växer som mest just nu. Mer 

forskning behövs inom området för att vi ska veta hur vi ska handskas med framtidens 

växande åldrande befolkning. Övervikt och fetma är också ett globalt växande problem. Att 

ha fetma bidrar till ohälsa för individen i form av sjukdomar och dessutom för samhället i 

form av sjukvårdskostnader. Samtidigt som allt fler blir överviktiga blir befolkningen också 

äldre vilket kan innebära flera år av ohälsa och sjukdomar. Detta kan utgöra ett växande 

problem för vårt välfärdssystem och svårt att hantera. Denna uppsats initierades av 

Landstinget Västmanland som hade önskemål av studier om den äldre befolkningen. 

Eftersom både den växande äldre befolkningen och BMI är aktuella samtalsämnen idag 

verkade det intressant att undersöka dessa områden tillsammans, både dess determinanter 

och utfall. 

2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner och begrepp 

Body Mass Index (BMI): BMI är ett index för kroppsmassa utvecklat av World Health 

Organization och uttrycker kroppsvikten i kilo delat med kroppslängd i meter i kvadrat 

(WHO, 2000).  

Undervikt, övervikt och fetma: Undervikt definieras som en så låg kroppsmassa att det 

anses vara ohälsosamt. Övervikt definieras som ett BMI-värde över det som anses normalt. 

Fetma definieras som ett överskott av kroppsmassa som anses vara ohälsosamt. I denna 

uppsats används BMI-gränsvärdet <22 som undervikt, 25-29.9 som övervikt samt ett BMI 

30 som fetma (WHO, 2000; Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 2006). 

Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som kräver 

energiutgifter (WHO, 2014). Detta kan vara fritidsaktiviteter, transport (till exempel 

promenader eller cykling), hushållssysslor, spel eller sport (WHO, 2010). I denna uppsats 

definieras en individ som fysiskt aktiv då fysisk aktivitet utövas minst 30 minuter fem gånger 

i veckan. 

Fysisk rörelseförmåga: Att ha fysisk rörelseförmåga definieras som att en individ i stort 

sätt kan röra sig samt förflytta sig som denne vill. I denna uppsats används den definition 
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som Folkhälsomyndigheten (2014) använder som innebär att kunna gå ett trappsteg utan 

besvär eller ta en kortare promenad i rask takt (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Högt blodtryck: Att ha högt blodtryck definieras enligt WHO (2013b) som att ha ett 

övertryck som är lika med eller över 140 mm Hg eller ett undertryck som är lika med eller 

högre än 90 mm Hg. I denna uppsats är det självrapporterat högt blodtryck som mäts, vilket 

innebär att individen anger om denne fått diagnosen högt blodtryck eller ej. 

Psykiskt välbefinnande: Att ha psykiskt välbefinnande definieras som att ha förmåga att 

utföra normala funktioner och att klara av nya och svåra upplevelser enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014). I detta fall mäts variabeln utifrån frågebatteriet GHQ-12. 

SES (Socioekonomisk status): Social status refereras som den position som en individ 

erhåller i en social hierarki som baseras på prestige. I denna studie baseras begreppet på den 

definition som Folkhälsomyndigheten (2014) använder och som utgår från utbildningsnivå 

och är indelad i låg, medel, samt hög. Låg utbildningsnivå är i detta fall förgymnasial 

utbildning, medel är gymnasium samt att hög utbildningsnivå är universitet eller högskola 

(minst 3 år). 

Äldre: Den äldre befolkningen kan skilja sig från resterande vuxen befolkning i olika 

sammanhang och därför görs forskning även enskilt på denna grupp. I denna uppsats 

innebär äldre att vara 65 år eller äldre. 

2.2 Övervikt - ett folkhälsoproblem 

Ur ett globalt perspektiv har antal individer med övervikt och fetma dubblats sedan år 1980. 

År 2008 var mer än 1.4 miljarder vuxna människor i åldern 20 år och uppåt överviktiga vilket 

motsvarar 35 procent av den vuxna befolkningen. Av dessa var över 200 miljoner män och 

300 miljoner kvinnor så överviktiga att det klassificerades som fetma vilket motsvarade elva 

procent av den vuxna befolkningen (WHO, 2013a). Även i Europa har antalet överviktiga 

personer ökat under senare tid. År 2015 förutspås förekomsten av fetma i Europa vara mellan 

20 och 30 procent, vilket beräknas till cirka 32 miljoner människor och denna siffra fortsätter 

att öka enligt Mathus-Vliegen (2012). År 2010 hade över hälften av den vuxna befolkningen 

övervikt eller fetma i 15 av 27 europeiska länder (OECD, 2010). En liknande trend 

förekommer också i Sverige där cirka 53 procent av männen och 39 procent av kvinnorna 

klassificerades som att ha övervikt eller fetma år 2010 (Johansson, 2010). 

De negativa hälsoeffekterna av övervikt och fetma är väldokumenterade.  Övervikt och fetma 

är den femte ledande riskfaktorn för dödsfall och minst 2.8 miljoner vuxna människor dör 

varje år till följd av övervikt och fetma (WHO, 2013a). Internationell forskning visar att fetma 

är en stor riskfaktor för flera sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, 

belastningsskador som främst artros samt vissa cancerformer (WHO, 2013a; Defay, Delcourt, 

Ranvier, Lacroux & Papoz, 2001; Francsichetti & Genelhu, 2007). Övervikt och fetma bidrar 

dock också negativt till andra fysiska, psykologiska och sociala tillstånd som 

könshormonrubbning, sömnapnésyndrom, åderbråck, stress, depression, ångest, 
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fosterskador och hjärtsvikt (WHO, 2000). Individer med övervikt eller fetma är mer benägna 

att rapportera problem med smärta och rörlighet samt att de vanligtvis har lägre livskvalitet 

och hälsostatus i befolkningen (Agborsangaya, Ngwakongnwi, Lahtinen, Cooke & Johnson, 

2013). 

De negativa hälsoeffekterna som övervikt och fetma är förknippat med genererar också stora 

kostnader i samhället. Yang och Hall (2007) uppskattar att den totala hälso- och 

sjukvårdskostnaden i USA för människor med övervikt eller fetma uppgår till 400 miljarder 

dollar. Den totala kostnaden för varje enskild överviktig individ i Amerika uppgår till cirka 

15 000 dollar (cirka 98 000 kronor) samt för varje enskild individ som klassificeras ha fetma 

uppgår kostnaden upp till cirka 26 000 dollar (cirka 170 000 kronor). En liknande studie 

som genomförts i Sverige uppskattar att den totala sjukvårdskostnaden för alla patienter med 

övervikt eller fetma i Sverige kostar 2.1 miljarder kronor per år vilket motsvarar cirka 2.3 

procent av den totala sjukvårdskostnaden (Borg, Persson, Ödegaard, Berglund, Nilsson, & 

Nilsson, 2005). Enligt studien skulle en framgångsrik viktnedgångsintervention på 

överviktiga män i åldern 55 år kunna spara samhället i genomsnitt 4 400 kronor per person 

per år. 

2.3 Övervikt bland äldre 

År 2030 förväntas över 25 procent av den europeiska befolkningen vara äldre än 65 år 

(Mathus-Vliegen, 2012). I Sverige förväntas antalet äldre öka med 900 000 personer från år 

2006 till 2050. Det närmaste decenniet förväntas antalet i åldrarna 65 år och äldre att öka 

med 20 procent, vilket innebär en ökning från 1.5 miljoner människor år 2005 till 1.9 

miljoner människor år 2015. Denna siffra antas fortsätta öka till 2.4 miljoner personer år 

2040. Bland den svenska befolkningen har antalet 80 år och äldre mer än fyrdubblats sedan 

år 1950. Nästkommande decennium, 2020 till 2029, förväntas antalet som är 80 år och äldre 

växa med cirka 45 procent från cirka 525 000 personer till över 760 000 personer (Statistiska 

Centralbyrån, 2006). 

En studie gjord i Sverige av Eiben med flera (2005) visar att förekomsten av fetma har ökat 

dramatiskt för äldre som är 70 år. Enligt studien ökade antalet kvinnor med fetma med 50 

procent och för män mer än dubbelt så mycket över de senaste tre decennierna. I 

Västmanland är andelen äldre med övervikt högre än i riket där drygt hälften av kvinnorna 

(57 procent) och männen (62 procent) i åldern 65 – 84 år är överviktiga eller har fetma. Antal 

kvinnor som har fetma i denna ålder är 18 procent respektive 15 procent av männen 

(Molarius, Händel och Simonsson, 2011). 

Salihu, Bonnema och Alio (2009) hävdar att fetma ökar bland den äldre befolkningen i hela 

världen vilket också ökar risken för flera fysiska och dödliga sjukdomar. En studie av 

Corrada, Kawas, Mozaffar och Paganini-Hill (2006) visar att äldre med fetma har högre 

dödlighet än normalviktiga. Mycket forskning tyder på att övervikt och fetma ökar risken för 

en mängd olika icke smittsamma sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer 

bland den äldre befolkningen (WHO, 2013a; Defay m.fl., 2001; Francsichetti & Genelhu, 

2007). 
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Yang och Hall (2007) undersökte den ekonomiska bördan som övervikt och fetma bidrar till 

för det amerikanska sjukvårdssystemet bland amerikaner i åldern 65 år och äldre. De 

genomsnittliga totala sjukvårdskostnaderna för äldre män med övervikt var sex procent 

högre (170 000 dollar) än för de normalvikiga. För äldre män med fetma var samma kostnad 

12,5 procent högre (190 000 dollar). Äldre kvinnor med övervikt belastade sjukvården i 

genomsnitt 10,7 procent (210 000 dollar) mer än kvinnor med normaltvikt. För äldre kvinnor 

med fetma var samma kostnad 17 procent högre (224 000 dollar). 

2.4 Undervikt bland äldre 

Samtidigt som andelen äldre med övervikt och fetma ökar i samhället är det en betydande 

andel av den äldre befolkningen som upplever undervikt och undernäring (DiMaria-Glalili & 

Amella, 2005). Forskning visar att en högre ålder ökar risken för undervikt och undernäring 

(Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2009). Kroppsvikten sjunker när det 

biologiska åldrandet startar vilket är en orsak till att undervikt är vanligare bland äldre 

(Lehmann, Bassey, Morgan & Dallosso, 1991). Det sker förändringar i kroppen som leder till 

minskad aptit och att matintaget sjunker linjärt från 20 till 80 års ålder med 30 till 50 

procent (CDC, 1994). I många fall sker ofrivillig viktnedgång bland äldre i samband med 

fysisk eller psykisk sjukdom såsom lung- eller hjärtsjukdom (Cederholm, Jägrén & 

Hellström, 1993). Undervikt ökar risken för undernäring som är ett allvarligt hot mot äldre. 

Det kan leda till lägre fysisk styrka, ökad fysisk inaktivitet, högre risk för olyckor samt ett 

försvagat immunförsvar (Chandra, 1992). Viktminskning under en kort tid har ett tydligt 

samband med ökad dödlighet. Äldre som är underviktiga har också en högre risk för 

dödlighet jämfört med äldre som är normalviktiga, överviktiga eller har fetma (Sullivan, Liu, 

Bopp & Rees, 2004; Locher m.fl., 2007). 

Även om undervikt är relativt ovanligt bland åldersgruppen 65-74 år så kan cirka tre procent 

av äldre i åldern 75-84 i Västmanland klassificeras som underviktiga eftersom de har ett BMI 

under 18,5 (Molarius, Händel och Simonsson, 2011). Swedish Society for Clinical Nutrition 

and Metabolism (2006) använder dock BMI <22 som gränsvärde för undervikt bland äldre 

vilket innebär att fler av den äldre befolkningen i Västmanland anses ha undervikt. Även om 

gruppen underviktiga bland äldre är relativ liten så upplever de betydande negativa 

hälsoeffekter. Forskningen om underviktiga bland äldre är också begränsad. 

2.5 Determinanter och utfall av övervikt 

Bouchard och Tremblay (1997) sammanfattade den ackumulerade forskningen i en teoretisk 

modell över orsaker och konsekvenser av övervikt. Figur 1 beskriver de övergripande 

principerna i deras modell och förklarar hur kroppsvikt påverkas av en samverkande effekt 

av genetiska, fysiologiska, personliga, beteendemässiga och miljöfaktorer samt dess 

hälsokonsekvenser. Enligt Marti, Moreno-Aliaga, Hebebrand och Martinez (2004) ansvarar 

genetik för 40 till 70 procent av variationen i BMI. Dock kan inte den senaste tidens ökning 

av övervikt förklaras endast av genetik. Levnadsvanorna kost och fysisk aktivitet spelar en 
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stor roll i att bestämma kroppsvikten (Bouchard & Tremblay, 1997). Den grundläggande 

orsaken till övervikt är en energiobalans mellan intag av kalorier och förbrukade kalorier, 

vilket påverkas av kost och fysisk aktivitet (WHO, 2013a). Fysiologiska faktorer för den äldre 

befolkningen är exempelvis att åldrandet är förknippat med förändringar i 

kroppssammansättning och metabolism samt att ämnesomsättningen minskar (Chau, Cho, 

Jani & St Jeor, 2008). 

Övervikt verkar ha en koppling till kön då förekomsten vanligtvis är högre bland män. Ålder 

är en faktor som också är viktig att ta hänsyn till då övervikt i många fall ökar med åldern. 

Antalet personer med övervikt och fetma är i många fall högre bland de med lägre 

socioekonomisk status. Andra viktiga faktorer för övervikt är fysisk inaktivitet samt att risken 

visat sig öka bland personer med lågt intag av frukt och grönsaker enligt tidigare forskning 

(Serra-Majém & Bautista-Castano, 2013). 

 

 

Figur 1. The theoretical model of obesity development and consequences (Bouchard & Tremblay, 

1997). 

