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Ulrika Johannisson  

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre vilket innebär ökade krav på samhällets 

insatser. Enligt World Health Organization främjar en kombination av fysisk aktivitet, 

bra mat och deltagande i sociala aktiviteter hälsa i åldrandet, men vilka områden 

tycker de äldre själva är betydelsefulla? Och påverkas attityderna i takt med ökad 

ålder?  Syfte: Att i relation till kön, ålder, ensamboende/samboende, kognitiv förmåga 

och självskattad hälsa beskriva äldre personers (60 – 96 år) upplevda betydelse av 

personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet samt mat och dryck. Studien 

avsåg också att belysa personernas attitydförändringar i områdena över en tid av sex 

år. Metod: En kvantitativ, empirisk studie med ett urval av 777 kvinnor och män 

mellan 60 och 96 år i en mellanstor kommun i södra Sverige. Enkätsvar på fyra 

frågeområden vid baslinjeundersökning analyserades i relation till utifrån syftet valda 

variabler, samt jämfördes med svaren vid återundersökning sex år senare. Resultat: 

Personliga intressen, sociala relationer och fysisk aktivitet är områden som upplevs 

viktiga för äldre, men tenderar att bli mindre viktiga över tid. Mat och dryck är det 

område som fortfarande upplevs lika viktigt för individerna över tid. Slutsats: Utifrån 

resultatet föreslås samhällsinsatser inom områdena social gemenskap och god nutrition 

för att främja det framgångsrika åldrandet. Ämnet omfattar många aspekter, och mer 

forskning förespråkas. Nyckelord: attityder, framgångsrikt åldrande, fysisk aktivitet, 

mat och dryck, personliga intressen, sociala relationer, äldre vuxna 
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ABSTRACT 

Background: The population of Sweden is aging, which means increased demands on 

the society's efforts. According to World Health Organization a combination of 

physical activity, good food and participating in social activities promotes health in 

high age. Which parts do the elderly themselves think is important? Are attitudes 

influenced in line with increasing age? Aim: In relation to gender, age, living alone / 

cohabiting, cognitive ability and self-rated health older people (60-96 years) describe 

perceived importance of personal interests, social relationships, physical activity, food 

and drink. The study was also intended to highlight the people's attitude changes in 

areas for a period of six years. Method: A quantitative, empirical study with a sample 

of 777 men and women between 60 and 96 years in a normal community in southern 

Sweden. Survey responses on the four question areas at the baseline survey were 

analyzed in relation to selected variables based on the purpose, and were compared 

with responses in a follow-up survey six years later. Results: Personal interests, social 

relationships and physical activity are things that are perceived important for the 

elderly, but tend to become less important over time. Food and drink is still perceived 

as important for people over time. Conclusion: Based on the results community 

interventions are suggested in the areas of social activity and good nutrition to 

promote successful aging. The subject involves many aspects, and more research is 

advocated. Keywords: attitudes, food and drink, older adults, personal interests, 

physical activity, social relationships, successful aging 
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INLEDNING 

Allt fler blir allt äldre i Sverige (Socialstyrelsen, 2009a). En åldrande befolkning är en 

stor samhällsekonomisk utmaning, men även de sociala kraven kommer att öka 

(World Health Organization [WHO], 2002). Enligt Pellmer och Wramner (2003) bör 

samhällsinsatser för äldre utformas på ett sådant sätt att människor får kontroll och blir 

styrkta att kunna påverka sin livssituation. Delaktighet och inflytande är viktigt för de 

äldres hälsa, och att arbeta för att underlätta ett självständigt liv för de äldre bör vara 

ett centralt mål för en hälsosam samhällsplanering (Wadman & Berg, 2009). För att 

aktiviteter och insatser för äldre ska kunna planeras tillfredsställande och de äldre ska 

känna sig tillfreds med sitt åldrande, behövs kunskap om vad de äldre finner 

betydelsefullt i sociala och fysiska avseenden, vilken betydelse det har för äldre att få 

syssla med sina intressen samt vilken inställning de har till mat och dryck. Kunskap 

behövs också om huruvida de äldres förhållningssätt till detta förändrar sig med ökad 

ålder och vilka faktorer det är som inverkar på de äldres attityder till ovan nämnda 

områden. Denna studie avser beskriva attityd till sociala relationer, fysisk aktivitet, 

personliga intressen, mat och dryck samt förändringar som sker över en tid av sex år 

hos personer 60 år och äldre. Studien ämnar även redovisa hur attityderna relaterar till 

faktorerna kön, ålder, ensamboende/samboende, kognitiv förmåga och självskattad 

hälsa. 

 

BAKGRUND 

Åldrandet 
Människor åldras i olika takt beroende av miljöfaktorer och genetiska förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 2009a). Den kronologiska åldern anger hur länge en individ har levt i 

tid, men säger inget om människans biologiska, psykologiska eller sociala ålder. 

Genom äldreforskningen studeras olika perspektiv på åldrandet med syfte att försöka 

skapa goda förhållanden under hela livet men allra främst under ålderdomen (Berg, 

2007). Hälso- och socialpolitiken påverkas av olika teorier om åldrandet och teorierna 

ligger till grund för hur de offentliga åtgärderna för samhällets äldre utformas 

(Bondevik & Nygaard, 2004).  
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Enligt det socialgerontologiska synsätt som kallas aktivitetsteorin förknippas det goda 

åldrandet med bibehållen aktivitet och engagemang hos den åldrande individen. Enligt 

aktivitetsteorin är det när yrkeslivet upphör viktigt att ersätta yrkesrollen med nya, 

meningsfulla roller i familjeliv, samhälls- eller föreningsliv för att bibehålla bilden av 

att vara en behövd och värdefull människa (Lemon, Bengtsson & Peterson, 1972). 

Cumming, Dean, Newell och McCaffrey (1960) som förespråkar 

disengagemangsteorin menar däremot att de äldre inte har samma behov och 

önskningar som tidigare utan i stället drar sig tillbaks från omgivningen, såväl socialt 

som psykologiskt. I takt med åldrandet innebär det att människan, enligt 

disengagemangsteorin, drar ner på antalet relationer, positioner och roller. Denna 

tillbakadragenhet är enligt teorin tillfredsställande och funktionell både för individ och 

för samhälle då det innebär att de äldre upplever en minskad press från samhället och 

de yngre får möjlighet att överta (a.a). Tornstam (2005) vänder sig emot att idealet för 

det goda åldrandet i samhället ofta värderas utifrån aktivitet, produktivitet och 

effektivitet. Enligt Tornstams teori om gerotranscendens har människor inte samma 

behov och mål genom hela livet, vilket innebär att livet är en lång utvecklingsprocess 

mot mognad och vishet. Enligt teorin har ålderdomen en egen mening och 

förändringar som sker med individen på denna resa mot ålderdomens vishet kan 

innebära omdefinitioner av det egna jaget, tid, rum, liv och död. Detta kan visa sig till 

exempel genom att materiella ting inte längre är lika viktigt, individen finner glädje i 

små vardagliga händelser och att aktiviteter väljs mer selektivt (a.a).  Enligt Rowe och 

Kahns modell (1987) kan åldrandet delas upp i vanligt åldrande och framgångsrikt 

åldrande. Det framgångsrika åldrandet menar de är en samverkan av de tre faktorerna 

bibehållen god fysik och kognitiv förmåga, aktivt deltagande i livet samt frånvaro av 

sjukdom och handikapp. 

 

Att behålla självständigheten och oberoendet upp i åldern är ett centralt mål för såväl 

den enskilda människan som för beslutsfattare. WHO (2002) har antagit termen ”aktivt 

åldrande” som ett hjälpmedel att nå visionen om fortsatta möjligheter till hälsa, 

delaktighet och säkerhet i det ofta allt längre levda livet. WHO menar att regeringar, 

organisationer och det civila samhället bör utforma åtgärder och program som främjar 

psykisk och fysisk hälsa samt sociala aktiviteter för äldre medborgare. De menar att 
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aktivt åldrande är en process som optimerar möjligheten till hälsa, delaktighet och 

säkerhet samt förbättring av livskvaliteten hos de äldre. Samhällets åtgärder bör bygga 

på rättigheter, behov och önskemål hos individerna och ska göra det möjligt för 

människor att inse potentialen för fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande hela livet 

och att delta i samhället utifrån den egna förmågan (a.a). Rizzo och Rowe (2006) har 

funnit stöd för att rätt utformade sociala insatser för äldre kan ha en positiv och 

betydande inverkan på livskvalitet hos individen, men också vara kostnadseffektivt för 

samhället. Kunskap om åldrandet och de äldres attityder till aktiviteter och vad som är 

viktigt och betydelsefullt för dem även upp i åren behövs för att samhällets insatser 

ska kunna utformas på ett tillfredsställande sätt.  

