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Åldersgruppen 80 år och äldre är den snabbast växande åldersgruppen i världen. 
Förbättrade levnadsförhållanden gör att chanserna till att leva ett långt liv förbättrats 
men det är oklart om utvecklingen går mot en förbättrad hälsa hos den äldre 
befolkningen eller en förlängd tid med ohälsa. Syftet med undersökningen var att 
beskriva aspekter av äldre personers livssituation, hälsa och livskvalitet samt vilket 
förtroende de äldre har för vården. Ett frågeformulär besvarades av 67 personer 
(svarsfrekvens 64 %), 80 år och äldre i två värmländska kommuner. Data har 
bearbetats med deskriptiv och analytisk statistik. Resultatet visar att flertalet av de 
äldre är födda i Sverige och medelåldern är 87,7 år. Mer än hälften är 
änkor/änklingar och mindre än hälften bor med make/maka/sambo. Flertalet av de 
äldre har barn och barnbarn och mer än hälften har syskon kvar i livet. De trivs bra 
med sitt boende och sin omgivande boendemiljö men några känner rädsla för att bli 
ofredade. Ett fåtal uppger att de fallit en eller flera gånger. De har god aptit och äter 
minst ett mål dagligen. Majoriteten av de äldre upplever sitt psykiska välbefinnande 
något bättre än det fysiska välbefinnandet, har ett starkt KASAM, upplever det 
dagliga livet bra och har en känsla av att bli uppskattade samt instämmer i 
påståendena för gerotranscendens. De klarar med viss hjälp städning och matlagning. 
Mer än hälften har inte hemtjänst. Läkare är den yrkesgrupp som de äldre har haft 
mest kontakt med i vården. Förtroendet för vården är ganska stort. Statistiskt 
signifikanta skillnader framkom för ålder, kön, kommuner och för äldre som bor 
ensamma eller tillsammans med någon annan. Äldre med bättre fysisk respektive 
mental hälsa känner sig signifikant mindre ensamma, har bättre självuppskattad 
fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande, uppfattar det dagliga livet bättre och har 
starkare KASAM. 
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The group of 80 year olds and older are the most growing age group in the world. 
Improved conditions of living makes it possible to live a long life but it is uncertain 
if this development gives improved health in older people or an extended time of 
illness. The aim of this study was to describe aspects of very old people’s life, health 
and quality of life and the confidence they have for health care and home-service 
care. 67 people aged 80 years and older in two communities in Värmland replied a 
questionnaire (respond frequency 64%). Data was adapted with descriptive and 
analytic statistics. The finding shows that most of the elderly are born in Sweden 
and the mean age was 87, 7 years. More than half are widows/widowers and almost 
half are living with their wife or husband. Several of them have children and 
grandchildren and half have still brothers and sisters living. They like their living 
standard and just a few are feeling afraid of being attacked. A few have been falling 
one or just a few times. Many have a good appetite and are eating at least one square 
meal a day. The majority of the elderly experience their mental well-being a bit 
better than the physical well-being, having a strong SOC (Sense of Coherence) and 
experiencing a good day to day life and have a feeling of being appreciated. They 
agree with the statements of gerotranscendence. They managing to clean and prepare 
meals with help. Almost half of them have home-help service. The occupational 
group that the old people mostly have met is physicians. Their confidences in health 
care and home-service care are quite good. Statistically significant differences where 
found for age, gender, community and elderly living alone or together with 
somebody. Older with a better physical respective mental health are feeling 
significantly less alone, have a better self reported physical and mental well-being, 
experience the day to day life better and have a stronger SOC.   
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Introduktion  
1900-talet var ett framgångsrikt sekel när det gäller åldrandet. Förbättrade 
levnadsförhållanden och medicinska framsteg har medfört att de flesta i Sverige och 
andra industriländer fått chansen att leva ett långt liv (Thorslund & Parker, 2005). 
Åldersgruppen 80 år och äldre är den snabbaste växande åldersgruppen i världen (FN, 
2002). Sverige tillhör de länder där befolkningens medellivslängd är bland de högsta i 
världen. Sedan 1950 – talet har antalet 80 år och äldre fyrdubblats och på 2020 – talet 
kommer det att bli en dramatisk tillväxt (SCB, 2006b). År 1913 låg medellivslängden för 
kvinnor på 58 år och för män 56 år (Thorslund & Parker, 2005). Medellivslängden år 
2004 var 83 år för kvinnor och 78 år för män. Sedan 1994 är det en ökning med 1.3 år för 
kvinnor och 2.3 år för män. I prognoser från statistiska centralbyrån bedöms 
medellivslängden öka med 5 år för både kvinnor och män under de närmaste 50 åren. 
(SCB, 2000). Enligt Berleen (2003) beräknas den största kommande ökningen inom 
gruppen 85 år och äldre ske inom de närmsta 30 åren. I Värmland finns en högre andel 
äldre än övriga Sverige. Tjugo procent av värmlänningarna är 65 år eller äldre (Karlander 
– Blomqvist & Erlingsson, 2004). Det framtida antalet personer i åldrarna 80 år eller 
äldre är starkt beroende av utvecklingen på hälsoområdet (SCB, 2006).  
 
En människas åldrande består av biologiska, sociala och psykologiska faktorer. Det 
biologiska åldrandet inrymmer organsystem som naturligt försvagas med högre ålder 
samt genetiska mekanismer (Persson et al., 2001). Det sociala åldrandet inkluderar 
åldrandet ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv där det speglar sociala förändringar 
på individ och gruppnivå (Högstedt, 2004). Det psykologiska åldrandet handlar om 
individens förmåga att hantera och anpassa sig till krav från omgivningen då bland annat 
förändring i intelligens, minne och inlärningsförmåga har större betydelse (Nordhus, 
2004).  
 
Människan delas ofta in i åldersgrupper utifrån det kronologiska åldrandet d v s utifrån 
hur gammal en person är, men åldrandet är en långdragen process som har stora 
individuella skillnader (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Svensson, 1998; Field 
& Gueldner, 2001). Field och Gueldner (2001) anser att det inte är rätt att benämna alla 
över 65 år för ”äldre” eftersom alla människor har olika levnadshistorier och erfarenheter. 
Åldrandet skiljer sig avsevärt mellan en person som är 65 år och en person som är 90 år. 
En indelning är att personer mellan 65 och 74 år kallas för unga äldre (young old), de som 
är mellan 75 och 84 år medel gamla (mid-old) och äldre över 85 år för äldre äldre (old 
old) (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000; Given & Given, 1989) 
En ny benämning av äldre över 80 år är mycket gamla (very old) enligt WHO (2006).  
 
Missuppfattningar om att alla äldre är ”lika” förekommer ofta i samhället och benämns 
som ageism eller ålderism. Missuppfattningarna bygger ofta på att äldre är ensamma, har 
dålig fysisk och psykisk hälsa, inte kan lära sig något nytt och att intelligensen minskar 
med ökad ålder samt att äldre har ekonomiska problem. Äldre ser däremot ofta på sig 
själva som kvicktänkta, observanta, bra på att få saker gjorda, ganska fysiskt aktiva, 
fördomsfria och bra på att anpassa sig (Bondevik, 2005).   
 



 

  2 

Livssituation  
Med livssituation avses i denna studie faktorer som berör de äldres bakgrund, sociala 
situation och att känna trygghet i vardagsmiljön. Det är viktigt för äldre att få 
uppskattning från familj och vänner och att känna tillfredsställelse med sysselsättning, 
fritid och ekonomi (Berleen, 2003). Människor i 80 – 90 års ålder har upplevt många 
förluster av föräldrar, syskon, livspartners, barn och vänner vilket medför att det kan 
finnas sorg som de äldre måste försöka leva med (Erikson, 2004). Studier visar att äldre 
idag har sina egna familjer längre tid i livet jämfört med hur det var på 1980-talet 
(Persson et al., 2000). Persson et al. fann även att kontakten med grannar avtagit bland 
de äldre och att det är färre äldre oavsett kön som är utan en nära vän mot hur det var för 
20 år sedan. Familjerelationer, sociala kontakter och aktiviteter värderas lika högt som 
hälsa och funktionellt status och känslomässiga relationer med familjemedlemmar är 
fortsatt viktigt även i hög ålder (Farquhar, 1995; Field & Gueldner, 2001). Enligt en 
studie av Hellström (2003), visar resultatet att de äldre som har fler barn eller bor 
tillsammans med någon har stor betydelse för den äldre. I Sverige och övriga Europa är 
kvinnor som bor ensamma överrepresenterade inom gruppen äldre.  
 
Fenomenet ensamhet är komplext och inrymmer många dimensioner. Äldre människor 
som är socialt isolerade behöver inte uppleva sin ensamhet som negativ (Berleen 2003; 
Ekvall, 2004).   Enligt Ekvall, Sivberg, och Hallberg (2005) och Hellström (2003) är 
ensamhet en viktig faktor till upplevelsen av låg livskvalitet hos äldre. Många äldre ser 
sig dock inte själva som ensamma (Bondevik, 2005). Personer som har många människor 
omkring sig kan ändå uppleva ensamhet (Berleen, 2003). Kvinnor upplever ensamhet mer 
ofta än män (Jakobsson & Rahm Hallberg, 2005). Den äldres sociala nätverk har stor 
betydelse för hur den äldre upplever sin livssituation (Hellström, 2003). Folkhälsoarbete i 
form av förebyggande åtgärder kan ge möjligheter för den äldre att upprätthålla sociala 
kontakter då ensamhet kan utgöra en riskfaktor för den äldres livssituation (Lauder, 
Sharkeys & Mummery, 2004; Ekvall et al, 2005; Jakobsson & Rahm Hallberg, 2005 ).  
 
Boendet är för många äldre av stor betydelse för trygghet, kontinuitet och kontroll över 
det dagliga livet (Berleen, 2003). Möjligheten att bo kvar i den egna bostaden är en viktig 
del av dagens äldrepolitik. Flera moderna och tillgängliga bostäder har gjort det möjligt 
för personer med fysiska funktionsnedsättningar att bo kvar eller att kunna skaffa en 
passande bostad. En ökad trygghet i hemmet genom kvalificerade insatser från hemtjänst 
och hemsjukvård har också bidragit till att det blivit vanligare att människor kan och vill 
bo kvar i det egna hemmet (Regeringens proposition, 2005/06:115). Flertalet äldre lever i 
ordinärt boende och försöker leva ett oberoende liv (Dehlin et al., 2000).  
 
Livssituationen speglas till stor del utifrån hur en persons yrkesliv har varit. Lågutbildade 
personer rapporterar sin hälsa som sämre än högutbildade (Berleen, 2003). Kvinnor har i 
högre grad arbetat inom service och vård yrken och män har i högre grad arbetat som 
hantverkare eller industriarbetare (Von Heideken-Wågert et al, 2006).  
År 1913 infördes folkpensionen och den fastslogs till 67 år. Det var då ingen 
kostnadskrävande reform eftersom medellivslängden var låg och det var inte många som 
kom upp i den åldern att de kunde få någon pension (Thorslund & Parker, 2005). I en 
undersökning genomförd i Sverige av Dehlin et al., (1998) beskrivs att de äldre upplevde 
pensioneringstiden som bra och den egna ekonomiska situationen bland äldre över 80 år 
bedömdes över lag som bra. Enligt flera studier framkommer det att de äldre upplever 
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ekonomin som mindre viktig för livskvaliteten mot vad yngre människor gör (Bowling, 
Banister, Sutton & Windsor, 2002; Christoph & Noll, 2003; Paskulin & Molzahn, 2006).  
 
Det är viktigt för alla människor att känna sig trygga i vardagsmiljön. Otrygghet kan 
medföra att naturliga mänskliga kontakter kan vara svåra att upprätthålla (Renck & 
Löfvenberg, 2004). I en studie om ensamhet och rädsla visade det sig att äldre upplever 
en större fara för att bli beroende av andra mot vad de upplever att hot och våld är. I en 
populationsstudie i USA framkom att yngre var mera rädda för hot och våld än äldre 
personer (Ferraro & LaGraange, 1992). Kvinnor upplever oftare rädsla för hot och våld 
än män (Jakobsson & Rahm, Hallberg, 2005). Rädsla för våld är vanligt (Dehlin, 1998). I 
studier framkommer att det är flera äldre kvinnor än män i Sverige som avstår från att gå 
ut på kvällen av rädsla för att bli utsatt för hot och våld (Berleen, 2003; Jakobsson & 
Rahm Hallberg, 2005; Renck & Löfvenberg, 2004). Enligt Jakobsson och Rahm, 
Hallberg (2005) var det hälften av kvinnorna som inte öppnade dörren om de inte visste 
vem det var som ringde på. 
  
Fallskador bland äldre är vanligt och utgör idag ett av våra mest omfattande 
folkhälsoproblem (Berleen, 2003; Räddningsverket, 2002). Flera studier beskriver att 
rädsla för att falla/ramla kan påverka livskvaliteten negativt vilket kan leda till isolering 
och nedsatt aktivitet för den äldre (Brownsell & Hawley, 2004; Bloem, Boers, Cramer, 
Westendorp & Gerschlager, 2001; Brouwer, Musselman & Culham, 2004; Suzuki, 
Ohyama, Yamada & Kanamori, 2002). Rädslan för att falla begränsar den äldres 
självförtroende trots frånvaro av fall eller större skada (Petrella, Payne, Myers, Overend 
& Chesworth, 2000).  
 

Hälsa och Livskvalitet 
WHO definierar hälsa som ett fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 
men behöver inte vara avsaknad av sjukdom (WHO, 1946). Inom ämnet omvårdnad är 
hälsa ett centralt begrepp och har alltid haft en central roll där förbättrad hälsa kan ses 
som ett mål för omvårdnaden (Kirkevold, 2000; Sousa & Williamsson, 2003). Enligt 
omvårdnadsteoretikern Eriksson (1984) är hälsa ett integrerat tillstånd av sundhet, 
friskhet samt en känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. 
Carnevali (1999) menar att hälsotillståndet inte enbart bidrar till hälsa utan behöver en 
balans mellan inre och yttre resurser och det dagliga livets krav. Denna balans bidrar till 
välbefinnande och livskvalitet.  
  
Äldre människor kan definiera hälsa helt annorlunda jämfört med yngre människor 
(Nyström & Andersson – Segesten, 1990). Det är känt att hälsan påverkas av 
levnadsförhållandena där ekonomi, boende och social klasstillhörighet ingår (SOU, 2004: 
68). Hälsa och sjukdom är däremot inte varandras motsatser. Många äldre tillmäter olika 
meningar till begreppet hälsa såsom personliga resurser i form av styrka, 
funktionsförmåga och självständighet i livet (Borglin, 2005).  
 
Det är oklart om utvecklingen går mot en förbättrad hälsa hos den äldre befolkningen 
eller en förlängd tid med ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Ett flertal studier enligt 
Thorslund, Lennartsson, Parker och Lundberg (2004) visar på en positiv hälsoutveckling 
bland de allra äldsta men det finns också resultat som visar på försämringar. Enligt 
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Thorslund och Parker (2005) går de olika studieresultaten åt olika håll beroende på att 
undersökningarna skiljer sig åt avseende hur lång studiens tidsperiod är, vilken 
population, metod, instrument och indikatorer på hälsa och funktionsförmåga som 
använts. Thorslund och Parker (2005) utesluter dock inte att variationerna också speglas 
av befolkningens syn på vad som uppfattas som dåligt respektive bra hälsotillstånd.  
 