2.5.1 Slutsatser om övervikt och undervikt bland äldre 

Befolkningen blir fetare samtidigt som den äldre befolkningen ökar. Den ökade fetman bidrar 

till ökad dödlighet. Den ökade medellivslängden kan innebära ökade hälsoproblem i form av 

extra år av sjukdomsbenägenhet och kronisk ohälsa. Övervikt och undervikt bland den äldre 

befolkningen bedöms som ökande folkhälsoproblem som kan medföra ökad sjuklighet och är 

därför ett viktigt forskningsområde. 
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2.6 Avgränsning och tidigare forskning 

Många olika faktorer påverkar fetma och samtidigt bidrar fetma i sin tur till många olika 

negativa hälsoutfall. Bouchard och Tremblay’s (1997) teoretiska modell av orsaker och 

konsekvenser av övervikt beskriven i Figur 1 betonar att kaloriintag och kaloriförbrukning 

har stor betydelse för viktuppgång eller viktnedgång vilket också har lyfts fram av andra. Den 

primära orsaken till undervikt, övervikt och fetma brukar beskrivas som en energiobalans 

mellan intag av kalorier och förbrukade kalorier. Globalt sett har det skett ett ökat intag av 

energirika livsmedel, en ökning av fysisk inaktivitet på grund av stillasittande arbete samt 

förändrade transportsätt (WHO, 2013a). Fysisk aktivitet är grundläggande för denna 

energibalans och viktkontroll och fysisk inaktivitet uppskattas vara den fjärde ledande 

riskfaktorn för global dödlighet och orsakar cirka sex procent av alla dödsfall (WHO, 2014). 

Samtidigt så förknippas åldrandet med förändringar i kroppssammansättningen och en 

minskad ämnesomsättning vilket kan leda till förändringar i kroppsvikt bland den äldre 

befolkningen. Dessa förändringar kan också minska varaktigheten av fysisk aktivitet (Chau, 

Cho, Jani & St Jeor, 2008). Således är betydelsen av den fysiska aktiviteten för övervikt och 

fetma bland den äldre befolkningen ett intressant forskningsområde. En del äldre har också 

en nedsatt fysisk rörelseförmåga vilket försvårar deras förmåga att vara fysiskt aktiva. Därför 

är det också intressant att belysa betydelsen av den fysiska rörelseförmågan för äldres 

övervikt och fetma. Fetma har tidigare kopplats till ett högt blodtryck, men hur det ser ut 

bland den äldre befolkningen samt bland äldre med undervikt är ett okänt fenomen. Mycket 

forskning kring äldre har också fokuserat på negativa fysiska utfall av fetma och därför har 

psykiskt välbefinnande valts som hälsotillstånd att studera.  

2.6.1 Fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga i samband med fetma bland äldre 

Regelbunden fysisk aktivitet av måttlig intensitet, exempelvis promenader eller cykling, har 

stora fördelar för hälsan. Exempel på hälsovinster vid fysisk aktivitet är minskad risk för högt 

blodtryck, stroke, kranskärlssjukdom, diabetes och depression. Andra hälsovinster är 

minskad risk för fall och höftfrakturer samt förbättrad funktionell hälsa. Fysisk aktivitet är 

också grundläggande för energibalans och viktkontroll. Att vara fysiskt inaktiv är den fjärde 

ledande riskfaktorn för global dödlighet och orsakar cirka sex procent av alla dödsfall vilket 

innebär att cirka 3.4 miljoner människor dör varje år på grund av att de inte är tillräckligt 

fysiskt aktiva (WHO, 2014). 

 

Figur 2. Hur fysisk aktivitet påverkar viktökning och fetma (Strassner, 2012). 
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Figur 2 visar Strassner’s (2012) teoretiska modell över relationen mellan fysisk aktivitet och 

vikt. Denna modell visar att en aktiv livsstil har en viktig roll för viktkontroll samt att fysisk 

aktivitet förhindrar viktökning på flera sätt, bland annat genom ökad energiförbrukning, 

minskad fettmassa och minskad åldersrelaterad viktökning (Strassner, 2012). För att vara 

fysiskt aktiv krävs det fysisk rörelseförmåga. Med åldern ökar risken för minskad fysisk 

rörelseförmåga. Detta ökar hälsobördan i samhället samt bidrar till ökad sjuklighet bland den 

äldre befolkningen. De negativa folkhälsoeffekterna av minskad rörlighet förväntas också öka 

då befolkningen åldras (Chen & Guo, 2008). 

Sambandet mellan fysisk inaktivitet och fetma bland befolkningen är välbelagt (Nantel, 

Mathieu & Prince, 2011). Däremot är det inte så många studier som har studerat detta 

samband bland den äldre populationen. En tvärsnittsstudie av Chen och Guo (2008) på 

3 295 amerikaner äldre än 60 år tyder på att sämre rörlighet är relaterat till fetma. Studien är 

gjord på en amerikansk population och inkluderar etniska grupper och sociala förhållanden 

som kanske inte är generaliserbara till den svenska befolkningen. Tvärsnittsdesignen gör 

också att kausala slutsatser inte kan dras. 

När det gäller Europeiska förhållanden så undersökte Fransesco med flera (2005) sambandet 

mellan fysisk rörelseförmåga och fetma bland äldre män. Studien var en tvärsnittsstudie på 

85 män. Resultatet visade att fysisk aktivitet mindre än 30 min/dag var associerad med ökad 

förekomst av fetma samt att äldre män med någon typ av fysisk nedsättning rapporterade att 

de ägnade betydligt mindre tid på fysisk aktivitet. Även om studien var gjord i en Europeisk 

kontext så var urvalet litet och inkluderade bara män. Tvärsnittsdesignen förhindrar också 

kausala slutsatser. 

Dessa båda studier har inte kunnat dra några kausala slutsatser om fysisk inaktivitet leder till 

en ökad fetma. Brach, VanSwearingen, FitzGerald, Storti och Kriska (2004) följde 171 äldre 

kvinnor under en 14-årig tidsperiod mellan 1982 och 1995. Studien syftade till att undersöka i 

vilken utsträckning fysisk rörelseförmåga var relaterad till fetma samt om det fanns en 

relation mellan fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga. Denna studie visade att äldre 

kvinnor som var normalviktiga var mer fysiskt aktiva samt hade bättre fysisk rörlighet än 

äldre kvinnor med övervikt och fetma. Trots att studien var en kohortstudie som har en hög 

trovärdighet så var urvalet litet och inkluderade bara äldre kvinnor.  

Ett fåtal nordiska studier har genomförts angående fysisk aktivitet och fetma. Sulander, 

Martelin, Rahkonen, Nissinen och Uutela (2004) undersökte 11 793 personer från en 

tvärsnittsstudie från Finland associationen mellan fysisk funktionsförmåga bland äldre, 

fysisk aktivitet och BMI. Resultaten visade klara samband mellan fysiska rörelsehinder, 

fysisk aktivitet och BMI. Bland annat visade resultaten att de fysiskt inaktiva har mer fysiska 

rörelsehinder samt att de med fysiska rörelsehinder i större utsträckning hade fetma. Det 

stora urvalet ger studien trovärdighet samt det faktum att den genomfördes i Finland ger 

studien en högre relevans för svenska förhållanden då kulturen i Sverige inte skiljer sig allt 

för mycket från Finland. Däremot gör tvärsnittsdesignen att inga kausala slutsatser kan dras 

från studien. 

Sundquist, Qvist, Sundquist och Johansson (2004) följde i en svensk kohortstudie 1 792 

kvinnor och 1 414 män under en 12-årig tidsperiod och undersökte sambandet mellan fysisk 
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aktivitet och mortalitet för äldre. Resultatet visade att den högsta dödligheten återfanns 

bland de som rapporterade fysisk inaktivitet och undervikt eller fetma samt att 

dödlighetsrisken minskade med 41 procent vid fysisk aktivitet mer än en gång i veckan. 

Eftersom studien är en kohortstudie med ett stort urval har den en hög trovärdighet. 

Däremot fokuserades studien på vilken inverkan fysisk aktivitet, undervikt, och fetma har på 

dödlighet och inte vilken inverkan fysisk aktivitet har för fetma.  

Sammantaget så pekar studierna som utförts i olika länder på att det bland äldre finns ett 

samband både mellan fysisk inaktivitet och fetma samt mellan nedsatt fysisk rörelseförmåga 

och fetma. Fysisk inaktivitet och nedsatt fysisk rörelseförmåga hänger också samman. Två av 

dessa studier har genomförts på stora urval vilket stärker trovärdigheten. Ingen av dessa 

studier har dock genomförts i Sverige. En stor tvärsnittsstudie har genomförts i Finland som 

kan ge vissa ledtrådar om hur situationen ser ut i Sverige. Majoriteten av studierna som 

genomförts var tvärsnittsstudier vilket försvårar kausala slutsatser huruvida fysisk inaktivitet 

leder till fetma bland äldre. Således saknas kunskaper om i vilken utsträckning som fysisk 

inaktivitet samt nedsatt fysisk rörelseförmåga är relaterat till fetma bland äldre i Sverige. 

2.6.2 BMI i samband med psykiskt välbefinnande bland äldre 

Psykiskt välbefinnande innebär att känna en positiv känsla till livet. För ett hälsosamt 

åldrande är det viktigt att äldre upprätthåller en känsla av psykiskt välbefinnande. Det finns 

en koppling mellan en persons fysiska hälsa och deras välbefinnande samt att sjukdomar kan 

minska känslan av välbefinnande (Healthy Ageing across the Life Course, 2014). De flesta 

studier har undersökt fetma i förhållande till aspekter av fysisk hälsa. Endast ett fåtal studier 

har fokuserat på psykiska aspekter. Två internationella studier har påvisat ett samband 

mellan fetma och psykiskt välbefinnande. 

Lopez, Farinos, Barrera, de Andres, Garrido och Garcia (2010) visade i en tvärsnittsstudie 

gjord på 15 099 spanska kvinnor att de med fetma hade sämre psykiskt välbefinnande 

jämfört med kvinnor med normalvikt. Dock är denna studie är inte begränsad till den äldre 

befolkningen och även om urvalet var stort så inkluderades inga manliga individer. En annan 

studie av Kelly, Daniel, Dal Grande och Taylor (2011) undersökte sambandet mellan BMI och 

psykisk ohälsa bland individer i åldern 18-99 år. Resultatet från denna tvärsnittsstudie visade 

att äldre individer har en större chans att känna psykiskt välbefinnande samt att de med 

högre vikt har större risk för psykisk ohälsa. Studien visar inget stöd för hypotesen att 

underviktiga har sämre psykisk hälsa. Även om studien var gjord på ett stort urval vilket är 

en stor fördel så var studien inte heller begränsad till den äldre befolkningen. 

BMI och psykisk ohälsa har undersökts i två svenska studier. Brandheim, Rantakeisu och 

Starrin (2013) analyserade 68 311 individer i åldern 18-84 år. Denna tvärsnittsstudie visade 

att psykisk ohälsa minskar med ökande ålder för alla viktkategorier (underviktiga, 

normalviktiga, överviktiga och feta). Dock kunde ingen ökning av psykisk ohälsa påträffas 

förrän vid svårare fetma. Denna studie var gjord på ett stort urval och under svenska 

förhållanden men den äldre befolkningen var inte särskilt utforskad. En annan 

tvärsnittsstudie av Molarius med flera (2009) med ett urval på 42 448 individer i åldern 18-

84 år visade att de med bäst psykisk hälsa var i åldern 65-74 år. Denna studie visade att 
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övervikt var relaterat till psykisk ohälsa men även undervikt. Även denna studie var gjord på 

ett stort urval och undersökte inte heller den äldre befolkningen specifikt. 

Även om dessa studier indikerar att det finns ett samband mellan fetma och sämre psykiskt 

välbefinnande så har ingen av dessa studier specifikt undersökt detta samband bland den 

äldre populationen. En av de svenska studierna påvisade också att undervikt bland 

befolkningen är relaterad med en sämre psykisk hälsa vilket inte heller specifikt har 

undersökts bland de äldre. 

2.6.3 BMI i samband med högt blodtryck bland äldre 

Det har skett en ökning av högt blodtryck på grund av den åldrande befolkningen, övervikt 

och riskbeteenden så som ohälsosam kost och brist på fysisk aktivitet . Högt blodtryck ökar 

risken för skadliga konsekvenser för hjärtat och blodkärl. I kombination med andra 

riskfaktorer så som fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och fetma så ökar högt blodtryck risken 

för hjärt-kärlsjukdomar (WHO, 2013b). Rajpura och Nayak (2014) menar att äldre med högt 

blodtryck även belastar samhället i form av ökad efterfrågan på vårdhem, sjukhus, 

läkarbesök och onödig behandling. 

Ett flertal internationella studier visar att det finns ett samband mellan fetma och högt 

blodtryck. Praso med flera (2012) fann en stark positiv korrelation mellan fetma och högt 

blodtryck i en tvärsnittsstudie på 188 individer 18 år och äldre i Bosnien-Hercegovina. 

Undersökningen visade också att medelvärdet för patienter med högt blodtryck var BMI 29 

och medelvärdet för patienter utan högt blodtryck var BMI 26. Jackson, Herber-Gast och 

Brown (2014) fann i sin studie på 10 399 kvinnor födda år 1946-1951 i åldern 45-50 att 

oddset för att utveckla högt blodtryck var nästan dubbelt så hög (OR 1.92 CI 1.72–2.15) för 

överviktiga kvinnor och över tre gånger så hög (OR 3.52 CI 3.12–3.97) för kvinnor med fetma 

än för normalviktiga kvinnor. En annan studie som också visade på ett samband mellan 

fetma och högt blodtryck gjordes av Kearns, Dee, Fitzegerald, Doherty och Perry (2014) på en 

stor Irländsk population (n = 10 364) som var 18 år och äldre. 

En nordisk studie gjord i Finland av Hu, Barengo, Tuomilehto, Lakka, Nissinen och 

Jousilahti (2003) på 21 630 kvinnor i åldern 25 – 64 år visade att de som utvecklat högt 

blodtryck är något äldre, deras BMI är högre och de kan oftare klassificeras som att ha fetma 

eller överviktiga jämfört med de som inte har högt blodtryck. 

