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Förord

Det ingår i landstingets epidemiologiska bevakning att särskilt bevaka utsatta gruppers hälsa. Äldre är en 
sådan grupp. Det finns flera skäl för detta. Gruppen av äldre kvinnor och män i Värmland är förhållandevis 
stor och i nuläget även något äldre än för Sverige i genomsnitt. Detta beror bl.a. på att Värmland varit ett 
län, som yngre personer flyttat ut ifrån i brist på intressanta utbildningar och arbeten. Medellivslängden hos 
värmlänningarna har däremot sedan flera årtionden tillbaka varit kortare än hos svensken i gemen och detta 
har gällt både för kvinnor och för män.
 Genom denna studie av äldre får vi ett tidsdokument av en grupp som hade sin arbetsaktiva tid i ett 
Värmland med en annan näringslivsstruktur än i dag. Då dominerad av skogsarbete och tung industri och 
innan tjänstesamhället var fullt utbyggt och där det fortfarande inte var ovanligt att kvinnan var hemmafru 
hela livet. 
 Att bli äldre handlar också om förväntningar – egna och andras, förväntningar som vi önskar ska basera 
sig på aktuell kunskap - här finns det kanske viktigaste skälet för att studera gruppen äldre. Vi behöver 
lära oss mer om hur de äldre själva upplever sin hälsa och livssituation. De etiska argumenten för att 
investera i äldres hälsa och därmed ge människor förutsättningar att leva ett gott liv på äldre dagar är starka. 
Kunskaperna från den studie du håller i handen kommer förhoppningsvis du och alla som möter äldre 
människor att ha nytta av. Vi kan bidra till att förändra synen på åldrande   och till att stärka de gamlas 
ställning.
 Denna studie har genomförts med hjälp av många engagerade personer under lång tid. Flera ämnen vid 
Karlstads universitet har varit delaktiga; Folkhälsovetenskap, Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete 
(IKU), Omvårdnad samt Social omsorgsvetenskap. Vidare har medarbetare från Landstingets enhet 
för Folkhälsa och samhällsmedicin deltagit i arbetet. Vi vill särskilt tacka de äldre personer som deltog  
i pilotstudien och delärare och studenter inom ämnena social omsorgsvetenskap och omvårdnad som genom 
förde den.Slutligen riktar vi ett stort tack till  fältarbetare från social omsorgsverksamhet och hemvård  
i kommunerna, Ing-Marie Runesson och Mia Hernell-Blomquist.

Åsa Löfvenberg

Tf enhetschef, Forskning och folkhälsa, Utvecklingsstaben, Landstinget i Värmland
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Bakgrund
Landstinget har i samarbete med ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet 
gjort flera befolkningsundersökningar i Värmland och publicerat rapporter om både 
den vuxna befolkningens och barns hälsa, men aldrig tidigare genomfört en särskild 
studie av de äldres hälsa och livsvillkor. 
 År 1990 publicerades den första folkhälsorapporten i Värmland som huvudsak-
ligen beskrev hälsoutvecklingen under 1980-talet. Den rapporten följdes sedan upp 
av två specialrapporter 1994 om kvinnors respektive barns och ungdomars hälsa. 
Därefter har det genomförts två stora befolkningsenkäter år 2000 och år 2004 i 
samarbete med Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Den sista studien 
vände sig till nästan 12 000 vuxna i åldrarna 18-84 år i Värmland och resultaten 
från denna studie publicerades år 2005 under namnet ”Värmlänningarnas liv och 
hälsa 2004” (Kalander & Janson 2005). Även om det fanns en hel del uppgifter om 
äldres hälsa och levnadsvillkor i denna studie, så var enkäten inte speciellt anpassad 
efter de äldres behov och livssituation. Dessutom var svarsfrekvensen i de äldsta 
åldersgrupperna relativt låg. Ett särskilt kapitel om de äldres hälsa fanns dock med i 
rapporten från 2005. Detta handlade om åldrarna 65 – 84 år och angav bl.a. att 55 
procent av denna grupp ansåg att de hade ett gott eller mycket gott hälsotillstånd. 
De vanligast förekommande besvären var hörselnedsättning följt av högt blodtryck 
och tinnitus. I den gruppen fann vi också psykiskt nedsatt välbefinnande hos 13 
procent av kvinnorna och 10 procent av männen. En särskild studie av äldre, som 
gjordes i Närke år 2000, visade likartade förhållanden (Ydreborg B 2002). 

Staffan Janson 

Inledning och  
sammanfattning
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Förberedelser och genomförande  
av äldrestudien
Det ingår i landstingets epidemiologiska bevakning att särskilt bevaka utsatta grup-
pers hälsa. Äldre är en sådan grupp. Därför beslutades det att genomföra en särskild 
studie av äldres hälsa, förarbetena till denna startade redan år 2004. Detta var inte 
möjligt utan att dra in specifik kompetens om äldre, vilket på Karlstads universitet 
framför allt fanns inom ämnena Social omsorgsvetenskap och Omvårdnad, samt vid 
institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU). För att få en god förankring 
av studien i kommunerna knöt vi också tidigt till oss fältarbetare från den sociala 
omsorgsverksamheten och hemvården samt representanter från landstingets folkhäl-
soenhet. Flera av dessa personer har inte bara medarbetat i förarbete och genom-
förande av enkäten, utan har också skrivet delar av denna rapport.
 Uppdraget att genomföra själva fältarbetet med enkäten gavs efter upphandling till 
Statisticon AB, som även tidigare hjälpt oss med Liv och Hälsa 2004. Statisticon AB 
har följt de regler som Statens Statistiska Centralbyrå (SCB) linjerat upp i skriften 
”Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik, MiS 
2001:6”.
 Undersökningen av de äldres hälsa, livsvillkor och sociala situation genomfördes 
under perioden september – november 2006 i form av en postenkät. Urvalet omfat-
tade 2 500 personer i åldern 80 år och äldre. Detta urval togs från samtliga individer 
i den åldersgruppen (d.v.s. födda 1926 eller tidigare), som i augusti månad år 2006 
var folkbokförda i Värmlands län. Sammanlagt var det 17 631 personer.  För att 
kunna få en uppfattning om förhållandena i enskilda kommuner ingick 148 person-
er från varje kommun, frånsett Karlstads kommun där urvalet var dubblat till 296 

personer. De beräkningar som sedan gjorts på länsnivå har tagit hänsyn till denna 
s.k. stratifiering, genom att vikta kommunerna efter deras storlek. I denna rapport 
har vi så långt möjligt undvikit att ge resultat på kommunnivå, men har möjlighet 
att stå till tjänst med specialbearbetningar om detta önskas. Våra resultat redovisas i 
princip på totalnivå, efter kön och uppdelat på två åldersgrupper, 80 – 84 år samt 85 
år och äldre. Vad gäller frågeområden och detaljerade uppgifter om svarsfrekvens, så 
återfinns de i kapitlet ”Metod och genomförande”. Den sammanlagda svarsfrekven-
sen var 60 procent, vilket får betraktas som mycket bra, med tanke på att cirka 15 
procent av alla i den åldersgruppen vistas i särskilda boenden och i mycket liten 
utsträckning kan förväntas svara på enkäten. Om denna grupp och de närmare 70 
personer som flyttat eller dött räknas bort är svarsfrekvensen i själva verket över 70 
procent, vilket är mycket bra och kan jämföras med 65 procents svarsfrekvens i Liv 
och Hälsa 2004.
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Pilotstudien
Hösten 2005 genomförde två magisterstudenter i ämnet omvårdnad under ledning 
av lektor Marie Louise Hall-Lord en pilotstudie i två kommun för att testa ett prelim-
inärt frågeformulär. De huvudsakliga anledningarna var, att dels få äldres synpunkter 
på enskilda frågor och dels se om majoriteten av de äldre kände att de kunde besvara 
frågorna med någorlunda lätthet och säkerhet. Studien ledde till att flera frågor fick 
formuleras om, att vissa fick strykas och att några få tillkom. Vi hade själva mest oroat 
oss för frågorna om gerotranscendens (se mera om detta i resultatdelen), eftersom 
många medelålders personer tyckte att en del av dessa frågor var underliga. Det visade 
sig dock att de äldre tyckte att dessa frågor var intressanta och att de inte uppfattades 
som svåra att besvara. Detta kom också att bekräftas i huvudstudien. Pilotstudien 
finns redovisad i en magisteruppsats (Lindberg & Ohlsson 2007).  

Sammanfattning av de  
viktigaste resultaten
På de närmaste sidorna kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten, 
som bygger på de kapitel som sedan följer. För de enskilda kapitlen svarar respektive 
författare, som haft möjlighet att skriva om det kunskapsområde som de bäst be-

härskar. Jag rekommenderar dessa kapitel för fördjupad läsning, då författarna i 
kapitlen också för en diskussion om varför förhållandena ser ut som de gör idag.