Ett flertal studier visar att de äldre och allra äldsta mår förhållandevis bra 
(Socialstyrelsen, 2005) men enligt Thorslund och Parker (2005) framkommer från 
SWEDOLD – studien att allt fler äldre rapporterar diagnoser och problem vad gäller 
den självuppskattade hälsan. De allra vanligaste hälsoproblemen hos äldre personer är 
stroke, benskörhet, demens, psykisk ohälsa, nedsatt syn och hörsel, samt tandproblem.   
I en dansk studie av tillfrågade 90 – åringar konstateras att det är förvånansvärt hur 
positivt nittioåringarna graderar sin hälsa (Nybo, Gaist, Bernard, McGue, Vaupel & 
Christensen, 2001). Vidare framkommer enligt Holmen, Ericsson och Winblad (1994) i 
den svenska Kungsholmsstudien av äldre att över hälften av 90 – åringarna och de äldre 
än 90 år uppskattar sin hälsa som bra. Ytterligare studier från Kungsholmstudien visar 
en ovanligt låg prevalens avseende sjukdom hos de allra äldsta (Von Strauss, 
Fratiglioni, Vittanen, Forsell & Winblad, 2000). Von Heideken (2006) visar i en studie 
av äldre över 85 år i norra delen av Sverige att det var stora variationer i hälsostatus och 
fysisk förmåga bland de allra äldsta men att majoriteten av de allra äldsta ändå upplevde 
sin hälsa bra trots många sjukdomar och nedsatta fysiska funktioner.   
 
Den normala åldrandeprocessen är förknippad med biologiska, psykologiska och sociala 
förändringar som har betydelse för näringsstatus och kosthållning (Bondevik, 2005).  
Studier har visat att flera äldre har bristfälligt näringsintag vilket kan bero på dålig aptit 
samt att omgivande faktorer kan minska glädjen för mat, det gäller både de som bor i ett 
eget hem eller i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2000; Steen & Rothenberg, 1998). Enligt 
Berleen (2003) äter de flesta äldre bra och förändrar sina matvanor som andra 
åldersgrupper, måltiderna fördelas bra och flera lagade mål mat förekommer över dagen. 
BMI - intervallet (Body Mass Index), för äldre har visat sig bör ligga mellan 22 och 27 
(Cederholm, 1999). 
 
Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky (1987) utvecklade på 80-talet ett salutogent  
perspektiv. Salutogenes fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa 
mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Antonovsky (1987) menar att var en 
individ befinner sig på skalan mellan frisk och sjuk kan benämnas ”Känsla av 
sammanhang” (KASAM), Antonovsky menade att en individ aldrig har helt hälsa eller 
helt ohälsa utan att rör sig mellan de två faktorerna hälsa och ohälsa.  KASAM består av 
tre komponenter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person som har 
en stark känsla av sammanhang skapar sig en bild av världen som är begriplig, hanterbar 
och meningsfull. En stark känsla av sammanhang anses bidra till hälsa och förmåga att 
hålla sig frisk trots motgångar och bekymmer (Antonovsky, 1987).   I en studie 
genomförd av Nygren et al., (2005) av äldre personer i norra Sverige (85 år och äldre), 
framkom att de äldre hade högre värde på KASAM, jämfört med yngre och därmed bättre 
förmåga att hantera motgångar.  Förövrigt visar studien att äldres livskvalitet inte behöver 
bli sämre trots högre ålder. I en annan studie framkommer det att kvinnor uppfattar sina 
kroniska hälsobesvär som mindre påfrestande då de har ett högre värde av KASAM 
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(Nesbitt & Heidrich, 2000). Enligt Borglins (2005) studie framkommer att 
komponenterna som ingår i KASAM är viktigt för äldres upplevelse av livskvalitet.  
 
Livskvalitet har definierats av många forskare inom området men det finns ingen enhetlig 
definition. Från början har begreppet livskvalitet uppkommit utifrån synsätt om 
människans grundläggande behov och Marslows hierarki (Gabriel & Bowling, 2004). 
Livskvalitet är ett begrepp för att beskriva en individs livssituation ur många vinklar samt 
i olika åldrar (Grimby, 2001). Livskvalitet har tidigare varit ett abstrakt begrepp där 
konkreta mätningar utförts utifrån ekonomi, dödlighet och hälsostatus. Livskvalitet kan 
betraktas som en egen upplevelse av välbefinnande som också har objektiva 
beståndsdelar (Ekvall, 2004). WHO definierar livskvalitet som individuella upplevelser 
beroende på den egna livssituationen i samhället där individen lever och i relation till mål, 
ekonomi och intressen (WHO, 1994). Livskvalitet är en personlig fråga som i sig har en 
filosofisk innebörd mer än en medicinsk vetenskaplig inriktning (Glass, 1998; Hellström 
& Hallberg, 2004). En god livskvalitet uppnås enligt flera forskare då äldre upplever en 
god social samvaro med socialt nätverk och socialt stöd. Många gånger påtalas 
familjerelationer, sociala kontakter och aktiviteter lika högt värderade som hälsa och 
funktionellt status (Bowling et al., 2002; Farquhar, 1995). Dessutom anser äldre att 
känslan av att ha en känslomässig relation med familjemedlemmar vara viktigt för god 
livskvalitet (Field & Gueldner, 2001).  
 
Under en människas sista levnadsår blir det de inre händelserna som alltmer står i fokus, 
yttre händelser blir mindre betydelsefulla. Enligt Erikson är det ett privilegium att få bli 
gammal. Återkopplingen till ett långt liv kan återupplevas genom möjligheten att se 
tillbaka (Erikson, 2004). Begreppet gerotranscendens kan bidra med en förståelse av 
”oförklarliga” skeenden under åldrandeprocessen vilket kan bidra till nya sätt att se på 
omsorgen av de äldres beteenden och problem. Gerotranscendens är inte något negativt 
utan något positivt och det anses inte ha något med religiositet att göra (Dehlin, 
Hagberg, Samuelsson & Svensson, 1998; Wadensten, 2003 ). Sinnestillståndet själsfrid 
ligger nära begreppet gerotransendens (Erikson, 2004; Nyström & Andersson, 
Segersten, 1990; Tornstam, 2005a). Tornstam (2005a) har utvecklat en teori om 
gerotranscendens som beskriver åldrandets visdom som en förändring av hela 
livsperspektivet från ett materiellt och rationellt synsätt till ett mera kosmiskt och 
transcendent. Det transcendenta tillståndet kan sägas innesluta alla erfarenheter som 
gjorts under livet och beskriver en utveckling och ett tillstånd där egen valda aktiviteter 
förenas med en ny syn på det egna jaget, medmänniskan och tillvaron i stort. Den 
kosmiska transcendensen definierar tydligt en sorts transcendens som hänger samman 
med förändringar i uppfattningen av tid, rum, liv och död. Egotranscendens hänger 
samman med förändringar i uppfattningen av det egna jaget och relationer med andra 
(Tornstam, 2005). Graden av transcendens har ett samband med levnadsåldern. Barn 
lever i hög grad i ett tillstånd av transcendens där gränserna mellan jag och du, nu och 
då samt fantasi och verklighet är flytande. Allt eftersom personen blir äldre i 
uppväxtfasen etableras samhällets rådande gränser och normer för individens beteende. 
Under senare delen av livet raderas dessa gränser successivt ut och graden av 
transcendens ökar igen. Detta har med ålderdomen att göra och innebär inte att man blir 
”barn på nytt”. Processen mot gerotranscendens kan stimuleras eller bromsas av 
förhållanden inom den omgivande miljön (Dehlin et al., 1998).  
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Äldres funktionsförmåga och kontakt med vården 
Äldre är idag ofta friska till både kropp och själ. Många mycket gamla kan leva ett 
självständigt liv utan någon hjälpinsats under stor del av sin ålderdom (Hall, Maclennan 
& Lye, 1997; Sonn & Lundgren – Lindquist, 2003). De äldres omsorgsbehov förändras 
successivt, till följd av den demografiska utvecklingen men också pga. fortlöpande 
förbättrad hälsa och större vitalitet allt längre upp i åldrarna (Garner & Thorslund, 2003). 
I flera studier framkommer att många av de allra äldsta har reducerad förmåga att klara 
sina dagliga aktiviteter jämfört med yngre äldre (Borglin, 2005; Hellström, 2003; 
Heideken, Wågert et al., 2006). Activities of Daily Living (ADL) innebär aktiviteter i det 
dagliga livet där P-ADL står för personlig ADL vilket utgår ifrån personens förmåga att 
äta, klä på sig, bada och klara toalett besök medan IADL Instrumental Activities of Daily 
Living innebär personens förmåga att klara städning, matinköp och matlagning (Katz, 
Ford, Moskowitz, Jackson & Jaffe, 1963).   
 
Äldres vårdbehov varierar och vård och omsorgsbehovet kan snabbt förändras.  Många 
äldre får stöd av hemsjukvården och har ofta omfattande hjälpinsatser i hemmet samt stöd 
från primärvårdens läkare. Dessutom förekommer vård och insatser på sjukhus från 
landstingens olika specialistenheter. Detta innebär att särskilda samverkanskrav ställs på 
de olika vårdinrättningarna. Hemtjänsten är basen för äldreomsorgen i Sverige. En 
förutsättning för att äldre med behov av stöd ska känna trygghet är en väl fungerande 
hemtjänst. Flertalet av äldreomsorgens hjälpmottagare återfinns bland personer 80 år och 
äldre (Regeringens propositioner 2005/06:115).  
 
 
Förtroende för vården 
Enligt vårdbarometern (2006) har det skett en kontinuerlig förbättring avseende 
befolkningens förtroende för vården mellan åren 2002 – 2005. Störst förtroende har äldre 
(70 år och uppåt). I Värmland har majoriteten värmlänningar förtroende för sjukvården 
men svagare förtroende för äldreomsorgen (Värmlänningars liv och hälsa, 2004).   
I en undersökning av 80-åringar i Lund visade det sig att inställningen till olika offentliga 
insatser var genomgående positiv. Vårdcentraler, hembesök av distriktssköterska, 
akutsjukvård, hembesök av läkare, trygghetslarm, hemsjukvård, servicehus och 
ålderdomshem var exempel på offentliga organisationer som fick mera är hälften av de 
positiva svaren (Dehlin et al., 1998). Förtroende för vården avser att ha en övertygelse om 
att kunna förlita sig på den rådande vård och omsorg som finns att tillgå. Förtroende 
anses vara grundläggande för fungerande och effektiva processer inom vårdsektorn 
(Denk, 2004).  
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Problemformulering 
Litteraturgenomgången visar att åldersgruppen 80 år och äldre är den snabbast växande 
åldersgruppen i världen (FN, 2002). Förbättrade levnadsförhållanden gör att chanserna till 
att leva ett långt liv förbättrats (Thorslund & Parker, 2005) och enligt folkhälsorapport 
(2005) är det oklart om utvecklingen går mot en förbättrad hälsa hos den äldre 
befolkningen eller en förlängd tid med ohälsa. 
 
 Inom Värmlands län har enbart hälsan i befolkningen studerats upp till 84 års ålder. 
Demografiska förändringar liksom samhällsutvecklingen i Värmland skapar fortlöpande 
behov av ny och fördjupad kunskap om hur äldre personer uppfattar sin livssituation, 
hälsa och livskvalitet. Det är av intresse för både hemsjukvårdens och primärvårdens 
distriktssköterskor att få mer kunskap om äldres situation. Föreliggande studie är en 
förundersökning inför en större studie som omfattar samtliga kommuner i Värmland. Vi 
vill genom denna studie belysa några aspekter av de allra äldstas livssituation, hälsa och 
livskvalitet i två värmländska kommuner.   

 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att beskriva aspekter av äldre personers livssituation, 
hälsa och livskvalitet samt vilket förtroende de har för vården i två värmländska 
kommuner 
 

 

Frågeställningar 
• Hur uppfattar äldre personer sin livssituation, hälsa och livskvalitet? 
 
• Skiljer sig aspekter av äldre personers livssituation, hälsa och livskvalitet mellan 

två kommuner i Värmland, två åldersgrupper, kön samt mellan äldre som bor 
ensamma eller tillsammans med någon annan? 

 
• Känner sig äldre med bättre fysisk respektive mental hälsa mindre ensamma, har 

bättre dagligt liv och starkare KASAM än äldre med sämre fysisk respektive 
mental hälsa? 

 
 
• Har äldre med bättre fysisk respektive mental hälsa bättre självuppskattad fysisk 

hälsa och psykiskt välbefinnande än äldre med sämre fysisk och mental hälsa? 
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Metod 
Undersökningen har en kvantitativ forskningsansats med tvärsnittsstudie som 
forskningsdesign.   Undersökningen är en pilotstudie för att testa ett frågeformulär inför 
en större befolkningsstudie som skall genomföras av Landstinget i Värmland och 
Karlstads universitet i samarbete med kommunerna i Värmland.  

 

Urval 
Undersökningsgruppen innefattar 120 personer, 80 år och äldre, boende i två 
värmländska kommuner. Urvalet skedde strategiskt med hjälp av befolkningsregistret 
över Värmlands län och bestod av 60 personer från vardera kommun, hälften kvinnor 
(30st) och hälften män (30st).  Undersökningen vände sig till personer som skulle kunna 
svara själva eller med hjälp av någon t ex anhörig eller vårdpersonal på ett 
frågeformulär.  De personer som hade blivit änkor/änklingar inom de senaste 6 
månaderna exkluderades från undersökningen för att vissa frågor bedömdes vara av 
sådan karaktär att de skulle kunna uppfattas som påfrestande.   
 
Personer födda mellan år 1904 till 1925 ingick i undersökningen. En sammanslagning 
av personerna som var födda mellan år 1904 – 1910 gjordes så att de ingick i en grupp 
eftersom det fanns färre antal personer kvar i livet i denna åldersgrupp medan 
personerna som var födda från år 1911 - 1925 placerades in i grupper utifrån varje årtal. 
Därefter valdes fyra personer ut från varje grupp och från vardera kommun (två kvinnor 
och två män) först utifrån födelsedagen i månaden och därefter födelsemånaden under 
året. För varje födelseår flyttades födelsemånaden fram till nästa månad. Om det inte 
fanns personer födda den 1:a i varje månad fick födelsedagen flyttas fram till nästa dag.                              
 
Ett frågeformulär skickades dubbelt till en person och två personer hade avlidit.   
Av de återstående 117 personerna skickades 13 frågeformulär tillbaka på grund av att de 
inte kunde delta i undersökningen och olika orsaker till detta angavs. För åtta personer 
angavs demens som orsak och för tre personer angavs annan orsak (två var inlagda på 
sjukhus och en person angav ingen orsak). Av de återstående 104 personerna svarade 67 
personer (64 % svarsfrekvens) på frågeformuläret. 
 

 

Bortfallanalys  
Bortfallsanalys utfördes genom att jämföra kön och ålder på de personer som svarat  
(n = 67; 64 %) respektive inte svarat (n = 37; 36 %) på frågeformuläret. Det visade sig 
inte föreligga någon statistisk signifikant skillnad mellan de personer som inte svarat 
gentemot de som svarat på frågeformuläret totalt samt mellan kommunerna vad gäller 
ålder och kön.   
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Datainsamling 

Frågeformulär 
Ett frågeformulär användes för att inhämta data från undersökningspersonerna. En 
projektgrupp, med representanter från kommuner, Landstinget i Värmland och 
forskningsansvariga inom olika ämnen från Karlstads universitet, har utarbetat 
frågeformuläret. Frågeformuläret som testades i pilotstudien består av 150 frågor med 
frågeområden som berör äldre personers livssituation, livskvalitet och hälsa. För att 
begränsa uppsatsens omfattning valdes de frågor ut som bäst besvarade studiens syfte. 
Det innebär att 88 av de 150 frågorna användes i denna studie. Frågeformuläret 
innehåller instrument och frågor som tidigare har använts i andra studier. Några frågor 
har modifierats för att anpassas till den aktuella studiegruppen. Frågor och 
svarsalternativ presenteras i bilaga 1. Här följer en sammanställning av frågeområden 
och antal frågor som tillhör respektive frågeområde.  
 