Även om den samlade forskningen indikerar att individer med överviktigt eller fetma löper 

en större risk för att utveckla högt blodtryck i befolkningen så har ingen av dessa studier 

specifikt undersökt detta bland äldre. Studierna har också fokuserat på betydelsen av 

övervikt eller fetma för högt blodtryck. Kunskap om hur undervikt är relaterat till högt 

blodtryck saknas. Eftersom risken för högt blodtryck ökar med åldern borde det vara av stort 

intresse att undersöka vilken betydelse som både undervikt och fetma har för blodtrycket för 

den äldre populationen. 
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2.6.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare internationell forskning visar att både fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga har 

en koppling till äldres fetma. Fysisk aktivitet är ett område som är väl utforskat i de flesta 

åldersgrupper och det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och undervikt bland 

äldre. Däremot finns det få studier utförda på nordiska populationer och ingen svensk studie 

som specifikt inriktat sig på den äldre befolkningen. Fysisk rörelseförmåga har en koppling 

till BMI, dock ej helt klar då en del forskare hävdar att fler med fysiska rörelsehinder har 

fetma medan andra forskare hävdar att fler med fysiska rörelsehinder är underviktiga. Detta 

innebär att det krävs mer forskning inom området. Ett mindre forskat område, främst bland 

den äldre befolkningen, är psykiskt välbefinnande och dess koppling till BMI. Enligt 

forskningen hittills tycks det psykiska välbefinnandet öka vid åldrande men kunskap saknas 

om hur detta psykiska välbefinnande är relaterat till BMI för denna åldrande population. Det 

finns forskning som visar att högt blodtryck har ett samband med fetma. Denna kunskap 

baseras dock på studier som är gjorda på hela den vuxna befolkningen vilket medför en brist 

på kunskap om hur BMI är relaterat till högt blodtryck bland äldre. Denna kunskap är av stor 

vikt eftersom forskning visar att högt blodtryck ökar med åldern. Sammantaget visar denna 

genomgång att det finns ett behov av mera forskning inom området BMI bland den äldre 

befolkningen. 

2.7 Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett globalt problem och samtidigt som allt fler blir äldre ökar även 

medellivslängden vilket kommer leda till konsekvenser i form av fler år av ohälsa i framtiden. 

BMI bland äldre är ett mindre forskat område trots att det är ett stort folkhälsoproblem. 

Fysisk aktivitet har enligt forskningen stor betydelse för kroppsvikten och därför är det ett 

viktigt område att belysa även bland äldre. Den fysiska rörelseförmågan kan försämras med 

åldern vilket möjligtvis kan bidra till ökad övervikt och fetma. Den motstridiga forskningen 

huruvida övervikt är positivt eller negativt för den fysiska rörelseförmågan bland äldre kräver 

ökad förståelse och därmed mer forskning. Kunskap om hur psykiskt välbefinnande och högt 

blodtryck bland äldre är kopplade till BMI är begränsade. De äldre blir fler och för att de ska 

kunna uppleva ett hälsosamt åldrande krävs forskning kring faktorer som bidrar eller 

förebygger övervikt och fetma inom just denna åldersgrupp samt hur detta påverkar hälsan 

både fysiskt och psykiskt. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga är relaterat till fetma 

bland äldre (≥65) i Västmanland samt psykiska och fysiska hälsoutfall som BMI är 

förknippade med. 

Frågeställningar: 

 Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma bland äldre? 

 Finns det ett samband mellan fysisk rörelseförmåga och fetma bland äldre? 

 Finns det ett samband mellan BMI och psykiskt välbefinnande bland äldre? 

 Finns det ett samband mellan BMI och högt blodtryck bland äldre? 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

För att besvara syftet har en kvantitativ ansats valts. Detta innebär att kvantiteten beskrivs i 

siffror istället för ord samt att forskaren inte har kontakt med studiens deltagare. Till skillnad 

från en kvalitativ ansats som handlar om att förstå deltagarens värld och därefter tolka den, 

så handlar kvantitativ ansats om att beskriva och förklara. Eftersom studiens syfte främst är 

av analytisk karaktär, det vill säga som syftar till att förklara hur olika fenomen hänger 

samman med varandra valdes den kvantitativa ansatsen till förmån från den kvalitativa 

ansatsen som syftar till att förstå och tolka. Motiveringen för valet av ansats förstärks 

ytterligare av att ett stort antal individer krävs i denna studie för att kunna finna eventuella 

samband samt att det inte krävs en djupare förståelse för att besvara studiens syfte och 

frågeställningarna (Olsson & Sörensen, 2011). När syftet är att undersöka samband mellan 

variabler är en kvantitativ metod lämplig att använda (Solomon & Draine, 2010). En 

kvantitativ metod är vanligtvis av deduktiv kontext och så är fallet även i denna studie. Det 

innebär att slutsatser dras från allmänna principer om enskilda företeelser vilket betyder att 

forskningen utgår från en teori (Olsson & Sörensen, 2011). 

4.2 Studiedesign 

Detta är en tvärsnittsstudie som mäter determinanter för undervikt, övervikt och fetma samt 

dess hälsoutfall. En tvärsnittsstudie mäter hur hälsan ser ut i befolkningen vid endast ett 

tillfälle. Tvärsnittsstudien mäter sjukdomsprevalensen, som i detta fall är prevalensen av 
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fetma, psykiskt välbefinnande samt högt blodtryck. Då mätningen sker vid endast ett tillfälle 

är det svårt att studera orsakssamband. Då ett samband mellan variabler finns behöver detta 

inte bero på att en av faktorerna orsakar den andra eller omvänt, men det kan konstateras om 

det finns en samvariation mellan de studerade faktorerna. Denna studiedesign kontrollerar 

inte för andra relevanta variabler som kan påverka resultatet, så kallade confounders, vilket 

innebär att detta måste göras i analysstadiet (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 

Samband är möjligt att undersöka med tvärsnittsstudier, fall- och kontrollstudier, 

kohortstudier samt randomiserade kontrollstudier. Studiens syfte är att studera flera utfall, 

det vill säga fetma, psykiskt välbefinnande och högt blodtryck, men också flera oberoende 

variabler som omfattar fysisk aktivitet, fysisk rörelseförmåga samt BMI. Att använda sig av 

en fall-kontrollstudie är därför inte möjligt då det endast går att studera ett utfall i en sådan 

studiedesign. En randomiserad kontrollstudie är inte heller möjlig att genomföra då fysisk 

aktivitet och fysisk rörelseförmåga inte kan utföras som en enstaka manipulering eftersom 

det tar lång tid för dem att få en effekt på fetma. Att manipulera med BMI som exponering 

för psykiskt välbefinnande och högt blodtryck är inte heller möjligt. En randomiserad 

kontrollstudie undersöker också bara en manipulerad exponering (oberoende variabel) för 

ett utfall, och denna studie har flera oberoende variabler och flera beroende variabler (utfall). 

Den studiedesign som vore möjlig i detta fall är en kohortstudie. Dock skulle en sådan 

undersökning ta lång tid då tiden mellan exponering och utfall är väldigt lång. Dessutom 

måste individerna från start vara normalviktiga för att mäta om fysisk aktivitet och fysisk 

rörelseförmåga bidrar till fetma. Det positiva med en kohort är att orsakssamband kan mätas. 

4.3 Urval och bortfall 

Populationen för denna studie är individer 65 år och äldre boende i Västmanlands län. För 

att undersöka denna population användes data från studien Hälsa på lika villkor som 

genomfördes av Landstinget Västmanland i samarbete med Statens folkhälsoinstitut år 2012. 

Denna undersökning genomfördes på ett stratifierat slumpmässigt urval på samtliga 

personer i Västmanlands län i åldern 16 år och uppåt. Registret över totalbefolkningen (RTB) 

användes för att skapa urvalsramen i Hälsa på lika villkor. I urvalsramen ingick 211 126 

personer som stratifiering på kommun, åtta områden inom Västerås kommun, kön och ålder. 

Totalt bildades 136 strata och inom varje strata drogs sedan ett obundet slumpmässigt urval, 

vilket innebär att alla objekt inom ett stratum har lika stor sannolikhet att komma med i 

urvalet. Det totala urvalet i Hälsa på lika villkor uppgick till 12 240 personer. 

I denna studie kommer deltagare i åldern 65-99 år som bor i Västmanland att ingå och därför 

har dessa personer valts ut från det totala urvalet. Enkäten Hälsa på lika villkor skickades ut 

till 3 819 personer i denna åldersgrupp i Västmanland varav 2 558 personer (67 procent) 

svarade. Detta innebär att bortfallet var 33 procent bland äldre. 
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4.4 Datainsamling 

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor är en årlig nationell undersökning gjord av 

Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut sedan år 2004. År 2012 

deltog Landstinget Västmanland med extra urval. Sedan år 2000 har liknande 

undersökningar genomförts i länet vart fjärde år. Undersökningen ger information om 

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland befolkningen och resultatet används till planering 

av hälso- och sjukvården samt folkhälsoarbetet. Undersökningen innehåller 103 frågor om 

hälsa och i denna studie har frågor om fysisk aktivitet, fysiska rörelsehinder, BMI samt 

fysiska och psykiska hälsotillstånd valts ut. Det övergripande syftet med undersökningen 

Hälsa på lika villkor är att undersöka hälsoläget bland befolkningen i Västmanland och 

påverkande faktorer. Enkäterna skickades ut via post i april 2012. I samband med detta gavs 

även information om möjligheten att besvara enkäten via webben. I början av maj skickades 

ett tack- och påminnelsekort. En första påminnelse med ny enkät skickades i slutet av maj 

och en andra påminnelse skickades i början av juni. Insamlingen avslutades 27 juni 2012. 

Det ansågs lämpligt att använda redan insamlat material för att besvara syftet. 

Kompetenscenter för hälsa kontaktades via telefon innan studiens start. Information om 

studiens syfte diskuterades och därefter bokades ett möte för vidare planering.  

4.5 Mätinstrument  

Den beroende variabeln vid studiens första frågeställning är fetma medan den oberoende 

variabeln är fysisk aktivitet. Studiens andra frågeställning är också fetma som beroende 

variabel men fysisk rörelseförmåga som oberoende variabel. Vid frågeställning tre och fyra är 

BMI istället den oberoende variabeln medan psykiskt välbefinnande respektive högt 

blodtryck är beroende variabler. Ett antal confounders valdes också ut som också kan 

påverka den beroende variabeln. Dessa confounders inkluderar kön, ålder, socioekonomisk 

status och kost vid studiens alla fyra frågeställningar samt även fysisk aktivitet och fysisk 

rörelseförmåga vid studiens två sista frågeställningar. För en fullständig konstruktion av 

frågorna i frågeformuläret hänvisas till Bilaga 1. Frågorna i frågeformuläret har konstruerats 

av Statens Folkhälsoinstitut i samarbete med Statistiska Centralbyrån.  

4.5.1 Beroende och oberoende variabler 

Body Mass Index (BMI): BMI är ett instrument utvecklat av WHO (2000). BMI mäts i 

studien genom att deltagaren skriver längd och vikt och därefter divideras kroppsvikten i kilo 

med kroppslängd i meter i kvadrat vilket ger ett BMI-värde. Studier där självrapporterad 

längd och vikt validerats mot uppgifter där respondenten mätts och vägts visar att äldre 

personer vanligtvis överskattar sin längd och vikt (Kuskowska-Wolk, Karlsson, Stolt & 

Rössner, 1989; Stewart, 1982; Stewart, Jackson, Ford & Beaglehole, 1987; Palta, Prineas, 

Berman & Hannan, 1982; Roberts, 1995). Validiteten av BMI som mätinstrument för 

undervikt, normalvikt, övervikt, och fetma för den äldre populationen är således något 

osäker. En annan svaghet med BMI är att måttet inte skiljer mellan fett- och muskelmassa. 
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Enligt Lean, Han och Morrison (1995) bör BMI kompletteras med midjemått vid bedömning 

av risker med fetma på individnivå, vilket dock inte är ett alternativ i denna enkätstudie 

eftersom validiteten av självrapporterat midjemått kan ifrågasättas. Eftersom BMI-måtten 

för den äldre befolkningen skiljer sig en aning från den övriga befolkningen (Swedish Society 

for Clinical Nutrition and Metabolism, 2006) har BMI-värdena i denna studie delats in i 

kategorierna undervikt (<22), normalvikt (22-24), övervikt (25-29) och fetma (≥30). 

I studiens två första frågeställningar där fetma är utfallsvariabel har BMI dikotomiserats till 

fetma (≥30) och ej fetma (<30). I studiens två sista frågeställningar är BMI determinanten 

och har delats in som undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma. 

Fysisk aktivitet: För att mäta fysisk aktivitet användes två frågor från frågebatteriet 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Den första frågan är Hur mycket har 

du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?. För att se 

svarsalternativ se Bilaga 1. Den andra frågan har omarbetats en aning till en mer generell 

fråga med fasta svarsalternativ om ansträngande aktiviteter under en vanlig vecka. Frågan är 

konstruerad på detta sätt: ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt 

ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?”. Svarsalternativen är Fem timmar per 

vecka eller mer, Mer än tre timmar men mindre än fem timmar per vecka, Mellan en till tre 

timmar per vecka, Högst en timme per vecka samt Inte alls. För att anses fysiskt aktiv 

(minst 30 minuter per dag) i denna studie så krävs det att respondenten svarat alternativ tre 

eller fyra på första frågan eller alternativ ett eller två på andra frågan.  

Den första frågan om fysisk aktivitet har tidigare använts i Stockholms folkhälsoenkät samt 

ULF-undersökningen. Sepp, Ekelund och Becker (2004) har testat frågan i en 

valideringsstudie där resultatet visar att de som anger en högre grad av fysisk aktivitet även 

är mer aktiva mätt med aktivitetsmätare, så kallad accelerometer (p = 0,019). Den andra 

frågan som mäter fysisk aktivitet härstammar från frågebatteriet IPAQ som också har testats 

i valideringsstudien av Sepp, Ekelund och Becker (2004) och visar samband med 

aktivitetsmätare. 

Fysisk rörelseförmåga: För att mäta fysisk rörelseförmåga används frågor som 

härstammar från Statistiska Centralbyråns (u.å.) ULF-undersökning som mäter 

levnadsförhållanden i Sverige. Frågorna som används är Kan du gå upp ett trappsteg utan 

besvär (Till exempel stiga på en buss eller tåg)? och Kan du gå en kortare promenad (cirka 

fem minuter) i någorlunda rask takt? Svarsalternativen är Ja och Nej. I denna studie anses 

en person som kan gå ett trappsteg eller som kan ta en kortare promenad ha rörelseförmåga. 

Några valideringsstudier för dessa frågor finns inte. Frågan om fysisk rörelseförmåga har 

varit med i Hälsa på lika villkor sedan år 2005 och frågan härrör från Socialstyrelsens ULF-

undersökning. 