Boende
Man måste hela tiden ha i minnet att de resultat vi redovisar kommer från de äldre 
som haft förmågan att ensamma eller med viss hjälp kunnat svara på frågeformu-
läret. De äldre som varit dementa eller svårt funktionshindrade har således inte del-
tagit i studien, inte heller genom ombud. Hur denna grupp har det, känner man 
dock väl till i kommunernas äldreomsorg. Vi hade från början tänkt att denna grupp 
inte skulle ha ingått i urvalet, men det visade sig praktiskt omöjligt att med stor säk-
erhet särskilja dem från de övriga. Det visade sig också efterhand att 10 procent av 
dem som svarade på enkäten bodde i särskilt boende eller i servicehus. Av de övriga 
bodde 54 procent av männen och 37 procent av kvinnorna i villa eller radhus. 
 Att betydligt fler äldre män bor i villa är känt sedan tidigare undersökningar och 
beror sannolikt på att män ofta är gifta med något yngre och vitalare kvinnor, medan 
äldre kvinnor i högre utsträckning är ensamma och flyttar från sina svårskötta hus till en 
mindre lägenhet. Detta avspeglas också i gruppens civilstånd där kvinnorna redan vid 80 
– 84 år var änkor i 57 procent och från 85 + i 77 procent, medan motsvarande för männen 
var 16 resp. 38 procent, d.v.s. i betydligt mindre utsträckning. Det avspeglas också i ensam-
boende som i båda åldersgrupperna var dubbelt så vanligt för kvinnor som för män.
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Hälsa, livskvalitet och 
läkemedelsanvändning
Nästan hälften av de äldre, som svarat, angav att deras hälsa i allmänhet var utmärkt 
eller god. Bara åtta procent angav att deras hälsotillstånd var dåligt. Männen uppfat-
tade generellt att de hade bättre fysisk och psykisk hälsa än kvinnorna. Detta kan 
synas märkligt med tanke på att äldre män oftast uppfattas som skröpligare, men 
samtidigt vet vi att kvinnor i alla åldrar anger betydligt mer problem med hälsan 
än männen och särskilt gäller detta värk och psykiska besvär som oro, ängslan och 
ångest. Medan smärtor som huvudvärk, migrän och magont brukar minska med 
åldern tillkommer smärtor från rörelseorganen och smärtorna blir oftare kroniska. 
 En annan intressant och skenbar motsägelse är att medan hälften av alla äldre 
ansåg sig må bra, så rapporterade tre fjärdedelar minst ett hälsorelaterat besvär un-
der de sista tre månaderna. Detta är ett fenomen som vi även känner till från yngre 
personer, inte minst från tonåringar dvs. att man kan ha allehanda symtom, men 
ändå uppfatta sig som nästan helt friska och fulla av energi. Bland de äldre är det 
dessutom så, att nästan alla har någon form av medicinering som är avgörande för 
deras hälsa, men detta till trots så uppfattar de sig själva som friska. Så gott som 
samtliga hälsoproblem ökar, som förväntat, med stigande ålder.  
 De flesta känner till att både hörsel- och synnedsättning är vanligt hos äldre, 
medan ett så vanligt problem som urininkontinens är mera dolt. Det ökar linjärt 
med åldern hos kvinnor redan från medelåldern medan det ökar brant hos männen 
efter 70 års ålder.

Tandhälsa
Två tredjedelar av dem som svarade skattade sin tandhälsa som bra eller mycket bra. 
En dryg tredjedel uppgav att de endast med försiktighet kunde tugga hårda saker 
som hårt bröd eller äpplen och fyra procent kunde inte alls tugga sådana saker. Drygt 
hälften av dem som är över 85 år hade tänder i dåligt skick, saknade tänder eller hade 
proteser. En majoritet var dock nöjd med utseendet på sina tänder eller proteser. Det 
fanns en alldeles tydlig och kontinuerlig gradient både när det gällde egna tänder i 
gott skick och andelen som hade proteser, där de gamla med arbetarbakgrund hade 
de sämsta tänderna, egna företagare bättre och de som varit tjänstemän bäst. Nästan 
hälften av alla äldre hade gott förtroende för folktandvården, men det var en mycket 
stor spridning i förtroendet mellan kommunerna från 33 till 59 procent. De allra 
äldsta hade sämst förtroende för tandvården. Varför vet vi inte, då vi inte frågat om 
det dåliga förtroendet bygger på gamla eller nya erfarenheter. Den stora skillnaden 
mellan kommunerna torde väl dock hänga samman med lokala erfarenheter.
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Kost och aktiviteter
Nästan alla äldre äter minst ett mål lagad mat om dagen. Nio av tio anger att de 
har god eller mycket god aptit, männen i något högre grad än kvinnorna. De äldre 
är generellt kraftigare ju mindre grönsaker och rotfrukter de äter. Av kvinnorna är 
27 procent överviktiga jämfört med 17 procent av männen. Det är sedan tidigare 
känt att männen är mer överviktiga än kvinnorna i medelåldern, men hos männen 
avstannar viktökningen vid ungefär 65 års ålder för att därefter sjunka. Kvinnorna, 
som får sin övervikt senare i livet fortsätter att gå upp i vikt till omkring 80-årsåldern 
och en minskad vikt ses först hos de allra äldsta.
 De vanligaste aktiviteterna hos de äldre är att se på TV och lyssna på radio (98 
procent). Sociala aktiviteter, som att umgås med släkt och vänner är något vanligare 
bland kvinnor (69 procent) än bland män (62 procent).    
     
Funktionsförmåga
Merparten av de äldre värmlänningarna klarade sig bra i eget boende. Endast en 
mindre andel angav att de behövde hjälp med dagliga aktiviteter. Ungefär hälften av 
de äldre använde hjälpmedel som rullator och rullstol vid förflyttning inom- eller 
utomhus. Kvinnor hade större behov av detta än män. Behovet av hjälp ökade, som 
förväntat, med stigande ålder. Det de flesta behövde hjälp med var att städa (drygt 
40 procent) och därefter kom matlagningen (30 procent). Män behövde mer hjälp 
med matlagningen än kvinnorna, vilket väl hänger ihop med ett socialt mönster där 
kvinnorna tidigare i livet stått för matlagningen. Flertalet äldre klarade dock själva 
av att klä sig, gå på toaletten, att stiga ur sängen och att äta utan hjälp.

Fallskador
Ungefär en fjärdedel av dem som i Värmland är 80 år och äldre uppger att de har 
ramlat någon gång de senaste tre månaderna. Av dessa fallolyckor ledde 7,5 procent 
till frakturer vilket kan jämföras med internationella siffror som ligger mellan 3-6 %. 
 Studien visar att 80 åringar i Värmland är aktiva. När det gäller fallolyckor märks 
detta genom att en förhållandevis stor andel av de tillfrågade rapporterar att de 
ramlat utomhus. En större andel av männen rapporterar att de ramlat de senaste 
3 månaderna jämfört med kvinnorna, medan kvinnor i högre grad får skador som 
frakturer efter sina fallolyckor.
 När det gäller frakturer hos äldre är vi normalt vana vid att tänka i termer av 
benskörhet, svag muskelstyrka och kanske även på demens. Dessutom har vi på 
senare år också gett rådgivning om de äldres boende, som exempelvis problem med 
riskerna att falla på trasmattor och dålig sandning av de äldres promenadvägar. I 
den här studien lyfts ytterligare tre bakgrundsfaktorer fram som tycks ge ökad risk 
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för fallolyckor hos äldre. Det är skör ekonomi, ensamboende samt en låg känsla av 
sammanhang. Detta kan ses som en socioekonomisk ”varningstriangel”. Äldre som 
lever i en god social miljö med lagom intellektuell och emotionell stimulans tycks 
således ha en betydligt lägre risk att bli skadade än de övriga.

Ekonomiska bekymmer
Samtliga män har varit yrkesarbetande, varav hälften i manuella arbetaryrken, med-
an var femte kvinna över 85 år och var tionde i åldersgruppen 80 – 84 aldrig har 
varit yrkesverksamma. Gruppen som helhet avspeglar således en tid innan tjänste-
samhället var fullt utbyggt och där det fortfarande inte var ovanligt att kvinnan var 
i hemmet hela livet. Detta avspeglar sig också i att var fjärde kvinnlig pensionär har 
svårt att klara sina löpande utgifter eller saknar kontantmarginal, medan detta bara 
gäller för ungefär var sjunde man i samma åldersgrupper. Kvinnor som varit arbetare 
eller haft egna företag är de som oftast saknar kontantmarginal, medan både kvinnli-
ga och manliga f.d. tjänstemän har mindre problem med ekonomin. Både kvinnor 
och män med bakgrund som arbetare eller egna företagare har i fem procent avstått 
från endera sjuk-, tandvård, hemtjänst eller att ta ut läkemedel medan detta endast 
gäller för två procent av dem som varit tjänstemän. I det här sammanhanget kan det 
vara värt att påminna om att betydligt högre andelar av yngre vuxna i Värmland - i 
Liv och Hälsa studien 2004 - angav att de avstått från sjukvård av ekonomiska skäl. 
Särskilt gällde detta tandvård, där både män och kvinnor avstått i 40 procent under 
de tre sista månaderna före de tillfrågats. Detta måste inte betyda att yngre vuxna 
har generellt sämre inkomster än äldre, utan avspeglar kanske deras betydligt större 
försörjningsbörda mitt i livet.