 

Tidigare studier 
Andersson (2007) har studerat vilka faktorer de äldre anser bidrar till ett gott tillstånd 

den sista tiden i livet och funnit att det överordnade temat handlade om att de äldre 

vände sig inåt för att komma till ro med sitt tidigare och nuvarande liv. Att bibehålla 

värdighet, att njuta av små ting i livet, att vara delaktig i livet på samma sätt som 

tidigare och att fortfarande vara viktig för andra var sådant som föreföll vara viktiga 

faktorer för livskvalitet hos de äldre (a.a). Livskvalitet innebär enligt WHO (1994) 

individens uppfattning om sin ställning i livet i förhållande till sina mål, förväntningar 

och farhågor. Livskvalitet är ett brett komplext begrepp som avser en persons fysiska 

hälsa, psykiska tillstånd, grad av oberoende, sociala relationer och personliga åsikter 

(a.a). Phelan, Anderson, LaCroix och Larson (2004) har undersökt de äldres syn på ett 

framgångsrikt åldrande. De fann att ett framgångsrikt åldrande enligt de äldre 

innefattar fysiska, funktionella, psykologiska och sociala dimensioner och att frihet 

från sjukdom, ett aktivt engagemang och social hälsa uppfattades vara viktiga aspekter 

för ett lyckosamt äldre liv. Att ha vänner och familj, att ha ett intresse för 

världshändelser och för människorna omkring sig samt att inte känna sig ensam och 

isolerad ansågs av de äldre i studien vara bland de viktigaste faktorerna för ett 

framgångsrikt åldrande (a.a). Bowling (2008) undersökte de äldres egna uppfattningar 

om vad de tyckte var ett aktivt åldrande. Det framkom att de äldre uppfattade att ett 

aktivt åldrande var att bibehålla fysisk hälsa och funktion, fritidsaktiviteter och sociala 

aktiviteter, psykiska och mentala funktioner och aktiviteter samt sociala relationer och 
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kontakter. En tredjedel av de intervjuade i Bowlings studie klassade sitt eget åldrande 

som ”mycket aktivt” och nästan hälften som ”ganska aktivt” (a.a). Kim (2009) har i en 

studie undersökt hur äldre människors förväntningar på åldrandet påverkar 

hälsofrämjande beteende och fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, och det visade sig att 

de som förväntade sig att bibehålla hälsa också var mer benägna att anta en hälsosam 

livsstil och upplevde också i större utsträckning fysiskt och psykiskt god hälsa. Det 

visade sig i Kims studie (2009) att de äldres förväntningar på åldrandet påverkade mer 

på hälsotillståndet än ålder, kön och utbildning.  

 

Rennemark och Hagberg (1999) har undersökt samband mellan sociala nätverk och 

upplevd hälsa bland 71-åriga män och kvinnor och funnit att resultatet skiljer sig 

mellan könen. Kvinnor som var tillfreds med sitt sociala nätverk rapporterade i högre 

grad att de hade god hälsa. De kvinnor som inte kände sig nöjda med sitt sociala 

nätverk rapporterade fler somatiska symtom än de som var nöjda. Inga sådana 

samband hittades hos männen i studien (a.a). WHO (2002) påpekar att social ensamhet 

och isolering bland äldre är kopplade till en nedgång i både fysiskt och mentalt 

välbefinnande. Otillräcklig social kontakt är förenat med en ökad sjuklighet, psykiska 

besvär och minskad upplevd hälsa och välbefinnande (a.a). En studie av Andersson, 

Pettersson och Sidenvall (2007)  har visat att äldre som flyttat till äldreboende var 

nöjda med vardagslivet och antalet aktiviteter som ordnades, men ibland saknade 

människor att umgås med, vilket innebar att de kände sig ensamma. Deltagare i en 

studie av Jolanki (2009) beskrev att intressen och aktiviteter får en ny innebörd på 

äldre dagar. I yngre ålder valdes och utövades aktiviteter på grund av ett intresse för 

just dessa, utan något djupare mål medan medverkan i fritidsaktiviteter på ålderns höst 

på ett annat sätt skapade en känsla av mening och personlig tillfredsställelse, som 

grundades i känslan av att inte vara helt värdelös utan att fortfarande kunna göra nytta 

(a.a). Att delta i sociala aktiviteter minskar risken för kognitiv nedsättning visar en 

studie av Sørensen, Waldorff och Waldemar (2008). Av de som redan har en kognitiv 

nedsättning minskar risken för försämring genom deltagande i sociala aktiviteter. 

Studien visar att flitigt deltagande i sociala aktiviteter påverkar den kognitiva 

förmågan positivt. Studien av Sørensen et al.. (2008) visade att frivilliga sociala 

interaktioner som utövades utanför familjen har större inverkan på den kognitiva 
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funktionen än vad den sociala kontakten med familj och släkt har (a.a). Flera studier 

visar på samband mellan ett socialt och fysiskt aktivt leverne och minskad risk för 

kognitiv nedsättning likaså hur försämring av kognitiva förmågor reduceras genom en 

social livsstil (Berkmana, Glass, Brissette & Seeman, 2000; Sørensen et al., 2008; 

Wang, 2001). Mackinnon, Christensen, Hofer, Korten och Jorm (2003) menar att 

främjande av sociala eller mentala aktiviteter, till exempel genom verksamheter som 

läscirklar eller dagliga forum på internet skulle vara billiga och användbara insatser 

med möjlighet till stora vinster och med få eller inga negativa konsekvenser. 

Mackinnon et al. (2003) menar att förändringar av detta slag är av den typ som kan 

påverkas till skillnad från till exempel ärftlighet som är en känd riskfaktor för att 

drabbas av kognitiv nedsättning. Genom att öka kunskapen om hur kognitiva 

försämringar påverkar det sociala livet och om hur förändringar ser ut över tid, får vi 

bättre möjligheter att utforma samhällets insatser och omsorg i områden, så de bäst gör 

nytta. Även ur ett individperspektiv skulle dessa kunskaper vara gynnsamma då hälsan 

skulle kunna främjas, välbefinnandet öka och livskvaliteten förbättras för den enskilda 

människan. 

 

I takt med stigande ålder minskar graden av fysisk aktivitet (Trost, Owen, Bauman, 

Sallis & Brown, 2002). Litteraturgenomgången av Trost et al. (2002) visade att 

samhällsekonomisk status, yrkesstatus, utbildningsnivå och tron på den egna förmågan 

är faktorer som påverkar graden av fysisk aktivitet. Hinder för aktivitet uppgavs vara 

tidsbrist, trötthet, svaghet, rädsla för skador, dåligt väder, ingen motionsanläggning i 

närheten eller ingen att motionera med. Tidigare motionsvanor, kostvanor och rökning 

var livsstilsfaktorer som hade samband med låg grad av fysisk aktivitetsnivå. Trost et 

al. (2002) efterlyser longitudinella studier i området för att få möjlighet att klargöra 

orsakssamband, då de allra flesta hittills publicerade studier är tvärsnittsstudier. Vidare 

menar Trost et al. (2002) att mer information om fysiskt aktivitetsmönster behövs på 

olika livsstadier. Folkhälsoinstitutets livsstilsrapport visar att 66 % av männen och    

56 % av kvinnorna i åldern 65-84 år är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 

(Wadman & Berg, 2009). Tjugoåtta procent av 60–70-åringarna i Sverige var år 2003 

med i en idrottsförening, jämfört med 47 % av alla mellan 7 och 70 år 

(Riksidrottsförbundet, 2004). Den vanligaste fysiska aktiviteten för de äldre är enligt 
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Riksidrottsförbundet (2007) promenader. Åldrandet innebär att muskelstyrka, 

rörelseförmåga och kondition förändras och risken för åldersrelaterade sjukdomar 

ökar. Genom att hålla sig fysiskt aktiv kan så mycket som möjligt av den fysiska 

kapaciteten bevaras och möjligheterna att må bra ökar (a.a).  

 

Förutom fysisk aktivitet är bra matvanor ett område som enligt WHO (2003) bör 

prioriteras i folkhälsoarbetet då osunda vanor och fysisk inaktivitet är riskfaktorer för 

kroniska sjukdomar, ohälsa och för tidig död. Fetma är vanligare hos kvinnor än hos 

män, men kvinnor äter mer frukt och grönsaker än männen (Wadman & Berg, 2009). 

WHO (2009) har beräknat hälsorisker relaterade till levnadsvanor (matvanor, fysisk 

aktivitet), undernäring, arbetsförhållanden och miljö. Resultaten visar att maten 

påverkar folkhälsan lika mycket som alkohol och tobak. Gustafsson (2007) menar att 

äldre personer som bor hemma tycker att det är viktigt att själv kunna ordna med sin 

matförsörjning och det är något de vill fortsätta med så länge de orkar. Enligt 

Cederholm (2001) äter många äldre flera lagade måltider varje dag och har god aptit. 