Psykiskt välbefinnande: Frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire) 

används för att mäta psykiskt välbefinnande. Dessa tolv frågor (Bilaga 1) mäter psykiska 

reaktioner på påfrestningar istället för psykisk ohälsa. Instrumentet GHQ mäter två 

huvudsakliga problem; oförmåga att klara av sina normala funktioner samt uppkomsten av 

nya fenomen som kan upplevas stressande. 
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De tolv frågorna skapar ett summaindex som mäter välbefinnande. Värdet 0 ges vid de två 

första svarsalternativen (antingen Mer än vanligt och Som vanligt eller Inte alls och Inte 

mer än vanligt beroende på frågans konstruktion) och värdet 1 ges vid svarsalternativ tre och 

fyra (antingen Mindre än vanligt och Mycket mindre än vanligt eller Mer än vanligt och 

Mycket mer än vanligt beroende på frågans konstruktion). Summavariabeln kan anta värden 

mellan 0-12 poäng. I denna studie har summavariabeln dikotomiserats där brytpunkten för 

psykiskt välbefinnande har getts vid två poäng eller mindre vilket innebär att dessa definieras 

ha psykiskt välbefinnande medan de med tre poäng eller högre definieras som att inte ha 

psykiskt välbefinnande.  

GHQ12 används för att mäta psykiskt välbefinnande och har validerats (McDowell & Newell, 

1996). Instrumentet har även använts tidigare i Stockholms, CDUST-länens och Skånes 

folkhälsoenkäter.   

Högt blodtryck: Variabeln högt blodtryck mäts genom frågan Har du högt blodtryck? med 

de fyra svarsalternativen Nej, Ja men inga besvär, Ja lätta besvär samt Ja svåra besvär. Vid 

denna studie har de tre jakande svarsalternativen grupperats ihop till ett ja och redovisas 

som högt blodtryck. Högt blodtryck redovisas därmed som en dikotom variabel. Oksanen, 

Kivimäki, Pentti, Virtanen, Klaukka och Vahtera (2010) hävdar att självrapportering av högt 

blodtryck är en bra mätmetod. Denna frågeform valdes dock ursprungligen för att högt 

blodtryck inte går att följa utifrån nationella registerdata.  

4.5.2 Confounders 

Confounders är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid undersökning av samband. Då 

sambandet mellan en riskfaktor (exempelvis BMI) och sjukdomsförekomst (exempelvis högt 

blodtryck) som undersöks kan bero på andra faktorer, så kallade confounders. Konsekvensen 

kan bli att det dras slutsatser om att ett samband föreligger då det i själva verket är en 

confounder som har ett samband med både riskfaktorn och sjukdomen (Bonita, Beaglehole & 

Kjellström, 2006). Kön och ålder är bakgrundvariabler som kan ha betydelse vid forskning 

om BMI. Ohälsosam kost är en riskfaktor för övervikt då det är den faktor utöver fysisk 

inaktivitet som bidrar till energiobalans. Socioekonomisk status har visat sig i tidigare 

forskning ha betydelse vid mätning av hälsa (Serra-Majém & Bautista-Castano, 2013). 

Kön: Data om kön har hämtats från RTB vid urvalsdragning och har i denna studie 

dikotomiserats som man eller kvinna. 

Ålder: Data om ålder har hämtats från RTB vid urvalsdragning. Åldern har i denna studie 

grupperas i femårsintervallerna 65-69, 70-74, 75-80, 85+. 

Kost: Kost mäts via två frågor, Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? samt Hur ofta 

äter du frukt och bär? Frågan innehåller sex svarsalternativ som varierar från 3 gånger per 

dag eller oftare till 1-2 gånger per vecka. Dessa frågor sammanräknas till ett summaindex. 

Respektive svarsalternativ ger poäng enligt följande: 

3,0 = 3 gånger per dag eller mer 

2,0 = 2 gånger per dag 
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1,0 = 1 gång per dag 

0,8 = 5-6 gånger per vecka 

0,5 = 3-4 gånger per vecka 

0,2 = 1-2 gånger per vecka 

0,07 = Några gånger per månad eller aldrig 

Summavariabeln kan anta värden mellan 0,07 och 6. Denna studie har dikotomiserat denna 

variabel genom klassificera individer med 5 poäng eller fler som att ha goda kostvanor medan 

individer med 4 poäng eller mindre klassificeras som att ej ha goda kostvanor. Dessa frågor 

har inte validerats. 

Socioekonomisk status: För att mäta socioekonomisk status (SES) användes högsta 

utbildningsgrad som indikator. Data om högsta utbildningsgrad har hämtats från det 

nationella utbildningsregistret. Utbildningsgraderna har därefter i denna studie delats in i tre 

grupper, låg (folkskola eller grundskola och realskola eller flickskola), medel (2-årigt 

gymnasium eller yrkesskola och 3-4årigt gymnasium) samt hög (universitet eller högskola 2,5 

år eller kortare och universitet eller högskola 3 år eller längre). 

4.6 Databearbetning och analys 

Inför analysen utarbetades en analysplan. Analyserna genomfördes tillsammans med 

personal på Landstinget Västmanland med analysplanen som grund. Anledningen till att 

analysen inte utfördes på egenhand är att datamaterialet inte kunnat lämnas ut på grund av 

etiska skäl. 

Varje enskild frågeställning i studien besvarades i ett tvåstegsförfarande. I första steget 

genomfördes en deskriptiv analys där fördelningen av den oberoende variabeln samt 

confounders presenterades för äldre med utfallet (fetma, psykiskt välbefinnande och högt 

blodtryck) respektive för äldre utan utfallet. Fördelningen av den oberoende variabeln samt 

confounders presenterades i form av prevalens. För att mäta skillnader i fördelningen av 

BMI-kategorierna i förhållande till studiens confounders och oberoende variabler användes i 

första hand ett chi²-test som enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) används för att 

pröva om det finns ett samband mellan två kvantitativa variabler. Detta är positivt att 

använda i ett första skede för att ge en första inblick i om det finns ett samband. När p-värdet 

är o.o5 eller lägre beräknas sannolikheten för att skillnaden mellan BMI-kategorierna i 

fördelning av confounders eller den oberoende variabeln har uppkommit av slumpen vara 

mindre än fem procent vilket betraktas som en statistiskt signifikant skillnad. En signifikant 

skillnad i detta fall innebär att det mellan någon eller några av BMI-kategorierna finns en 

skillnad, dock kan det inte med ett chi2-test undersökas mellan vilka av BMI-kategorierna 

skillnaden finns och heller inte styrkan på sambandet. Därför genomfördes i ett andra steg en 

logistisk regressionsanalys. 
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Valet att genomföra en logistisk regressionsanalys motiveras främst av de beroende 

variablernas karaktär. Samtliga beroende variabler (utfallsvariabler) i denna studie är 

dikotoma, det vill säga har bara två värden (fetma eller ej fetma, psykiskt välbefinnande eller 

ej psykiskt välbefinnande, högt blodtryck eller ej högt blodtryck). Statistiska analysmetoder 

som brukar användas vid sambandstest är T-test, ANOVA, linjär regressionsanalys och 

korrelation. Dessa analysmetoder kräver dock att den beroende variabeln är kontinuerlig och 

skulle kunnat användas om utfallsvariabeln fetma i denna studie hade mätts kontinuerligt, 

till exempel genom BMI som skala. Eftersom de beroende variablerna i denna studie är 

dikotoma är dessa statistiska analysmetoder inte tillämpbara. Ett Chi2-test skulle även kunna 

användas i det andra steget men eftersom denna analysmetod inte beräknar styrkan på 

skillnaden ansågs en logistisk regressionsanalys vara mer tillämpbar för denna studie. En 

annan anledning till val av analysmetod är att studiedesignen tvärsnittsstudie inte hanterar 

confounders via matchning eller randomisering (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006) och 

därför måste en analysmetod som hanterar confounders användas. Logistisk 

regressionsanalys är enligt Sperendei (2013) ett kraftfullt verktyg att använda i detta fall då 

flera oberoende variabler kan analyseras samtidigt som effekten av confounders kan 

reduceras.  

Logistisk regressionsanalys använder sig av odds för att beskriva förhållandet mellan 

sannolikheter. Utfallet förvandlas till odds som varierar mellan ett och oändligheten. För att 

veta i vilken utsträckning resultatet speglar populationens sanna resultat måste statistisk 

inferens räknas ut, dvs. i vilken utsträckning resultatet beror på slumpen. Detta görs i detta 

fall genom att räkna ut konfidensintervall (CI). Detta betyder att en säkerhetszon bildas kring 

det uppskattade medelvärdet i populationen. Det vanligaste inom forskning är ett CI på 95 

procent vilket innebär att resultatet med 95 procents säkerhet inte har uppkommit av 

slumpen(Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006), vilket också har valts i denna studie.  

För att testa sambanden som chi²-testet visade genomfördes två separata logistiska 

regressionsanalyser; en bivariat samt en multivariat logistisk regressionsanalys. Den 

logistiska regressionsanalysen använder sig av odds som varierar mellan ett och 

oändligheten. Den logistiska regressionsanalysen är tillämpbar när determinanten är 

antingen kontinuerlig eller som i detta fall kategorisk (fysiskt aktiv eller ej) och utfallet är 

dikotomt (har fetma eller ej) samt när hänsyn vill tas till confounders (Bonita, Beaglehole & 

Kjellström, 2006). Den bivariata analys beräknade en ojusterad oddskvot, det vill säga ett 

samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln utan att några 

confounders inkluderades i modellen. Den andra logistiska regressionen var en multivariat 

analys och beräknade en justerad oddskvot, det vill säga sambandet mellan den oberoende 

variabeln och den beroende variabeln då hänsyn tagits till confounders. 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma beräknades således först som ojusterad 

oddskvot med 95 procent konfidensintervall i en modell där confounders inte var 

medräknade utan endast den oberoende variabeln fysisk aktivitet. I nästa steg beräknades 

den justerade oddskvoten med 95 procent konfidensintervall i en multivariat modell som 

beräknar i vilken utsträckning fetma förklaras av fysisk aktivitet då hänsyn tagits till kön, 

ålder, socioekonomisk status och kost. 
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Sambandet mellan fysisk rörelseförmåga och fetma beräknades först som ojusterad oddskvot 

med 95 procent konfidensintervall i en modell där confounders inte var medräknade utan 

endast den oberoende variabeln fysisk aktivitet. Därefter beräknades den ojusterade 

oddskvoten med 95 procent konfidensintervall i en multivariat modell som förklarar i vilken 

utsträckning fetma förklaras av fysisk rörelseförmåga då hänsyn tagits till confounders. 

För att mäta om det finns ett samband mellan BMI och psykiskt välbefinnande användes 

logistisk regressionsanalys som analysmetod. I detta fall var dock BMI determinanten och 

kategorisk (undervikt, normalvikt, övervikt och fetma) samt att psykiskt välbefinnande var 

utfallsvariabeln och dikotom (psykiskt välbefinnande eller nedsatt psykiskt välbefinnande). 

Även i denna analys beräknades först en ojusterad oddskvot med 95 procent 

konfidensintervall där confounders inte var medräknade utan endast den oberoende 

variabeln BMI. I nästa steg beräknades den justerade oddskvoten i en multivariat modell som 

beräknade i vilken utsträckning psykiskt välbefinnande förklaras av BMI när hänsyn tagits 

till kön, ålder, socioekonomisk status, kost, fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga. 

Logistisk regressionsanalys används även för att undersöka samband mellan BMI och högt 

blodtryck. I detta fall är BMI determinanten som är kategorisk (undervikt, normalvikt, 

övervikt och fetma) och högt blodtryck är utfallsvariabeln som är dikotom (högt blodtryck 

eller ej högt blodtryck). Denna analys genomförs på samma sätt som vid psykiskt 

välbefinnande, det vill säga att en ojusterad oddskvot beräknas med endast BMI som 

oberoende variabel och inga confounders medräknade. Därefter beräknades en justerad 

oddskvot i en multivariat modell som beräknar i vilken utsträckning högt blodtryck förklaras 

av BMI då hänsyn tagits till confounders. 

Signifikansnivån som i denna studie används för statistisk signifikans är (p = 0.05) vilket 

enligt Bonita, Beaglehole och Kjellström (2006) innebär att resultatet med 95 procent 

säkerhet inte beror på slumpen. 

Analyserna har genomförts i IBM SPSS Statistics 20. 

4.7 Kvalitetskriterier 

4.7.1 Validitet 

Validitet innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att studien mäter det som är avsett att 

mätas. För att minska risken för mätfel har en granskning av mätteknisk expertis på Enheten 

för mätteknik vid Statistiska Centralbyrån genomförts efter att frågorna konstruerats av 

Statens Folkhälsoinstitut och Statistiska Centralbyrån. Hälsa på lika villkor har använts flera 

år i Sverige av både Statens Folkhälsoinstitut samt Sveriges Landsting och Kommuner och 

därför har granskning av frågorna skett flera gånger och varje gång en ny fråga lagts till i 

undersökningen har den granskats. Frågeformuläret Hälsa på lika villkor innehåller frågor 

som granskats av mätteknisk expertis, frågor som har använts vid flera studier samt 
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använder flera validerade mätinstrument. Sammanfattningsvis bedöms Hälsa på lika villkor 

ha hög validitet. 

4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att varje mätning i samma population 

ger samma resultat. Det finns olika metoder för att göra detta, bland annat test-retest-

metoden då mätningen genomförs vid en viss tidpunkt och upprepas vid ett senare tillfälle. 

Överrensstämmelsen mellan mätningarna mäter reliabiliteten. Mätteknisk expertis har 

använts för att stärka reliabiliteten, dock har test-retest-metoden inte genomförts och därför 

är det svårt att säkerställa reliabiliteten i detta fall. 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Generalisering betyder enligt Olsson och Sörensen (2011) att resultaten kan generaliseras till 

en större del av befolkningen än enbart den del som studerats i studien. Resultaten bör 

kunna generaliseras till resterande äldre befolkning i Sverige då ett stort urval deltar i studien 

(n = 2 558), studien anses ha hög grad av validitet och reliabilitet samt att Västmanlands län 

inte skiljer sig särskilt mycket från resterande län i landet. Variabler som fysisk aktivitet och 

fysisk rörelseförmåga är fysiologiska och därför bör inte kulturella skillnader ha betydelse 

och därför kan resultatet delvis generaliseras till den äldre befolkningen i Norden och 

möjligtvis även Europa. Att generalisera resultatet till andra åldersgrupper anses inte möjligt 

då den äldre befolkningens BMI-värden inte överrensstämmer med resterande 

åldersgrupper, fysisk rörelseförmåga är i många fall sämre än resterande åldersgrupper samt 

att flera determinanter kan skilja sig mellan en 80åring och en 50åring. 