Livssituation 
Bakgrundsfrågor (5 frågor) inkluderar kön, ålder, födelseland, civilstånd och utbildning. 
 
Boende och boendemiljö (5 frågor) inkluderar frågor om vilken typ av bostad de äldre 
bor i, hur länge de bott i nuvarande bostad och om de bor tillsammans med någon 
annan. 
 
Sociala förhållanden (12 frågor) omfattar frågor rörande ekonomisk situation, yrkesliv 
och socialt nätverk.  
 
Ensamhet mäts med två frågor (Borglin, 2005).    
 
Trygghet mäts med två frågor hämtade från frågeformulär som använts i tidigare 
befolkningsstudie i Värmland (Värmlänningarnas liv och hälsa, 2004). 
 
Fall och fallskador mäts med fyra frågor (Udén, 1986).   
 
Hälsa och Livskvalitet 
Nutrition omfattar fem frågor (Värmlänningarnas liv och hälsa, 2004). 
Nutritionsfrågorna berör längd, vikt, matvanor och aptit.  
 
Två frågor omfattar de äldres fysiska hälsotillstånd och psykiska välbefinnande 
(Värmlänningarnas liv och hälsa, 2004).   
 
Hälsoenkäten, SF 12, är en kortversion av Short Form Health Survey, SF 36, och 
innehåller 12 frågor om hur en person ser på sin hälsa. Områden som mäts är fysisk 
smärta, fysisk och social funktion, fysisk och emotionell roll, vitalitet samt generell och 
mental hälsa. Värden för fysisk hälsa (PSC) och mental hälsa (MSC) summeras till ett 
index för respektive område. Summan för respektive områden kan sträcka sig från 0 (låg 
hälsa) till 100 (hög hälsa) (Sullivan, 1997; Ware et al., 1996). 
 
Livskvalitet (5 frågor) omfattar delar av instrumentet; Life Gerontology Centre Scale, 
LGC, som delvis är en vidareutveckling av Rubenowitz livskvalitetsinstrument 
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(Nordbeck, 1996).  LGC utvecklades i början av 1990-talet och konstruerades i syfte att 
inkludera områden som teoretiskt visat sig vara viktiga för äldre. I denna studie berör 
frågorna hur de äldre uppfattar dagligt liv och om de känner sig uppskattade av andra. 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) mäts med ett instrument utvecklat av Antonovsky 
(1987). Formuläret är en förkortad version med 13 frågor, begriplighet mäts med 5 
frågor, hanterbarhet mäts med 4 frågor och meningsfullhet mäts med 4 frågor. Varje 
fråga innehåller svarsalternativ med gradering från 1 till 7 och varje persons svar 
summeras. Totalsumman kan bli från 13 (svag KASAM) till 91 (stark KASAM).  
 
Gerotransendens mäts med 10 frågor utvecklade av Tornstam (2005). De 10 frågorna är 
indelade i 6 påståenden som mäter kosmisk transcendens och 4 påståenden som mäter 
ego-transcendens.  
 
Funktionsförmåga (7 frågor) där 2 frågor omfattar IADL och 5 frågor PADL 
(Hellström, 2003).  
 
En fråga rör kontakter med läkare på sjukhus, läkare på vårdcentral, privatläkare, 
distriktssköterska, sjuksköterska i kommunen, tandläkare, tandhygienist, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, fotvårds-specialist och kurator samt inläggelse på sjukhus 
(Värmlänningarnas liv och hälsa, 2004).  
 
Förtroende för vården 
Frågeformuläret omfattar tre frågor om de äldres förtroende för äldreomsorgen, 
primärvården och sjukhusvården (Värmlänningarnas liv och hälsa, 2004).   

Validitet och reliabilitet 
Validitet avser att ett instrument eller enstaka frågor mäter det som är relevant och 
reliabilitet avser att metoden är tillförlitlig (Polit & Hungler, 1999). Innehållsvaliditeten 
(face validity) stärks genom att en projektgrupp, med representanter från kommuner, 
Landstinget i Värmland och forskningsansvariga inom olika ämnen från Karlstads 
universitet insatta inom ämnet har utarbetat frågeformuläret samt dessutom att 
frågeformuläret består av instrument och frågor som tidigare använts i studier av äldre. 
Construct validitet betyder att man får en uppfattning om instrumentet mäter det som 
det är avsett till att mäta (Polit & Hungler, 1999). Frågeformuläret prövades på fem 
personer över 80 år för att testa formulärets innehåll, utformning och omfattning, vilket 
resulterade i några smärre förändringar. Cronbachs alpha undersöker om ett instruments 
frågor är sammanhängande med varandra och att frågorna mäter samma fenomen. 
Genom att beräkna Cronbachs alpha erhålls ett värde mellan 0 – 1 som mått på 
instrumentets interna konsistens (Chronbach, 1951). Cronbachs alpha beräknades för 
två av instrumenten med skalnivåer. KASAM visade ett värde på 0,82 och LGC visade 
0,97.  
 
Genomförande 
Datainsamlingen pågick från oktober -05 till januari -06. De berörda kommunernas 
socialchefer gav sitt tillstånd till undersökningen. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
och personal på boenden informerades om undersökningen via kontaktpersoner i 
projektgruppen. Frågeformulären skickades därefter ut till en kommun i taget för att få 
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en uppfattning om svarsfrekvensen och de äldres förmåga att besvara frågeformuläret. 
Undersökningspersonerna fick skriftlig information om undersökningens syfte, att alla 
svar behandlas konfidentiellt, att det var frivilligt att medverka i undersökningen samt 
att de äldre kunde kontakta författarna för att få hjälp med att fylla i formuläret. 
Frågeformulären var kodade och frankerade svarskuvert bifogades, som adresserats till 
Karlstads Universitet.  Efter tre veckor skickades en påminnelse med ett nytt 
frågeformulär och informationsbrev. Efter ytterligare två veckor skickades en andra 
påminnelse. Då svaren från de äldre i första kommunen inkommit påbörjades utskick till 
de äldre i andra kommunen, tillvägagångssättet var det samma. De flesta av svaren 
inkom från båda kommunerna efter det första utskicket som gjordes. I kommun 1 inkom 
efter första utskicket 25 stycken svar, efter första påminnelsen inkom sex svar och efter 
andra påminnelsen inkom ett svar (sammanlagt 32 svar). I kommun 2 inkom efter första 
utskicket 19 stycken svar, efter första påminnelsen inkom 10 svar och efter andra 
påminnelsen inkom sex svar (sammanlagt 35 svar). 

 

Databearbetning  
Datamaterialet bearbetades med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS, version 14,0), Norusis (2000). Materialet bearbetades med deskriptiv 
statistik i form av frekvenser, median, range, medelvärde samt standardavvikelse. 
Personers BMI (Body Mass index) har beräknats från längd och vikt. Därefter 
bearbetades materialet med analytisk statistik för samtliga frågor utom en fråga för att 
jämföra kommuner (kommun 1 respektive kommun 2), åldersgrupper, kön och de som 
bor ensamma eller tillsammans med någon. Jämförelse gjordes inte mellan ålder och 
pensionsålder. Utifrån medianen delades de äldre in i två åldersgrupper 80 – 88 år samt 
89 år och äldre. Mann-Whitneys´s U-test är ett icke parametriskt test som användes för 
att göra jämförelser mellan två grupper avseende variabler med ordinalskalenivå. 
Chitvå-test som är ett icke parametriskt test användes för att jämföra fördelningen då 
variablerna var på nominalskalenivå (Ejlertsson, 2003; Polit & Hungler, 1999). Därefter 
delades de äldre in i två grupper utifrån medianen på de summerade indexen för fysisk 
(PCS 1 och PCS 2) respektive mental hälsa (MCS 1 och MCS 2) i SF12. Antalet äldre i 
respektive grupp är 27 stycken. Jämförelser mellan dessa grupper genomfördes vad 
gäller ensamhetskänsla, livskvalitet, KASAM, fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande. 
Vald gräns för statistisk signifikansnivå är p ≤  0,05. 

 

Etik 
Vederbörande socialchefer i respektive kommun gav sitt tillstånd till undersökningen. 
Innan frågeformulären skickades ut var undersökningen behandlad av etisk kommitté 
vid Karlstads universitet. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och vårdpersonal på 
boenden och hemtjänst i respektive kommun fick information om undersökningen. De 
äldre informerades om undersökningen via brev som medföljde frågeformulären samt 
att kontakt kunde tas med författarna. Nyblivna änkor/änklingar inom de senaste 6 
månaderna exkluderades från undersökningen eftersom vissa frågor bedömdes vara av 
sådan karaktär att de skulle kunna uppfattas som känslomässigt påfrestande. 



 

  12 

Resultat 
Resultatet redovisas i löpande text och tabeller. Resultatet redovisas under rubrikerna 
livssituation, livskvalitet, hälsa och förtroende för vården. Tabeller som redovisar de 
äldres svar rörande livssituation, trygghet, gerotranscendens och kontakt med olika 
yrkesgrupper presenteras i antal och procent. Övriga tabeller presenteras med 
medelvärde och standardavvikelse. I texten som beskriver tabellerna redovisas den 
totala summan av de båda kommunerna samt var kommun för sig i de fall där svaren 
skiljer mer än 10 % mellan kommunerna. I några fall presenteras median istället för 
medelvärde då materialet uppvisar stor variationsvidd.  Jämförelser mellan kommuner, 
kön, åldersgrupper och mellan äldre som bor ensamma eller tillsammans med någon 
annan presenteras enbart i de fall där det föreligger signifikanta skillnader.  
 
Livssituation 
Inom detta område redovisas svaren på frågor om de äldres bakgrund, sociala relationer, 
boendemiljö, ekonomisk situation, tidigare yrkesliv och trygghet.  

Bakgrund 
De äldres medelvärde för ålder är 87,7 år (SD 4,93). I kommun 1 var medelvärdet för 
ålder 87,6 år (SD 5,13) och i kommun 2, 87,8 år (SD 4,82). I tabell 1 presenteras 
fördelningen över de äldres ålder, kön, var de är födda, civilstånd, boendesituation och 
utbildning.  
 
Tabell 1. De äldres bakgrund 
Frågor och svarsalternativ Kommun 1 

n= 32       (%) 
Kommun 2 

n=35         (%) 
Totalt 

n=67        (%) 
Ålder 

80-84 

85-89 

90-94 

95-99 

 

11             (35) 

9               (28) 

9               (28) 

3                 (9) 

 

10             (29) 

10             (29) 

12             (35) 

 2                (6) 

 

21            (32) 

19            (29) 

21            (32) 

5                (7) 

Kön 

Kvinnor 

Män 

 

14             (44) 

18             (56) 

 

18             (51) 

17             (49) 

 

32            (48) 

35            (52) 

Födelseland 
Sverige 
Annat nordiskt land 
Europeiskt land utanför Norden 
Utomeuropeiskt land 

 
31             (97) 
1                 (1) 
0                 (0) 
0                 (0) 

 
32             (91) 
2                 (6) 
1                 (3) 
0                 (0) 

 
63            (94) 
3                (4) 
1                (2) 
0                (0)  

Civilstånd 
Gift 
Ogift 
Änka/änkling 
Frånskild 

 
8               (25) 
1                 (3) 
22             (69) 
1                 (3) 

 
13             (37) 
0                 (0) 
22             (63) 
0                 (0) 

 
21            (31) 
1                (1) 
44            (66) 
1                (2) 

Bor ensam eller med annan     
Ensam 
Med maka/make/sambo 
Egna barn 

 
21             (66) 
10             (32) 
0                 (0) 

 
20             (61) 
12             (36) 
1                 (3) 

 
41            (64) 
22            (35) 
1                (2) 

Vilken typ av bostad 
Hus/villa/radhus 
Lägenhet 
Inneboende i annans hus 
Särskilt boende 
Annat 

 
7               (22) 
20             (65) 
1                 (3) 
2                 (7) 
1                 (3) 

 
12             (36) 
15             (46) 
0                 (0) 
5               (15) 
1                 (3) 

 
19            (30) 
35            (54) 
1                (2) 
7              (11) 
2               (3)       

Vilken är den högsta utbildningen 
Folkskola 
Realskola eller flickskola 
Yrkesskola 
Folkhögskola 
Gymnasium 
Universitet eller högskola 
Annan utbildning 

 
20             (64) 
2                 (7) 
2                 (7) 
1                 (3) 
1                ( 3) 
3               (10) 
2                 (6)   

 
17             (51) 
3                 (9) 
7               (21) 
0                 (0) 
3                 (9) 
1                 (3) 
2                 (6)  

 
37            (58) 
5                (8) 
9              (14) 
1                (2) 
4                (6) 
4                (6) 
4                (6)  
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Av tabell 1 framgår att det var totalt 32 kvinnor och 35 män som deltog i 
undersökningen och så gott som samtliga av de äldre (94 %) är födda i Sverige. Mer än 
hälften är änka/änkling (66 %), medan 31 % är gifta. I kommun 1 är 25 % gifta och i 
kommun 2 är det 37 %. Mer än hälften av de äldre (64 %) bor ensamma och 35 % bor 
med maka/make/sambo. De äldre tillfrågades om vilken typ av bostad som de bor i och 
något fler än hälften (55 %) svarade att de bor i lägenhet. I kommun 1 bor 65 % i 
lägenhet och i kommun 2 är det 46 %. Det är mindre än hälften (30 %) som bor i 
hus/villa/radhus, i kommun 1 är det 22 % och i kommun 2 är det 36 %. Två personer 
bor i särskilt boende i kommun 1 och 5 personer i kommun 2. 
 
På frågan om utbildningen svarade mer än hälften (58 %) av de äldre att folkskola var 
den högsta utbildningen, i kommun 1 var det 64 % och i kommun 2 var det 51 %.  
 
 Det föreligger statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män om de bor 
ensamma eller med någon annan. Andelen kvinnor som bor ensamma är högre än 
andelen män (χ2 = 8,52; p = 0,014)  

Sociala relationer 
De äldre personerna har besvarat frågor rörande kontakt med närstående och vänner. I 
tabell 2 redovisas om de äldre har barn och barnbarn. Dessutom redovisas om de har 
syskon kvar i livet.  
 
Tabell 2. Antal och andel äldre som har barn, barnbarn  
samt syskon kvar i livet 
 Kommun 1 

n = 32  (%) 

Kommun 2 

 n = 35 (%) 

Totalt     

n = 67 (%)      

Har barn 27            (84) 32            (91) 59        (88) 

Har barnbarn 26            (81) 29            (93) 55        (96) 

Har syskon 19            (59) 22            (65) 41        (62) 

 

Av tabellen framgår att flertalet av de äldre (88 %) i de båda kommunerna har barn. 
Flertalet av de äldre (96 %) har även barnbarn. I kommun 1 är det 81 % som har 
barnbarn och i kommun 2 är det 93 %. Mer än hälften (62 %) svarade att de har syskon 
som fortfarande lever.  
 