Med åldern kan dock förändringar i aptit och smak göra att näringstillförseln 

försämras (a.a). Kognitiv nedsättning, depression eller förlust av en livskamrat kan 

också påverka den äldres nutritionsstatus negativt (Cederholm, 2001; Gustafsson, 

2007). Vid funktionsnedsättande sjukdom ändras också förutsättningarna för den äldre 

att kunna laga sin mat på samma sätt som tidigare och då är det viktigt med stödjande 

samhällsinsatser för att den äldre så långt det är möjligt ändå kan upprätthålla ett gott 

näringsintag (a.a). 

 

Behov av ökad kunskap 
Andelen individer 60 år och äldre är den grupp som ökar snabbast i världen (WHO, 

2002). Över 17 % av befolkningen i Sverige är 65 år eller äldre och andelen äldre i 

befolkningen förväntas fortsätta öka kraftigt (Socialstyrelsen, 2009a). År 2030 

beräknas det vara 357 000 personer i Sverige som är 85 år eller äldre. Detta kan 

jämföras med 2001 då antalet var 208 000 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2002a). 

Risk för sjukdomar och funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder och de sista 

åren av livet blir de flesta beroende av andras vård och omsorg (Romøren, 2003). I och 
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med en allt äldre befolkning ökar behovet av en väl fungerande hälso- och sjukvård, 

men också av social omvårdnad. Bättre kännedom om åldrandet och dess villkor ökar 

förutsättningarna att kunna ge en bra vård och omsorg för samhällets äldre 

(Socialstyrelsen, 2009a). Wadman & Berg (2009) menar att de äldres hälsa, och hur 

den utvecklas, har en stor betydelse för vård- och omsorgsbehoven i samhället och 

genom hälsofrämjande insatser kan utvecklingen påverkas (a.a). Att det behövs 

åtgärder och program för att främja den allt större andelen äldres hälsa och 

välbefinnande råder det inga tvivel om. Dessa bör enligt litteraturen bygga på de äldres 

egna behov och önskemål (WHO, 2002). Hur program och aktiviteter bäst bör vara 

utformade kräver kunskap om de äldres attityder till aktivitet samt framförallt hur 

attityderna förändras då individen blir äldre. En kombination av fysisk aktivitet, bra 

mat och deltagande i sociala aktiviteter bedömer WHO (2003) vara den livsstil som 

bäst främjar hälsa, vilket avspeglas i en ökad livslängd och ett friskt åldrande. Att ge 

de äldre möjligheter att engagera sig i aktiviteter som de själva anser vara 

betydelsefulla för dem borde vara en självklarhet att sträva efter att uppnå i 

hälsofrämjande samhällsinsatser. Det finns en brist på forskning som belyser dessa 

frågor, särskilt studier som löper över tid. Longitudinella, deskriptiva studier som 

denna kan kartlägga mönster över vad de äldre finner betydelsefullt samt vad som 

tenderar att bli mindre eller möjligen än mer viktigt för individer i takt med ökad ålder. 

Med de äldres egna uppfattningar i verktygslådan kan framgångsrika modeller för ett 

aktivt och framgångsrikt åldrande skapas.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att i relation till kön, ålder, ensamboende/samboende, kognitiv 

förmåga och självskattad hälsa beskriva äldre personers (60 – 96 år) upplevda 

betydelse av personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet samt mat och 

dryck. Studien avsåg också att belysa personernas attitydförändringar i dessa områden 

över en tid av sex år.  
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METOD 

SNAC 
SNAC – the Swedish National Study on Aging and Care, är en långsiktig nationell 

pågående studie som startade med en baslinjeundersökning med 1402 deltagare år 

2001. Syftet med SNAC-studien är att ge svar på hur framtida behov av vård kommer 

att se ut och hur vården bäst ska kunna tillgodoses. Tio åldersgrupper ingår i 

undersökningen. Personer i 60, 66, 72 och 78 årsgrupperna utvaldes slumpmässigt 

medan samtliga personer inkluderades i åldersgrupperna 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år. 

Vart sjätte år läggs en ny kohort 60-åringar till studiepopulationen. Strukturerade 

intervjuer och frågeformulär avseende bland annat ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt 

tillstånd, upplevd livskvalitet och sociala förhållanden genomförs. Genom SNAC kan 

förändringar över tiden kartläggas då personerna följs upp regelbundet (Lagergren et 

al., 2004).  

 

Urval 
Föreliggande studie bygger på uppgifter ur ett av fyra delprojekt i Sverige; 

delprojektet SNAC – Blekinge, där stads- och landsbygdsbor i Karlskrona kommun 

deltagit (Lagergren et al., 2004). Av de 2312 individer som bjöds in, deltog 1402     

(62 %) i baslinjeundersökningen. Vid tiden för återundersökningen var 973 av de som 

deltagit i baslinjeundersökningen fortfarande i livet. Av dem avböjde 111 vidare 

undersökning och ytterligare 22 avled innan de hann återundersökas. Totalt deltog ca 

89 % av möjliga respondenter i sexårsuppföljningen. Till denna studie valdes samtliga 

de 777 individer som deltagit både i baslinjeundersökningen 2001 och 

återundersökningen 2007 ut. Urvalet bestod av 452 kvinnor och 325 män. Medelåldern 

för deltagarna i studien var vid baslinjeundersökningen 72 år (SD= 9.33). Kvinnornas 

medelålder var 73 år (SD= 9.54) och männens 71 år (SD= 8.91). Åldern varierade 

mellan 60 och 96 år vid baslinjeundersökningen och således mellan 66 och 102 år vid 

återundersökningen sex år senare. Vid första undersökningstillfället var 33.4 % 

ensamboende. Vid återundersökningen efter sex år var andelen 45.9 %. Kognitiv 

förmåga bedömdes i studien efter antalet poäng på Minimentaltest [MMT]. För mer 

information om MMT hänvisas till sidan 11. Medelpoängen för deltagarna i studien 
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var 27.6 vid baslinjeundersökningen och vid återundersökningen låg det på 26.8 

poäng.  

 

Det självskattade hälsotillståndet var enligt 57.4 % av personerna gott vid första 

undersökningstillfället, medan 49.2 % bedömde det vara gott vid undersökningen efter 

sex år. Urvalet presenteras närmare i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Beskrivning av urvalet avseende kön, ålder, ensamboende/samboende, kognitiv förmåga och 
självskattad hälsa vid baslinjeundersökning samt efter 6 år. 

 
Baslinjeundersökning 

(n=777) 

 
+6år 

(n=777) 
 

 
Kön  

  

Kvinnor (%) 58   
Män (%) 42   
   
Ålder    
Medelålder  72 (SD 9.33)  
Åldersgrupp yngre* (%) 59   
Åldersgrupp äldre (%) 41   
   
Boende   
Ensamboende (%) 33.4  45.9  
Samboende (%) 66.6  54.1  
   
Kognitiv förmåga   
Medelvärde MMT 27.6  (SD 2.67) 26.8  (SD 3.68) 
Icke nedsatt kognitiv förmåga** (%)  89.7  82.9  
Nedsatt kognitiv förmåga (%) 10.3  17.1  
   
Självskattat hälsotillstånd    
Gott (%) 57.4  49.2  
Mittemellan (%) 39.5  45.9  
Dåligt (%) 3.1  4.9  
   

Notering: *Åldersgrupp yngre avser personer i åldern 60-72 år, åldersgrupp äldre avser personer 78-96 år.     

** Icke nedsatt kognitiv förmåga avser MMT-poäng 25-30, nedsatt kognitiv förmåga avser MMT-poäng 0-24. 
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Genomförande 
Genom en tvärsnittsstudie på urvalet vid baslinjeundersökningen relateras svar på fyra 

utvalda frågor till de olika faktorerna kön, åldersgrupp, kognitiv förmåga, 

ensamboende/samboende och självskattad hälsa.  

 

De valda frågorna för denna studie var ”Vad betyder det för dig att syssla med det du 

är intresserad av?”, ”Vad betyder det för dig att träffa eller prata med andra 

människor? (Vänner, släktingar, personal etc.)”, ”Vad betyder det för dig att kunna 

vara fysiskt aktiv, rörlig eller resa? (T ex att promenera, bussutflykt)” och ”Vad 

betyder mat och dryck för dig?”.  Området som behandlas utifrån frågan ”Vad betyder 

det för dig att syssla med det Du är intresserad av?” benämns i denna studie som 

”Personliga intressen”, ”Vad betyder det för dig att träffa eller prata med andra 

människor” översätts med ”Sociala relationer”, ”Vad betyder det för dig att kunna vara 

fysiskt aktiv, rörlig eller resa?” behandlas under området ”Fysisk aktivitet” och frågan 

”Vad betyder mat och dryck för dig?” översätts i denna studie med ”Mat och dryck”. 