Bakgrundsfaktorer och hälsa
Hälsan uppfattas som bättre av dem som har varit tjänstemän eller som varit egna 
företagare.
 Självskattad hälsa tycks följa en social gradient, som handlar om att ju högre 
social position och samhällsställning, desto bättre hälsa. Var människor är placerade 
på den sociala statusstegen tycks således ha betydelse för deras hälsa. Ju högre sta-
tus, desto bättre hälsa har man och tvärtom. Känslan av sammanhang (KASAM) 
uppvisar ett likartat mönster som social position, samhällsställning, social status 
samt den självskattade hälsan. Detta beror sannolikt på att kasamvärdet är känsligt 
för de omständigheter och de villkor som människan lever under.  Intressant är att 
KASAM på det hela taget stiger med stigande ålder och att det hela tiden ligger ett 
par enheter högre för männen. KASAM är ganska konstant mellan 30 – 50 år men 
stiger därefter fram till 70-årsåldern för att på nytt plana ut.
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Blir Värmlänningarna visare med åren?
I ett särskilt kapitel diskuteras en - för många ny - teori om åldrandet som kallas 
gerotranscendens. Det har de sista femtio åren utvecklats flera förklaringsmodeller 
som gjort anspråk på att ge en sammanhängande bild av åldrandet. De två teorier som 
dominerat har varit disengagemangsteorin och aktivitetsteorin. Den grundläggande 
utgångspunkten för den förra teorin har varit att åldrandet representerar en period, 
då samhället och individen avskiljer sig från varandra. Det sker genom att individen 
gradvis vänder sig bort från samhället och att samhället å sin sida skyndar på denna 
utveckling genom olika sociala mekanismer för avskiljande som pensionering, sär-
skilda boenden etc. Enligt teorin sker inte detta mot den enskildes vilja, utan är snarare 
kopplat till en känsla av välbehag och god livskvalitet. Aktivitetsteorin har närmast 
motsatta grundantaganden, nämligen att de äldres livskvalitet blir bäst när de kan 
fortsätta att ha en hög aktivitet och en omfattande interaktion med andra människor. 
 Den relativt nya teorin om gerotranscendens bygger på en förklaringsmodell som 
i högre grad än tidigare modeller tar sin utgångspunkt i de äldres egna upplevelser 
av åldrandet. Kärnan i teorin är att åldrandet kan vara en period av utveckling, 
nyorientering och överskridande av psykologiska gränser, i riktning mot vishet. In-
riktningen på det egna jaget och på det materiella minskar, medan samhörigheten 
med andra i tid och rum ökar.
 De äldre i Värmland hade inga större besvär med att besvara frågorna, som av 
medelålders och yngre personer däremot har uppfattats som både svåra och un-
derliga. Undersökningen ger också ett starkt stöd för slutsatsen att många äldre i 
Värmland utvecklas mot gerotranscendens, eller något som skulle kunna kallas för 
vishet. I enlighet med tidigare studier är skillnaderna mellan äldre kvinnors och 

mäns syn på livet mindre än man skulle kunna ha trott. Båda könen känner en 
större samhörighet med både tidigare och kommande generationer än vad de gjorde 
som yngre, liksom de känner att gränsen mellan liv och död blir mindre markant 
på äldre dagar. I jämförelse med tidigare undersökningar i Sverige och Danmark får 
Värmlänningarna högre värden på sina svar. Värmlänningen förefaller således att bli 
visare med åren och har kanske även haft lättare att anpassa sig till sitt åldrande än 
de som besvarat samma frågor i mer tätbefolkade regioner.      

Trygghet – Aktiviteter
Tidigare undersökningar, ända sedan 1970-talet, har visat att äldre personer upp-
lever en stor oro för kriminalitet, samtidigt som de faktiska riskerna att råka ut för 
våldsamma händelser är små. De som i själva verket råkar ut för mest misshandel och 
andra brott är yngre män och kvinnor. Äldre personer känner sig dock mer sårbara, 
när de utsätts för brott, de har svårare för att snabbt komma undan och riskerar att få 
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allvarligare skador. Medvetenheten om detta förklarar troligen varför äldre vanligen 
uppfattar sig som mer otrygga än yngre personer. I denna studie visade det sig att en 
tredjedel av alla kvinnor och nästan var femte man ofta avstod från att gå ut av rädsla 
för att bli överfallen, rånad eller ofredad. Ungefär lika många avstod ofta från att 
öppna dörren om de inte visste vem som knackade på. Samtidigt uppgav endast ett 
fåtal personer att de råkat ut för stöld eller skadegörelse i hemmet under det senaste 
året, och ingen uppgav att de blivit avsiktligt utsatta för våld eller misshandel. 
 Att vara aktiv på sin fritid har visat sig ha en gynnsam inverkan för risken att 
drabbas av olika demenssjukdomar. Vår undersökning visar glädjande nog att mån-
ga förblir aktiva långt upp i åren. Förutom att titta på TV och lyssna på radio ägnar 
man sig åt att läsa, umgås med släkt och vänner och många motionerar lätt. Det är 
också vanligt att resa, göra utflykter och lösa korsord. Det viktiga för att förebygga 
demenssjukdomar är att man ägnar sig åt fler än två aktiviteter, vilket flertalet av de 
äldre värmlänningarna förefaller göra.

Äldres behov av stöd och hjälp
En majoritet av dem som är över 80 år i Värmland har så god hälsa, att de inte be-
hövt uppsöka läkare på sjukhus under de tre senaste månaderna innan de svarade på 
enkäten. Däremot har drygt hälften uppsökt läkare på vårdcentral. Män och kvin-
nor har sökt i lika stor utsträckning. Den främsta anledningen till att man inte sökt 
vård var att besvären gått över spontant, men också i en tredjedel av fallen att de haft 
svårt att nå vårdgivaren per telefon. 
 I åldersgruppen 80-84 år har drygt var sjätte person stöd och hjälp från kom-
munen och för de från 85 år och över gällde det nästan hälften. Av de äldre som 

hade stöd och hjälp ansåg en majoritet att den var tillräcklig. Den viktigaste formen 
för stöd och hjälp angav de vara hjälp med hushållsgöromål och personlig vård.

Förtroende för vården
Äldre har liksom andra vuxna svenskar ett stort förtroende för sjukvården. Drygt 
sjuttio procent av kvinnorna och nästan åttio procent av männen har ett ganska 
eller mycket stort förtroende för både primärvård och sjukhusvård. Förtroendet för 
äldreomsorg och folktandvård är något lägre, och omkring tjugo procent har ett lågt 
förtroende för äldreomsorgen. 
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Diskussion    
Europas, Sveriges och Värmlands befolkning åldras. I Värmland är befolkningen 
i nuläget något äldre än för Sverige i genomsnitt. De som är 65 – 79 år utgör 
14 procent jämfört med rikets 12 procent och de som är 80 år och äldre utgör 6 
procent jämfört med rikets 5. Detta beror bl.a. på att Värmland varit ett län som 
yngre personer flyttat ut ifrån i brist på intressanta utbildningar och arbeten. Medel-
livslängden hos värmlänningarna har däremot sedan flera årtionden tillbaka varit 
kortare än hos svensken i gemen och detta har gällt både för kvinnor och för män. 
Värmland delar f.ö. denna problematik med Gävleborgs län och flera av länen i nor-
ra Sverige, troligen till följd av en näringslivsstruktur som tidigare varit dominerad 
av skogsarbete, tung industri och en befolkning med relativt låg utbildningsgrad. Vi 
har under senare år sett att skillnaden i medellivslängd mellan landets olika regioner 
minskat något. I det här sammanhanget kan det vara värt att påpeka, att den ökade 
medellivslängden under 1900-talet främst berodde på en minskad barnadödlighet. 
Numera beror den mer på en minskad förtida död i åldrarna över 65 år. Detta är 
troligen en kombination av förbättrade livsvillkor, bättre livsstil (som minskad rökn-
ing) och medicinska ingrepp som ökar livskvalité och därmed förlänger livet. 
 I Sverige har befolkningen över 65 år dubblerats och åldersgrupperna över 80 år 
har fyrdubblats sedan 1950-talet. Runt 2020, när de stora barnkullarna från 1940-
talet når 80-årsåldern kommer 80-åringarna att öka med 45 procent på bara ett 
decennium. Idag skall varje person i åldern 20 – 64 år försörja 0,70 personer i 
pensionsålder och inom 35 år beräknas denna försörjningsbörda ha ökat till 0.86 
(Brändström 2007).  År 2025 räknar man med att ungefär en fjärdedel av Europas 
befolkning kommer att vara 60 år eller äldre. Särskilt markant blir ökningen av per-