4.7.4 Objektivitet 

Neutralitet, objektivitet och distans till undersökningspersonerna är en del av den 

kvantitativa forskningen enligt Olsson och Sörensen (2011), vilket innebär att åsikter, 

attityder och förförståelse inte får påverka resultatet. I denna studie finns ingen möjlighet att 

detta påverkar datamaterialet i form av förförståelse eller attityder då ett redan utformat 

frågeformulär används. Vid tolkning av datamaterialet är det dock i detta fall viktigt att vara 

objektiv vilket utförts i största möjliga mån. 

4.8 Etiska överväganden 

Studien samt frågeformuläret Hälsa på lika villkor tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) 

krav för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning enligt de etiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vid Hälsa på lika villkor skickades ett informationsbrev ut där studiens deltagare kunde läsa 

om undersökningen bakgrund, syfte och om samarbetet mellan landstingen och Statens 

Folkhälsoinstitut samt att Statistiska Centralbyrån genomförde datainsamlingen. I 
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informationsbrevet fick deltagarna också ta del av att en del uppgifter hämtades från 

Statistiska Centralbyråns register samt att Statens Folkhälsoinstitut tog del av en 

avidentifierad datafil. Personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen togs upp i 

informationsbrevet samt upplysning om frivilligt deltagande. Samtyckeskravet tillgodoses 

genom att deltagarna själva väljer att delta då enkäten besvaras. I detta skede samtycker 

studiens deltagare att deras svar kompletteras med bakgrundvariabler och att materialet 

behandlas som nämnts i informationsbrevet. 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen utomstående ska kunna identifiera deltagarna i 

studien vilket tas till hänsyn då alla deltagare är anonyma. För att Statens Folkhälsoinstitut 

och Landstinget Västmanland ska kunna ta del av materialet har en avidentifierad datafil 

skickats till dem. Författaren av denna studie har inte möjlighet att genomföra statistiska 

analyser på det avidentifierade materialet då det omfattas av statistiksekretess, därför 

kommer författaren att tillsammans med personal på Landstinget Västmanland utföra 

dataanalyserna i en avidentifierad datafil. För att skydda deltagarnas konfidentialitet 

ytterligare har resultatet i undersökningen presenterats i gruppform där ingen individ kan 

pekas ut. Uppgifter som framkommit i denna studie kommer endast att använda i detta 

sammanhang och utifrån studiens syfte i hänsyn till nyttjandekravet. Både denna studie och 

enkäten Hälsa på lika villkor är också förenliga med principerna i Helsingsforsdeklarationen 

(WMA, 2013). Detta genom att berörda deltagares liv, hälsa, privatliv och värdighet skyddas i 

största mån. Riskerna för deltagarna i denna studie är små eftersom att inga medicinska 

försök görs på deltagarna. 

5 RESULTAT 

Resultatdelen presenteras utifrån studiens frågeställningar som inkluderar (1) sambandet 

mellan fysisk aktivitet och fetma; (2) sambandet mellan fysisk rörelseförmåga och fetma; (3) 

sambandet mellan BMI och psykiskt välbefinnande; samt (4) sambandet mellan BMI och 

högt blodtryck. I de två första frågeställningarna är fetma den beroende variabeln, det vill 

säga de undersöker huruvida fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga har en relation med 

fetma som utfall. I de två sista frågeställningarna är BMI en oberoende variabel och där dens 

relation till psykiskt välbefinnande och högt blodtryck som utfall studeras. Resultatet för 

varje enskild frågeställning börjar med en beskrivande del där antal och andelar presenteras, 

därefter en del med bivariata resultat i en ojusterad modell och därefter en del med 

multivariata resultat i en justerad modell. 
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5.1 Samband mellan fysisk aktivitet och fetma samt fysisk 

rörelseförmåga och fetma bland äldre 

Bland äldre över 65 år i Västmanlands län klassificerades 12 procent som underviktiga, 28 

procent som normalviktiga, 43 procent som överviktiga och 17 procent med fetma. Tabell 1 

presenterar andelen äldre med undervikt, normalvikt, övervikt respektive fetma uppdelat på 

fysisk aktivitet, fysisk rörelseförmåga samt confounders.  

 

Tabell 1. Antal (n) och andelar (%) med undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma indelat i 

oberoende variabler (fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga) och confounders (kön, ålder, 

kost och socioekonomisk status). 

 Under-
vikt 

Normal- 
vikt 

Över- 
vikt 

      
Fetma 

Skillnad 
(x2) 

           
p-värde 

Oberoende variabler       

   Fysisk aktivitet     47.17 <0.001 

      Fysiskt aktiv 156 (11) 443 (32) 584 (43) 183 (13)   
      Fysiskt inaktiv 116 (12)  222 (22) 432 (44) 221 (22)   
   Fysisk rörelseförmåga     55.96 <0.001 
       Har rörelseförmåga 222 (12) 574 (30) 830 (44) 265 (14)   
       Ej rörelseförmåga 51 (12) 95 (22) 166 (38) 124 (28)   
       
Confounders       
   Kön     50.13 <0.001 
       Kvinnor 182 (15) 334 (28) 446 (38) 223 (19)   
       Män 95 (8) 351 (29) 590 (48) 188 (15)   
   Ålder     46.64 <0.001 
       65-69 90 (11) 212 (26) 362 (44) 152 (19)   
       70-74 54 (8) 185 (29) 286 (44) 120 (19)   
       75-79 46 (11) 127 (30) 176 (41) 77 (18)   
       80-84 43 (14) 82 (27) 138 (45) 42 (14)   
       85 + 44 (20) 79 (36) 74 (34) 20 (9)   
   Kost     8.54 0.036 
       Goda kostvanor 26 (19) 36 (27) 53 (39) 20 (15)   
       Ej goda kostvanor 249 (11) 638 (28) 977 (43) 390 (17)   
   Socioekonomisk status     24.15 <0.001 
       Låg 88 (10) 227 (26) 392 (45) 166 (19)   
       Medel 111 (11) 315 (30) 434 (42) 184 (18)   
       Hög 76 (16) 682 (29) 204 (43) 57 (12)   

Note. x2 = chi²-värde. p = Engelska probibility vilket motsvarar signifikansvärde på svenska. 

Demografiska skillnader mellan BMI-kategorierna omfattade kön (chi² = 50.13, df = 3, p < 

0.001), ålder (chi² = 46.64, df = 12, p < 0.001) och socioekonomisk status (chi² = 24.15, df = 

6, p < 0.001). Fler kvinnor än män verkar vara underviktiga (15 procent mot 9 procent) och 

feta (19 procent mot 15 procent) medan fler män än kvinnor verkar vara överviktiga (48 

procent mot 38 procent). Det finns också en trend där andelen underviktiga ökar med 

stigande ålder samtidigt där andelen överviktiga och feta minskar med stigande ålder. 

Andelen med fetma verkar också vara lägre bland äldre med hög socioekonomisk status (12 

procent) jämfört med de med medel- samt låg socioekonomisk status (18 procent respektive 



 22  

19 procent). BMI-fördelningen skiljde sig signifikant i förhållande till alla confounders. Detta 

indikerar att de har ett samband med BMI vilket också berättigar att de inkluderas som 

confounders i de multivariata analyserna. 

Fördelningen av BMI-kategorierna skiljde sig signifikant åt när det gällde fysisk aktivitet 

(chi² = 47.17, df = 3, p < 0.001) och det är framförallt äldre som är fysiskt inaktiva som i 

större utsträckning har fetma än de som är fysiskt aktiva (22 procent mot 13 procent). Dessa 

skillnader indikerar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma.  

Tabell 2 presenterar ojusterade och justerade oddskvoter (OR) med 95 procent 

konfidensintervall. Den ojusterade oddskvoten är resultatet av den bivariata logistiska 

regressionsanalysen där sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma mäts. Den justerade 

oddskvoten är resultatet av den multivariata logistiska regressionsanalysen där sambandet 

mellan fysisk aktivitet och fetma beräknas när inflytande av confounders är justerat 

(kontrollerat) för, det vill säga när samvariationen mellan fysisk aktivitet och confounders är 

justerat för. 

 

Tabell 2. Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med fetma eller ej fetma som beroende 

variabel och fysisk aktivitet som oberoende variabel. 

              Ojusterad                Justerad 
 OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabel     
   Fysisk aktivitet (Referensgrupp) 1.00 --- 1.00 --- 
   Fysisk inaktivitet 1.85 1.50 – 2.30 2.04 1.63 – 2.56 
     
Confounders     
   Kön     
      Män (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Kvinnor   1.24 0.99 – 1.55 
   Ålder     
      65-69 (Referensgrupp)   1.00 --- 
      70-74   1.01 0.77 – 1.33 
      75-79   0.86 0.63 – 1.18 
      80-84   0.55 0.37 – 0.82 
      85 +   0.34 0.20 – 0.57 
   Kost     
      Goda kostvanor (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Ej goda kostvanor   1.19 0.72 – 1.99 
   Socioekonomisk status     
      Hög(Referensgrupp)   1.00 --- 
      Medel   1.52 1.10 – 2.10 
      Låg   1.72 1.23 – 2.40 

Note. OR = Engelska Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. N = 2 357 (92 procent). 

Den ojusterade oddskvoten visade att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma. 

Oddsen för att klassificeras som att ha fetma är 1.86 gånger större om individen är inaktiv än 

om individen är fysisk aktiv. Eftersom konfidensintervallet varierar mellan 1.50 och 2.30 så 

med 95 procent sannolikhet ligger det sanna oddset inom detta intervall. Eftersom 



 23  

sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma kan påverkas av andra faktorer, så kallade 

confounders, beräknades även justerade oddskvoter där inflytandet från dessa confounders 

justeras för. Den justerade oddskvoten (OR = 2.04, CI = 1.63 - 2.56) visade att sambandet 

mellan fysisk aktivitet och fetma kvarstår även när viktiga confounders har justerats för. När 

inflytandet från dessa confounders har kontrollerats för så har inaktiva en dubbel så stor 

sannolikhet för att klassificeras som att ha fetma än fysiskt aktiva. Denna oddskvot är 

statistiskt signifikant.  

Två viktiga sekundära fynd av den multivariata analysen är att sannolikheten för att drabbas 

av fetma efter 79 års ålder minskar eftersom oddskvoterna sjunker för ålderskategorin 80-84 

år (OR = 0.55, CI = 0.37-0.82) och ålderskategorin 85 år och äldre (OR = 0.34, CI = 0.20-

0.57). Oddskvoterna under 1.00 för dessa två ålderskategorier innebär att sannolikheten för 

fetma minskar i förhållande till den yngsta ålderskategorin. Sannolikheten för fetma ökar ju 

lägre socioekonomisk status som individen har. Har individen en medelhög socioekonomisk 

status så har den 1.52 gånger så högre sannolikhet för att klassificeras som fet jämfört med en 

individ som har hög socioekonomisk status (CI = 1.23 – 2.40). Motsvarande sannolikhet är 

1.72 gånger så hög om individen har en låg socioekonomisk status.  

 

Tabell 3. Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med fetma och ej fetma som beroende 

variabel och fysisk rörelseförmåga som oberoende variabel. 

              Ojusterad                Justerad 
 OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabel     
   Fysisk rörelseförmåga (Ref. grupp) 1.00 --- 1.00 --- 
   Nedsatt fysisk rörelseförmåga 2.55 1.99 -3.26 3.21 2.45 – 4.19 
     
Confounders     
   Kön     
      Män (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Kvinnor   1.20 0.96 – 1.51 
   Ålder     
      65-69 (Referensgrupp)   1.00 --- 
      70-74   0.92 0.70 – 1.22 
      75-79   0.77 0.55 – 1.07 
      80-84   0.46 0.30 – 0.69 
      85 +   0.24 0.13 – 0.41 
   Kost     
      Goda kostvanor (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Ej goda kostvanor   1.38 0.81 – 2.37 
   Socioekonomisk status     
      Hög (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Medel   1.49 1.07 – 2.07 
      Låg   1.71 1.21 – 2.40 

Note. OR = Engelska Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. N = 2 292 (87 procent). 
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BMI-kategorierna skiljde sig åt även när det gällde fysisk rörelseförmåga (chi² = 55.96, df = 

3, p < 0.001) och fler äldre med fetma har nedsatt rörelseförmåga (28 procent mot 14 

procent), vilket redovisas i Tabell 1. Dessa skillnader indikerar att det finns ett samband 

mellan fysisk rörelseförmåga och fetma, dock måste även detta samband testas genom en 

bivariat samt en multivariat logistisk regressionsanalys. Resultatet från den bivariata 

logistiska regressionsanalysen som genomförts för att undersöka samband mellan fysisk 

rörelseförmåga och fetma presenteras i en ojusterad modell samt resultatet från den 

multivariata logistiska regressionsanalysen presenteras i en justerad modell i Tabell 3. Den 

ojusterade oddskvoten visade att det finns ett samband mellan fysisk rörelseförmåga och 

fetma bland äldre. Oddsen för att klassificeras som att ha fetma är 2.55 gånger större om 

individen har nedsatt fysisk rörelseförmåga än om individen har fysisk rörelseförmåga. Med 

95 procent sannolikhet ligger denna oddskvot mellan 1.99 och 3.26. Den justerade 

oddskvoten (OR = 3.20, CI = 2.45 - 4.19) visade att sambandet mellan fysisk rörelseförmåga 

och fetma kvarstår även när viktiga confounders justerats för. Efter kontrollering för 

confounders har äldre med nedsatt fysisk rörelseförmåga över tre gånger så stor risk för att 

klassificeras som att ha fetma än äldre med fysisk rörelseförmåga. 

I linje med tabell 2 är ett viktigt sekundärt fynd av den multivariata analysen att 

sannolikheten för fetma ökar vid lägre socioekonomisk status. Äldre individer med en låg 

socioekonomisk status har 1.71 gånger högre sannolikhet att drabbas av fetma jämfört med 

en individ som har hög socioekonomisk status (CI = 1.21 – 2.40). Motsvarande odds är 1.49 

gånger så hög om individen har en medelhög socioekonomisk status. 

För att undersöka om sambandet mellan fysisk aktivitet och fetma samt fysiska rörelsehinder 

och fetma är unika samband eller om dessa kan fungera som confounders för varandra 

genomfördes en logistisk regressionsanalys med dessa variabler i samma modell (Tabell 4). 