 
Hur de äldre svarat på frågan om avståndet till närmaste barn presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3. Avstånd till närmaste barn 
 Kommun 1 

n= 26         (%) 

Kommun 2 

n=30            (%) 

Totalt 

n=56        (%) 

Bor på samma ort 8                (31) 9                  (30) 17            (30) 

3 – 20 km från min bostad 4                (15) 14                (47) 18            (32) 

21- 10 mil från min bostad 5                (19) 3                  (10) 8              (14) 

10 mil bort (inom Värmland) 2                 (8) 0                    (0) 2                (4) 

I övriga Sverige 7                (27) 4                  (13) 11            (20) 
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Av de 59 personerna som svarat att de har barn har alla utom tre personer besvarat 
frågan om hur långt avståndet är till närmaste barn. Av dem har 30 % barn som bor 
inom samma ort och 32 % har barn som bor inom 10 mils avstånd. Endast 4 % har barn 
boende mer än 10 mil ifrån dem, men inom Värmlands län. Tjugo procent har barn 
boende i övriga Sverige. I kommun 1 är det 46 % av de äldre som har barn boende på 
samma ort eller inom två mils avstånd samt 27 % som har barn boende i övriga Sverige. 
I kommun 2 är det 77 % av de äldre som har barn boende på samma ort eller inom två 
mils avstånd samt 13 % som har barn boende inom övriga Sverige.  
 
 
Kontakterna med barn, barnbarn och syskon presenteras i tabell 4.  
 
Tabell 4. Tillräcklig kontakt med barn, barnbarn och syskon 

                Kontakt med barn/barnbarn                   Kontakt med syskon  
Kommun 1 

n = 18      (%) 

Kommun 2 

n = 21      (%) 

Totalt 

n = 56      (%) 

Kommun 1 

n = 18  (%) 

Kommun 2   

n = 21          (%) 

Totalt  

n = 39      (%) 

Lagom med kontakt 15            (57) 23            (76) 38            (68) 17            (94) 13                (62) 30            (77) 

Skulle vilja ha något 

mer kontakt 

9              (35) 5              (17) 14            (25) 0                (0) 7                  (33) 7              (18) 

Skulle vilja ha 

mycket mer kontakt 

2                (8) 2                (7) 4                (7) 1                (6) 1                    (5) 2                (5) 

 

Mer än hälften, 68 %, av de äldre i de båda kommunerna svarade att de har lagom 
kontakt med barn/barnbarn och 77 % att kontakten med syskon är lagom. I kommun 1 
ansåg 57 % att kontakten är lagom med barn/barnbarn medan 43 % vill ha mer kontakt. 
I kommun 2 tyckte något fler, 76 %, att kontakten är lagom och 24 % skulle vilja ha 
mer kontakt med barn/barnbarn. I kommun 1 tyckte flertalet äldre, 94 %, att de har 
lagom kontakt med sina syskon och i kommun 2 är 62 % nöjda med kontakten. Endast 
en person i kommun 1 vill ha mer kontakt med sina syskon medan det är fler, 38 %, i 
kommun 2. Resultatet av om de äldre har kontakt med vänner redovisas i tabell 5.  
 
Tabell 5. Kontakt med vänner 

           Kommun 1 

            n = 32 (%) 

           Kommun 2 

            n = 35 (%) 

               Totalt                      

Ja            (%) Nej          (%) Ja            (%) Nej          (%) Ja        (%) Nej      (%) 

Har kontakt med 

vänner 

28            (88) 4              (12) 21            (64) 12            (36) 49        (75) 16        (25) 

 

Övervägande delen av de äldre, 75 %, svarade att de har regelbunden kontakt med 
vänner. I kommun 1 har 88 % kontakt med vänner medan det är färre i kommun 2, 64 
%, som har kontakt med vänner.   
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De äldre tillfrågades med hjälp av två frågor, om de under det senaste året känt sig 
ensamma samt hur stark deras ensamhetskänsla varit, svaren presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 6. De äldres ensamhetskänsla 
Fråga 
 

Kommun 1 
m              SD   

Kommun 2 
m              SD    

Totalt 
m                  SD 

Har det under det senaste året hänt att 
du känt dig ensam? a         n = 67 

2,94         1,24 
               

2,43         1,14 
               

2,67             1,21 
                  

Hur stark är din ensamhetskänsla?b    

n = 44 
3,09         1,15 
 

3.05         0,58 
 

3,07             0,90 
                  

Svarsalternativ: a 1 (Nej, aldrig) - 5 (Ja, mycket ofta), b 1 (mycket svag) – 5 (mycket stark), 
 besvarades endast om det fanns en känsla av ensamhet . 
 

De äldre i de båda kommunerna uppger att de sällan känt sig ensamma under det senaste 
året och ensamhetskänslan var varken svag eller stark. 
 
Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan kommunerna avseende om de 
äldre har barn som bor längre bort än två mil. Det är fler i kommun 1 som har barn 
boende längre bort än två mil jämfört med de äldre i kommun 2 (χ2 =5,53; p = 0,019). 
Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan kommunerna då det gäller att ha 
kontakt med vänner. Flera i kommun 1 har kontakt med vänner mot i kommun 2 (χ2 = 
4,99;  p = 0,026).  
 
Vidare föreligger en statistisk signifikant skillnad avseende åldersgrupper och om de 
bor ensamma eller tillsammans med någon och om de har syskon kvar i livet. Flera i 
åldersgruppen 80 till 88 år har syskon kvar i livet i jämförelse med åldersgruppen 89 år 
och äldre (χ2 = 6,07; p = 0,014). Åldersgruppen 89 år och äldre känner sig mer ensamma 
jämfört med åldersgruppen 80 till 88 år (z = 2,05; p = 0,041).  

 

Boendemiljö, ekonomisk situation och yrke 
De äldre besvarade frågor om boende, ekonomi och tidigare yrkesliv. Tiden som de 
äldre har bott på samma ställe varierar från ett år till 93 år (md = 23 år). I kommun 1 
varierar tiden för hur länge de äldre bott i nuvarande bostad från ett till 93 år (md = 21 
år) och i kommun 2 varierar det mellan ett till 61 år (md = 24,5 år).   
 
De äldre tillfrågades om de skulle kunna skaffa fram 20.000 kronor vid en oförutsedd 
situation och inom en vecka. Flertalet (n = 56; 85 %) av de äldre i båda kommunerna 
svarade att pengarna kunde skaffas fram inom denna tid.  
 
Medelvärdet för när de äldre gick i pension var 63,7 år (SD = 2,76), (md = 65), 
variationen ligger mellan 53 år till 68 år. I kommun 1 är medelvärdet för pension 64år, 
(SD = 2,42) (md = 65), variationen för pensionsåldern ligger mellan 55 år till 68 år och i 
kommun 2 är medelvärdet för pension 63,3 år, (SD = 3,03) (md = 65), variationen ligger 
på 53 år till 67 år.  
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I tabell 7 presenteras hur de äldre trivs med sitt boende och med den omgivande miljön, 
om de äldres pengar räcker för deras behov och hur deras yrkesverksamma liv har varit.  
 
Tabell 7.  De äldres ekonomiska situation, trivsel med boendet och hur det 
 yrkesverksamma livet har varit 
      
Frågor  

Kommun 1  
 
m                      SD 

Kommun 2 
 
m                      SD 

Totalt  
 
m               SD 

Trivsel med boendet a 

                                    n = 66 
4,75                 0,51 4,65                 0,60 4,70          0,55 

Trivsel med omgivande 
boendemiljö a                     n = 66 

4,44                 0,88 
 

4,65                 0,60 
 

4,54          0,75 
              

Hur räcker pengarna för de 
äldres behov a              n = 66   

4,00                 0,84 
 

4,12                 0,73 
 

4,06          0,78 
              

Hur det yrkesverksamma 
livet har varit b            n = 67 

4,38                 0,83 4,31                 0,63 4,10          0,73 

Svarsalternativ a   1 (mycket dåligt) – 5 ( mycket bra), b 1 (mycket otillfredsställande) -   
5  (mycket tillfredsställande).  
 
 
Av resultaten framgår att de äldre trivs bra med boendet och den omgivande 
boendemiljön. Vidare anser de att pengarna räcker bra för deras behov och att det 
yrkesverksamma livet har varit tillfredsställande.  
 
De olika yrkesgrupper som de äldre arbetat inom presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8. Vilken yrkesgrupp de äldre tillhört  
 Kommun 1 

n = 32  (%) 
Kommun 2 
n = 34    (%) 

Totalt 
n =66  (%) 

Arbetare 12        (38) 15         (44) 27      (41) 
Tjänsteman 9          (28) 12         (35) 21      (32) 
Egen företagare 7          (22) 4           (12) 11      (17) 
Har inte varit yrkesverksam 3            (9) 2             (6) 5          (8) 
Annat 1            (3) 1             (3) 2          (3) 
 

Av tabellen framgår att 41 % av de äldre varit yrkesverksamma som arbetare, 32 % som 
tjänstemän och 17 % som egen företagare. Endast åtta procent uppgav att de inte varit 
yrkesverksamma. 
 
 Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller hur 
länge de bott i nuvarande bostad. Åldersgruppen 80 år till 88 år har bott längre i sina 
nuvarande bostäder jämfört med åldersgruppen 89 år och äldre (z = 3,31; p = 0,001). 
 
Det föreligger statistiskt signifikant skillnad mellan äldre personer som bor ensamma 
och äldre som bor med någon annan vad gäller att skaffa fram 20 000 kr vid en 
oförutsedd situation och inom en vecka. Fler äldre som bor ensamma kan i högre grad 
skaffa fram pengar jämfört med äldre som bor tillsammans med någon annan (χ2 = 
8,91; p = 0,012)  
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Trygghet 
De äldre tillfrågades om det händer att de avstår från att gå ut av rädsla för att bli 
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. De tillfrågades också om de under de 
senaste 12 månaderna har avstått från att öppna ytterdörren då någon knackat eller ringt 
på, av rädsla för att bli ofredad (tabell 9). 
 
 
Tabell 9. Rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad  
 samt rädsla för att bli ofredad vid ytterdörren 
      
Frågor 

Kommun 1  
 
m           SD 

Kommun 2 
 
m            SD 

Totalt  
 
m         SD 

Rädsla för att bli överfallen a   
n = 63 

1,33     0,66      1,18      0,58 1,25      0,62 

Rädsla för att bli ofredadb 

                                n = 67  
1,97     0,18 1,97      0,17 1,97      0,17      

Svarsalternativ: a 1 (Nej, aldrig) - 4 (Ja, ofta). 
 b 1  (Nej, aldrig) - 4  (Ja, öppnar aldrig dörren om jag inte vet vem det är).  
 

Av tabellen framgår att de äldre inte känner någon större rädsla för att bli överfallen, 
däremot kan de någon enstaka gång känna rädsla för att bli ofredad vid ytterdörren. 
  
Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan könen då det gäller att inte öppna 
ytterdörren. Fler kvinnor än män öppnar inte dörren om de inte vet vem som är där (z = 
3,33; p = 0,001).  

 

Fall och fallskador 
De äldre tillfrågades om de fallit någon gång under de tre sista månaderna och i så fall 
var. Det visade sig att 14 personer (21 %) av de äldre hade fallit under de tre senaste 
månaderna. Av de tolv som svarade på hur många gånger de fallit hade fyra personer 
(33 %) fallit en gång, fem personer (42 %) två gånger samt tre personer (25 %) hade 
fallit tre gånger. Nio personer (69 %) uppgav att fallolyckorna hade skett inomhus 
medan tre personer uppgav att de hade ramlat både inom- och utomhus. De personer 
som uppgett att de ramlat tillfrågades om eventuella skador. Fyra personer (31 %) 
skadade sig inte alls, sex personer (46 %) skadade sig men skadorna krävde inte 
läkarvård och tre personer (23 %) fick skador som krävde läkarvård. Ingen av dem fick 
någon fraktur.  
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Hälsa och Livskvalitet 
Inom ovanstående områden presenteras de äldres svar på frågor om nutrition, 
självskattad fysiskt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnade, hur de äldre uppfattar det 
dagliga livet och om andra uppskattar dem samt gerotranscendens. Dessutom redovisas 
de sammanlagda värdena för KASAM och de summerade indexen för fysisk respektive 
mental hälsa (enligt SF-12) samt de äldres funktionsförmåga och kontakt med vården. 

 

Nutrition 
De äldres BMI (Body Mass index) hamnade på medelvärdet: 24,4 (SD = 3,38) I 
kommun 1 är medelvärdet för BMI 24,4 (SD = 3,64) och i kommun 2 är det 24,3 (SD = 
3,13). BMI för männen i de båda kommunerna låg på medelvärdet 24,2 (SD = 2,30) och 
totalt för kvinnorna var medelvärdet 24,6 (SD = 4,46).  
 
De äldre tillfrågades om deras aptit och 59 personer (91 %) i de båda kommunerna har 
relativt god aptit. Hur ofta de äldre äter ett mål lagad mat varierade mellan ett mål/dag 
till några gånger i veckan. Resultatet visar att 28 personer (42 %) äter lagad mat 2-3 
gånger varje dag och 37 personer (56 %) äter lagad mat en gång/dag.  Det var endast en 
person i kommun 2 som äter lagad mat några gånger i veckan. Vidare tillfrågades de 
äldre om deras vätskeintag och 20 personer (30 %) uppger att de dricker mindre än 
1liter/dag medan 46 personer (70 %) dricker mellan 1 – 2 liter/dag. 
 
 

Självskattad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande 
De äldre tillfrågades om deras fysiska hälsotillstånd och psykiska välbefinnande (tabell 
10).  
 
Tabell 10. Fysiskt hälsotillstånd och  psykiskt välbefinnande 
Frågor och svarsfrekvens Kommun 1 

 
 
m                SD 

Kommun 2 
 
 
m                SD 

Totalt 
 
 
m                   SD 

Hur tycker du att ditt fysiska 
hälsotillstånd är nu?         n = 64 

3,73          1,01 
 

3,41          1,02 3,56              1,02 
                  

Hur tycker du att ditt psykiska 
välbefinnande är nu?        n = 63 

4,07          0,91 
 

3,91          0,88 
 

3,98              0,89    
               

Svarsalternativ: 1 (mycket dåligt) - 5 (mycket bra). 
 

Av tabell 10 framgår att de äldre upplever sitt fysiska hälsotillstånd och psykiska 
välbefinnande som ganska bra.  Medelvärdet visar att de äldre upplever sitt psykiska 
välbefinnande något bättre än det fysiska.  
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Dagligt liv och uppskattning av andra  
I tabell 11 redovisas resultatet av hur de äldre uppfattar dagligt liv och. 
uppskattning av andra 
 
Tabell 11. Upplevelsen av dagligt liv och uppskattning av andra 
Frågor Kommun 1 

 
 
M                SD 

Kommun 2 
 
 
m                SD 

Totalt 
 
 
m                   SD 

Hur tycker du att livet är just nu? a 

                                                                    n = 66         
3,81          1,00 
 

3,76          0,74 
 

3,78             0,87 
 

Brukar du tänka att livet kunde vara 
mindre enformigt? b                   n=66   

2,16          0,92 
 

2,41         0,89 
 

2,29             0,91  
                  

 Händer det att du känner dig 
nedstämd över att ”den ena dagen är 
den andra lik”? b                            n =66 

2,09          0,86 
 

2,32         0,81 
 

2,21             0,83 
 

Hur tycker du på det hela taget att ditt 
liv hittills varit? a                          n = 66 

4,31          0,86 
 

3,76        0,54 
 

4,21             0,71 
 

Har du en känsla av att folk i 
allmänhet uppskattar vad du gör?c 

                                                                     n = 65        

4,06         0,84 
               

3,85        0,83 
               
 

3,95             0,71 
                  

Svarsalternativ: a 1 (Mycket dåligt) - 5 (Mycket bra). b 1 (Nej, nästan aldrig) - 4 (Ja, mycket ofta). 
c  1 (Nej, absolut inte) - 5 (Ja, utan tvekan).  
 
Av tabell 11 framgår att de äldres upplevelse av det dagliga livet är bra och att de flesta 
har en känsla av att vara uppskattade. 
 
Det föreligger statistiskt signifikanta skillnader vad gäller äldre som bor ensamma eller 
tillsammans med någon och att känna sig nedstämd över att den ena dagen är den andra 
lik. Äldre som bor ensamma känner sig mer ofta nedstämda över att den ena dagen är 
den andra lik jämfört med äldre som bor tillsammans med någon annan (z = 2,11; p = 
0,035).  