Svarsalternativen på samtliga fyra frågor var: 1) Väldigt mycket, 2) Ganska viktigt,   

3) Något, men ganska lite, och 4) I stort sett ingenting. I analyserna har 

svarsalternativen dikotomiserats så att ”Mycket betydelsefullt” representerar ”Väldigt 

mycket” och ”Ganska viktigt”, och ”Lite betydelsefullt” representerar 

svarsalternativen ”Något, men ganska lite” och ”I stort sett ingenting”. Individerna i 

studien delades in i åldersgrupperna yngre, 60-72 år (n=459) och äldre, 78-96 år      

(n= 318).  

 

För att påvisa attitydförändringar hos deltagarna över tid jämfördes med en 

longitudinell design deltagarnas upplevelser av betydelsen av de olika områdena 

mellan baslinjeundersökning och återundersökningen sex år senare.  

 

Instrument 
De fyra utvalda frågor som studien baserades på ingår alla i det validerade 

livskvalitetsinstrumentet LGC [Life Gerontology Centre Scale], som är utvecklat vid 
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Lunds Gerontologiska centrum i början av 1990-talet i syfte att inkludera områden 

som teoretiskt visat sig vara viktiga för äldre (Nordbeck, 1996) . LGC har sin grund i 

de tre andra instrumenten: LSIA [Neugartens Life Satisfaction Index A] (Neugarten, 

Havighurst & Weiner, 1961), Lawtons Philadelpia Geriatric Centre Morale Scale 

(Lawton, 1975) och Rubenowitz’s life quality scale (Rubenowitz, 1980). LGC 

innehåller ursprungligen 49 frågor, indelade i de tio faktorerna: aktuell livskvalitet, 

mental stabilitet, livsloppskvalitet, tillfredsställelse med boendet, psykosomatiska 

symptom, värdering av relationer till grannar, tillfredsställelse med ekonomin, 

värdering av sociala relationer, värdering av nära relationer och synen på livet 

(Hagberg, 1995).  

 

Deltagarna fick vid baslinjeundersökningen och återundersökningen genomgå 

Minimentaltest [MMT], som är ett screeningsinstrument med poängsättning (0-30). 

Poängen ger en grov uppskattning av kognitiva funktioner som exempelvis tids- och 

rumsorientering, minne och koncentrationsförmåga. MMT kan ge vägledning vid 

utredning av demens, men är inte något diagnostiskt instrument. Med hjälp av 

upprepad testning kan kognitiv utveckling följas över tid (Folstein, Folstein & 

McHugh, 1975). Kognitiv förmåga har i studien delats in i variablerna ”Icke nedsatt 

kognitiv förmåga” som avser 25-30 poäng på MMT-testet och ”Nedsatt kognitiv 

förmåga” vilket avser MMT-poäng på 0-24. Självskattad hälsa mättes med frågan 

"Hur bedömer ni ert allmänna hälsotillstånd?" Svarsalternativen var ”Gott”, 

”Mittemellan” eller ”Dåligt." 

  

Dataanalyser 
För statistisk bearbetning användes programmet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 17.0. Skillnad mellan hur grupperna kvinnor och män har svarat i de 

olika frågeområdena analyserades med Mann-Whitney U-test. Samma analysmetod 

användes mellan den yngre och äldre åldersgruppen samt mellan icke nedsatt kognitiv 

förmåga och nedsatt kognitiv förmåga. Analysen mellan hur respondenterna svarat på 

frågorna relaterat till hur de har självskattat sin hälsa har gjordes med Kruskal-Wallis 
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Test. För analys av förändringar i individernas attityder över tid användes Wilcoxon 

Signed Ranks Test. Signifikansnivån för samtliga analyser sattes till p-värde < 0.05. 

 

Etiska överväganden 
I ICN:s [International Council of Nurses] Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2006) framgår att sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra 

lidande. I koden förklaras också att sjuksköterskan tillsammans med samhället har ett 

ansvar för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser svaga befolkningsgruppers 

hälsa och sociala behov. För att kunna svara upp mot ICN:s Etiska kod är det en viktig 

uppgift att studera och forska kring vad som är viktigt och betydelsefullt upp i åren, 

och utifrån resultatet rikta insatser för att skapa förutsättningar för hälsa och en bra 

ålderdom. Inför ett forskningsprojekt finns regler och lagar att rätta sig efter, bland 

annat i Svensk författningssamlings [SFS] Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003:460), där det fastslås att forskning endast får godkännas om 

den kan utföras med respekt för människovärdet, vilket till exempel kan innebära att 

studiens resultat presenteras på ett sådant sätt att den enskilda individen ej kan 

identifieras. Människans trygghet ska ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov och forskning får bara utföras om personen har fått information 

om och samtyckt till den. Informationen ska bland annat innehålla den övergripande 

planen för och syftet med forskningen, vem som är huvudman, de metoder som ska 

användas och risker som kan finnas. Personen ska också informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att ett samtycke när som helst kan tas tillbaka med omedelbar verkan.  

En ansökan om etikprövning görs av forskningshuvudmannen till en 

etikprövningsnämnd. Samtliga förutsättningar ovan har beaktats i föreliggande studie, 

och forskningsetiska kommittén vid Lunds universitet har givit sitt godkännande att 

genomföra SNAC-studien – Blekinge (Dnr LU 605-00 och LU 744-00). 

Undersökningen bygger på frivilligt deltagande och informerat samtycke till 

registrering av insamlade uppgifter (Lagergren et al., 2004). Inget ytterligare tillstånd 

behövs därför för denna studie. 
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RESULTAT 

Upplevd betydelse av frågeområdena vid baslinjeundersökningen 
Samtliga fyra frågeområden bedömdes vid baslinjeundersökningen vara mycket 

betydelsefulla för flertalet av individerna i studien. 739 personer (98.5 %) av de 777 

som ingick i baslinjeundersökningen tyckte att det var mycket betydelsefullt att kunna 

syssla med sina intressen. 717 personer (96.1%) tyckte att det var mycket 

betydelsefullt för dem med fysisk aktivitet, 714 individer (95.3 %) fann det vara 

mycket betydelsefullt med sociala relationer och 702 av respondenterna (93.7 %) 

tyckte att mat och dryck var mycket betydelsefullt.  

 

Oavsett kön var personliga intressen det område där högst andel respondenter svarat 

mycket betydelsefullt. Fler kvinnor än män angav att sociala relationer var viktiga för 

dem, och män skattade betydelsen av mat och dryck högre än kvinnor. Figur 1 

åskådliggör vikten av de fyra frågeområdena utifrån kön hos respondenterna. 

 

 

 
Figur 1. Andel (%) som svarade "mycket betydelsefullt" i områdena personliga intressen, 
sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck vid baslinjeundersökning, indelat efter 
kön. 
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Figur 2. Andel (%) som svarade "mycket betydelsefullt" i områdena personliga 

intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck vid 

baslinjeundersökning, indelat efter åldersgrupp yngre (60-72 år) och äldre (78-96 år).  

 

 

Ålder på individerna i studien delades upp i yngre 60-72 år (n=459), och äldre 78-96 

år (n=318). Oavsett åldersgrupp svarade majoriteten av respondenterna att alla 

områden var mycket betydelsefulla för dem. Personliga intressen, fysisk aktivitet samt 

mat och dryck bedömdes i den yngre åldersgruppen vara viktigare, medan sociala 

relationer var lika viktigt oberoende av vilken åldersgrupp individen tillhörde. Figur 2 

visar vikten av de fyra frågeområdena hos den yngre respektive äldre åldersgruppen. 

Resultatet av hur frågorna besvarades i relation till både kön och åldersgrupp 

presenteras i Tabell 2. Bland annat framgår av tabellen att när männen i den yngre 

åldersgruppen (60-72 år) jämfördes med männen i den äldre åldersgruppen (78-96 år) 

framkom inga statistiskt signifikanta skillnader i något område förutom i mat och 

dryck där 99 % av de yngre mot 87,7 % av de äldre svarade att området var mycket 

betydelsefullt för dem. Mellan kvinnorna i de båda åldersgrupperna däremot framkom 

en skillnad i tre utav de fyra frågeområdena, och där just mat och dryck var det 

område där statistisk signifikant skillnad inte förelåg. För fördjupade kommentarer till 

Tabell 2 hänvisas till texten om frågeområdena på sidan 17-19.  
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Tabell 2 Attityd till personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck vid 
baslinjeundersökning, indelat efter både åldersgrupp och kön. 