soner i åldern 80 år och över. Vi kommer att påverkas mycket av denna utveckling. 
Hälsa är en viktig faktor för ett samhälles ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. 
En investering i hälsosamt åldrande bidrar till att tillgången på arbetskraft ökar och 
minskar risken för att människor pensioneras i förtid. Det finns också starka etiska 
argument för att investera i äldres hälsa och därmed ge människor förutsättningar 
att leva ett gott liv på äldre dagar (Statens Folkhälsoinstitut 2007). 
 Från att man tidigare såg pensionärslivet som en rätt enahanda tid med elände 
och funktionsförluster har en mer positiv bild växt fram under de senaste decenni-
erna. Uttrycket seniorer börjar ersätta pensionärer och man har alltmer förstått att 
många äldre har kvarvarande god kapacitet för att arbeta eller att delta i olika former 
av volontär arbeten (Andersson 2006). Från studien av äldre i Värmland kan vi se 
att påfallande många som är över 80 år känner sig pigga och aktiva, och att de trots 
vissa kroniska sjukdomar och lättare funktionsförluster har flera fritidsintressen och 
deltar i volontärarbeten. Samtidigt måste man naturligtvis komma ihåg att många 



går in i en successiv demens, att hjärt-kärlsjukdomar och tumörer blir allt vanligare 
och att värk från rörelseorganen allt oftare gör sig påmint. Risken för benbrott ökar 
starkt med åldern, särskilt för kvinnor. Här finns en stor potential för att förbät-
tra de äldres liv med modern medicinsk teknik som exempelvis starroperationer, 
hjärt-kärloperationer, höftplastiker och inkontinensbehandling för att öka de äldres 
autonomi och minska risken för sekundär sjukdom. Här har det gjorts betydande 
framsteg under de sista decennierna, men detta har delvis skymts av att gruppen 
äldre blivit större.
 Den största potentialen finns dock sannolikt i det förebyggande arbetet. Upp-
sökande verksamhet hos äldre som saknar en aktiv social gemenskap minskar risken 
för både demens och annan psykisk ohälsa och ett bättre kosthåll och ökad fysisk 
aktivitet minskar risken för frakturer och andra funktionshinder. Den minskade 
aptiten, som i sin tur ger ett sämre kostinnehåll kan motverkas både med en ökad 
fysisk aktivitet och med en ökad social gemenskap. 
 Även om många kroniska sjukdomar byggs upp under flera decenniers livsvillkor 
och levnadsvanor, finns det fortfarande en mycket stor potential för prevention hos 
äldre. Rökstopp är även hos äldre ett effektivt sätt att minska rökningsrelaterade sjuk-
domar. Det är väl dokumenterat att fysisk aktivitet förbättrar uthållighet, styrka, bal-
ans och rörlighet och därmed främjar ett självständigt liv.  Mycket grönsaker i kosten 
minskar risken för cancer. Vitamin D3 och kalcium förebygger frakturer. Antalet fal-
lolyckor minskar om vårdpersonal bedömer faror i hemmen och föreslår förändrin-
gar som undanröjer risker. Det gäller särskilt personer som råkat ut för fallolyckor 
tidigare. Vaccination mot influensa minskar radikalt behovet av sjukhusvård och en 
klok förskrivning, ofta innebärande att man sätter ut interagerande mediciner, min-
skar riskerna med förvirring, balanssvårigheter m.m. (Statens Folkhälsoinstitut 2006). 
Det finns således stora möjligheter att ytterligare förbättra hälsan och autonomin 
hos denna grupp av äldre människor. Att det verkligen går att förändra till det bättre 
kan man också se i de stora skillnader som det är mellan de svenska kommunerna. 
Frekvensen fallskador varierar t.ex. mellan 47 och 223 per 1000 invånare 80 år och 
äldre. För oplanerade besök och inläggningar på sjukhus är variationsbredden 290 
– 1 240! Andelen av den äldre befolkningen som använder psykofarmaka varierar från 
1 procent till 11 procent och olämplig läkemedelsanvändning (interaktioner) varierar 

från 1,8 till som högst 8,6 procent i denna åldersgrupp. I det stora hela är det så, att 
de mindre kommunerna klarar sig bättre än de större och bland de 28 kommuner i 
landet som har sammantaget bäst resultat på de indikatorer som tagits fram av Sveriges 
kommuner och landsting finns Filipstads kommun i Värmland (SKL 2007). Vem som 
helst förstår att om alla Sveriges kommuner hade lika goda resultat som de bästa, så 
skulle de äldre må mycket bättre och Sverige skulle spara mycket pengar.    
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Marina Kalander Blomqvist 

Metod och 
genomförande

Studien om äldres hälsa, levnadsvanor och livssituation genomfördes 
under hösten 2006. Med hjälp av postenkät fick äldre värmlänningar, 
80 år och äldre, besvara ett antal frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor 
och sin livssituation. 

Populationen
Urvalet stratifierades efter ålder, kön och kommun. Totalt blev det 64 olika strata 
och urvalsstorleken uppgick till 2516 personer. Den aktuella populationen vid ur-
valstillfället uppgick till 17 631 personer (80 år och äldre i Värmland).
 För varje kommun innebar detta ett urval på 148 individer med undantag av 
Karlstads kommun där 296 personer ingick (urvalet dubblerades p.g.a. kommunens 
storlek). Att undersöka en population utifrån ett urval innebär alltid en osäkerhet-
skälla, men om urvalet är tillräckligt stort, och dras enligt vetenskapliga principer 
är det möjligt att generalisera resultaten. Den urvalsstorlek som dragits i denna un-
dersökning får betraktas som relativt stor (2516 personer av sammanlagt 17 631). 
Däremot bör man vara försiktig med att dra slutsatser om befolkningen då mate-
rialet bryts ned till kommunnivå eftersom antalet svarande i varje grupp då blir 
relativt litet.
 Datainsamlingen påbörjades i september 2006 och avslutades i november 2006. 
Första enkäten gick ut den 6/9 och därefter skickades tre påminnelser ut. Med den 
sista påminnelsen fick respondenten eller någon i dess ställe, möjlighet att ange  
orsak till varför enkäten ej kan besvaras, (på så sätt fick vi en uppfattning om orsaken 
till bortfallet).
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Frågeformuläret
Olika validerade mätinstrument/frågor har använts för att kunna göra jämförelser 
med tidigare studier bland annat inom områdena gerotranscendens, KASAM, nu-
trision och etc. Frågeformuläret bestod av 108 frågor som handlade om äldres hälsa, 
levnadsvanor och livsvillkor, se tabell 1. Frågorna resulterade i 220 variabler som 
bearbetats och analyserats. 

OMRåde BeSKRIvnIng

Bakgrundsfakta Kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå

Boende och boendemiljö Hur man bor, med vem, trivsel i nuvarande bostad/omgivning

Tidigare yrkesliv Typ av yrkesgrupp, pensionsålder

Ekonomisk situation Få pengar att räcka till, buffert för oförutsedda utgifter

Sociala relationer Relationer och umgänge med barn, syskon och vänner

Trygghet Rädsla för överfall, våld, inträffade fallolyckor

Aktiviteter Önskan om/utförda aktiviteter

Hälsa Hälsotillstånd fysiskt/psykiskt, vikt/längd

Läkemedelskonsumtion Klarar att ta medicin själv

Kost Kostvanor, intag av dagliga måltider, frukt, grönsaker, vätska

Munhälsa Allmän tandhälsa, tandstatus

Livskvalitet Sammanfattande livskvalitetet, psykisk hälsa/ohälsa, gerotranscendens

Funktionsförmåga Förmåga att utföra dagliga sysslor, hjälpmedelsanvändning

Behov av stöd och hjälp
Sökt vård, orsak till att man inte sökt fast behövt, hjälp av personal inom vård/omsorg 
eller behov av hjälp, förtroende för vård/omsorg

Tabell 1. Frågeområden

Inom varje frågeområde finns ett antal 
frågor som belyser respektive område. 
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gRupp SvaR SvaRSandel	I	%

Samtliga 1478 60

Kön

Kvinnor 682 56

Män 796 65

åldeR

80-84 år 791 64

85- år 687 57

KOMMun

Arvika 100 69

Eda 93 65

Filipstad 83 58

Forshaga 83 58

Grums 82 57

Hagfors 78 55

Hammarö 91 63

Karlstad 174 60

Kil 88 62

Kristinehamn 90 61

Munkfors 75 52

Storfors 86 60

Sunne 96 65

Säffle 97 66

Torsby 88 62

Årjäng 74 52

Tabell 2. Svarsfrekvens och fördelning

Svarsfrekvens
Totalt inkom 1478 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
60 procent. Svarsfrekvensen fördelades enligt tabell 2. 