 

KASAM och Fysisk respektive Mental hälsa 
I tabell 12 redovisas de äldres KASAM och fysisk respektive mental hälsa.  
 
Tabell 12. De äldres KASAM samt fysisk respektive mental hälsa 
Frågor Kommun 1 

 
 
m                SD 

Kommun 2 
 
 
m                SD 

Totalt 
 
 
m                      SD 

Känsla av sammanhang – KASAM     n = 66  74,91        11,51  68,91       16,93 71,82             14,76 
SF-12 Fysisk hälsa; PCS                      n = 54 40,64          9,44 34,75        12,44 37,70             11,33 
SF -12 Mental hälsa; MCS                  n = 54 52,37        10,74 52,57        10,42 52,47             10,48   
 

Av tabellen framgår att de äldres medelvärde för KASAM i båda kommunerna är 71,8. I 
kommun 1 är medelvärdet högre än i kommun 2. De äldres totala fysiska hälsa i båda 
kommunerna är 37,7 och totalsumman för den mentala hälsan är 52,5. I kommun 1 är 
medelvärdet något högre för fysisk hälsa än i kommun 2, medan medelvärdet är högre 
för den mentala hälsan i kommun 2. 
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Gerotranscendens 
De äldres svar på frågorna om gerotranscendens. De sex första frågorna rör den 
kosmiska transcendensen och de sista fyra frågorna rör ego-transcendens. Frågorna 
presenteras i tabell 13. 
 
Tabell 13. Annorlunda syn på livet och tillvaron nu än vid 50 års ålder. 

Kommun 1 
          
n        (%)   n      (%) 

Kommun 2 
             
n        (%)   n      (%)      

Totalt 
 
n        (%)   n      (%) 

 
 
Frågor 

Stämmer  Stämmer ej stämmer  Stämmer ej    Stämmer Stämmer ej 
 Idag kan jag känna att gränsen mellan liv 
och död är mindre markant än då jag var 
50.1                                                                    n = 64 

27    (87)  4     (13) 30   (91) 3        (9) 57    (89) 7      (11) 

Idag upplever jag i högre grad hur litet det 
enskilda människolivet betyder jämfört med 
livet som fortsätter. 1                                    n = 59 

21    (78)  6     (22) 28    (88 4      (12)  49    (83) 10    (17) 

Idag känner jag en större samhörighet med 
universum, än då jag var 50.1                n = 58   

12    (41) 17    (59) 12   (41) 17    (59) 24    (41) 34    (59) 

Idag upplever jag oftare en närvaro av 
människor, även om de befinner sig någon 
annanstans.1                                                          n = 58 

14    (48) 15    (52) 16   (55) 13    (45) 
    

30    (52) 
   

28    (48) 

Idag upplever jag att gränsen mellan dåtid  
och nutid försvinner. 1                        n = 59    

19    (66) 10    (34) 18   (60) 12    (40) 37    (63)  22    (37) 

Idag upplever jag en större samhörighet 
med både tidigare och kommande 
generationer än då jag var 50 år.1       n = 63    

23    (77) 7      (23) 16   (48) 17    (51) 39    (62)  24    (38) 

Idag tar jag mig själv mindre högtidligt än  
tidigare. 2                                             n = 64   

27    (87) 4      (13) 31   (94) 2        (6) 58    (91) 6        (9) 

Idag betyder materiella ting mindre än då  
jag var 50. 2                                         n = 65   

29    (91)  31    (9) 29   (88)  4    (13) 58    (90) 7     (11) 

Idag är jag mindre intresserad av ytliga  
sociala kontakter. 2                             n = 64    

 23   (74)  8     (26)  26  (79) 7      (21) 49    (77) 15    (23) 

 Idag har jag en större glädje av min inre 
värld, d v s av att tänka och fundera än då 
jag var 50. 2                                        n = 61 

23    (77)  7      (23) 23   (74) 8      (26) 46    (75) 15    (25) 

1 = Kosmisk trascendens  2 = Egotranscendens 
Avseende den kosmiska transcendensen instämmer flest personer (89 %) i påståendet 
”Gränsen mellan liv och död är mindre markant än idag än då jag var 50”. Endast 41 % 
instämmer att de har en större samhörighet med universum än då de var 50 år.  
 
De två påståenden på vilka flest av de äldre instämmer rörande egotranscendens är 
”Idag tar jag mig själv mindre högtidligt än tidigare (91 %) och ”Idag betyder materiella 
ting mindre än då jag var 50 år” (90 %). I kommun 1 har fler personer svarat (77 %) att 
de har en större samhörighet med både tidigare och kommande generationer än i 
kommun 2 (48 %). 

Äldres funktionsförmåga och kontakt med vården 
Inom ovanstående områden presenteras de äldres svar på frågor om deras 
funktionsförmåga och vilken kontakt de äldre har av olika vårdinrättningar och 
personalkategorier. Dessutom redovisas de äldres svar på vilket förtroende de har för 
vården. I tabell 14 presenteras resultaten av de äldres funktionsförmåga. 
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Tabell 14. Äldres funktionsförmåga 
Frågor Kommun 1 

m                SD 
Kommun 2 
m                SD 

Totalt 
m                SD 

Brukar du sköta städningen själv a 

                                                                     n = 66 
2,03          0,90 
 

2,41          0,70 
 

2,23          0,82 
               

Brukar du laga mat själv a 

                                             n = 66 
1,91          0,93 
            

1,94          0,92 
               

1,92          0,92 
               

Kan du bada/duscha själv a 

                                              n =66 
1,41          0,67 
                

1,38          0,74 
 

1,39          0,70 
                

Kan du klä av och på dej själv a 

                                             n =66 
1,16          0,45 
                

1,18          0,52 
 

1,17          0,48 
                

Kan du stiga upp ur och lägga dig 
själv i sängen a                                  n =65  

1,13          0,42 
                

1,18          0,53 
               

1,15          0,48 
                

Kan du äta själv a 

                                             n = 66 
1,00         0,00 
 

1,06          0,24 
 

1,03          0,17 
               

Kan du sköta medicinerna själv a  

                                              n =66 
1,28          0,58 
 

1,56          0,96 
 

1,42          0,81 
                

Svarsalternativ:a 1 (Ja, helt själv) - 3 (Nej, inte alls).  
 
Av tabellen framgår att de äldre i båda kommunerna till stor del klarar städning och 
matlagning med hjälp. I stor utsträckning klarar de själva av att bada/duscha, klä av och 
på sig, stiga ur och lägga sig i sängen, äta samt att sköta medicineringen.  
 
 
De äldre tillfrågades om de under de senaste tre månaderna på grund av besvär eller 
sjukdom hade haft kontakt med någon av i tabell 15 presenterade yrkesgrupper samt om 
sjukhusvistelse har varit aktuellt. Kontakt med respektive yrkesgrupp redovisas i 
rangordning. Längst ned i tabellen redovisas frågan om det har förekommit hjälp och 
stöd av hemtjänstpersonal. 
  
 
Tabell 15. Kontakt med nedanstående yrkesgrupp under de tre senaste månaderna 

  Kommun 1 
n              (%) 

Kommun 2 
n              (%) 

Totalt 
n              (%) 

Läkare på Vårdcentral el liknande Ja, en gång 9              (39) 14            (47) 23            (43) 
 Ja, flera gånger 2                (9) 4              (13) 6              (11) 
Läkare på sjukhus Ja, en gång 3              (13) 13            (50) 16            (33) 
 Ja, flera gånger 5              (22) 2                (8) 7              (14) 
Fotvårdsspecialist Ja, en gång 6              (26) 9              (38) 15            (32) 
 Ja, flera gånger 3              (13) 3              (13) 6              (13) 
Distriktssköterska på vårdcentral Ja, en gång 4              (20) 7              (29) 11            (25) 
 Ja, flera gånger 1                (5) 5              (21) 6              (14) 
Sjuksköterska i kommunen Ja, en gång 4              (20) 1                (5) 5              (13) 
 Ja, flera gånger 3              (15) 5              (25) 8              (20) 
Tandläkare Ja, en gång 5              (25) 6              (24) 11            (24) 
 Ja, flera gånger 0                (0) 4              (16) 4                (9) 
Tandhygienist Ja, en gång 4              (20) 5              (23) 9              (21) 
 Ja, flera gånger 0                (0) 1                (5) 1                (2) 
Sjukgymnast Ja, en gång 0                (0) 0                (0) 0                (0) 
 Ja, flera gånger 1                (6) 1                (5) 2                (5) 
Arbetsterapeut Ja, en gång 0                (0) 0                (0) 0                (0) 
 Ja, flera gånger 1                (6) 0                (0) 1                (3) 
Varit inlagd på sjukhus Ja, en gång 3              (14) 5              (23) 8              (18) 
 Ja, flera gånger 2                (9) 1               (5) 3                (7) 
Stöd och hjälp av personal från 
hemtjänsten                            

Ja 11          (37) 15          (47) 26          (42) 

 Nej  19          (63) 17          (53) 36          (58) 
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Av tabellen framgår att läkare är den yrkesgrupp som de äldre har haft mest kontakt 
med under de senaste tre månaderna. Vårdcentralens läkare har i båda kommunerna 
besökts av 54 % en eller flera gånger och sjukhusets läkare av 47 %. De äldre har i 
större utsträckning haft kontakt med fotvårdsspecialist (42 %) än övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal.  Under de tre senaste månaderna har elva personer varit inlagda på 
sjukhus. Mer än hälften (58 %) har inte haft hjälp och stöd av hemtjänst.  I kommun 1 är 
det fler äldre som inte har hemtjänst (63 %) än i kommun 2 (53 %). 
 
Det föreligger statistiskt signifikanta skillnader avseende åldergrupper och att 
bada/duscha själva. Åldersgruppen 80 till 88 år städar (z = 2, 27; p = 0,023) och 
badar/duschar (z = 2,46; p = 0,014) i högre utsträckning själva jämfört med 
åldersgruppen 89 år och äldre. Vidare föreligger statistiskt signifikanta skillnader för 
och kön och att bada/duscha själva.  Kvinnorna klarar bättre av att bada/duscha själva 
än män (z = 2,02; p = 0,043).  
 
Det finns en statistiskt signifikant skillnad om de äldre bor ensam eller tillsammans med 
någon och att klara av att laga mat. Ensamboende klarar i mindre utsträckning själva att 
laga mat jämfört med de som bor tillsammans med någon annan (z = 2,12; p = 0,034). 
Vidare föreligger det signifikanta skillnader avseende ålder, kön och om man bor ensam 
eller tillsammans med någon och om de äldre haft hjälp från hemtjänsten under de tre 
senaste månaderna. Fler i åldersgruppen 89 år och äldre har haft hemtjänst jämfört med 
åldersgruppen 80 – 88 år (χ2 = 7,71; p = 0,006). Fler kvinnor än män har haft hemtjänst 
(χ2 =7,40; p = 0,007) samt flera ensamboende har haft hemtjänst (χ2 = 13,15; p = 0,001) 
än äldre boende tillsammans med någon annan. 
 
 
Förtroende för vården 
I frågeformuläret tillfrågades de äldre om vilket förtroende de ansåg sig ha för olika 
vårdinrättningar (tabell 16).  
 
Tabell 16. Vilket förtroende de äldre har för vården 
Frågor Kommun 1 

m                SD 
Kommun 2 
m                SD 

Totalt 
m                SD 

Äldreomsorgen 
               n=58 

 2,94         1,29 3,04          1,45 2,98          1,36 
 

Primärvården 
               n=64 

3,69          1,18      3,81         1,06 3,75          1,11 

Sjukhusvården 
               n=63 

3,58         1,18 3,63         1,31 3,60         1,24   

Svarsalternativ:a  1 (Inget alls) - 4 (Mycket stort). 
 
Av tabellen framgår att de äldre har ganska stort eller mycket stort förtroende för 
vården.  
 
Det föreligger statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupper och mellan äldre 
som bor ensamma eller tillsammans med någon. Personer i åldersgruppen 89 år och 
äldre har i högre utsträckning förtroende för äldreomsorgen jämfört med åldersgruppen 
80 till 88 år (z = 2,76; p = 0,006). Äldre som bor ensamma har större förtroende för 
äldreomsorgen jämfört med äldre som bor tillsammans med någon annan (z = 1,99; p = 
0,050).  
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Jämförelser av äldre med bättre och sämre fysisk respektive mental 
hälsa 
Jämförelser mellan äldre med bättre (PCS2) respektive sämre (PCS1) fysisk hälsa i 
relation till upplevelser av ensamhet, dagligt liv och uppskattning av andra, KASAM 
och hur de själva skattat sin fysiska hälsa och psykiska välbefinnande presenteras i 
tabell 17.  
 
Tabell 17. Jämförelser av äldre med bättre (PCS2) och sämre (PCS1) fysisk  
hälsa i relation till upplevelser av ensamhet, dagligt liv, uppskattning av  
andra, fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande och KASAM 

Fysisk (PCS) Grupp PCS1 

n = 27 

m              SD    

Grupp PCS2 

n = 27 

m             SD    

Mann  

Whitney 

 U - test     

p-värde 

 

Har det under det senaste året 

hänt att du känt dig ensam?a 

3,27        0,92   2,37         1,31   2,52 0,012 

 

Hur stark har din ensamhetskänsla 

varit?b 

3,18         0,73 3,07        1,10       0.05              0.959 

Hur tycker du att livet är just nu?c 

 

3,62         0,75   4,22        0,75   3,09 0,002 

Hur tycker du att ditt liv hittills 

varit?c 

3,96         0,87   4,56        0,51   2,86 0,004 

Brukar du tänka att livet kunde 

vara mindre enformigt?d 

2,62         0,75   1,78        0,85   3,48 0,000 

Händer det att du känner dig 

nedstämd över att ”den ena dagen 

är den andra lik”?d 

2,50         0,81   1,81        0,74   2,94 0,003 

Har du en känsla av att folk i 

allmänhet uppskattar vad du gör?e 

3,96         0,96 4,07         0,73 0,21      0,83 

Hur tycker du att ditt fysiska 

hälsotillstånd är nu? f 

3,08         0,89   4,24        0,66   4,33 0,000 

Hur tycker du att ditt psykiska 

välbefinnande är nu?f 

3,54        0,90   4,56        0,58   4,24 0,000 

KASAM 70,04     12,55   77,37      9,53   2,30 0,022 

Svarsalternativ: a1 (nej, aldrig) – 5 (ja, mycket ofta). b1 (Mycket svag) – 5 (Mycket stark). 
c1 (mycket dåligt) - 5 (mycket bra). d1 (Nej, nästan aldrig) - 4 (Ja, mycket ofta).  
e1 (Nej, absolut inte) – 5 (Ja, utan tvekan). f 1 (mycket dåligt) - 5 (mycket bra).   
KASAM kan variera mellan 13 – 91. 
 
Av tabell 17, framgår att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader på 8 av 10 
variabler. De äldre med bättre fysisk hälsa (PCS2) känner sig mindre ensamma, har 
starkare KASAM och bättre upplevelser av det dagliga livet jämfört med äldre med 
sämre fysisk hälsa (PCS1). Vidare framkommer att äldre som har en bättre fysisk hälsa 
anser att deras självskattade fysiska hälsa och psykiska välbefinnande är bättre än de 
som har en sämre fysisk hälsa.  
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Jämförelser mellan äldre med bättre (MCS2) respektive sämre (MCS1) mental hälsa i 
relation till upplevelser av ensamhet, dagligt liv, uppskattning av andra, KASAM och 
hur de själva skattat sin fysiska hälsa och psykiska välbefinnande, presenteras i tabell 
18.  
 