 
Baslinjeundersökning (n=777) 

 

   
 

 
Skillnad mellan grupper  

(p-värde) 
   

 
Yngre (60-72) 

n=459 
Äldre (78-96) 

n=318 
Yngre kvinnor/ 
Äldre kvinnor  

Yngre män/  
Äldre män 

     
 Kvinnor 

n=254 
Män 

n= 205 
Kvinnor 
n=198 

Män 
n=120  

  

       
Personliga intressen      0.041 IS 
 Mycket betydelsefullt (%) 99.6 99.0 97.3 97.4   
 Lite betydelsefullt (%) 0.4 1.0 2.7 2.6   
       
Sociala relationer     0.047 IS 
 Mycket betydelsefullt (%) 98.4 91.5 95.1 95.6   
 Lite betydelsefullt (%) 1.6 8.5 4.9 4.4   
       
Fysisk aktivitet      0.006 IS 
 Mycket betydelsefullt (%) 98.4 97.0 93.3 93.9   
 Lite betydelsefullt (%) 1.6 3.0 6.7 6.1   
       
Mat och dryck     IS 0.000 
 Mycket betydelsefullt (%) 93.2 99.0 92.4 87.7   
 Lite betydelsefullt (%) 6.8 1.0 7.6 12.3   

 

Notering: Det interna bortfallet på frågorna varierade mellan 27 och31 individer. Mycket betydelsefullt avser 
de som svarat ”Väldigt mycket” och ”Ganska viktigt”. Lite betydelsefullt avser de som svarat ”Något, men 
ganska lite” eller ”I stort sett ingenting alls”. Skillnad mellan grupperna yngre kvinnor och äldre kvinnor samt 
mellan grupperna yngre och äldre män analyserades med Mann Whitney U -test. Signifikansnivån sattes till p-
värde < 0.05. IS = icke signifikant.  
 
 

En översikt över den andel av respondenterna som utifrån kön, åldersgrupp, 

ensamboende/samboende, kognitiv förmåga och självskattat hälsotillstånd bedömde de 

fyra frågeområdena vara mycket betydelsefulla för dem, samt skillnader mellan 

grupperna åskådliggörs i Tabell 3. Bland annat framgår av tabellen att kvinnor lade 

större vikt vid sociala relationer än män, att de som var ensamboende inte fann mat 

och dryck lika viktigt som de samboende, att den upplevda betydelsen av fysisk 

aktivitet minskade vid kognitiv nedsättning och att det självskattade hälsotillståndet 

spelade roll för den upplevda betydelsen av samtliga frågeområden för 

respondenterna. För fördjupade kommentarer till Tabell 3 hänvisas till texten om 

frågeområdena på sidan 17-19.   
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Tabell 3 Andel personer som utifrån kön, åldersgrupp, ensamboende/samboende, kognitiv förmåga och 
självskattat hälsotillstånd vid baslinjeundersökningen uppgav att personliga intressen, sociala relationer, fysisk 
aktivitet och mat och dryck var mycket betydelsefullt för dem. 

 
Baslinjeundersökning (n=777) 

 

 
Personliga 
intressen 

 Sociala 
relationer 

 Fysisk 
aktivitet 

 Mat och 
dryck 

   

        
Kön (%)  
 Kvinnor (n=452)  98.6  97.0  96.3  92.9 
 Män (n=325) 98.4  93.0  95.9  94.9 

  
Skillnad mellan grupperna  
(p-värde) 

IS  0.011  IS  IS 

         
Åldersgrupp (%)  
 Yngre (n=459) 99.3  95.3  97.8  95.8 
 Äldre (n=318) 97.3  95.3  93.5  90.6 

  
Skillnad mellan grupperna  
(p-värde) 

0.024  IS  0.003  0.004 

        
Boende (%)  
 Ensamboende (n=255) 98.0  95.9  95.0  91.0 
 Samboende (n=509)  98.8  95.0  96.6  95.0 

 
Skillnad mellan grupperna  
(p-värde) 

IS  IS  IS  0.035 

        
Kognitiv förmåga (%)  
 Icke nedsatt kognitiv förmåga (n=695) 99.3  95.7  96.9  93.7 
 Nedsatt kognitiv förmåga (n=80) 91.3  91.3  88.2  94.2 

  
Skillnad mellan grupperna 
 (p-värde) 

0.000  IS  0.000  IS 

        
Självskattat hälsotillstånd (%)  
 Gott (n=433) 98.8  96.7  97.9  95.3 
 Mittemellan (n=298)  98.6  94.2  94.5  92.5 
 Dåligt (n=24) 90.9  81.8  81.0  77.3 

  
Skillnad mellan grupperna  
(p-värde) 

0.011  0.003  0.000  0.000 

        

Notering: Det interna bortfallet på frågorna varierade mellan 22 och 31 individer. Mycket betydelsefullt avser 
de som svarade ”Väldigt mycket” och ”Ganska viktigt”. Skillnad mellan grupperna kvinnor och män, mellan 
yngre och äldre, mellan ensamboende och samboende samt mellan icke nedsatt kognitiv förmåga (MMT 25-30 
p) och nedsatt kognitiv förmåga (MMT 0-24p) analyserades med Mann Whitney U-test. Skillnad mellan 
svarsalternativen i frågan om självskattat hälsotillstånd analyserades med Kruskal-Wallis Test. Signifikansnivån 
sattes till p-värde < 0.05. IS = icke signifikant.  
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Personliga intressen  

Ingen statistiskt signifikant skillnad framkom mellan kvinnor och män i frågan om vad 

de personliga intressena betydde för dem (p=0.815). Av kvinnorna svarade 98.6 % 

(n=429) att personliga intressen var mycket betydelsefullt, medan motsvarande siffra 

bland männen var 98.4 %. En statistisk signifikant skillnad (p=0.024) visade sig 

däremot finnas mellan den äldre och den yngre åldersgruppen, där de äldre bedömde 

att det var mindre viktigt med personliga intressen än de yngre. En skillnad kunde 

också ses mellan hur yngre och äldre kvinnor svarade i detta område. För de yngre 

kvinnorna var intressens betydelse viktigare (p=0.041). Mellan ensamboende och 

samboende kunde ingen skillnad hittas (p=0.366), men däremot mellan de grupper 

som var uppdelade efter  resultat på MMT-testet, där gruppen med högre poäng tyckte 

att området var mer viktigt. Av dem ansåg 99.3 % att personliga intressen var av vikt, 

jämfört med 91.3 % i gruppen med kognitiv nedsättning (p=0.000). Av de individer 

som skattade sitt hälsotillstånd som dåligt tyckte 9.1 % samtidigt att personliga 

intressen hade liten betydelse för dem, medan endast 1.2 % av de som skattade sitt 

hälsotillstånd som gott tyckte samma sak. Skillnaden mellan grupperna var statistisk 

signifikant (p=0.011). 

 

Sociala relationer  

Sociala relationer var det enda område där statistisk signifikant skillnad förelåg mellan 

kvinnor och män (p=0.011). Sociala relationer visade sig i denna studie vara viktigare 

för kvinnorna. 97 % (n=421) av alla kvinnor och 93 % (n=293) av alla män i 

undersökningen uppgav att sociala relationers betydelse var mycket viktiga för dem. 

För den yngre och den äldre åldersgruppen var sociala relationer lika viktigt             

(p= 0.979), och området var det enda frågeområde i studien som inte skiljde sig åt 

mellan åldersgrupperna. Fler yngre än äldre kvinnor tyckte att sociala relationer var 

betydelsefulla för dem (p=0.047). Mellan de ensamboende och de samboende i studien 

framkom ingen skillnad (p=0.586), ej heller mellan de två grupperna som var 

uppdelade efter kognitiv status (p=0.097). 3.3 % av de som tyckte att social aktivitet 

endast hade liten betydelse för dem skattade samtidigt sin hälsa som god, medan 5.8 % 

bedömde sitt hälsotillstånd som mittemellan och 18.2 % av dem tyckte sig ha dålig 

hälsa. Skillnaderna var statistiskt signifikanta mellan dessa grupper (p= 0.003).  
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Fysisk aktivitet  

Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad (p=0.772) mellan kvinnor och män i 

studien avseende värdet de bedömde att fysisk aktivitet hade för dem. Mellan 

individerna i den yngre åldersgruppen och den äldre åldersgruppen framkom däremot 

en statistisk signifikant skillnad i frågeområdet (p=0.003) då 97.8 % (n=442) av de 

yngre fann detta vara mycket betydelsefullt, jämfört med 93.5 % (n=275) av de äldre. 