I den sista påminnelsen gavs det möjlighet att ange skäl till 
att frågeformuläret inte besvarats och följande alternativ 
kunde då kryssas för; 1) Har ej möjlighet att delta (t.ex på 
grund av sjukdom) 2) Vill inte delta i undersökningen 3) 
Annan orsak. 130 personer meddelade då förhinder på gr-
und av t.ex sjukdom. Skulle dessa räknas som övertäckning 
(inte ingå i undersökningspopulationen på grund av att de 
ej kan besvara formuläret) uppgår svarsfrekvensen till när-
mare 65 procent.
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Marie Louise Hall-Lord 

Hälsorelaterad 
livskvalitet, hälso-
besvär och läke-
medelsanvändning

• Knappt hälften av de äldre personerna svarade att deras hälsa i allmänhet var ut- 
 märkt, mycket god eller god. Åtta procent ansåg att deras hälsotillstånd var dåligt.
• Männen  beskriver en bättre fysisk och psykisk hälsa än vad kvinnorna beskriver.
• Tre fjärdedelar av personerna uppgav att de hade haft ganska eller väldigt mycket  
 problem med minst ett hälsorelaterat besvär under de tre senaste månaderna.
• För flertalet hälsorelaterade besvär var det fler kvinnor än män som hade  
 problem.
• Så gott som samtliga hälsoproblem ökade med stigande ålder.
• Flertalet av de äldre hade någon form av medicinering. I åldersgruppen 80 till  
 84 år kunde fler personer sköta sina läkemedel själva utan hjälp i jämförelse  
 med personer i åldersgruppen 85 år och äldre.

Bakgrund
Begreppet hälsa är mångtydigt och kan inte ges en distinkt definition. Världshäl-
soorganisationen har utgått ifrån ett brett perspektiv där hälsobegreppet definier-
as som ett fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, men inte nöd-
vändigtvis med avsaknad av sjukdom. Katie Eriksson (1984) har ett liknande synsätt 
och definierar hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet samt en känsla 
av välbefinnande men inte nödvändigtvis med frånvaro av sjukdom. Men det är 
inte enbart en individs hälsotillstånd som bidrar till hälsa. En balans mellan inre 
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och yttre resurser och det dagliga livets krav fordras för att uppnå välbefinnande och 
livskvalitet (Carnevali, 1999). Även livskvalitet är svårt att definiera på grund av dess 
mångdimensionella innebörd. Hälsa och livskvalitet är dock starkt förknippade med 
varandra. Den starka relationen mellan hälsa och livskvalitet är komplex och beror 
på ett flertal faktorer. De senaste decennierna har ytterligare ett begrepp vuxit fram 
som benämns hälsorelaterad livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet innebär en tydli-
gare koppling till hälsa och hälsoproblem än livskvalitet. Begreppet hälsorelaterad 
livskvalitet bygger på Världshälsoorganisationens definition av hälsa och inkluderar 
dimensioner av emotionell, fysisk och social funktion samt generell hälsa och välbe-
finnande (Anderson et al, 1993) 
 Hälsoutvecklingen hos den äldre befolkningen förväntas gå åt olika håll. Utveck-
lingen går mot en förbättrad hälsa men samtidigt förlängd tid med ohälsa. Ohälsan 
förväntas öka genom att tillgång till mer effektiva behandlingar för flera sjukdomar 
leder till ökad överlevnad. Å andra sidan minskar andelen med nedsatt rörelse-
förmåga eftersom många genomgår höftleds- respektive knäledsoperationer. Det 
finns studier som visar på en positiv hälsoutveckling bland de allra äldsta, men det 
finns också resultat som tyder på en negativ utveckling (Socialstyrelsen, 2005). I 
en riksomfattande studie framkom att över 80 procent av de äldre över 75 år ansåg 
att deras hälsotillstånd var gott (Sundström & Hassing, 2000). Med stigande ålder 
ökade andelen med dåligt hälsotillstånd visar en studie genomförd i Norrland (Liv 
och hälsa i Norrland, 1999). 

Hälsorelaterad livskvalitet 
I den aktuella studien mättes hälsorelaterad livskvalitet med ett instrument som har 

utvecklats av Ware et al. (1996). Instrumentet innehåller funktionsskalor och väl-
befinnandeskalor. Funktionsskalorna innehåller fysisk och social funktion, rollfunk-
tion och smärta. Skalorna som rör välbefinnande innehåller psykiskt välbefinnande, 
vitalitet och generell hälsa. Instrumentet finns dels i en längre version med 36 frågor 
och dels i en kortare version bestående av tolv frågor. I denna undersökning har den 
kortare versionen använts. Skalorna summerades till två övergripande hälsoindex 
– fysisk hälsa (PCS) respektive psykisk hälsa (MCS). Genomsnittssiffran för en hel 
befolkning ligger på 50,2 för PCS och 52,8 för MCS. I tabell 1 presenteras de äldres 
svar på nio av de tolv frågorna som ingår i instrumentet som mäter hälsorelaterad 
livskvalitet (SF-12) för samtliga äldre samt fördelat på kön och åldersgrupper (i 
procent). 
 Knappt hälften av de äldre personerna svarade att deras hälsa i allmänhet var 
utmärkt eller god. Åtta procent ansåg att deras hälsotillstånd var dåligt. Drygt 30 
procent var på grund av sitt hälsotillstånd mycket begränsade att utföra måttligt 
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FRågOR SvaRSalTeRnaTIv MÄn	 KvInnOR	 80-84	åR 85- SaMTlIga		

Hälsa i allmänhet 

           Utmärkt/mycket god
God

        Någorlunda
        Dålig

24
30
39
  7

17
27
48
  8

23
30
40
  7

17
28
46
  9

21
28
43
  8

Begränsat hälsotillstånd

 
    Ja, mycket begränsad

    Ja, lite begränsad
    Nej, inte alls begränsad

28
41
31

40
42
18

24
47
29

48
36
16

35
41
24

Uträttat mindre än önskat 
pga. kroppsligt hälsotillstånd

                        Ja
                        Nej

60
40

66
34

58
42

71
29

64
36

Uträttat mindre än önskat 
pga. känslomässiga problem

                       Ja
                       Nej

38
62

41
59

33
67

47
53

40
60

Värk/smärta stört normalt liv
    Inte alls/lite

    Måttligt          
    Mycket/väldigt mycket

51
26
22

42
27
31

49
27
24

42
27
31

46
27
28

Känt lugn och harmoni  
   Hela/största/hel del av tiden

   En del av tiden
   Lite/inget av tiden

83
10
7

70
18
12

79
9
6

70
12
9

75
15
10

Full av energi
   Hela/största/hel del av tiden

   En del av tiden
   Lite/inget av tiden

55
22
23

42
23
35

54
24
22

39
20
41

47
23
31

Dyster och ledsen
    Hela/största/hel del avtiden

    En del av tiden
    Lite/inget av tiden

13
15
72

18
17
65

13
15
72

20
17
63

16
16
68

Kroppsligt tillstånd alt. käns-
lomässiga problem har stört 
möjligheter att umgås

 Hela/största/hel del av tiden
    En del av tiden

    Lite/inget av tiden

25
13
62

30
15
55

24
14
62

33
15
52

28
14
57

Tabell 1. Hälsorelaterad livskvalitet (SF-
12) hos samtliga samt fördelat på kön 
och åldersgrupper. Redovisas i procent.