Resultatet visade att ett samband fortfarande finns mellan dessa variabler och fetma trots 

justering för varandra. Oddsen att drabbas av fetma är något högre vid nedsatt fysisk 

rörelseförmåga (OR 2.83, CI 2.14 – 3.75) än vid fysisk inaktivitet (OR 1.63, CI 1.28 – 2.08) 

bland äldre. 
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Tabell 4. Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med fetma och ej fetma som beroende 

variabel och fysisk aktivitet samt fysisk rörelseförmåga som oberoende variabler. 

              Ojusterad                Justerad 
 OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabler     
   Fysisk aktivitet     
      Fysisk aktivitet (Referensgrupp) 1.00 --- 1.00 --- 
      Fysisk inaktivitet 1.48 1.17 – 1.87 1.63 1.28 – 2.08 
    Fysisk rörelseförmåga     
      Har rörelseförmåga (Ref. grupp) 1.00 --- 1.00 --- 
      Nedsatt fysisk rörelseförmåga 2.27 1.74 – 2.94 2.83 2.14 – 3.75 
     
Confounders     
   Kön     
      Män (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Kvinnor   1.19 0.95 – 1.50 
   Ålder     
      65-69 (Referensgrupp)   1.00 --- 
      70-74   0.95 0.72 – 1.26 
      75-79   0.74 0.53 – 1.03 
      80-84   0.42 0.28 – 0.65 
      85 +   0.21 0.12 – 0.37 
   Kost     
      Goda kostvanor (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Ej goda kostvanor   1.30 0.75 – 2.22 
   Socioekonomisk status     
      Hög (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Medel   1.44 1.03 – 2.01 
      Låg   1.65 1.17 – 2.32 

Note. OR = Engelska Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. N = 2 261 (88 procent). 

5.2 Samband mellan BMI och psykiskt välbefinnande bland äldre 

Fetma har i den tidigare resultatdelen undersökts som beroende variabel men i den 

resterande resultatdelen undersöks BMI som oberoende variabel för att undersöka 

sambandet med psykiska och fysiska hälsoutfall. 

Bland äldre i Västmanlands län klassificerades 89 procent som att ha psykiskt välbefinnande 

och 11 procent som att ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Tabell 4 presenterar andelen äldre 

med psykiskt välbefinnande respektive nedsatt psykiskt välbefinnande uppdelat på BMI och 

confounders. I denna tabell presenteras även skillnaderna i proportion presenterat som chi2-

värden med korresponderande p-värden. När p-värdet är mindre eller lika med 0.05 är 

skillnaderna andelen äldre med nedsatt psykiskt välbefinnande uppdelade på BMI och 

confounders statistiskt signifikanta. 

Det förekom skillnader i andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande angående ett flertal av 

studiens confounders inklusive fysisk aktivitet (chi2 = 31.09, df = 1, p < 0.001), fysisk 

rörelseförmåga (chi2 = 161.80, df = 1, p < 0.001), kön (chi2 = 5.19, df = 1, p = 0.023) och ålder 
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(chi2 = 15.95, df = 4, p = 0.003). Fler fysiskt inaktiva än aktiva verkar ha nedsatt psykiskt 

välbefinnande (15 procent mot 8 procent) samt att fler äldre med nedsatt fysisk 

rörelseförmåga än äldre med rörelseförmåga verkar ha nedsatt psykiskt välbefinnande (27 

procent mot 7 procent). Fler kvinnor verkar ha nedsatt psykiskt välbefinnande (12 procent) 

jämfört med män (9 procent). Det finns en trend att det psykiska välbefinnandet minskar 

med stigande ålder. Andelen med psykiskt välbefinnande skiljde sig inte vad gäller kost och 

socioekonomisk status. 

 

Tabell 5. Antal (n) och andelar (%) som har psykiskt välbefinnande eller nedsatt psykiskt 

välbefinnande indelat i oberoende variabler och confounders. 

 Psykiskt 
välbe-

finnande 

Nedsatt 
psykiskt 
välbe-

finnande 

Skillnad 
(x2) 

           
p-värde 

Oberoende variabler     

   BMI   14.32 0.003 

      Undervikt 239 (86) 38 (14) 
      Övervikt 624 (91) 58 (9)   
       Normalvikt 939 (91)  93 (9)   
       Fetma 352 (86) 58 (14)   
     
Confounders     
   Fysisk aktivitet   31.09 <0.001 
       Fysiskt aktiv 1334 (92) 112 (8)   
       Fysiskt inaktiv 891 (85) 154 (15)   
   Fysisk rörelseförmåga   161.80 <0.001 
       Har rörelseförmåga 1856 (93) 131 (7)   
       Ej rörelseförmåga 335 (73) 122 (27)   
   Kön   5.19 0.023 
       Kvinnor 1113 (88) 153 (12)   
       Män 1161 (91) 119 (9)   
   Ålder   15.95 0.003 
       65-69 773 (90) 84 (10)   
       70-74 619 (92) 53 (8)   
       75-79 396 (88) 52 (12)   
       80-84 282 (86) 46 (14)   
       85 + 204 (85) 37 (15)   
   Kost   0.73 0.393 
       Goda kostvanor 130 (87) 19 (13)   
       Ej goda kostvanor 2125 (89) 250 (11)   
   Socioekonomisk status   5.22 0.074 
       Låg 823 (88) 117 (12)   
       Medel 982 (90) 105 (10)   
       Hög 456 (91) 47 (9)   
 

När det gällde BMI så skiljde de olika kategorierna sig åt i psykiskt välbefinnande (chi2 = 

14.32, df = 3, p = 0.003) och det verkar som att fler äldre individer som har undervikt eller 

fetma (14 procent) har nedsatt psykiskt välbefinnande än individer som har normal- eller 

övervikt (9 procent) som redovisas i Tabell 5. Dessa skillnader indikerar att det finns ett 
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samband mellan psykiskt välbefinnande och BMI men för att testa detta samband gjordes en 

bivariat samt en multivariat logistisk regressionsanalys som mäter vart skillnaden finns samt 

styrkan på sambandet vilket redovisas i Tabell 6. 

Den ojusterade oddskvoten visade att det finns ett samband mellan undervikt och nedsatt 

psykiskt välbefinnande (OR 1.71, CI 1.50–2.30) samt mellan fetma och nedsatt psykiskt 

välbefinnande (OR 1.77, CI 1.20–2.61). Sambandet kan dock påverkats av confounders och 

därför beräknades även justerade oddskvoter som tagit hänsyn till dessa. Den justerade 

oddskvoten visade att det signifikanta sambandet mellan undervikt och nedsatt psykiskt 

välbefinnande (OR 1.61, CI 0.99-2.59) samt mellan fetma och nedsatt psykiskt välbefinnande 

(OR 1.18, CI 0.76-1.84) inte kvarstod när dessa confounders hade kontrollerats för. 

 

Tabell 6. Ojusterad och justerad logistisk regressionsanalys med psykiskt välbefinnande som beroende 

variabel och BMI som oberoende variabel. 

              Ojusterad                Justerad 
 OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabler     
   Undervikt 1.71 1.11 – 2.64 1.61 0.99 – 2.59 
   Normalvikt (Referensgrupp) 1.0 --- 1.0 --- 
   Övervikt 1.07 0.76 – 1.50 1.07 0.73 – 1.56 
   Fetma 1.78 1.20 – 2.61 1.18 0.76 – 1.84 
     
Confounders     
   Kön     
      Män (Referensgrupp)   1.0 --- 
      Kvinnor   1.25 0.93 – 1.69 
   Ålder     
      65-69 (Referensgrupp)   1.0 --- 
      70-74   0.72 0.48 – 1.07 
      75-79   0.99 0.64 – 1.49 
      80-84   0.82 0.51 – 1.33 
      85 +   0.88 0.50 – 1.43 
   Kost     
      Goda kostvanor (Referensgrupp)   1.0 --- 
      Ej goda kostvanor   0.98 0.53 – 1.83 
   Socioekonomisk status     
      Låg (Referensgrupp)   1.0 --- 
      Medel   1.11 0.73 – 1.68 
      Hög   0.99 0.66 – 1.49 
   Fysisk aktivitet     
      Fysiskt aktiv (Referensgrupp)   1.0 --- 
      Fysiskt inaktiv   1.31 0.99 – 1.79 
   Fysisk rörelseförmåga     
      Har rörelseförmåga   1.0 --- 
      Ej rörelseförmåga   4.63 3.33 – 6.44 

Note. OR = Engelska Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. N = 2 401 (94 procent). 
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Ett viktigt bifynd i den justerade modellen är att oddsen för nedsatt psykiskt välbefinnande är 

4.63 gånger större för äldre individer med nedsatt fysisk rörelseförmåga (CI 3.33–6.44) 

jämfört med individer med fysisk rörelseförmåga. Resterande confounders hade inget 

signifikant samband med psykiskt välbefinnande. 

5.3 Samband mellan BMI och högt blodtryck bland äldre 

Nu har BMI presenterats i relation till det psykiska hälsoutfallet psykiskt välbefinnande 

bland äldre och nedan presenteras BMI i relation till det fysiska hälsoutfallet högt blodtryck. 

Bland äldre över 65 år i Västmanlands län hade 50 procent högt blodtryck. 

 

Tabell 7. Antal (n) och andelar (%) med högt blodtryck eller ej högt blodtryck indelat i beroende 

variabler och confounders. 

 Ej högt 
blodtryck 

Högt 
blodtryck 

Skillnad 
(x2) 

           
p-värde 

Oberoende variabler     

   BMI   91.38 <0.001 

       Undervikt 184 (69) 81 (31)  
       Normalvikt 360 (54) 304 (46)   
       Övervikt 500 (50) 506 (50)   
       Fetma 130 (33) 266 (67)   
     
Confounders     
   Fysisk aktivitet   40.85 <0.001 
       Fysiskt aktiv 783 (56) 619 (44)   
       Fysiskt inaktiv 429 (43) 577 (57)   
   Fysisk rörelseförmåga   27.23 <0.001 
       Har rörelseförmåga 1025 (53) 912 (47)   
       Ej rörelseförmåga 174 (39) 270 (61)   
   Kön   2.54 0.111 
       Kvinnor 593 (48) 636 (52)   
       Män 634 (52) 598 (48)   
   Ålder   43.80 <0.001 
       65-69 485 (58) 349 (42)   
       70-74 323 (50) 330 (50)   
       75-79 200 (46) 236 (54)   
       80-84 124 (41) 182 (59)   
       85 + 95 (41) 137 (59)   
   Kost   0.11 0.737 
       Goda kostvanor 73 (51) 69 (49)   
       Ej goda kostvanor 1148 (50) 1150 (50)   
   Socioekonomisk status   42.91 <0.001 
       Låg 393 (44) 509 (56)   
       Medel 527 (50) 526 (50)   
       Hög 303 (62) 186 (38)   
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Tabell 7 presenterar andelen med högt blodtryck respektive de som inte hade högt blodtryck 

uppdelat på BMI kategorierna och studiens confounders . Fler äldre individer som är fysiskt 

inaktiva har högt blodtryck jämfört med individer som är fysiskt aktiva (57 procent mot 44 

procent). Fler äldre individer som har nedsatt fysisk rörelseförmåga har högt blodtryck (61 

procent) jämfört med äldre individer som har rörelseförmåga (47 procent). Dessutom verkar 

det finnas en trend där andelen med högt blodtryck ökar med stigande ålder samt minska 

med högre socioekonomisk status. Skillnader i fördelningen av studiens confounders testat 

av chi2-test visade att fler fysiskt inaktiva (chi2 = 91.38, df = 1, p < 0.001) samt fler med 

nedsatt fysisk rörelseförmåga (chi2 = 40.85, df = 1, p < 0.001) har högt blodtryck. Vidare 

finns det en skillnad i ålder (chi2 = 43.80, df = 3, p < 0.001) och socioekonomisk status (chi2 

= 42.91, df = 2, p <0.001).  

 

Tabell 8. Ojusterad logistisk regressionsanalys med högt blodtryck som beroende variabel BMI som 

oberoende variabel. 

              Ojusterad                Justerad 
 OR 95 % CI OR 95 % CI 
Oberoende variabler     
   Undervikt 0.54 0.39 – 0.73 0.49 0.35 – 0.67 
   Normalvikt (Referensgrupp) 1.00 --- 1.00 --- 
   Övervikt 1.24 1.01 – 1.51 1.23 0.99 – 1.52 
   Fetma 2.49 1.90 – 3.25 2.37 1.79 – 3.13 
     
Confounders     
   Kön     
      Män (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Kvinnor   1.11 0.93 – 1.33 
   Ålder     
      65-69 (Referensgrupp)   1.00 --- 
      70-74   1.38 1.10 – 1.72 
      75-79   1.59 1.23 – 2.05 
      80-84   2.05 1.51 – 2.80 
      85 +   1.87 1.30 – 2.68 
   Kost     
      Goda kostvanor (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Ej goda kostvanor   0.86 0.59 – 1.27 
   Socioekonomisk status     
      Låg (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Medel   1.66 1.30 – 2.13 
      Hög   1.52 1.20 – 1.93 
   Fysisk aktivitet     
      Fysiskt aktiv (Referensgrupp)   1.00 --- 
      Fysiskt inaktiv   1.45 1.20 – 1.75 
   Fysisk rörelseförmåga     
      Har rörelseförmåga (Ref. grupp)   1.00 --- 
      Ej rörelseförmåga   1.05 0.82 – 1.34 

Note. OR = Engelska Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. N = 2 197 (86 procent). 
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När det gällde BMI kategorierna steg andelen med högt blodtryck vid ökande kroppsvikt. 

Denna skillnad är också signifikant (chi2 = 91.38, df = 3, p < 0.001). Denna skillnad pekar på 

att det finns ett samband mellan BMI och högt blodtryck bland äldre men även i detta fall 

kan viktiga confounders påverka resultatet och därför genomfördes bivariata och 

multivariata logistiska regressionsanalyser där dessa kontrollerades för. 