För männen i den yngre åldersgruppen jämfört med männen i den äldre gruppen var 

det dock inga signifikanta skillnader (p= 0.177), medan det skilde sig för yngre och 

äldre kvinnor (p=0.006). För ensamboende och samboende var fysisk aktivitet lika 

viktigt i studien (p=0.292). Däremot fanns en statistisk signifikant skillnad mellan hur 

de med nedsatt kognitiv förmåga och de med icke nedsatt kognitiv förmåga såg på 

betydelsen av frågeområdet. Området fysisk aktivitet visade sig vara mindre 

betydelsefullt för de med nedsatt kognitiv förmåga än för de med normal kognitiv 

förmåga. 88.2 % av de förstnämnda bedömde det vara mycket betydelsefullt mot   

96.9 % i den andra gruppen (p=0.000). Bland de som bedömde sitt hälsotillstånd vara 

dåligt tyckte 81 % att fysisk aktivitet var betydelsefullt medan 97.9 % bland de som 

bedömde att det egna hälsotillståndet var gott (p=0.000). 

 

Mat och dryck 

Ingen statistisk signifikant skillnad förekom mellan kvinnor och mäns upplevelse av 

mat och drycks betydelse (p=0.251). Mellan den yngre och den äldre åldersgruppen 

var skillnaden statistiskt signifikant i denna fråga (p=0.004), och det var de yngre som 

fann området vara mer betydelsefullt. När yngre och äldre kvinnor jämfördes med 

varandra skilde sig dock inte svaren åt, och mat och dryck det enda frågeområde som 

inte skilde sig mellan dessa grupper (p=0.747). Tvärt om var det när yngre och äldre 

män jämfördes då just mat och dryck var det enda frågeområde där statistisk 

signifikant skillnad kunde påvisas (p=0.000). För 99 % av de yngre männen var mat 

och dryck ett mycket betydelsefullt område, medan siffran för de äldre männen var 

87.7 %.  Mat och drycks betydelse var det enda område där statistisk signifikant 

skillnad förelåg mellan de ensamboende och de samboende i studien (p=0.035). För de 

som bodde ensamma hade mat och dryck inte lika stor betydelse och 9 % av dem 

svarade att området hade liten betydelse. Hos de samboende var motsvarande siffra  
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5 %. Mat och dryck var lika viktigt för dem som hade en kognitiv nedsättning som för 

andra i studien (p= 0.864). I fråga om mat och dryck svarade, liksom i de andra tre 

frågeområdena, fler av de som skattade sitt hälsotillstånd som gott att området var 

mycket betydelsefullt (95.3 %) än de som skattade sitt hälsotillstånd som dåligt     

(77.3 %) (p=0.002).  

 

Attitydförändringar i frågeområdena över en tid av 6 år 
En presentation över deltagarnas attitydförändringar i de fyra frågeområdena mellan 

baslinjeundersökningen och återundersökningen 6 år senare illustreras i Tabell 4. 

Tabell 4 Deltagarnas förändringar i attityder till betydelsen av personliga intressen, sociala 
relationer, fysisk aktivitet samt mat och dryck mellan baslinjeundersökning och efter 6 år. 

 
    Baslinjeundersökning +6 år p-värde 

 
    

Personliga intressen 
  

0.000  
 Mycket  betydelsefullt  (%)   98.5   96.2  
 Lite betydelsefullt   (%)     1.5     3.8  

 
Sociala relationer  

  
 0.013 

 Mycket betydelsefullt   (%) 
 

95.3 
 

93.3  
 Lite betydelsefullt   (%) 

 
4.7 

 
6.7  

 
Fysisk aktivitet  

  
0.016  

 Mycket betydelsefullt   (%) 
 

96.1 
 

94.6  
 Lite betydelsefullt   (%) 

 
3.9 

 
5.4  

 
Mat och dryck 

  
 IS 

 Mycket  betydelsefullt  (%) 
 

93.7 
 

93.4  
 Lite betydelsefullt   (%) 

 
6.3 

 
6.6  

     

Notering: Det interna bortfallet på frågorna varierade i baslinjeundersökningen mellan 27 och 31 
individer och i återundersökningen mellan 90 och 135 personer. Skillnaderna mellan hur 
individerna svarade vid baslinjeundersökningen jämfört med återundersökningen 6 år senare 
analyserades med Wilcoxon Signed Ranks Test. Mycket betydelsefullt avser de som svarade 
”Väldigt mycket” och ”Ganska viktigt”. Lite betydelsefullt avser de som svarade ”Något, men ganska 
lite” eller ”I stort sett ingenting alls”. Signifikansnivån sattes till p-värde < 0.05. IS= Icke signifikant.  

 

I tre av de fyra frågeområdena förändrades attityderna mellan baslinjeundersökningen 

och återundersökningen. Det område där respondenterna inte ändrade attityd var mat 

och dryck (p=0.662). Alla övriga områden blev över en tid av sex år mindre viktiga för 
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deltagarna. Hur attityderna förändrades för kvinnorna i de olika frågeområdena 

illustreras i Figur 3 och hur betydelsen ändrade sig för männen visas i Figur 4.  

 

Figur 3. Jämförelse av andelen kvinnor(%) som svarade "mycket betydelsefullt" i 

områdena personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck vid 

baslinjeundersökning och återundersökning. 

 

 

Figur 4. Jämförelse av andelen män(%) som svarade "mycket betydelsefullt" i områdena 

personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck vid 

baslinjeundersökning och återundersökning. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Vetenskap kan beskrivas som ett systematiskt sökande efter sanning. Aristoteles 

uttalade sig om sanning redan omkring år 400 f Kr och yttrade då: ” Att säga om det 

som är att det inte är, eller om det som inte är att det är, är falskt, medan att däremot 

säga om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, är sant.” (Prawitz, 

2003). Vårdvetenskap är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) den vetenskapliga disciplin som beskriver och analyserar vårdandet. 

Människan, hälsan, världen och omgivningen samt vårdandet är centrala begrepp i 

disciplinen (a.a). Enligt Eriksson (1991) är vårdvetenskap en humanistisk vetenskap 

som syftar till att skapa vetande om den konst som det är att vårda. Inom 

vårdvetenskapen blir det väsentligt att förstå världen utifrån människans perspektiv 

(a.a). Studien gjordes med kvantitativ ansats i ett vårdvetenskapligt perspektiv med 

den äldre människan och hälsan som utgångspunkter, och med syfte att skapa vetande 

om vad som är viktigt för äldre. Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) är 

kvantitativa metoder strukturerade och därför användbara och viktiga i forskning och 

utveckling eftersom materialet med hjälp av statistisk bearbetning kan jämföras och 

generaliseras. Kvantitativa metoder har dock sina begränsningar och allt som är 

beskrivet med siffror behöver inte vara den objektiva sanningen. Medvetenhet måste 

finnas om att undersökningsresultat inte är detsamma som verkligheten, utan en bild 

av vissa aspekter hos det som undersöks (a.a). Studien ämnar belysa de äldres syn på 

betydelsen av fyra områden utifrån vad de svarat på utvalda enkätfrågor. Studiens 

resultat är således baserat på de äldres sanning, så som de upplevde den, vid tillfället 

för svarandet. 

 

Studien genomfördes med befintligt material från SNAC Blekinge som i 

datainsamlingen använde etablerade instrument och frågor, vilket stärker validiteten 

(Polit & Hungler, 1999).  Det är en tids- och resurskrävande process att samla in 

information varför det alltid bör undersökas om det redan finns insamlat material som 

kan ge tillfredsställande svar på forskningsfrågan (Holme & Solvang, 1997). Då 

materialet redan var insamlat och inlagt i en databas kunde datainsamlingsmetod eller 

enkätutformning för studien inte påverkas. De bearbetade frågorna i studien är 
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hämtade ur ett frågeformulär, vilket är ett vanligt sätt att samla in uppgifter om 

människors livsstil, arbetsförhållanden, boende etcetera (Andersson, 2006). Hade 

studien i stället utformats som en intervjustudie kunde resultatet blivit annorlunda. Vid 

intervjuer finns möjlighet att vid behov förklara, eller om önskemål finns utveckla 

frågorna. En nackdel med intervjuer är ökad tidsåtgång och kostnad om det är ett stort 

antal respondenter. Eftersom många kan tillfrågas på en gång är enkätundersökningar 

ekonomiska, men utformning av formulären är ofta tidskrävande och kräver noggrann 

planering och mycket arbete (a.a). Medvetenhet ska finnas att människor i 

attitydundersökningar har en tendens att svara åt det positiva hållet, då de kan uppleva 

att det är vad som förväntas av dem (Eilertsson, 2005). Kännedom om att studiens 

resultat baserades på uppgifter från personer som har kunskaper i svenska språket bör 

finnas, då enkäterna inte är översatta till andra språk. Personer med psykisk eller 

fysisk ohälsa kan också haft sämre möjligheter att deltaga. Urvalet måste ändå ses som 

omfattande, svarsfrekvensen var hög och återundersökningar har gjorts över tid, vilket 

ger en styrka åt resultatet. En stor procent av de som hade möjlighet att genomföra 