28

ansträngande aktiviteter som att dammsuga och att gå uppför trappor. Cirka 60 
procent hade under de senaste fyra veckorna kunnat uträtta mindre än de önskade 
på grund av sitt fysiska hälsotillstånd. De kunde inte heller utföra vissa aktiviteter. 
På grund av känslomässiga problem kände 40 procent att de hade kunnat uträtta 
mindre än önskat och att de inte kunde utföra aktiviteter så noggrant som van-
ligt. Över 50 procent hade haft måttliga eller mycket stora problem med smärta 

eller värk under de senaste fyra veckorna. Tre fjärdedelar hade under de senaste fyra 
veckorna nästan alltid känt sig lugna och harmoniska och något färre (68 %) hade 
sällan känt sig dystra eller ledsna. Knappt hälften (47 %) hade oftast känt sig fulla 
av energi. Drygt en fjärdedel uppgav att deras fysiska tillstånd alternativt känslomäs-
siga problem hade stört möjligheterna att umgås, hela/största/en hel del av tiden, de 
senaste fyra veckorna. 
 En högre andel kvinnor än män svarade att deras hälsa var någorlunda. Fler kvin-
nor hade varit hindrade att utföra aktiviteter på grund av sitt fysiska hälsotillstånd. 
Kvinnorna svarade i högre grad än männen att de hade mycket värk eller smärta. 
Fler män än kvinnor hade känt sig lugna och harmoniska och varit fulla av energi. 
 Fler personer i åldersgruppen 85 år och äldre var hindrade att utföra aktiviteter 
på grund av såväl sitt kroppsliga som känslomässiga tillstånd. Fler i den äldre grup-
pen kände sig mindre lugna och harmoniska och hade mindre energi jämfört med 

personer mellan 80 och 84 år. Vidare var 
andelen högre i den äldre gruppen som sva-
rade att deras fysiska hälsotillstånd alterna-
tivt känslomässiga problem hade stört möj-
ligheterna att umgås en stor del av tiden. 
 Medelvärdet för de äldres fysiska 
hälsa (PCS) var 36,4 och för den psykiska 
hälsan (MCS) 51,3. Dessa värden kan jäm-
föras med tidigare enkätstudier. Genom-
snittsvärden för åldersgruppen 80 år och 
äldre är för PCS (37,2) och MCS (52,2) 
(Sullivan et al. 1997). I en studie av Borglin 
et al. (2004) uppfattade undersökningsper-
sonerna (75 år och äldre) sin fysiska hälsa 
något bättre än i den aktuella studien. 
 Medelvärden för mäns och kvinnors fy-
siska (PCS) respektive psykiska hälsa (MCS) 

presenteras i figur 1. Som framgår av figuren har männen ett högre värde för den 
fysiska hälsan, vilket innebär att de uppfattar sin fysiska hälsa som betydligt bättre 

Figur 1. Medelvärden för fysisk (PCS) 
och psykisk (MCS) hälsa bland män och 
kvinnor.
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än kvinnornas. Det skiljer även mel-
lan män och kvinnor avseende den 
psykiska hälsan även om skillnaden 
är mindre. I likhet med undersök-
ningen i Värmland visar även andra 
studier att kvinnor har lägre fysisk 
respektive psykisk hälsa än männen 
(Borglin et al. 2004; Stenzelius et al. 
2004).
 Fysisk hälsa (PCS) och psykisk 
hälsa (MCS) för olika åldersgrup-
per redovisas i figur 2. Den yngre 
åldergruppen uppfattar sin fysiska 
och psykiska hälsa som bättre än den 
äldre åldersgruppen. 

Figur 2. Medelvärden för fysisk (PCS) 
och psykisk (MCS) hälsa bland ålders-
grupper.
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Hälsorelaterade bevär och 
läkemedelsanvändning
De äldre tillfrågades om de hade haft olika hälsorelaterade besvär under de senaste 
tre månaderna. Sjuttiofyra procent uppgav minst ett hälsorelaterat besvär som de 
hade haft ganska eller väldigt mycket besvär med under de tre senaste månaderna. 
Av dessa personer hade 24 procent ett besvär, 19 procent två besvär, tolv procent 
tre besvär och elva procent fyra besvär. Åtta procent uppgav att de hade tio besvär 
eller fler. Antalet hälsorelaterade besvär är en faktor som kan påverka livskvaliteten 
till det sämre.  
 Av samtliga äldre personer varierade andelen som hade haft ganska eller väldigt 
mycket besvär från två till 50 procent, beroende på typ av besvär (visas ej figur). 
Så många som hälften av de äldre uppgav att de hade haft ganska eller väldigt  
mycket besvär med värk i rygg, axlar, armar eller ben under de senaste tre månaderna. 
Därefter var de vanligaste förekommande besvären nedsatt hörsel (27 %), nedsatt 
rörelseförmåga (20 %), nedsatt synförmåga (18 %) och trötthet utan någon orsak 
(18 %). De minst förekommande hälsobesvären var sväljsvårigheter (2 %), andnöd 
(3 %) och illamående (3 %). Andra studier visar på liknande resultat (Hellström & 
Hallberg, 2001).     
 Smärta i rörelseorganen var det besvär som skattades som mest problematiskt, 
därefter följer nedsatta funktioner, rörelseförmåga, hörsel och syn. 
 För flertalet av de hälsorelaterade hälsobesvären var andelen som hade problem 
högre bland kvinnorna än männen (3a och 3b se sidan 30). Det var fler kvinnor än 
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Figur 3a & 3b. Andelen (procent) äldre 
som hade haft ganska eller väldigt my-
cket hälsorelaterade besvär de senaste 
tre månaderna för samtliga samt för 
män och kvinnor. 
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Figur 4a & 4b. Andelen (procent) äldre per-
soner i olika åldersgrupper med ganska eller 
väldigt mycket hälsorelaterade besvär under 
de senaste tre månaderna.
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män som hade ganska eller väldigt mycket besvär med till exempel värk i rygg, axlar, 
armar eller ben, urininkontinens samt med psykiska hälsobesvär (nervositet och/el-
ler oro samt ängslan och/eller rädsla).
 Så gott som samtliga av hälsoproblemen ökar med stigande ålder (figur 4a och 
4b se sidan 31). Betydligt fler i åldersgruppen 85 år och äldre hade haft ganska eller 
väldigt mycket besvär de senaste tre månaderna med nedsatt hörsel, rörelseförmåga 
och synförmåga jämfört med åldersgruppen 80 till 84 år. Vidare var det fler i ålders-
gruppen 85 år och äldre som hade haft yrsel, nedsatt minnesförmåga och svårt att 
hålla urinen. Fler i denna åldersgrupp var också mycket trötta utan någon orsak 
samt hade besvär med andfåddhet.
 En stor andel (93 %) av de äldre hade någon form av medicinering. I ålders-
gruppen 80-84 år använde 90 procent läkemedel. I åldersgruppen 85 år och äldre 
ökade andelen till 96 %. Tre fjärdedelar av de äldre klarade av att sköta sina medi-
ciner själva. Fler av de äldre i den yngre åldersgruppen (78 %) kunde hantera sina 
läkemedel utan hjälp jämfört med personerna i den äldre åldersgruppen (70 %). 
Läkemedelskonsumtionen bland äldre är mycket hög. I medeltal har äldre personer 
cirka tio preparat per person.  

Diskussion
Nästan hälften av de äldre personerna skattade sin hälsa som utmärkt eller god. 
Andelen äldre som skattade sin hälsa som dålig var under tio procent. I en studie 
genomförd av äldre personer i Norrland var andelen något över tio procent i ålders-
gruppen 75 år och äldre som ansåg att deras hälsa var dålig (Liv och hälsa i Norr-
land, 1999). Hälsoindex för fysisk hälsa visar att männen hade ett högre värde än 

kvinnorna. Det stämmer med andra studier att kvinnor i högre grad uppfattar att 
de har en sämre hälsa än männen. I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden 
har det skett en ökning av andelen kvinnor i åldersgruppen 80 år och äldre med 
långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annan svaghet. Även den 
psykiska hälsan skattade kvinnorna som sämre än männen. De hade också i högre 
grad hälsorelaterade psykiska besvär som nervositet och oro. Generellt drabbas kvin-
nor i högre grad än män av oro, ängslan och ångest. 
 Det finns en svårighet att jämföra resultat med andra studier, då ofta de studerade 
grupperna inte är helt jämförbara och/eller att frågorna inte överensstämmer. Till 
exempel, i studien av Borglin et al. (2004) uppfattade undersökningsgruppen hälsan 
bättre än i den aktuella undersökningen. En orsak till detta kan bero på att gruppen 
i den andra studien var något yngre, från 75 år och äldre. Normvärden avseende 
hälsoindexen i SF-12 för personer 80 år och äldre är högre än värdena i den aktuella 
studien. Det lägre värdet beror troligtsvis på att den aktuella studien omfattar bety-
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dligt fler personer och att de också är äldre. 
 De äldre i åldersgruppen 85 år och äldre hade lägre värden för fysisk och psykisk 
hälsa jämfört med de äldre i åldersgruppen 80-84 år. Det var också fler i den äldre 
åldersgruppen som hade problem med hälsorelaterade besvär. Det vanligaste häl-
sorelaterade besväret var värk i rygg, axlar, armar eller ben. Förekomst av smärta i 
de övre åldersgrupperna uppvisar en stor variation. Studier visar att i åldersgruppen 
75-84 år anger mellan 29 och 86 procent att de har smärta, och i gruppen 85 år och 
äldre är andelen 40 till 79 procent (Helme et al., 2001). I åldersgruppen 75 år och 
äldre har andelen med långvarig smärta skattats till cirka 40 procent. Många äldre 
har också multipla smärtproblem. Vissa typer av smärta som huvudvärk, migrän och 
magont tycks minska i senare delen av livet. Det är däremot vanligt med neuropa-
tiska och muskuloskeletala smärtproblem, med en ökad risk för reumatoid artrit 
och artros. Smärtproblem är frekventare bland äldre kvinnor än äldre män. Men 
med stigande ålder tycks förekomsten av kronisk smärta öka bland män och minska 
bland kvinnor.
 Sjukdomar i rörelseorganen anges ibland som de vanligaste besvären, vilket också 
stämmer med den aktuella studien. Dessa besvär beskrivs ofta som värk, vilket kan 
vara en följd av t ex utslitna leder och frakturer (Äldrecentrum, 2001). Dåligt häl-
sotillstånd och nedsatt rörelseförmåga kan leda till passivitet och kan vara hindrande 
för att den äldre kan utveckla en positiv hälsostrategi. 
 Hörsel- respektive synnedsättning är vanliga problem. Det är fler män än kvinnor 
som har hörselnedsättning (SCB, 2002/03, 2004, 2005). Den vanligaste orsaken till 
synnedsättning är grå starr och närmare hälften av befolkningen kommer att behöva 
opereras under sin livstid (Socialstyrelsen, 2005). Orsaker till bestående synnedsät-