Den ojusterade oddskvoten i Tabell 8 visar att sannolikheten för att drabbas av högt 

blodtryck ökar med ökad kroppsvikt. Undervikt har en viss skyddande effekt mot högt 

blodtryck (OR 0.54, CI 0.39 – 0.73) jämfört med normalvikt. För en överviktig äldre individ 

är oddsen att drabbas av högt blodtryck 1.24 gånger högre (CI 1.01 – 1.51) samt för en äldre 

individ med fetma är oddsen 2.49 gånger högre (CI 1.90 – 3.25) än för en normalviktig 

individ. Vid undersökning ifall confounders påverkat resultatet genomfördes en multivariat 

logistisk regressionsanalys. Efter justering för confounders visade resultatet att sambandet 

mellan BMI och högt blodtryck kvarstår, dock endast mellan undervikt och högt blodtryck 

samt fetma och högt blodtryck. Sannolikheten att drabbas av högt blodtryck är lägre för 

underviktiga individer (OR 0.49, CI 0.35-0.67) än normalviktiga. Risken för äldre individer 

med fetma är 2.37 gånger större att drabbas av högt blodtryck (CI 1.79 - 3.13) jämfört med 

normalviktiga. 

Viktiga sekundära fynd av den multivariata analysen är att sannolikheten för att drabbas av 

högt blodtryck ökar med åldern fram till 85 års ålder. I ålderskategorin 80-84 års ålder är 

sannolikheten att drabbas av högt blodtryck dubbelt så hög (OR 2.05, CI 1.51 - 2.80) än i den 

yngsta ålderskategorin. Dessutom är sannolikheten att drabbas av högt blodtryck högre 

bland äldre individer som är fysiskt inaktiva (OR 1.45, CI 1.20 - 1.75) än äldre individer som 

är fysiskt aktiva. 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur riskfaktorerna fysisk aktivitet och fysisk 

rörelseförmåga var associerad med fetma bland äldre i Västmanland samt hur BMI var 

relaterad med hälsoutfallen psykiskt välbefinnande och högt blodtryck. Huvudresultaten 

visar att båda determinanterna fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga har ett samband 

med fetma. Fetma däremot har inget självständigt samband med hälsoutfallet psykiskt 

välbefinnande. Istället var det fysisk rörelseförmåga som var relaterad till psykiskt 

välbefinnande. Dock var BMI associerad med hälsoutfallet högt blodtryck bland äldre i 

Västmanland. 



 31  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av ansats och studiedesign 

Kvantitativ ansats har flera fördelar, bland annat att en stor grupp individer kan delta i 

undersökningen, att deltagarna kan välja att svara på enkäten när som helst samt att 

påminnelser kan skickas ut för att öka deltagandet (Olsson & Sörensen, 2011). Valet av 

kvantitativ metod gav ett stort urval av den äldre befolkningen i Västmanland som 

möjliggjorde att samband kunde studeras. För att ytterliga belysa hur fysisk aktivitet och 

fysisk rörelseförmåga hänger samman med fetma samt hur BMI är relaterat till psykiska och 

fysiska hälsoutfall kunde en så kallad ”mixed method” valts som integrerar kvantitativ metod 

med kvalitativ metod (Creswell & Clark, 2006). Studien hade då fått en större förståelse om 

hur dessa samband upplevs och tolkas av äldre.  

Att använda tvärsnittsstudie anses vara det bästa alternativet utifrån syftets utformning då 

både determinanter för fetma samt hälsoutfall av BMI undersöks. Detta bidrog till att flera 

äldre individer hade möjlighet att delta i studien samt att flera samband kunde undersökas 

samtidigt. Att dessutom använda en tidigare konstruerad och validerad enkät ökar dessutom 

validiteten även i denna studie. En stor begränsning i tvärsnittsstudien är att kausala 

slutsatser inte kan dras eftersom denna studietyp undersöker sina deltagare vid ett enstaka 

tillfälle och tidsföljden mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln då inte 

kan fastställas (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). Även om det finns en logik bakom att 

fysisk inaktivitet och nedsatt fysisk rörelseförmåga leder till övervikt och fetma med tanke på 

att äldres energiförbrukning inte är lika hög som de som är fysiskt aktiva så skulle det kunna 

vara tvärtom, att äldre med fetma förhindrar deras förmåga till fysisk aktivitet respektive 

bidrar till att deras rörelseförmåga är begränsad. Denna bakvända logik är också tillämpbar 

vid psykiskt välbefinnande att de äldre med nedsatt psykiskt välbefinnande inte heller rör sig 

lika mycket och att deras BMI därför ökar. Dock är den inte lika tillämpbar på högt blodtryck 

då det är mer osannolikt att det höga blodtrycket bidrar till att deras BMI ökar. Ett annat 

problem i tvärsnittsstudier kan vara bortfallet som kan utgöra ett hot för generaliserbarheten 

(Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). Bortfallet i denna studie diskuteras också mer i 

detalj nedan.  

6.1.2 Bortfall 

Att studera bortfall i en studie samt dess påverkan på resultatet är viktigt (Bonita, Beaglehole 

& Kjellström, 2006). Lindén-Boström och Persson (2013) har gjort en bortfallsanalys på en 

folkhälsoenkätundersökning som visar att de med sämre hälsa i större utsträckning inte 

svarar samt att fler kvinnor än män samt de med högre utbildning i större utsträckning 

svarar. Den äldre befolkningen är generellt bättre på att svara i enkätundersökningar, dock är 

det fler i åldern 65-79 år jämfört med 80 år och högre som svarar. Lindén-Boström och 

Persson (2013) hävdar i studien att det är tveksamt om det går att lita på resultat från 

folkhälsoenkäter med ett svarsbortfall på ≥40 procent. Med dessa resultat i åtanke kan 

resultatet i denna undersökning tänka påverkas av att fler med sämre hälsa, möjligtvis som är 

fysiskt inaktiva, har nedsatt fysisk rörelseförmåga, nedsatt psykiskt välbefinnande samt högt 
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blodtryck valt att inte besvara enkäten. Om detta är fallet har detta inte påverkat resultatet då 

det trots detta visar sig att det finns skillnader i BMI vad gäller dessa variabler. Om fler med 

sämre hälsa, fysiskt inaktiva, med nedsatt fysisk rörelseförmåga, nedsatt psykiskt 

välbefinnande samt högt blodtryck hade besvarat undersökningen så hade styrkan i 

sambandet med BMI troligtvis ökat. En styrka i undersökningen är att svarsfrekvensen är 67 

procent. Troligtvis är det fler i den lägre åldersgruppen (65-79 år) än den äldre åldergruppen 

(80+ år) vilket kan ha en liten betydelse på resultatet då det antagligen är fler med nedsatt 

rörelseförmåga i den äldre åldersgruppen. De som inte svarat på enkäten kan dessutom ha en 

sjukdom, vara inlagda på sjukhus eller behöva hjälp för att besvara enkäten på grund av till 

exempel blindhet. 

6.1.3 Val av analysmetod 

Orsaken till att använda chi²-test var att i ett första skede skapa en inblick i skillnader i 

populationen (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). På detta sätt skapades en uppfattning 

om populationen samt potentiella confounders. Dock ansågs det intressant att undersöka 

mellan vilka grupper dessa skillnader fanns samt styrkan på sambanden vilket gjordes via en 

logistisk regressionsanalys. Att dela upp analyserna i en ojusterad och en justerad gjordes för 

att kunna jämföra vilken betydelse confounders har i detta fall. I och med detta kunde de 

enligt Spenderei (2013) oberoende variablerna analyseras samtidigt som effekten av 

confounders reducerades. Om inte en justerad och en ojusterad analys genomförts hade inte 

resultatet att nedsatt fysisk rörelseförmåga troligtvis är en bakomliggande confounder för 

sambandet mellan BMI och psykiskt välbefinnande hittats. 

Kategorisering av BMI-skalan kan möjligtvis påverkat resultatet då det kan skilja sig även 

inom kategorierna. Att förvandla en kontinuerlig variabel som BMI från grunden är till en 

kategorisk variabel medför att powern, det vill säga förmågan att hitta statistiska skillnader, 

minskar eftersom variabelns varians (spännvidd) minskar. Denna minskning av power är 

speciellt känslig vid multivariata analyser eftersom flera samband analyseras samtidigt. Dock 

är studiens stora urval (n = 2 558) tillräcklig för att denna power-minskning endast 

marginellt skulle förändra studiens resultat.  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Ett problem som kan uppstå vid en självrapporterad retrospektiv enkät, som Hälsa på lika 

villkor, är enligt Hassan (2006) minnesfel. Detta innebär en enkät som är baserad på vad 

respondenten har kunskap om och minns om olika hälsoproblem och inte på resultat från 

journaler eller kliniska intervjuer vilket kan resultera i antingen under- eller 

överrapportering. Enkätfrågan angående högt blodtryck (Bilaga 1, fråga 11d) är ett exempel 

på självrapporterad fråga där många individer möjligtvis svarat nej då de inte fått en diagnos 

på högt blodtryck, dock menar Oksanen med flera (2010) att det ändå är ett ganska bra mått 

på högt blodtryck. Resterande frågor handlar främst om de senaste veckorna eller ett 

genomsnittsvärde på nuvarande hälsotillstånd vilket inte bör påverka resultatet särskilt 

mycket. Självrapporterade poster kan dessutom vara svåra att validera. Dessa mått har dock 

använts i tidigare undersökningar i Sverige och anses därför tillförlitliga och jämförbara. Att 
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mäta exempelvis deltagarens rörelseförmåga vid ett möte i en fall-kontrollstudie skulle ge 

ökad validitet, men vid en sådan typ av studie kan inte flera exponeringar och utfall mätas vid 

ett enskilt tillfälle. 

BMI är ett omdiskuterat mått och främst vid självrapportering av längd och vikt. Det finns 

forskning som visar att självrapporterad längd och vikt inte är tillförlitligt då vikten vanligtvis 

underskattas och längden överskattas (Gorber, Tremblay, Moher & Gorber, 2007), dessutom 

finns det forskning som visar att äldre personer vanligtvis överskattar sin längd och vikt 

(Kuskowska-Wolk, Karlsson, Stolt & Rössner, 1989; Stewart, 1982; Stewart, Jackson, Ford & 

Beaglehole, 1987; Palta, Prineas, Berman & Hannan, 1982; Roberts, 1995). Valet att använda 

BMI som mätmetod anses i detta fall som det enda fungerade valet då mätning av längd och 

vikt bör ske av forskaren vilket inte är möjligt vid enkätstudie. BMI-värdena för undervikt har 

anpassats till den äldre befolkningen. Valet att använda BMI-värden som är anpassade efter 

den äldre befolkningen istället för de gränsvärden som använda för hela den vuxna 

befolkningen har troligtvis påverkat resultatet till viss del då fler till antalet hamnar i 

underviktskategorin. Valet gjordes för att Swedish Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (2006) menar att äldres BMI skiljer sig från resterande befolkning gällande 

undervikt. Normalvikt har i denna undersökning BMI-värdena mellan 22 och 24 vilket kan 

skilja sig från tidigare forskning som använder sig av WHO’s (2000) gränsvärden. 

Resterande gränsvärden är detsamma som WHO’s (2000) definition. 

Användandet av IPAQ för att mäta fysisk aktivitet samt GHQ12 för att mäta psykiskt 

välbefinnande ses som en styrka i denna undersökning då det är validerade instrument som 

används i både nationella och internationella studier. Detta innebär att resultatet kan 

jämföras med tidigare studier inom området. Fysisk aktivitet och kost är viktiga för 

viktnedgång eller viktuppgång då det är de faktorer som påverkar energibalansen (Bouchard 

& Tremblay, 1997). För att mäta kost i denna undersökning mäts intag av frukt och bär samt 

grönsaker och rotfrukter vilket inte är tillräckligt för att mäta goda matvanor. Dessutom är 

gränsvärdet högt vilket resulterar i att endast en liten grupp av de äldre uppnår goda 

kostvanor. I sin tur leder detta till att kost inte har någon signifikant påverkan på sambandet 

mellan BMI och variablerna i denna undersökning vilket troligtvis hade haft stor påverkan 

vid bättre mätmetod för kost. 

Sammanfattningsvis kan validiteten i studien bedömas som hög. Reliabiliteten anses också 

hög då frågeformulärets frågor är granskade och justerade vid behov för varje år. 

Generaliserbarheten hade ökat vid breddande av datamaterialet, exempelvis genom att ta del 

av data från Hälsa på lika villkor i närliggande län. Detta ansågs dock inte nödvändigt 

eftersom svarsfrekvensen bland äldre i Västmanland var så pass hög (67 procent) att 

eventuella statistiskt signifikanta samband var möjliga att finna. Att vara objektiv är viktigt 

vid tolkning av datamaterialet vilket utförts genom att slutsatser endast dragits utifrån 

analysernas resultat tillsammans med jämförelser mellan denna studies resultat och resultat 

från tidigare studier. 
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6.1.5 Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är dess svarsfrekvens på 67 procent. Att använda metoden 

tvärsnittsstudie i form av tidigare enkätinsamling i Västmanland har bidragit till att studien 

har ett hyfsat stort urval (n = 2 558). Dock är studien begränsad till nationella sammanhang i 

Sverige och i Västmanland vilket begränsar generaliseringen av resultatet till andra 

populationer utanför Sverige. 

Att använda det redan konstruerade frågeformuläret Hälsa på lika villkor ses som en styrka 

då det är ett välkänt formulär som använts i flera nationella undersökningar. Därtill har 

frågorna kontrollerats av mätteknisk expertis. Flera validerade mätinstrument används i 

enkäten vilket också är en styrka.  

Den största svagheten med studien är att en tvärsnittsstudie inte tar hänsyn till tidsaspekten. 

Detta betyder att orsakssamband inte kan konstateras. Orsakssamband kallas även kausalitet 

vilket innebär att riskfaktorn orsakar sjukdomen (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006). 