återundersökningen gjorde detta. En effekt av det stora antalet deltagande gör att det 

snabbare blir en statistisk signifikant skillnad, varför för stora slutsatser om betydelsen 

av skillnaderna mellan grupperna inte kan dras. Den kliniska signifikansen är således 

svår att bedöma, men mönster och tendenser anses ändå kunna urskiljas och ge 

värdefull information om de äldres attityder. Hänsyn har tagits till respondenternas 

integritet, då svaren i databasen är kodade och således inte kan härledas till enskild 

individ. Det interna bortfallet på frågorna anses vara litet vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. Karlskrona kommun, där SNAC Blekinge genomförs, utgör exempel på 

en medelstor kommun i Sverige, varför studiens resultat bör vara representativt för 

stora delar av Sveriges befolkning. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) 

poängterar att det är en viktig uppgift att genom forskning försöka att beskriva 

förändringar som äger rum över tiden, vilket studien ämnat att göra.  

   

I analysen dikotomiserades svarsalternativ för att ge en tydligare överblick samt för att 

öka antalet valbara analyser. Risker finns att nyanserna i svaren försvinner, men 

fördelen med tydligheten det innebär att jämföra två alternativ ansågs överväga. En 

annan gruppering av svarsalternativen kunde eventuellt medfört en intressantare 
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skillnad mellan grupperna, men indelningen som valdes bedömdes vara den mest 

naturliga. Att svarsalternativet ”Ganska viktigt” kategoriserades under benämningen 

”Mycket betydelsefullt” är en konsekvens av dikotomiseringen som bör has i åtanke 

när resultatet läses och tolkas. Respondenterna delades upp i åldersgrupperna yngre      

(60-72 år) och äldre (78-96 år). Enligt SCB (2002b) är 85 % av de som är 100 år och 

äldre i Sverige år 2001 kvinnor. Medellivslängden för kvinnorna var år 2001-2005 

82,4 år och för männen 78.0 år (SCB, 2007). Då kvinnors medellivslängd är högre än 

mäns påverkades även föreliggande studies fördelning av kön i åldersgrupperna, vilket 

i sin tur kan ha påverkat resultatet. I förestående studie var samtliga i ålderskohorten 

96 år kvinnor (n=3). Andelen kvinnor i den yngre åldersgruppen var i studien 55 % 

och i den äldre åldersgruppen 62 %. Andelen kvinnor respektive män i grupperna 

överensstämde i stort med andelen för hela riket (SCB, 2002b). 

 

För att få en uppfattning hur kognitiv förmåga inverkade på de äldres attityder till 

områdena användes resultatet på deltagarnas MMT-test. MMT är ett väl beprövat 

instrument som i stor omfattning använts såväl i tidigare forskning som i den kliniska 

verksamheten (Basun et al., 2004). I studien delades variabeln upp i två grupper efter 

resultat på MMT-testet, där icke nedsatt kognitiv förmåga avsåg de som fick 25-30 

poäng och nedsatt kognitiv förmåga omfattade de med 0-24 poäng. Dessa indelningar 

användes då 24 vanligtvis sätts som gränsvärde för indikation på kognitiv störning. 24 

poäng eller högre utesluter dock inte demenssjukdom (Skoglund & Båtsman, 2006). 

Det kan finnas många faktorer som påverkar resultatet i ett MMT-test, till exempel 

utbildningsnivå, sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller bristande motivation och 

koncentration (Basun et al., 2004), vilket innebär att det finns en risk att de svarande 

hamnat i gruppen med nedsatt kognitiv svikt av annan anledning än bristande kognitiv 

förmåga. För att bearbeta och analysera statistiska data användes programmet SPSS 

därför att det ansågs passa studiens syfte och metod, samt för att tillgång till, samt 

möjlighet till handledning fanns, för detta program. De statistiska analysmetoder som 

användes valdes med omsorg för att bäst matcha vald forskningsfråga och hänsyn togs 

till variablernas skalnivå. När två oberoende grupper jämfördes användes Mann-

Whitney U-test, då det är en icke parametrisk analysmetod som var möjlig med 

studiens kvalitativa variabler. Kruskal-Wallis test användes i frågan om skattning av 
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den egna hälsan eftersom syftet med den frågan var att jämföra flera svarsalternativ. 

Wilcoxon Signed Ranks Test ansågs vara en användbar analysmetod då svar vid olika 

tillfällen skulle jämföras, som vid baslinjeundersökning och återundersökning 

(Djurfeldt et al., 2003; Eilertsson, 2003).  

 

Resultatdiskussion 
Studien avsåg beskriva äldres syn på personliga intressen, sociala relationer, fysisk 

aktivitet samt mat och dryck i relation till kön, ålder, ensamboende/ samboende, 

kognitiv förmåga och självskattad hälsa. Genom att material använts från en större, 

pågående, longitudinell studie fanns möjligheter att studera förändringar i attityder 

över en tid av sex år hos undersökta individer. I studiens resultat framkom tydligt att 

samtliga fyra frågeområden är viktiga för äldre personer över 60 år. Det kan ses ett 

samband mellan att de med dålig självskattad hälsa tyckte att de undersökta områdena 

var mindre viktiga än vad de med bra självskattad hälsa ansåg. I studien av Bowling 

(2008) visade resultatet också att äldre som upplevde sig ha bra hälsa och god 

livskvalitet även hade ett högt självskattat aktivt åldrande. Studien visar statistiskt 

signifikanta skillnader i hur individer förändrar sina åsikter över tiden. Vid 

återundersökningen, då personerna blivit sex år äldre, har intressen, relationer och 

fysisk aktivitet fortfarande en stor betydelse, men betydelsen har enligt resultatet en 

tendens att avta. Mat och dryck är fortsatt lika viktigt för de undersökta personerna 

efter sex år. De personer i studien som hade nedsatt kognitiv förmåga lade mindre vikt 

vid de personliga intressenas betydelse samt betydelsen av fysisk aktivitet. Enligt 

Socialstyrelsen (2009b) blir det vid nedsatt kognitiv förmåga svårare att ta initiativ till 

att utföra aktiviteter i det dagliga livet och följden av detta kan bli passivitet och 

isolering. I studien av Andersson et al. (2007) framkom att äldres anhöriga kunde 

uppleva att de äldre hade för lite att göra och hade tråkigt, medan de äldre själva inte 

efterfrågade fler aktiviteter. De äldres tendens till tillbakadragenhet styrks av 

Tornstams teori om gerotranscendens. Tornstam (2005) menar att aktiviteter väljs med 

mer eftertanke hos den mogna och visa äldre, och de som är mindre viktiga för 

individen väljs bort. För kvinnorna i studien var de sociala relationerna viktigare än för 

männen. Även i Rennemark och Hagbergs studie (1999) visade det sig skilja mellan 

män och kvinnor i betydelsen av sociala kontakter, där kvinnor som var nöjda med sitt 
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sociala nätverk tyckte sig vara friskare och ha bättre hälsa än de som inte var nöjda. 

Sociala relationer var i studien lika viktigt för de äldre som hade en nedsatt kognitiv 

förmåga.  Aartsen, van Tilburg, Smits och Knipscheer (2004) menar att den kognitiva 

funktionen har stor betydelse för äldre personers sociala integrering och välbefinnande 

och att kognitiv svikt kan leda till minskad vänkrets och att många sociala kontakter 

dör ut. Individen blir då mer och mer hänvisad till stöd och support från den egna 

familjen och från samhället (a.a). Människor med nedsatt kognitiv förmåga kan med 

sund livsstil, kognitiv stimulans och socialt stöd öka chanserna för att ändå uppleva ett 

framgångsrikt åldrande menar Jeste, Depp och Vahia (2010), varför samhällets 

insatser kan vara avgörande för denna riskgrupps förmåga till ett framgångsrikt 

åldrande. Social och fysisk aktivitet tillsammans med goda matvanor menar WHO 

(2003) är en livsstil som främjar det friska åldrandet, och denna studie visar också att 

de äldres inställningar till områdena är att de är viktiga. Mat och dryck är det enda av 

studiens undersökta områden som de äldre fortfarande finner vara lika viktigt över tid. 

Det är också ett område som även då den kognitiva förmågan är nedsatt fortsätter att 

vara lika viktig. Enligt Maslow (1943) är maten ett av de allra mest grundläggande 

behoven hos människor, vilket gör att strävan efter att tillgodose behovet är stort. 