tning hos äldre personer är förändringar i gula fläcken eller makuladegeneration. 
Dessa besvär drabbar nästan 30 procent över 75 år.  
 Trötthet var också ett av de hälsorelaterade besvär som de äldre angav som ett 
vanligt besvär, vilket stämmer överens med andra studier. Trötthet kan vara ett teck-
en på en begynnande funktionsnedsättning. Trötthet kan innebära att de äldre inte 
orkar med aktiviteter i dagligt liv.    
 Urininkontinens ökar med stigande ålder och är vanligare hos kvinnor än män, 
framförallt beroende på anatomiska orsaker. För kvinnor ökar besvären linjärt med 
åldern, medan de från 70 års ålder ökar brant bland män (Malmsten et al., 1999). 
Det finns ett samband mellan urininkontinens och risk för sjukhusvård respektive 
vård i särskilda boenden. Riskerna för att behöva vård ökar både för män och kvin-
nor om det föreligger urininkontinens (Thom et al., 1997). 
 Fler av de äldre i åldersgruppen 85 år och äldre hade besvär med nedsatt min-
nesförmåga. Med stigande ålder ökar förekomsten av ohälsa, bristtillstånd och även 



sjukdomar. En del sjukdomar och åldersrelaterade tillstånd har betydelse för minne 
och kognition (Johansson et al., 2003). Vid demenssjukdom är nedsatt minne ett 
av flera huvudsakliga kriterier för diagnos. Demens är en av de vanligaste förekom-
mande sjukdomarna hos äldre personer och förekomsten ökar med stigande ålder.    
 Drygt 70 procent uppgav att de hade haft minst ett hälsorelaterat besvär som de 
hade haft ganska eller väldigt mycket besvär med under de tre senaste månaderna. 
Av dem var det åtta procent som uppgav att de hade tio besvär eller fler. Vanligt före-
kommande hälsoproblem som smärta, nedsatta funktioner som hörsel, rörlighet och 
minnesförmåga, trötthet, nervositet och oro skulle kunna upptäckas om systema-
tiska bedömningar görs (Borglin et al., 2004). Om tidig insats för att reducera och 
förebygga hälsorelaterade besvär görs kan det leda till en bättre funktionsförmåga 
och också till högre generell och hälsorelaterad livskvalitet.  Framförallt äldre kvin-
nor men också personer som behöver hjälp i sitt dagliga liv har en sämre hälsorelat-
erad livskvalitet. 
 De äldre personerna tillfrågades inte om vilka sjukdomar de har. Då det inte 
var möjligt att genomföra några medicinska undersökningar belyser studien istäl-
let de äldre personernas självrapporterade hälsa. Det var av intresse att få de äldres 
egen uppfattning om vilka hälsorelaterade besvär de hade haft under de senaste tre 
månaderna. Dessa frågor ansågs också vara lättare att besvara och ge mer tillförlitliga 
svar än om de äldre skulle svara på frågor om vilka sjukdomar de har. Resultaten 
visar på de äldres uppfattningar om förekomst och grad av besvär och funktion-
snedsättningar, men säger inget om enskilda eller kombinationer av sjukdomar eller 
skador som förorsakar dem.  
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• Två tredjedelar av de tillfrågade skattade sin tandhälsa som mycket bra eller bra.
• Över hälften av personerna över 85 år hade tänder i dåligt skick, saknade tänder  
 eller hade proteser.
• En dryg tredjedel uppgav att de endast med försiktighet kunde tugga hårda 
 saker, som hårt bröd och äpple; fyra procent kunde inte alls tugga sådan föda.
• En femtedel hade haft besvär från tänder eller proteser under det senaste året.
• En majoritet var nöjd med utseendet på sina tänder eller proteser.
• Det fanns socioekonomiska och könsskillnader i tandhälsa.
• Förtroendet för folktandvården varierade mellan länets kommuner.

Tand- och munhälsa är en del av allmänhälsan och påverkar individers livskvalitet. 
I Sverige har antalet äldre individer utan egna tänder minskat medan andelen med 
naturliga tänder har ökat (Socialstyrelsen, 2005). Äldre individer idag har ofta mån-
ga fyllningar, kronor och broar (Ahacic et al., 1998; Österberg et al., 2000). Detta 
ställer stora krav på tandrengöringen och regelbundna kontroller hos tandvården. 
Många äldre tar också flera olika läkemedel, och muntorrhet är en vanlig sidoeffekt 
av läkemedel vilket utgör en risk för försämrad munhälsa (Nederfors et al., 1997). 
Tandhälsan hos barn och ungdom följs regelbundet upp av Socialstyrelsen, vilket 
inte görs bland vuxna och äldre.

Självskattad tandhälsa
Drygt två tredjedelar av samtliga tillfrågade i undersökningen skattade sin tandhälsa 
som mycket bra eller bra, något färre bland de äldsta. Nio procent av männen och 6 
procent av kvinnorna upplevde sig ha en dålig eller mycket dålig tandhälsa. Personer 
som uppgav att de hört till yrkesgruppen arbetare eller inte varit yrkesverksamma skat-

Anna-Lena Östberg 
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tade mera sällan än tjänstemän och egenföretagare sin tandhälsa som ”mycket bra”.  
  Även om över hälften av de tillfrågade (61%) uppgav att de hade egna tänder, var 
tänderna oftast försedda med mycket lagningar eller fasta bryggor. Sex procent upp-
gav att tänderna var i dåligt skick. Fler bland personer över 85 år (46%) uppgav att 
de hade hel- eller delproteser jämfört med 80-84-åringar (31%). I undersökningar 
på riksnivå om svenska folkets levnadsförhållanden, de så kallade ULF-undersök-
ningarna, har andelen varit ungefär samma som i Värmland (Statistiska central- 
byrån, 2006). Endast en procent av de gamla värmlänningarna uppgav att de 
saknade tänder. Könsskillnaderna var små. 
 Det var däremot stora skillnader i tandstatus utifrån den yrkesbakgrund man 
uppgav, och här tycks finnas en social gradient (Figur 1). Endast en femtedel av de 
som varit yrkesverksamma som tjänstemän hade proteser, det vill säga betydligt färre 
än i övriga grupper. Allra högst andel protesbärare fanns bland arbetarna (51%). 
Däremot hade tjänstemännen mest lagningar och fasta bryggor. Det kan tolkas som 
om denna grupp har haft större ekonomiska möjligheter att laga sina tänder och på 
så sätt bevara dem och inte behöva proteser. 

 Det fanns också skillnader mellan kvinnor och män i tandstatus utifrån yrkesbak-
grund. Bland egenföretagare angav 50 procent av männen, men bara 30 procent av 
kvinnorna att de hade många lagningar eller fasta broar, medan kvinnorna oftare var 
protesbärare (kvinnor 55%, män 29%). Bland arbetare angav 30 procent av män-
nen och 35 procent av kvinnorna att de hade många lagningar eller fasta broar, och 
även här var kvinnorna oftare protesbärare. Det verkade alltså vara skillnad på vilken 

Figur 1. Beskrivning av tandhälsa utifrån 
yrkesbakgrund. Andelar i procent.