Tabell 18. Jämförelser av äldre men bättre (MCS2) och sämre (MCS1) mental  
hälsa i relation till upplevelser av ensamhet, dagligt liv, uppskattning av andra, 
fysiskt hälsotillstånd, psykiskt välbefinnande och KASAM 

Mentalt (MCS) Grupp MCS1 

n = 27 

m                 SD    

Grupp MCS2 

n = 27 

m                  SD    

 Mann  

 Whitney 

  U - test     

p- värde 

 

Har det under det senaste året 

hänt att du känt dig ensam?a 

3,38             1,06   2,26            1,10   3,42 0,001 

Hur stark har din ensamhetskänsla 

varit?b 

3,36            0,90   2,87            0,64   1,99 0,046 

Hur tycker du att livet är just nu?c 

 

3,54             0,81   4,26            0,59   3,46 0,001 

Brukar du tänka att livet kunde 

vara mindre enformigt?d 

2,58            0,86   1,85            0,77   2,94 0,003 

Händer det att du känner dig 

nedstämd över att ”den ena dagen 

är den andra lik”?d 

2,65            0,69   1,70            0,67   4,22 0,000 

Hur tycker du på det hela taget att 

ditt liv hittills har varit? e 

4,04             0,92 4,48             0,51   1,90 0,057 

Har du en känsla av att folk i 

allmänhet uppskattar vad du gör?f 

3,85             0,97 4,19             0,68 1,36 0,173 

Hur tycker du att ditt fysiska 

hälsotillstånd är nu?hg 

3,24            1,01   4,04            0,77   2,91 0,004 

Hur tycker du att ditt psykiska 

välbefinnande är nu?g 

3,68            0,95   4,35            0,75   2,66 0,008 

KASAMh 68,38         11,77   79,15           8,88   3,72 0,000 

Svarsalternativ:  a1 (nej, aldrig) – 5 (ja, mycket ofta).  b1 (Mycket svag) – 5 (Mycket stark).  
c1 (mycket dåligt) - 5 (mycket bra). d1(Nej, nästan aldrig) - 4 (Ja, mycket ofta). e1 (Mycket dåligt) – 5 
(Mycket bra).  f1 (Nej, absolut inte) – 5 (Ja, utan tvekan).g1 (mycket dåligt) – 5 (mycket bra). hKASAM 
kan variera mellan 13 – 91.    
 
Av tabell 18, framgår att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader på 8 av 10 
variabler. De äldre med bättre mental hälsa känner sig mindre ensamma, har svagare 
ensamhetskänsla, har bättre upplevelser av det dagliga livet och starkare KASAM 
jämfört med äldre med sämre mental hälsa. Äldre som har en bättre mental hälsa tycker 
att deras fysiska hälsa och psykiska välbefinnande är bättre än äldre med en sämre 
mental hälsa.  
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Sammanfattning 

Livssituation  
Flertalet av de äldre är födda i Sverige och medelåldern är 87,7 år. Mer än hälften är 
änkor/änklingar som bor ensamma och mindre än hälften bor med make/maka/sambo. 
Fler bor i lägenhet än i villa/radhus. Ett fåtal har universitetsutbildning och mer än 
hälften har folkhögskola. Det är flera kvinnor än män som bor ensamma.  
 
Sociala relationer  
Flertalet av de äldre har barn och barnbarn och mer än hälften har syskon kvar i livet. 
Många av de äldre tycker att de har lagom kontakt med barn/barnbarn och syskon. 
Övervägande delen har regelbunden kontakt med vänner och många av de äldre uppger 
att de inte har känt sig ensamma. Fler i kommun 1 har kontakt med vänner och barn 
boende längre bort än två mil jämfört med de äldre i kommun 2. Fler i åldersgruppen 80 
till 88 år har syskon kvar i livet och känner sig i minde grad ensamma jämfört med 
åldersgruppen 89 år och äldre.  
 
Boendemiljö, ekonomisk situation och yrke 
Flera av de äldre uppger att de trivs bra med sitt boende och sin omgivande miljö. 
Majoriteten tycker att pengarna räcker bra för deras behov och uppger att de kan skaffa 
fram 20 000 kr inom en vecka vid en oförutsedd situation. Ensamboende äldre kan i 
högre grad skaffa fram pengar än äldre som bor tillsammans med någon annan.  Det 
yrkesverksamma livet har upplevts tillfredsställande och medelvärdet för pensionsålder 
var 63,7 år. Åldersgruppen 80 till 88 år har bott längre i sina nuvarande bostäder än den 
äldre åldersgruppen.  
 
Trygghet 
Flertalet har uppgivit att de inte känner någon större rädsla för att bli överfallen däremot 
kan det hända att de känner rädsla för att bli ofredad vid ytterdörren. Fler kvinnor än 
män öppnar inte ytterdörren om de inte vet vem som är där. 
 
Fall och fallskador 
Under de senaste tre månaderna har ett fåtal uppgivit att de fallit en eller flera gånger. 
De flesta av fallen har skett inomhus och endast några få uppger att de ramlat både inne 
och ute.  

Hälsa och Livskvalitet 
Nutrition 
Flertalet av de äldre har god aptit och äter minst ett mål dagligen. De äldres medelvärde 
för BMI är för båda kommunerna 24,4.    
 
Självskattad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande  
De äldre upplever sitt psykiska välbefinnande något bättre än det fysiska 
välbefinnandet.  
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Dagligt liv och uppskattning av andra 
De äldres upplevelser av det dagliga livet är bra och de flesta har en känsla av att vara 
uppskattade men äldre som bor ensamma känner sig i högre grad nedstämda över att 
den ena dagen är den andra lik.  
 
KASAM och Fysisk respektive Mental hälsa 
De äldre har ett starkt KASAM.  Medelvärden för fysisk respektive mental hälsa tyder 
på att de äldres mentala hälsa är bättre än den fysiska hälsan. 
 
Gerotranscendens  
Avseende den kosmiska transcendensen instämmer flest personer (89 %) i påståendet 
”Gränsen mellan liv och död är mindre markant än idag än då jag var 50”. Endast 41 % 
instämmer att de har en större samhörighet med universum än då de var 50 år. De två 
påståenden på vilka flest av de äldre instämmer rörande egotranscendens är ”Idag tar jag 
mig själv mindre högtidligt än tidigare (91 %) och ”Idag betyder materiella ting mindre 
än då jag var 50 år” (90 %). I kommun 1 har fler personer svarat (77%) att de har en 
större samhörighet med både tidigare och kommande generationer än i kommun 2 
(48%). 
 
Äldres funktionsförmåga och kontakt med vården  
Avseende de äldres funktionsförmåga klarar de med hjälp eller viss hjälp att sköta 
städning och matlagning själv. Till stor del klarar de själva dusch, 
påklädning/avklädning och att stiga i och ur sängen. Flertalet äter och sköter medicinen 
själv. Åldersgruppen 80 till 88 år städar och badar/duschar i högre utsträckning själva 
jämfört med åldersgruppen 89 år och äldre. Kvinnorna klarar bättre av att bada/duscha 
själva än män. Ensamboende klarar i mindre utsträckning själva att laga mat jämfört 
med de som bor tillsammans med någon annan.  
Läkare på vårdcentral eller sjukhus är den yrkesgrupp som de äldre har haft mest 
kontakt med under de tre senaste månaderna på grund av besvär eller sjukdom. Mer än 
hälften av de äldre har inte haft hjälp av hemtjänst. De äldre som närmar sig 90 har i 
större utsträckning hemtjänst än de under 88 år.  Fler kvinnor än män och fler 
ensamboende har hemtjänst.  
 
Förtroende för vården 
De äldre har ett ganska stort förtroende för vården. Ensamboende äldre över 89år har 
bättre förtroende för äldreomsorgen jämfört med åldergruppen 80 – 88år.  

Jämförelser av äldre med bättre och sämre fysisk respektive mental 
hälsa  
Fysisk hälsa Äldre med bättre fysisk hälsa känner sig mindre ensamma, har bättre 
självuppskattad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande, uppfattar det dagliga livet 
bättre och har starkare KASAM jämfört med äldre med sämre fysisk hälsa.  
Mental hälsa Äldre med bättre mental hälsa känner sig mindre ensamma, har svagare 
ensamhetskänsla, har bättre självuppskattad fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande, 
uppfattar det dagliga livet bättre och har starkare KASAM jämfört med äldre med sämre 
mental hälsa.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Undersökningen vände sig till äldre i en glesbygdskommun (kommun 1) och äldre i en 
mera tätbebyggd kommun (kommun 2). Urval är åldersstratifierat och slumpmässigt 
vilket innebär att de äldre först delades in i åldersgrupper och därefter skedde en 
slumpmässig uttagning av de äldre utifrån födelsedag och födelsemånad. Färre personer 
som var födda mellan 1904 – 1910 valdes ut eftersom det inte fanns så många personer 
kvar i livet bland de allra äldsta i de båda kommunerna som uppfyllde urvalskriterierna. 
Beroende av detta är antalet äldre färre som fått möjlighet att besvara frågeformuläret 
bland dem födda mellan 1904 – 1910. Trots det var det mer än hälften bland de allra 
äldsta som besvarade frågeformuläret, det vill säga 5 av 8 personer.  
 
Undersökningen vände sig till äldre personer som skulle kunna svara själva eller med 
hjälp av någon anhörig eller vårdpersonal på ett frågeformulär. Personer som hade blivit 
änkor/änklingar inom de senaste 6 månaderna exkluderades från undersökningen 
eftersom vissa frågor bedömdes vara av sådan karaktär att de skulle kunna uppfattas 
som påfrestande. Anledningen till att dessa personer uteslöts från undersökningen var 
att vi inte ville belasta sörjande med en pilotstudie, exkluderingen av änkor/änklingar 
kan ha påverkat resultatet i en positivare riktning. Då urvalet togs ut från 
befolkningsregistret framkom det om personen var änka/änkling. Det var dock inte 
möjligt att ur registret utröna om personerna av någon orsak, t ex på grund av demens, 
inte kunde svara själva på frågeformuläret eller tillsammans med någon annan.  
Närstående eller vårdpersonal meddelade för 13 personer att de äldre inte kunde besvara 
frågeformuläret, vilket innebar att de 117 personerna minskade till 104. Totalt svarade 
67 personer (64 %) på frågeformuläret vilket kan anses som en bra svarsfrekvens med 
hänsyn till urvalsgruppens ålder. I andra studier genomförda på denna åldersgrupp har 
liknande svarsfrekvens rapporterats (Von Strauss et al., 2000; Jacobsson & Rahm- 
Hallberg, 2005). En bortfallsanalys genomfördes men inga signifikanta skillnader 
framkom mellan kön och ålder.  
 
Frågorna skulle besvaras av den äldre själv eller tillsammans med någon annan. I de fall 
då någon annan t ex vårdpersonal eller anhörig hjälpte den äldre med att besvara 
frågorna kan den äldres svar och inställning till svaren ha påverkats (Polit & Hungler, 
1999). Exempel på frågeområden som kan ha påverkats i detta fall är om den äldre 
svarat utifrån sin egen syn på t ex kontakt med anhöriga och om det varit någon anhörig 
som hjälpt till att besvara frågeformuläret eller om någon vårdpersonal som varit 
behjälplig med att besvara frågorna kan frågorna om förtroende för vården ha påverkats.   
 
Frågeformuläret innehåller många frågor och frågeområden för att inrymma 
undersökningens syfte och få en så bred och trovärdig inblick i äldres situation som 
möjligt. Frågeformuläret bestod av ca 150 stycken frågor vilket kan tyckas för många 
för denna åldersgrupp. I undersökningar där stora frågeformulär använts t ex 
hälsometern har det framkommit att äldre delar upp formulären och besvarar vid olika 
tidpunkter (E. Trell, personlig kommunikation, 15 februari, 2007). I denna 
undersökning valdes 88 stycken frågor för att besvara syfte och frågeställningarna samt 
för att begränsa uppsatsens omfattning därav har endast några aspekter på hälsa och 
livskvalitet valt att undersökas.  
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Innehålls validiteten (face validity) på frågeformuläret stärks genom att det utarbetats 
utifrån redan etablerade instrument som tidigare använts på äldre människor (Polit & 
Hungler, 1999). För att få en uppfattning om frågeformulärets construct validitet, för att 
kontrollera att instrumentet mäter det som det är avsett att mäta, genomfördes analysen 
Chronbach alpha på instrument med skalor. Det genomfördes även en test på 5 st 
personer över 80 år vilket resulterade i några smärre förändringar.  Den stora insamlade 
datamängden har gjort det möjligt att genomföra deskriptiv statistik och analytisk 
statistik med jämförelser mellan kommunerna, åldersgrupper, kön och om de äldre bott 
ensam eller tillsammans med någon annan. Enligt Streiner och Norman (1995) bör 
Chronbachs alpha värdet vara över 0.70. Ett alpha värde över 0.90 indikerar att någon 
eller några frågor inte är nödvändiga eller är av varierade karaktär. I denna 
undersökning är Chronbachs alpha för KASAM 0,82 vilket tyder på hög intern 
konsistens. I tidigare studier har Chronbachs alpha för KASAM varierat mellan 0,74 
och 0,91 (Antonovsky, 1993) och 0,82 – 0,84 (Andersson, 2007).  
Chronbachs alpha för LGC frågorna i undersökningen visar på 0,97 vilket kan tyda på 
att någon fråga inte är nödvändig eller varierar till sin karaktär. 
 
Det finns få instrument som mäter hälsa och livskvalitet som är utvecklade för äldre 
människor. Borglin (2005) och Frytack (2000) menar att dagens hälso- och 
livskvalitetsinstrument inte fångar in områden som är viktiga för äldre människor utan 
dessa behöver anpassas och/eller kompletteras med intervjuer utifrån deras syn på livet 
och vad som är livskvalitet. Hellström (2003) fann i sin studie att SF12 som mäter hälsa 
kan användas som enda instrument för att fånga upp så många hälsoaspekter som 
möjligt på äldre. I den aktuella undersökningen användes både LGC frågorna och 
frågeformuläret SF12 som mäter hälsa och är speciellt anpassade för äldre. Ware, 
Kokinski och Keller (1996) diskuterar dimensionerna i instrumentet SF12 och har 
kommit fram till att det kan representera dimensioner på samma nivå som SF 36. SF 12 
är mera lämplig att använda till äldre mot vad den längre versionen är. SF 12 
instrumentet är lättare att besvara, har färre frågor och frågor om yrkesliv är uteslutna.  
 
Det interna bortfallet på samtliga frågor var litet i undersökningen vilket kan tyda på att 
de äldre uppfattade frågorna som relevanta och förståeliga utifrån deras situation.  
 
Frågeformuläret innehåller ett stort antal frågor och ett flertal jämförande analyser vilket 
kan medföra risk för Typ1 fel. Korrektion enligt Bonnferroni skulle kunna ha gjorts 
men då signifikansnivån blir mycket låg kan det i sin tur medföra risk för Typ 2 fel 
(Munro, 1997). Därför har vi valt att behålla signifikansnivån p ≤  0,05.  
 

Resultatdiskussion 

Livssituation 
I denna undersökning visade det sig att majoriteten av de äldre i de båda kommunerna 
är tillfredsställda med sina kontakter med familj och vänner, boendet, boendemiljön och 
ekonomiska situationen.  Andra studier visar att äldre som har känslomässiga relationer 
med familj, har fler barn eller bor tillsammans med någon och har andra sociala 
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kontakter värderar detta högre än hälsa. Det har också en stor betydelse för den äldres 
välbefinnande (Hellström, 2003; Farquhar,1995; Field & Gueldner, 2001). Det visade 
sig finnas en skillnad mellan kommunerna avseende avstånd till närmaste barn och 
kontakt med vänner. I kommun 1 hade fler barn som var bosatta längre bort än 2 mil 
dessutom uppgav de att de hade mer kontakt med vänner än kommun 2. En orsak kan 
vara att kommun 1 är en glesbygdskommun och att levnadsförhållandena kan skilja sig 
mot förhållanden i en mera tätbebyggd kommun, befolkningen måste bland annat flytta 
längre för att få arbete. 
 