Maslow menar att sociala behov och behov av självförverkligande också finns, men att 

dessa inte kan tillgodoses förrän de starkare, mera grundläggande behoven är 

säkerställda. Quandt et al. (2001) beskriver att äldre upplever att mat och måltider kan 

vara en källa till gemenskap samt ge en förstärkt känsla av att vara en del av samhället. 

I sin tur stärker detta identiteten och höjer det upplevda personliga egenvärdet hos den 

äldre. Wikby och Fägerskiöld (2004) har i en studie identifierat och beskrivit faktorer 

som har betydelse för aptiten hos äldre personer. Deras resultat visade att viljan att äta 

spelar en central roll för aptiten. Matmiljön och måltidsgemenskap var två faktorer 

som enligt studien påverkade viljan att äta och således aptiten hos de äldre (a.a). I en 

avhandling av Wikby (2006) påpekas att många äldre som en följd av minskad aptit 

och otillräckligt näringsintag riskerar att bli undernärda och att undernäring sänker 

livskvalitet, försämrar fysik och mental förmåga samt ger en ökad risk att dö i förtid. 

Byles (2009) å andra sidan, redovisar att övervikt och fetma är ett stegrande 

hälsoproblem hos den äldre befolkningen och som påverkar både hälsa, livslängd och 

sjukvårdskostnader. I föreliggande studie framkom att mat och dryck var mindre 

betydelsefullt hos de som bodde ensamma. Med stöd av ovan förda resonemang skulle 
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detta kunna härledas till att mat och dryck inte bara är ett grundläggande behov, utan 

också en viktig social företeelse, vilket kan förklara att ensamma inte lägger samma 

vikt vid detta. Det är helt enkelt inte lika roligt att äta ensam, och följden av det kan bli 

sämre matvanor och med tiden sämre hälsa. 

 

När de äldre i studien fick bedöma hur viktigt det var för dem med fysisk aktivitet 

tyckte över 96 % i baslinjeundersökningen att det var viktigt för dem. Motsvarande 

siffra för betydelsen av sociala relationer var 95 %. Detta är väl överensstämmande 

med Rowe och Kahns (1987) idéer om att det framgångsrika åldrandet delvis är ett 

samspel mellan ett aktivt liv och en god fysik. Enligt McCann et al. (2008) har Rowe 

och Kahns modell brister då de menar att ett framgångsrikt åldrande rymmer flera 

dimensioner än vad Rowe och Kahns modell innehåller. Exempelvis kan äldre själva 

uppfatta sig ha ett framgångsrikt åldrande trots sjukdom och handikapp. I WHO:s 

definition av hälsa (1946) framgår också att hälsan är ett fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande men samtidigt inte behöver vara avsaknad från sjukdom. En 

dimension som Rowe och Kahn inte belyser är den andliga och religiösa, som kan vara 

en källa till stöd och välbefinnande hos människor, likaså känslan av självständighet 

som McCann Mortimer et al. (2008) funnit vara en viktig prediktor för självskattat 

framgångsrikt åldrande. Jeste et al. (2010) menar att välbefinnande, social 

samhörighet, meningsfullhet och sammanhang är andra subjektiva kriterier som 

påverkar att individen kan uppleva framgångsrikt åldrande, trots fysisk ohälsa. De 

äldres egna förväntningar visade sig i Kims studie (2009) påverka hälsan i 

ålderdomen, då de äldre som hade en högre förväntan på ett friskt åldrande också 

visade sig få ett hälsosammare beteende och uppleva bättre fysik och psykisk hälsa. 

Med denna kunskap kan insatser göras i form av att i förebyggande hälsoarbete arbeta 

med de äldres inställningar, attityder och förväntningar på åldrandet, vilket skulle 

kunna hjälpa dem att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt åldrande.  

 

Att de äldre över tid anser att områdena är mindre viktiga, som studiens resultat visar, 

kan ha påverkats av det faktum att individen har blivit sex år äldre, vilket kan ha 

inneburit att förmågan till att utföra fysisk aktivitet, förmågan till att bevara sociala 
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relationer och förmågan att syssla med personliga intressen successivt avtagit. Den 

kognitiva förmågan sjönk i genomsnitt över tiden vilket med sannolikhet kan inverka. 

Även fysiska sjukdomar kan ha gjort sig gällande, vilket kan begränsa den äldre 

individens möjligheter till aktivitet. Yttre faktorer kan också ha påverkat de äldres 

förmåga och attityder. Exempel kan vara förändringar i familjesituation som till 

exempel en sjuk eller avliden maka/maka, men det kan heller inte uteslutas att de äldre 

dragit sig tillbaka och att dessa saker helt enkelt inte längre förefaller vara lika viktiga 

och att i takt med att människan blir äldre ställer hon sig allt mer vid sidan om. Ett 

sådant resonemang stöds av disengagemangsteorin (Cumming et al., 1960) och 

Tornstams teori om gerotranscendens (2005). Enligt Tornstam minskar intresset för 

ytliga relationer med åldern och i takt med ökad ålder, mognad och vishet ökar också 

behovet av ensamhet och stillhet.  

 

Kliniska implikationer 
Då allt fler blir allt äldre i Sverige ökar behovet av kunskap för att effektivt kunna 

påverka att åldrandet blir så framgångsrikt som möjligt för så många som möjligt. 

Studier som denna kan hjälpa till att få kännedom om vad som är viktigt i åldrandet. 

Samtliga i denna studie berörda områden visade sig vara betydelsefulla för de äldre. 

Kunskap om att social gemenskap är av stort värde även upp i åren kan bidra till att 

fler och mer riktade insatser för att underlätta sociala aktiviteter utformas. Utifrån 

studiens resultat kan vikten av sociala mötesplatser och aktiviteter för de äldre belysas. 

Sådana kan innehålla såväl gemenskap, aktiviteter eller inbegripa mat och dryck. Det 

är av största vikt att de som har en begynnande kognitiv svikt stimuleras, då de annars 

riskerar att bli passiva med konsekvenser för gemenskap och även dålig nutrition.  

Även de ensamboende är viktiga att uppmärksamma då de i likhet med dem med 

nedsatt kognitiv förmåga kan vara en grupp som riskerar aktivera sig mindre och äta 

sämre, vilket kan minska möjligheterna för ett framgångsrikt åldrande. Då mat och 

dryck fortsätter att vara viktigt för de äldre över tid är det av största betydelse att 

arbeta för att ombesörja en god matkultur bland annat i matdistribution, på sjukhus och 

i äldreboenden. Enligt Wikby (2006) är det viktigt att utveckla strategier för 

individuellt anpassad omvårdnad, inte minst för att förebygga och behandla 

undernäring hos äldre. För att främja det framgångsrika åldrandet skulle en 
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kombination av områdena social aktivitet och mat och dryck, som var och en för sig 

visat sig vara betydelsefulla områden för personer 60 år och uppåt, kunna tillgodose 

viktiga intressen samt kunna ge stor behållning för såväl individ som för samhället!  

 

Att i fortsatta studier undersöka om en förändrad boendeform från eget boende till 

särkskilt boende över sex år påverkar attityder till de undersökta områdena skulle vara 

intressant. Särkilt spännande skulle det vara att följa vad som händer med attityderna i 

området mat och dryck då möjligheterna att själv bestämma och påverka mat och 

måltiders utformning riskerar att bli begränsade. Det skulle också vara intressant att 

vidare undersöka attitydförändringar i en återundersökning efter ytterligare sex år, för 

att följa upp om de mönster och tendenser som kunde anas efter sex år blivit ännu 

tydligare. I frågeområden eller urvalsgrupper där de största förändringarna skett vore 

det givande att djupare studera faktorer som möjligen kan förklara attitydförändringen. 

Vidare erbjuder SNAC databas en mängd ytterligare material som skulle kunna 

användas för fortsatta studier i området. En möjlighet vore att gå vidare med intervjuer 

för att få en djupare förståelse för vad som påverkar de äldres attityder till 

frågeområdena. 

 

Ny kunskap 
Följande tre punkter summerar vad som diskuterats i förevarande studie:  

 Trots hög ålder uppfattas personliga intressen, sociala relationer, fysisk 

aktivitet och mat och dryck som viktiga och betydelsefulla.  

 

 I takt med ökad ålder minskar betydelsen av personliga intressen, sociala 

relationer och fysisk aktivitet något för personer 60 år och uppåt. Då dessa 

områden tenderar minska i betydelse är mat och dryck en fortsatt lika viktig del 

i äldre människors liv.  

 

 Samhället och individen har allt att vinna på att kunskapen om vad som är 

viktigt för äldre ökar. 
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