Detta går inte att mäta med tvärsnittsstudie då determinanten måste inträffa före 

sjukdomens utbrott i tid och en denna typ av metod mäter exponering och utfall vid samma 

tidpunkt. Detta påverkar inte resultatet men det kan ha betydelse för slutsatserna då det inte 

är möjligt att avgöra vad som orsakar vad. Sjukdomsorsaker mäts bäst i form av 

kohortstudier då orsakssamband kan studeras. Vid en kohortstudie följs enligt Bonita, 

Beaglehole och Kjellström (2006) grupper av sjukdomsfria individer över tid för att efter en 

viss tidsram följa upp individerna. På detta sätt undersöks hur exponering och icke-

exponering av en viss variabel bidrar till sjukdom vilket innebär att orsakssamband kan 

undersökas. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Samband mellan fysisk aktivitet och fetma samt fysisk rörelseförmåga och fetma bland 

äldre 

Resultatet från denna studie visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma 

bland äldre även när sambandet kontrollerats för kön, ålder, kost och socioekonomisk status, 

som är viktiga confounders i detta fall. Den justerade oddskvoten visar att oddsen för att 

klassificeras som fet är 2.04 gånger större om den äldre individen är inaktiv än om individen 

är aktiv.  Tidigare studier som undersökt andra populationsgrupper än äldre har också 

påvisat att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fetma (Brach m.fl., 2004; 

Fransesco m.fl., 2005). Denna studie kompletterat den tidigare forskningen genom att 

demonstrera att detta samband även finns bland äldre vilket betonar vikten av att hela den 

vuxna befolkningen är i behov av fysisk aktivitet för att förebygga fetma. Denna studie visar 

också att sannolikheten för fetma minskar efter 79 års ålder jämfört med den yngsta 

ålderskategorin i studien som är 65-69 år. Denna minskade förekomst av fetma med stigande 

ålder skulle kunna förklaras av att motsatsen till fetma, det vill säga undervikt, ökar vid högre 

ålder vilket förmodligen beror på den muskelnedbrytning som en högre ålder medför 
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(Johansson m.fl., 2009). Det finns bristfällig forskning om vad denna undervikt bland äldre 

har för hälsoeffekter utöver dödlighet (Sullivan m.fl., 2004; Locher m.fl., 2007) samt att det 

kan leda till undernäring (Johansson m.fl., 2009). 

Fysisk aktivitet har en tydlig koppling till både fysisk rörelseförmåga och fetma enligt tidigare 

forskning (Sulander m.fl., 2004; Brach m.fl., 2004). Denna studie visar att bland de äldre 

med fetma så är det betydligt fler som har en nedsatt fysisk rörelseförmåga jämfört med de 

äldre utan fetma (28 procent respektive 14 procent). De äldre med nedsatt fysisk 

rörelseförmåga har också en 3.21 gånger så högt odds för att ha fetma än äldre som inte har 

nedsatt rörelseförmåga. Detta resultat stämmer överens med en tidigare studie som har 

gjorts bland amerikaner där en sämre rörelseförmåga var relaterat till fetma (Chen & Guo, 

2008). Detta kan bero på att de äldre med nedsatt fysisk rörelseförmåga är betydligt mindre 

fysiskt aktiva vilket Fransesco med flera (2005) har påvisat. Resultatet från undersökningen i 

denna studie visar att fysisk aktivitet även är viktigt för den äldre befolkningen för att minska 

risken för fetma. Dessutom att spelar fysisk rörelseförmåga en betydande roll för äldre då det 

krävs rörelseförmåga för att kunna utföra fysisk aktivitet. 

Den ökade fetman bland äldre som är fysiskt inaktiva respektive som har en nedsatt 

förelseförmåga kan tolkas utifrån Strassner (2012) som visar i en modell fysisk aktivitets 

påverkan på viktökning och fetma (Figur 2). Denna modell påstår att ökad nivå av fysisk 

aktivitet leder till ökad total energiförbrukning och minskad fettmassa vilket i sin tur även 

minskar fetman bland befolkningen. Modellen kan härledas även till den äldre befolkningen 

enligt resultatet i denna undersökning då det även finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och fetma bland den äldre befolkningen. Detsamma gäller fysisk rörelseförmåga då det finns 

ett tydligt samband mellan dessa två determinanter. Utan den fysiska rörelseförmågan kan 

inte fysisk aktivitet utföras således bidrar fysisk rörelseförmåga till minskad fysisk aktivitet 

och på det sättet bidrar även det till fetma. Resultatet att fysisk inaktivitet och nedsatt fysisk 

rörelseförmåga ökar risken för fetma styrks även av The theoretical model of obesity 

development and consequences (Figur 1) som liknande Strassner (2012) innehåller ett parti 

som innebär att fysisk inaktivitet samt ohälsosam kost är de faktorer som bidrar till 

energiobalans vilket i sin tur leder till viktökning och fetma (Bouchard & Tremblay, 1997). 

6.2.2 Samband mellan BMI och psykiskt välbefinnande bland äldre 

Resultatet visar att nedsatt fysisk rörelseförmåga, och inte BMI i sig, har ett signifikant 

samband med nedsatt psykiskt välbefinnande bland den äldre befolkningen i Västmanland. 

Enligt resultatet ökar oddsen för nedsatt psykiskt välbefinnande med 4.63 gånger vid nedsatt 

fysisk rörelseförmåga bland äldre över 65 år. Detta är ett viktigt resultat som tidigare studier 

ej undersökt eller upptäckt förutom Pi-Sunyer (2002) som i en studie visat att nedsatt fysisk 

rörelseförmåga ökar risken för minskad livskvalitet samt fetma, dock ej endast bland den 

äldre befolkningen. Flera tidigare forskningsstudier inom området visar på ett samband 

mellan psykiskt välbefinnande och undervikt samt fetma (Lopez m.fl., 2010; Kelly m.fl., 2011; 

Brandheim, 2013), dock har dessa studier inte kontrollerat för rörelseförmåga. Denna studie 

visade också på ett samband mellan psykiskt välbefinnande och fetma samt psykiskt 

välbefinnande och undervikt i den ojusterade modellen (Tabell 5). Molarius med flera (2009) 

fann att det finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och undervikt. Dock användes 
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det olika definitioner för undervikt i studien jämfört med denna och resultatet baserades på 

hela den vuxna befolkningen och inte endast de äldre. Denna studie visar nya upptäckter 

gällande psykiskt välbefinnande då det inte är undervikt eller fetma i sig som ger nedsatt 

psykiskt välbefinnande utan fysiska rörelsehinder som har den största påverkan. Att 

samband mellan psykiskt välbefinnande och undervikt samt fetma påvisas i en ojusterad 

modell kan förklaras av att fler med fetma har nedsatt fysisk rörelseförmåga. Detta resultat 

visar vikten i att fokusera på den fysiska rörelseförmågan bland äldre för att öka det psykiska 

välbefinnandet.  

The theoretical model of obesity development and consequences som är utvecklad av 

Bouchard och Tremblay (1997) beskriver determinanter och utfall av övervikt (Figur 1) och 

betraktar psykologiska faktorer som en orsak till uppkomst av övervikt och fetma. 

Anledningen till att psykologiska faktorer kan vara en riskfaktor är att det är styrande del av 

individens beteende vilket i sin tur påverkar individens levnadsvanor såsom fysisk inaktivitet 

och ohälsosam kost. Resultatet i denna studie visar dock att det är fysisk rörelseförmåga, det 

vill säga en fysiologisk faktor, som har ett samband med psykiskt välbefinnande. Detta kan i 

sin tur leda till övervikt och fetma. Enligt modellen kan detta förklaras av att både 

fysiologiska faktorer samt psykologiska faktorer påverkar individens intag av kost och mängd 

fysisk aktivitet. 

6.2.3 Samband mellan BMI och högt blodtryck bland äldre 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan BMI och högt blodtryck (Praso 

m.fl., 2012; Jackson, Herber-Gast & Brown, 2014; Kearns m.fl., 2014; Hu m.fl., 2003). De 

tidigare studierna använder i huvudsak hela befolkningen som urvalsgrupp och därför ansågs 

det angeläget att undersöka ett eventuellt samband särskilt bland den äldre befolkningen. 

Resultatet visar signifikanta samband mellan BMI och högt blodtryck . Detta är viktigt då 

högt blodtryck är den vanligaste långvariga sjukdomen bland äldre. Andelen med högt 

blodtryck ökar både med åldern (59 procent i åldersgruppen 85+ år respektive 42 procent i 

åldersgruppen 65-69 år) samt med vikten (67 procent med fetma respektive 31 procent med 

undervikt) vilket stärker vikten att förebygga fetma bland äldre ytterligare. Detta resultat 

styrks av Ostchega, Dillon, Hughes, Carroll och Yoon (2007) som menar att andelen med 

högt blodtryck ökar med åldern samt med högre BMI bland personer över 60 år. Att vara 

underviktig jämfört med normalviktig kan till och med ha en skyddande effekt mot högt 

blodtryck bland äldre. Denna studie kompletterat den tidigare forskningen genom att 

markera att sambandet mellan övervikt och högt blodtryck även finns bland den äldre 

befolkningen och att fysisk aktivitet har samband med högt blodtryck i denna grupp. 

Detta resultat kan förstås utifrån Bouchard och Tremblay (1997) som i sin modell om 

övervikts orsaker och konsekvenser menar att energiobalans leder till viktuppgång som i sin 

tur leder till riskfaktorer såsom högt blodtryck. Enligt modellen kan detta på lång sikt öka 

risken för dödlighet. 
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6.2.4 Praktisk tillämpning för folkhälsovetenskapen 

Resultaten i undersökningen är viktiga för folkhälsovetenskapen då det bidrar till mer 

kunskap om den äldre befolkningens hälsa. Denna kunskap är betydelsefull både för 

befolkningen som har ansvar över sin egen hälsa samt för samhället som bör göra 

samhällsanpassningar för att öka den fysiska aktiviteten. Idag är samhället byggt för att 

befolkningen ska ta hissen, rulltrappan och bilen, vilket är positivt på flera sätt men samtidigt 

en trolig orsak till minskad fysisk aktivitet, möjligtvis bidragande till nedsatt fysisk 

rörelseförmåga samt ökad fetma. 

I framtiden kommer en så stor del av befolkningen tillhöra de äldre att det kan skapa en del 

problem. De äldre kommer eventuellt bli både fetare, ha lägre psykiskt välbefinnande samt 

att fler drabbas av högt blodtryck och är därför viktiga delar att ta tag i innan det är för sent. 

Ökad fetma bland äldre kommer dessutom generera i ökade sjukvårdskostnader, brist på 

vårdplatser med mera. 

Alla resultat kring BMI bland äldre i denna undersökning går att koppla till fysisk aktivitet. 

Detta genom att både fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga har en koppling till fetma 

bland äldre. Samtidigt hör fysisk aktivitet och fysisk rörelseförmåga ihop på flera sätt, bland 

annat att båda två handlar om att öka energiomsättningen i kroppen. För att vara tillräckligt 

fysiskt aktiv krävs det fysisk rörelseförmåga. Det är därför inte förvånande att båda dessa 

variabler är kopplade till fetma bland äldre. Dessutom ökar risken för nedsatt psykiskt 

välbefinnande vid nedsatt fysisk rörelseförmåga som i tredje hand är kopplat till både 

undervikt och fetma. Högt blodtryck har också ett samband med fetma bland äldre som kan 

förebyggas via fysisk aktivitet. Genom att öka den fysiska aktivitetsnivån ökar 

energiomsättningen vilket kan minska risken för både nedsatt fysisk rörelseförmåga och 

fetma. Minskad risk för nedsatt fysisk rörelseförmåga kan i sin tur minska risken för nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Minskad risk för fetma kan minska risken för högt blodtryck. 

För att öka de äldres aktivitetsmängd kan olika återgärder för pensionärer utnyttjas genom 

att riktas in på lättare fysisk aktivitet och vardagsmotion. Det är också viktigt att arbeta ur ett 

arenaperspektiv och anpassa samhället för de äldre på ett sätt som ökar möjligheten att välja 

ett aktivt liv. Det räcker dock inte med att öka aktivitetsnivån bland den äldre befolkningen. I 

detta fall krävs hälsofrämjande och förebyggande arbete även tidigare eftersom att bevarad 

fysisk rörelseförmåga är viktig för att kunna vara fysiskt aktiv.  

6.3 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått under studiens gång. Hälsa på lika villkor är en 

undersökning som uppfyller de etiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2011) i hög 

utsträckning. För att uppfylla kraven även i denna undersökning har inget datamaterial 

lämnats ut till författaren. De statistiska analyserna genomfördes i samarbete med personal 

på Landstinget i Västmanland i en avidentifierad datafil. Dessutom redovisas resultatet i 

grupp vilket innebär att ingen utomstående har möjlighet att identifiera deltagarna i studien. 
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6.4 Behov av ytterligare forskning 

För att utvidga resultatet till övriga Sverige samt Europa skulle det behövas ytterligare 

forskning inom ämnet BMI bland äldre. Då fysisk aktivitet är en viktig förebyggande faktor i 

detta fall vore det intressant att komplettera denna studie med forskning om hur den fysiska 

aktiviteten bland den äldre befolkningen kan öka. Dessutom behövs det mer forskning kring 

undervikt bland äldre då den i dagens läge är bristfällig, bland annat vad som orsakar 

undervikt bland äldre samt vilka hälsoutfall det kan leda till. Framtida studier bör ha ett 

nationellt eller internationellt urval som kan generaliseras till en större del av den äldre 

befolkningen. Longitudinella studier som kan ge information om kausala samband, 

exempelvis kohortstudie eller fall-kontrollstudie, behövs också.  

7 SLUTSATSER 

 Risken att drabbas av fetma är två gånger större om individen är fysiskt inaktiv än om 

individen är aktiv bland den äldre befolkningen i Västmanland. Sannolikheten för 

fetma minskar efter 79 års ålder. 

 Betydligt fler äldre i Västmanland som har nedsatt fysisk rörelseförmåga har fetma. 

Oddsen för att drabbas av fetma bland äldre med nedsatt fysisk rörelseförmåga är 

3.21 gånger större än bland äldre individer med fysisk rörelseförmåga. 

 Det finns ett U-format samband mellan BMI och psykiskt välbefinnande. Psykiskt 

välbefinnande var förknippad med undervikt och fetma, dock är nedsatt fysisk 

rörelseförmåga förmodligen en bakomliggande confounder i detta fall. Oddsen för 

nedsatt psykiskt välbefinnande ökar med 4.63 gånger vid nedsatt fysisk 

rörelseförmåga bland äldre över 65 år i Västmanland. 

 Högt blodtryck ökar med både vikten och åldern. Att vara underviktig kan ha en viss 

skyddande effekt mot högt blodtryck. 

 Fysisk rörelseförmåga, BMI, psykiskt välbefinnande och högt blodtryck är faktorer 

som alla går att koppla till fysisk aktivitet vilket är en orsak till att satsa på fysisk 

aktivitet både bland den äldre befolkningen men också bland resterande 

befolkningsgrupper i förebyggande syfte då alla en gång ska bli äldre. 

 Ytterligare forskning krävs inom området BMI bland äldre för att kunna utvidga 

resultatet till övriga Sverige samt Europa. Främst undervikt bland äldre kräver 

ytterligare forskning. 
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