 Den stora majoriteten äldre bor i ordinärt boende och hemmet är för många av stor 
betydelse för trygghet.  De äldre hade sällan känt sig ensamma under det senaste året 
och hade ingen större rädsla för att bli överfallna. Däremot kände flera kvinnor än män 
rädsla för att bli ofredad vid ytterdörren. Studier visar dock att andelen som blivit utsatta 
för våld var minst hos de äldre över 75 år (Berleen, 2003). Resultatet i vår undersökning 
visar att det är högre andel kvinnor som bor ensamma än män. Kvinnor i hög ålder löper 
större risk än män att bli ensamstående då kvinnor oftare gifter sig med män som är 
äldre (Socialstyrelsen, 2005). I Sverige och övriga Europa är kvinnor som bor ensamma 
överrepresenterade inom gruppen äldre (Hellström, 2003).  I en studie av Jacobsson och 
Rahm Hallberg (2005) framkommer att kvinnor upplever mer ensamhet än män men i 
den här studien framkommer en skillnad avseende åldersgrupp och ensamhet. 
Åldersgruppen över 89 år kände sig mer ensamma jämfört med åldergruppen 80-88 år. 
Åldersgruppen 89 år bodde också i större utsträckning ensamma och hade färre syskon 
kvar i livet. I media beskrivs ibland om hur äldre människor varit utsatta för diverse 
situationer så som överfall och misär och framställs där som individer med bristande 
ekonomi, är ensamma, har dåligt med aktiviteter och sysselsättning etc (Bondevik, 
2005). Detta kan leda till att äldre personer kan uppfattas på detta sätt. Denna 
uppfattning om äldre personer som en homogen grupp är en stereotyp uppfattning om 
synen på de allra äldsta och benämns som ålderism eller ageism (Butler, 1969; Cuddy, 
Norton & Fiske, 2005; Tornstam, 2005).  
 
Resultatet visar att ett fåtal av de äldre hade fallit under de senaste tre månaderna och de 
flesta av dem hade fallit två gånger. De flesta av fallen resulterade inte till att de äldre 
som fallit behövde uppsöka läkarvård. Riskerna för att de som hade mer än ett fall 
kommer att falla igen är stor och sannolikheten för mer omfattande skador ökar 
(Räddningsverket, 2002; Berleen, 2003; von Heideken Vågert, 2006). I en studie av von 
Heideken Wågert (2006) framkommer att hälften av äldre som bor på serviceboende och 
cirka en tredjedel av de äldre som bor i ordinärt boende faller. Äldre som bor hemma idag 
antas vara mera oberoende i P-ADL än de som bor på äldreboende. Trenden i dagens 
samhällsutveckling är att stödja äldre människors förmåga att bo kvar i ordinärt boende så 
länge som möjligt (Regeringens propositioner 2005/06:115). Majoriteten av de äldre i 
denna studie bor i ordinärt boende vilket sannolikt kan förklara att falltendensen är 
relativt låg. Sannolikheten för att de äldre kan falla ökar eftersom fallolyckorna har visat 
sig öka kraftigt med stigande ålder (Räddningsverket, 2002; Berleen, 2003).                                                 
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Hälsa och Livskvalitet 
Resultatet avseende nutrition visar att de äldre har relativt god aptit och många äter ett 
till flera lagade mål mat varje dag. Näringsintaget hos äldre kan bli otillräckligt då 
åldersrelaterade förändringar påverkar aptit, törst och smakupplevelser, men depression, 
demens och förlust av livskamrat kan också påverka den äldres näringsintag 
(Cederholm, 2001). Studier visar att sociala faktorer var betydelsefulla för kostintaget 
och att aptiten minskade hos personer som led av ensamhet men också att en ökad aptit 
förekom hos ensamma kvinnor (Rothenberg, Bosaeus & Steen, 2003). Medelvärdet för 
BMI var bland de äldre 24, 4. För männen var BMI 24,2 och för kvinnorna 24,6. Både 
längd och vikt minskar med ålder och Steen et al. (2003) menar därför att BMI bör 
tolkas med försiktighet hos äldre. Dock visar H70 studierna av Steen, Debashish, Gause 
– Nilsson, Bosaeus och Rothenberg (2003) att de minst riskfyllda BMI värden för män 
mellan 70-85 år är mellan 27 – 29 och för kvinnor 25 -27. I en rapport av Berleen 
(2003) framkommer att äldre kvinnors BMI värde inte bör vara högre än 25 vidare 
menar Cederholm (2001) att det är viktigt att följa viktanamnesen hos äldre.   
 
Resultatet visar att de äldre upplever sitt fysiska hälsotillstånd och psykiska 
välbefinnande ganska bra. I befolkningsstudien i Värmland 2004 skattade nästan hälften 
av 80 – 85 år att de mådde bra eller mycket bra. (Kalander Blomqvist & Erlingsson, 
2004).  Resultaten av ULF-studierna från mitten av 1990 – 2002 visar att förekomsten 
av långvariga sjukdomar bland de äldre har ökat, dock uppgav flera med sådana 
hälsoproblem att deras hälsa hade förbättrats (Socialstyrelsen, 2005).  Hälsa är inte den 
enda faktorn som behövs för att känna sig tillfreds med livet utan livskvalitet är lika 
avgörande enligt Steen (2005) som även menar att det är lätt att sympatisera med 
principerna i WHO:s definition av hälsa men att det är krav som är svåra att uppnå för 
den äldre människan. Enligt Hillerås (2000) är det angeläget att inte glömma ”hela 
människan” vilket betyder att det inte är sjukdomarna i sig som har betydelse, utan hur 
sjukdomarna upplevs. Det är viktigt att stötta varje individ utifrån deras personlighet så 
att denne kan hantera sin situation och att livsmålen anpassas till det möjliga. Eriksson 
(1984) och Carnevali (1999) betonar att upplevelsen av hälsa nödvändigtvis inte är 
frånvaro av sjukdom utan en balans mellan livets inre och yttre resurser. 
Distriktssköterskan har en betydande roll i hälsoarbetet med den äldre människan. Det 
är viktigt att ha förståelse för åldrandeprocessen och att vara lyhörd för vilka faktorer 
som är betydelsefulla för den enskildes välbefinnande. 
 
Resultatet i denna undersökning visar att värdet för KASAM var totalt sett högt (71,8), 
vilket innebär att de äldres KASAM är starkt. I en undersökning av Sarvimäki och 
Stenbock – Hult (2000) på äldre mellan 75 – 97 år boende i Finland, visade resultatet att 
medelvärdet för KASAM bland de äldre låg på 65. I en undersökning som genomfördes 
av Nygren et al. (2005), av äldre över 85 år i norra Sverige framkom att det totala 
KASAM värdet för kvinnor och män låg strax över 73. I en annan undersökning av 
Aléx (2007), visade det sig att de allra äldsta skattade sig lika högt eller högre jämfört 
med undersökningar där yngre människor deltagit. Det som kan påverka KASAM 
medelvärdet i denna undersökning är att nyblivna änkor/änklingar och de äldre som inte 
kunde vara med och svara på frågeformuläret själv exkluderades, vilket kan innebära att 
det positiva resultatet överväger.   
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De äldres hälsa mäts med frågeformuläret SF12 som värderar fysisk och mental hälsa 
som två olika värden. De äldre i denna undersökning visar på ett resultat för fysisk 
hälsa; PCS 37,70 som är nära den normala genomsnittssiffran för denna åldersgrupp i 
Sverige. Genomsnittssiffran för personer 80 år och äldre är för den fysiska hälsan 37,2 
(Sullivan, Karlsson & Taft, 1997). Avseende den mentala hälsan ligger det totala värdet; 
MCS 52,47 samt värdet för respektive kommun något över den normala 
genomsnittssiffran, 52,2, för denna åldersgrupp. Äldre som hade någon att lita på 
uppvisade ett positivt värde av SF-12 (Hellström, 2003). I en undersökning av Borglin 
(2005) jämfördes kvinnor och män (75 år och äldre) avseende fysisk och mental hälsa. 
Resultatet visade att kvinnorna hade lägre värden än männen.  Värdet för fysisk hälsa i 
Borglins studie bland kvinnorna stämmer överens för det totala värdet för fysisk hälsa i 
denna studie, medan männen i studien av Borglin (2005) hade högre värde och därmed 
bättre fysisk hälsa.  
Enligt Hellström (2003) finns ett samband mellan låg livskvalitet och om den äldre har 
många besvär och därmed nedsatt funktionsförmåga. Bland de äldre med behov av hjälp 
fanns flera självrapporterade sjukdomar samt hälsobesvär och därmed sämre 
livskvalitet.  I jämförelsen mellan äldre med bättre och sämre fysisk respektive mental 
hälsa och aspekter av livskvalitet och hälsa i denna undersökning kan en orsak vara att 
de äldre med bättre fysisk och mental hälsa är mindre beroende av hjälp i det dagliga 
livet. De äldres värde för KASAM var högt och därmed högre upplevd meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet det vill säga förmåga att hantera motgångar vilket kan 
medföra att de äldre troligen har bättre möjlighet att påverka sin livssituation och 
därmed känna sig mindre ensamma och då kan livskvalitet påverkas till det bättre. 
Borglin (2005) beskriver att personliga resurser som KASAM kan motverka andra 
begränsningar orsakade av hälsoproblem och är viktigt för äldres livskvalitet.  Enligt 
Nygren (2006) behöver inte äldres styrkor och förmågor minska med ökad ålder.  
Den egna självuppskattade fysiska och psykiska hälsan skattades högre bland de äldre 
som hade bättre värde för fysisk och mental hälsa i SF12 vilket tyder på en 
överensstämmelse mellan SF12 och frågorna om självskattad fysisk hälsa respektive 
psykiskt välbefinnande.  
 
I resultatet av undersökningen framkommer att äldres upplevelse av det dagliga livet är 
bra och de känner sig uppskattade av andra. Äldre som bor ensamma upplever i högre 
grad nedstämdhet över att den ena dagen är den andra lik jämfört med äldre som bor 
tillsammans med någon. Resultat från Hellströms studie (2003) visar att äldre som lever 
ensamma, har färre barn och ingen att lita på påverkar deras livskvalitet negativt. Det 
sociala nätverket är viktigt för de äldre och påverkar däremot livskvaliteten positivt.  
 
Det naturliga åldrandet kan vara en process där människan omvärderar livet, sig själv, 
sin personlighet och reflekterar över livet och döden på ett annat sätt än tidigare. Ett gott 
åldrande kan beskrivas som upplevelser av att må bra trots sjukdom. Åldrandet utifrån 
aspekter på salutogent perspektiv beskrivs i positiva ordalag som att nå visdom 
(Erikson, 2004), och ha frid i själen (Nyström & Andersson – Segesten, 1990) och 
gerotranscendens (Tornstam, 2005a).   I frågeformuläret om gerotranscendens visar 
resultaten att de äldre instämmer på flera av de 10 påståendena vad gäller både kosmisk 
och egotranscendens. Den kosmiska transcendensen hänger samman med förändringar i 
uppfattningen av tid, rum, liv och död medan egotranscendens hänger samman med 
förändringar i uppfattningen av det egna jaget och relationer med andra (Tornstam, 
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2005). Enligt Tornstam förklaras teorin som att ju äldre en person är desto mera 
transcendent. I två undersökningar som genomförts av Tornstam på äldre 74 – 100 år i 
Danmark (1990) och Sverige (2001), framkommer att det inte var någon större skillnad 
i detta avseende. Däremot visade det sig att stora andelar av de tillfrågade personerna 
kände igen sig själva i det som påståendena handlar om (Tornstam, 2005a; Tornstam, 
2005b). Resultatet av vår undersökning visar att för samtliga påståenden i 
frågeformuläret instämmer fler av de äldre på de kosmiska - och ego transcendenta 
påståendena i denna studie än i Torstams undersökningar. Med tanke på variationen i 
ålder mellan Tornstams (74 – 100 år) och denna undersökning (80 – 99 år) kan en 
anledning till högre instämmande svar bero på att medelåldern är högre i denna 
undersökning (88 år) än medelåldern i Tornstams studie (80 år). Enligt Tornstam 
(2005a) kan den mognad och visdom som kan följa åldrande processen beskrivas som 
en förändring i hela livsperspektivet från ett materiellt och rationellt synsätt till ett mer 
kosmiskt och transcendent tillstånd. Kunskaper om det nya perspektivet som 
gerotranscendens medför kan ha relevans för den praktiska äldreomsorgen. Enligt 
Wadenstens studier (2003) visade resultatet att vårdpersonal på ett boende för äldre som 
praktiserade teorin var de som kände igen sig i delar av teorin och hade större förståelse 
för de äldres beteende och val av aktivitet. Studien visade också att teorin om 
gerotranscendens gick att implementera i praktiken.  
 

Äldres funktionsförmåga och kontakt med vården 
Resultatet på äldres funktionsförmåga visar att majoriteten av de äldre klarar av de mest 
personliga delarna i P-ADL själva d v s bad/dusch, klä av och på sig själva, stiga upp ur 
och lägga sig i sängen samt att äta själva och sköta sina mediciner. I och med att de 
äldre klarar många delar av P-ADL själva kan det förklara att mer än hälften besvarat att 
de inte har något stöd eller hjälp från hemtjänsten.  År 2003 fick ca 19 % av dem som 
var 80 år och äldre hemtjänst samt 19 % i samma åldersgrupp bodde i särskilt boende. 
Många personer i hög ålder behöver dock inte äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2005). 
Enligt Pascucci och Lowing (1997) är det viktigt bland 100 åringar att vara oberoende 
och leva ett funktionellt liv för att känna att livet är meningsfullt.  
 
Rahm Hallberg (2005) fann att äldre som bor hemma oftare får uppsöka sjukhus, 
specialistmottagningar och primärvården än äldre som bor på särskilt boende.  Studier 
visar att äldre med sämre funktionsförmåga som bor i särskilt boende konsumerar 
mindre sjukvård än personer i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2005). Undersökningen 
visar att det är läkarbesöken inom primärvården och på sjukhus som har högsta 
frekvensen av besöken bland de äldre, därefter följer fotvårdsterapeut och 
distriktssköterska inom primärvård och i kommunen.  
 
Förtroende för vården  
De många olika kontakterna med läkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och 
sjukgymnast etc ställer krav på de olika vårdgivarnas samverkan. En fungerande 
samverkan mellan olika vårdinrättningar medför att sannolikheten för att de äldres 
förtroende för vården ökar. Resultatet visar att de äldre har stort eller mycket stort 
förtroende för vården och de allra äldsta över 89 år har högre förtroende än de äldre i 
åldersgruppen 80 – 88 år. Dessutom har de som bor ensamma större förtroende för 
äldreomsorgen än de som bor tillsammans med någon annan. Det kan antas att de som 
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är över 89 år varit i kontakt med vården mer och den egna erfarenheten speglas än den 
yngre åldersgruppen som kanske påverkats av andras åsikter. En annan vinkling kan 
vara att beroendet av vården kan vara större ju äldre man är vilket också kan påverka 
förtroendet.  
 
 
 
Resultatets betydelse för omvårdnad 
Det är lika viktigt i distriktssköterskans omvårdnadsarbete att landstingets och 
kommunernas samverkan fungerar för att äldre ska känna stöd, trygghet och få 
förtroende för vården.  Utifrån teorin om gerotranscendens kan vårdpersonal få en större 
uppfattning om åldrandets visdom vilket har stor betydelse i det dagliga 
omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att distriktssköterskor i sitt omvårdnadsarbete har 
kunskap om det salugenetiska perspektivet eftersom det har stor betydelse för 
människors välbefinnande. Distriktssköterskans kunskaper och förmågor att kunna 
använda perspektiven KASAM och gerotranscendens i omvårdnadsarbetet är av 
betydelse för att kunna bemöta äldre i olika livssituationer eftersom påfrestande sociala 
förhållanden, sjukdom och frånvaro av funktionsförmåga hanteras på olika sätt från 
individ till individ. Distriktssköterskans omvårdnadsperspektiv ska bygga på 
evidensbaserad kunskap avseende äldres levnadsförhållanden och hälsa för att i arbetet 
kunna handleda omvårdnadspersonal samt dessutom i samarbetet med andra vårdgivare 
och anhöriga kunna tillgodogöra sig information och förmedla äldres förhållanden väl 
utifrån åldrandeprocessen.  
 
Fortsatt forskning 
Undersökningen var en pilotstudie inför en kommande större befolkningsstudie i 
Värmland. Hur frågeformuläret fungerade, dess reliabilitet och svarsfrekvens är av stor 
betydelse för den kommande undersökningen.   Enligt Borglin (2005) bör systematiska 
bedömningar genomföras för att upptäcka hälsoproblem bland äldre. Vi anser att det är 
viktigt att göra flera och större undersökningar över längre tid för att följa upp de äldres 
livssituation. Förslag om vidare forskning inom området är att frågeformulär och 
djupintervjuer kan komplettera varandra inom äldreforskningen bland annat för att göra 
fortsatta undersökningar inom gruppen äldre och omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen utifrån perspektivet gerotranscendens. Vidare kan vi se ett 
forskningsbehov där äldres önskemål och förtroende för vården undersöks och därmed 
kunna utveckla vårdstrategier hos de olika vårdgivarna som främjar äldre. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformuläret - Äldre i Värmland    
 
Sätt ett tydligt kryss i de rutor som Du tycker stämmer bäst för Dig.  
 
Några bakgrundsfakta 
 
1. Är Du kvinna eller man? 
 

  Man 
  Kvinna 

 
2. Hur gammal är Du? 

 
……… år 

 
3. I vilket land är Du född? 
 
        Sverige 
        Annat nordiskt land 
        Europeiskt land utanför Norden 
        Utomeuropeiskt land 
 
4. Civilstånd? 
 

  Gift 
  Ogift 
 Änka/änkling 
  Frånskild 

 
5. Vilken är den högsta utbildning du har? 
 

  Folkskola 
  Realskola eller flickskola 
  Yrkesskola 
  Folkhögskola 
  Gymnasium 
  Universitet eller högskola 
 Annan utbildning, nämligen: …………………………………………… 

 
Boende och boendemiljö 
 
6. Hur bor Du just nu? (Flera alternativ kan anges). 
 

  Ensam  
  Med maka/make/sambo 
  Med egna barn 
  Med barnbarn 
  Med någon annan, ange relation…………………………………… 

 
 
 
 
 



 

   

7. Hur trivs Du med Din nuvarande bostad? 
 

  Mycket bra 
  Ganska bra 
  Varken bra eller dåligt 
  Ganska dåligt 
  Mycket dåligt 

 
8. Hur trivs du med den omgivande miljön där du bor? 
 

  Mycket bra 
  Ganska bra 
  Varken bra eller dåligt 
  Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
9. Hur länge har du bott där du bor nu?.................................................................. 
 
 . 
Sociala förhållanden - Yrkesliv 

 
10. Vilken av de följande yrkesgrupperna hörde Du till innan Du pensionerades? 
 

  Arbetare 
  Tjänsteman 
  Egen företagare (t ex jordbrukare) 
  Har inte varit yrkesverksam 
  Annat, ange vad ………………………………………………. 

 
 
11. Hur anser Du att Ditt yrkesverksamma liv har varit? (Svara även om Du arbetat i hemmet, t ex som 
hemmafru/hemmaman eller som hemarbetande make/maka) 
 

  Mycket tillfredsställande 
  Ganska tillfredsställande 
  Varken tillfredsställande eller otillfredsställande 
  Ganska otillfredsställande 
  Mycket otillfredsställande 

 
 
12. Hur gammal var Du när Du gick i pension?…………… år 
 
Ekonomisk situation 
 
13. Hur räcker pengarna för dina behov? 
 

  Mycket bra 
  Ganska bra 
  Varken bra eller dåligt 
  Ganska dåligt 
  Mycket dåligt 

 
 
 
 



 

   

14. Om Du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där Du på en vecka måste skaffa fram 20.000 
kronor, skulle du klara det? 
 

  Ja 
  Nej 

 
Sociala relationer 
 
15. Har Du barn? 
 

  Ja 
  Nej  

 
16. Hur långt från Dig bor det barn som bor närmast? 
 

  Bor på samma ort/i samma område 
  3 – 20 kilometer från min bostad 
  21 kilometer – 10 mil från min bostad 
  Mer än 10 mil från min bostad men inom Värmlands län 
  I övriga Sverige 
  Utomlands 

 
17. Har Du barnbarn? 
 

  Ja 
  Nej  

 
18. Tycker Du att Dina kontakter med barnet/barnen eller barnbarn är tillräckliga? 
 

  Skulle vilja ha mycket mer kontakt 
  Skulle vilja ha något mer kontakt 
  Det är lagom med kontakt 
  Skulle vilja ha något mindre kontakt 
  Skulle vilja ha mycket mindre kontakt 

 
19. Har Du några syskon kvar i livet? 
 

  Ja 
  Nej  

  
20. Tycker Du att kontakten med Ditt/Dina syskon är tillräckliga? 
 

  Skulle vilja ha mycket mer kontakt 
  Skulle vilja ha något mer kontakt 
  Det är lagom med kontakt 
  Skulle vilja ha något mindre kontakt 
 Skulle vilja ha mycket mindre kontakt 

 
21. Har Du någon/några vänner som Du har regelbunden kontakt med? 
  
  Ja  
    Nej 
 
 
 
 
 
 



 

   

22. Har det under det senaste året hänt att Du känt Dig ensam? 
 

 Ja, mycket ofta 
 Ja, ofta 
 Ja, men sällan 
 Ja, men mycket sällan 
 Nej, aldrig 

 
23. Om Du svarat ja på ovanstående fråga, hur stark är då Din ensamhetskänsla? 
 

- Mycket stark 
- Ganska stark 
- Varken stark eller svag 
- Ganska svag 
- Mycket svag 

 
 
 
Trygghet 
 
24. Händer det att Du avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad? 
 

 Nej, aldrig 
 Ja, någon enstaka gång 
 Ja, ganska ofta 
 Ja, ofta 
 Ja, mycket ofta 

 
25. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du avstått från att öppna Din ytterdörr då någon har 
knackat eller ringt på, av rädsla för att bli ofredad? 
 

 Nej, aldrig 
 Ja, någon enstaka gång 
 Ja, ganska ofta 
 Ja, ofta 
 Jag öppnar aldrig dörren om jag inte vet vem som knackar/ringer på 

 
26. Har Du fallit någon gång under de senaste tre månaderna? 
 

 Ja 
 Nej  

Om ja, hur många gånger?………………… gånger 
 
27. Var någonstans har Du fallit? 
 

 Inomhus 
 Utomhus 
 Både inomhus och utomhus 

 
28. Skadade Du Dig? 
 

 Inte alls 
 Ja, skada som inte krävde läkarvård 
 Ja, skada som krävde läkarvård, men ej fraktur (benbrott, armbrott eller liknande) 
 Ja, jag fick en fraktur (benbrott, armbrott eller likande). Ange vilken typ av 

fraktur:………………………………………………………………………. 
 



 

   

Hälsa och livskvalitet 
 
29. Hur tycker Du att Ditt fysiska hälsotillstånd är nu? 
 

 Mycket bra  
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
30. Hur tycker Du att Ditt psykiska välbefinnande är nu? 
 

 Mycket bra  
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
 
Kost och kostvanor 
 
31. Hur mycket väger Du? Jag väger   ……….  kg 
 
32. Hur lång är Du? Jag är ………….. centimeter lång 
 
33. Hur ofta äter Du ett mål lagad mat? 
 

 2 – 3 gånger varje dag 
 1 gång varje dag 
 Några gånger i veckan 
 Någon gång i veckan 
 Mera sällan 

 
34. Hur mycket vätska dricker Du per dag? (gäller all vätska, såsom vatten, mjölk, kaffe, etc) 

 
 Mindre än 1 liter (mindre än 5 koppar eller glas) 
 Mellan 1 och 2 liter (mellan 5 och 10 koppar eller glas) 
 Mer än 2 liter (mer än 10 koppar eller glas) 

35. Har Du god aptit? 
 

 Ja, mycket ofta 
 Ja, ganska ofta 
 Nej, men sällan 
 Nej, nästan aldrig 

 
Munhälsa 
 
36. Hur tycker Du att Din tandhälsa är? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dålig 
 Dålig  
 Mycket dålig 

 



 

   

Livskvalitet 
 
37. Hur tycker Du på det hela taget att Ditt liv är just nu? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
38. Brukar Du tänka att livet kunde vara mindre enformigt? 
 

 Ja, mycket ofta 
 Ja, ganska ofta 
 Nej, ganska sällan 
 Nej, nästan aldrig 

 
39. Händer det att Du känner Dig nedstämd över att ”den ena dagen är den andra lik”? 

 Ja, mycket ofta 
 Ja, ganska ofta 
 Nej ganska sällan 
 Nej, nästan aldrig 

40. Hur tycker Du på det hela taget att Ditt liv hittills har varit? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
41. Har Du en känsla av att folk i allmänhet uppskattar vad Du gör? 

 Ja, utan tvekan 
 Ja, för det mesta 
 Tveksamt 
 Nej, knappast 
 Nej, absolut inte 

 
På frågorna 40-54 skall Du försöka tänka Dig hur det varit eller hur Du känt Dig under större delen av 
Ditt liv. 
 
42. Har Du en känsla av att Du inte riktigt bryr Dig om vad som händer  
      runtomkring Dig? 
Mycket sällan    Mycket ofta 
eller aldrig    
             

 1          2          3         4          5         6           7       
 
43. Har det hänt att Du blivit överraskad av beteendet hos personer som Du  
      trodde Du kände väl? 
Har aldrig hänt       Har ofta hänt 
             

 1          2          3         4          5         6           7       
 
44. Har det hänt att personer Du litade på har gjort Dig besviken? 
Har aldrig hänt      Har ofta hänt 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 



 

   

45. Hittills har Ditt liv …. 
Helt saknat mål  Genomgående haft mål 
och mening   och mening 
             

 1          2          3         4          5         6           7       
 
46. Känner Du Dig orättvist behandlad? 
Mycket ofta         Mycket sällan/aldrig 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
47. Har Du en känsla av att Du befinner Dig i en obekant situation och inte vet vad Du skall göra? 
Mycket ofta         Mycket sällan/aldrig 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
48. Är Dina dagliga sysslor en källa till 
Glädje och djup  Smärta och leda 
Tillfredsställelse 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
49. Har Du mycket motstridiga känslor och tankar? 
Mycket ofta         Mycket sällan 
             

 1          2          3         4          5         6           7       
50. Händer det att Du har känslor inom Dig som Du helst inte vill känna? 
Mycket ofta         Mycket sällan/aldrig 
             

 1          2          3         4          5         6           7       
 
51. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta har Du 
känt så? 
Aldrig         Mycket ofta 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
52. När något hänt, har Du då vanligtvis funnit att …. 
Du över/underväderat Du såg saken i dess rätta 
dess betydelse   proportioner 
             

 1          2          3         4          5         6           7       
 
53. Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker Du gör i Ditt dagliga liv? 
Mycket ofta  Mycket sällan/aldrig 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
54. Hur ofta har Du känslor som Du inte är säker på att Du kan kontrollera? 
Mycket ofta  Mycket sällan/aldrig 
             

1          2          3         4          5         6           7       
 
 
 
 
 



 

   

Vi vill nu fråga Dig om Din syn på livet och tillvaron är annorlunda än då Du var 50 år gammal. Läs 
vänligen nedanstående påståenden och ta ställning till dem, genom att ange om Du känner igen Dig själv i 
påståendet eller inte. 
 
 
55. Idag betyder materiella ting mindre än de gjorde då jag var 50. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
56. Idag kan jag känna att gränsen mellan liv och död är mindre markant, än då  
      jag var 50. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
57. Idag tar jag mig själv mindre högtidligt än tidigare. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
58. Idag har jag större glädje av min inre värld, d v s av att tänka och fundera, än  
      då jag var 50. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
59. Idag upplever jag i högre grad hur litet det enskilda människolivet betyder, 
      jämfört med livet som fortsätter. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
60. Idag är jag mindre intresserad av ytliga sociala kontakter. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
61. Idag upplever jag en större samhörighet med både tidigare och kommande 
       generationer, än då jag var 50. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

62. Idag upplever jag att gränsen mellan dåtid och nutid försvinner. 
 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
63. Idag upplever jag oftare en närvaro av människor, även om de befinner 
       sig någon annanstans. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
64. Idag känner jag en större samhörighet med universum, än då jag var 50. 

 Stämmer  
 Stämmer ej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Funktionsförmåga 
 
65. Brukar Du laga mat själv? 
 

 Ja, helt själv   
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
66. Brukar du sköta städningen själv? 
 

 Ja, helt själv  
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
67. Kan Du bada/duscha själv? 
 

 Ja, helt själv  
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
68. Kan du äta själv? 
 

 Ja, helt själv 
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
69. Kan Du klä av och på Dig själv? 
 

 Ja, helt själv 
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
70. Kan Du stiga upp ur och lägga Dig själv i sängen? 
 

 Ja, helt själv 
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 

 
71. Kan Du sköta Dina mediciner själv? 
 

 Ja, helt själv 
 Ja, med hjälp 
 Nej, inte alls 
 Har inga mediciner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Behov av stöd och hjälp 
 

72. Har Du under de senaste 3 månaderna på grund av egna besvär eller sjukdom besökt eller besökts av 
någon av följande 
(sätt ett kryss på varje rad) 

 
Ja, en gång       Ja, flera gånger 

 
Läkare på sjukhus         
Läkare på vårdcentral eller liknande        
Privatläkare          
Distriktssköterska på vårdcentral              
Sjuksköterska i kommunen         
Tandläkare                
Tandhygienist          
Sjukgymnast          
Arbetsterapeut          
Fotvårdsspecialist         
Kurator          
Varit inlagd på sjukhus         
  
 
 
73. Har Du under de senaste 3 månaderna haft hjälp och stöd av personal från hemtjänsten? 

 Ja 
 Nej  

 
74. Vilket förtroende har Du för äldreomsorgen i Din kommun, ( t ex hemtjänst, sjukvård i hemmet, 
matdistribution, servicehus, gruppboenden och trygghetslarm)? 

 Mycket stort 
 Ganska stort 
 Inte särskilt stort 
 Inget alls 
 Ingen uppfattning/vet ej 

 
75. Vilket förtroende har Du för primärvården i Ditt län, (vårdcentraler, distriktssköterskemottagning)?  
 

 Mycket stort 
 Ganska stort 
 Inte särskilt stort 
 Inget alls 
 Ingen uppfattning/vet ej 

 
76. Vilket förtroende har Du för sjukhusvården i Ditt län? 

 Mycket stort 
 Ganska stort 
 Inte särskilt stort 
 Inget alls 
 Ingen uppfattning/vet ej 

 



 

   

 