Egna tänder i gott skick

Egna tänder: många 
lagningar eller fasta bryggor

Egna tänder i dåligt skick

Hel- eller delprotes

60 

50 

40 

30 

20

10 

0 
Arbetare Egna företagare Ej yrkesverksam Annat Tjänstemän



3�

Figur 2. Andel av de äldre värmlännin-
garna som hade haft besvär och som 
samtidigt svarat att de avstått från 
tandvård av ekonomiska skäl. Andelar i 
procent.
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typ av tandvård män och kvinnor i dessa grupper hade erhållit. Könsskillnaden 
bland tjänstemännen var mindre. Bland de som inte varit yrkesverksamma eller 
angav ”annat” var kvinnodominansen stor och jämförelser mellan könen blir därför 
svår att göra. 

Tuggförmåga 
Att kunna tugga är viktigt för att den åldrande individen ska kunna tillgodogöra sig 
föda och upprätthålla en god nutrition (Sullivan et al., 1993). En dryg tredjedel av 
deltagarna i undersökningen hade nedsatt tuggförmåga: 34 procent uppgav att de 
måste vara försiktiga när de tuggade hårda saker som hårt bröd och äpplen och fyra 

procent kunde inte tugga sådana saker alls. Det var signifikant fler i gruppen över 
85 år som hade nedsatt tuggförmåga (kvinnor 44%, män 40%) än i gruppen 80-84 
år (kvinnor 35%, män 29%). Dessa siffror ligger betydligt högre än motsvarande 
på riksnivå: i den senaste ULF-undersökningen (2004-2005) uppgav 35 procent av 
kvinnorna och 20 procent av männen över 85 år nedsatt tuggförmåga. Även bland 
de yngre åldringarna var förekomsten avsevärt lägre i riket. 

Besvär från tänder och proteser 
och tandvårdsbesök
En femtedel hade haft besvär från tänder eller proteser under det senaste året: 20 
procent av kvinnorna och 23 procent av männen. Av de som svarat att de hade 
besvär, hade i genomsnitt 3 procent avstått från tandvårdsbesök av ekonomiska skäl 
de senaste tre månaderna, fler män än kvinnor. Trots att männen i högre grad upp-
ger besvär, har de alltså oftare avstått från tandvård. Se Figur 2. I hela gruppen var 



det 2 procent som hade avstått från att besöka tandvården av samma skäl och inga 
skillnader kunde ses utifrån yrkesbakgrund. I undersökningen ”Värmlänningarnas 
liv och hälsa” 2004 som besvarades av 18-84-åringar hade 5 procent av männen 
och 4 procent av kvinnorna i den äldsta åldersgruppen (65-84 år) avstått från tand-
vårdsbesök av ekonomiska skäl. Detta var alltså en något yngre åldersgrupp än i den 
aktuella studien.  I den undersökningen var det också de allra yngsta (18-34 år) som 
mest avstod från tandläkarbesök av ekonomiska skäl (män 12%, kvinnor 15%). Det 
kan givetvis vara brist på pengar som är orsaken till att man inte söker tandvård, 
men det kan också vara en personlig prioritering. I ULF-undersökningarna 1996-97 
uppgav äldre kvinnor mer besvär än äldre män – alltså tvärtom mot de äldre värm-
länningarna – men även i den undersökningen åtgärdade kvinnorna sina besvär i 
högre grad. Andelarna var i stort sett lika dem i Värmland 2006. År 2004-2005 
ställdes frågan annorlunda i ULF och går inte att jämföra med. En reducerad avgift 
för tandvård för personer över 65 år har funnits i några år (SOU, 2001), men denna 
verkar inte ha påverkat de äldre värmlänningarnas tendens att söka tandvård. 

tändernas Utseende
Även om man är lite till åren kommen, har utseen-
det betydelse (Davis, 2006). Majoriteten (75%) 
av alla äldre i enkäten svarade att de var nöjda med 
utseendet på sina tänder eller proteser. Elva procent 
var inte nöjda, och här fanns en viss könsskillnad 
i den lägre åldersgruppen, med fler män som inte 
var nöjda (Tabell 1). En mindre del av de tillfrågade 

(13%) hade inte någon åsikt om hur deras tänder eller proteser såg ut.

Förtroende för folktandvården
I åldersgruppen 80-84 år svarade 48 procent att de hade mycket stort eller stort 
förtroende för folktandvården. Motsvarande siffra för de tillfrågade över 85 år var 
44 procent. Spridningen mellan länets kommuner var från 33 till 59 procent. Det 
var ungefär lika många som inte hade någon uppfattning alls (47 procent totalt), 
medan 7 procent angett ”inte särskilt stort” eller ”inget alls” förtroende. Tendensen 
att de allra äldsta uttryckte lägre förtroende än de yngre är i linje med resultaten i 
undersökningen ”Värmlänningarnas liv och hälsa” från 2004, där de yngre hyste ett 
betydligt större förtroende för folktandvården än de äldre. Orsaken till detta är svår 
att spekulera i, och de gamla tillfrågades inte om varför de hade en viss åsikt eller om 
grunden var gamla eller nya erfarenheter från kontakter med folktandvården. 

nöjda ej	nöjda Ingen	åSIKT

80-84 år Kvinnor 76 10 15

Män 72 13 15

≥ 85 år Kvinnor 78 3 11

Män 75 3 12

Tabell 1. Är du nöjd med hur dina tänder 
eller proteser ser ut? Fördelning av svar 
utifrån ålder och kön. Andelar i procent.
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Sammanfattning
• Nästan alla (98 procent) bland dem som är 80 år och äldre i Värmland äter  
 minst ett mål lagad mat om dagen
• Fler (84 procent) äter grönsaker och rotfrukter, än frukt och bär (72 procent)
• Det finns ett tydligt samband mellan motion och god aptit
• En högre andel kvinnor (27 procent) än män (17 procent) är överviktiga
• Det finns dels ett samband mellan KASAM och god aptit dels mellan  
 ensamhetskänslor och dålig aptit

Introduktion
Det är känt att ät- och näringsproblem ökar med stigande ålder och många äldre i 
den situationen är oidentifierade. Åldrandet påverkar matsmältningen och närings-
upptaget såväl som att en minskad rörlighet påverkar magsäck och tarmar. Nedbryt-
ningen av födan och upptaget av näring blir också försämrad genom minskad bildn-
ing av magsafter. Tillsammans med hög ålder förändras också kroppsuppbyggnaden 
och ger en smalare kroppsmassa/vätska i ökat kroppsfett. Dessa förändringar leder 
till minskad muskelmassa och vikt, som i sin tur påverkar den äldres näringsbehov. 
Gariballa och Sinclair (2005) belyser hur minskad muskelmassa påverkar rörligheten 
hos äldre personer. Med minskad muskelmassa behövs mindre energi. 
 Både lukt och smak försämras med åldern som också påverkar aptiten och vad 
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Kosten, måltiderna 
samt aktivitetsmön-
stren hos de äldre 
värmlänningarna



44

man föredrar att äta. Andra möjliga orsaker kan vara att varken maten eller måltiden 
skänker glädje eller lust. Upplevelsen av mättnad kommer tidigare hos äldre per-
soner. Även förmågan att känna törst kan bli skadad med ökad ålder (Asai 2004). 
Ökad sjuklighet med flera diagnoser i kombination med ett antal läkemedel får för 
de äldre bieffekter som illamående och förstoppning vilket i sin tur påverkar viljan 
att äta och dricka. 
 Det är betydligt dyrare att äta rätt. Äldre personer med låg pension kan vara en 
riskgrupp i samhället. Den ekonomiska situationen för många äldre pensionärer 
ger en ökad sårbarhet och det man ”drar in på” för att klara livsuppehället är ofta 
maten. Kunskaper om kostens betydelse för hälsan bygger i huvudsak på ungas 
och medelålders erfarenheter. De äldre är en heterogen grupp, med skilda vanor 
och näringsbehov. Det behövs mer kunskap om kostvanor och måltidsmönster hos 
olika grupper av äldre, liksom om vad äldre äter. Förmodligen måste information 
om hälsosam kost anpassas bättre till äldre ur olika åldersgrupper och de med olika 
kulturell bakgrund. Studier både nationellt och internationellt har visat att frukt, 
bär, grönsaker och rotfrukter minskar risken för vissa cancersjukdomar, hjärt/kärl-
sjukdomar, vilket i sin tur kan påverka hälsan och livskvaliteten positivt.  
 Risken för både övervikt och undernäring är vanligt förekommande hos de äldre i 
landet. Ett lagat mål mat om dagen med varierat innehåll bör sannolikt vara grunden 
för att få i sig de näringsämnen som de äldre behöver. Eftersom näringstillståndet 
har betydelse för rehabiliteringen efter sjukdomar är det angeläget att vårdpersonal 
har en uppfattning om den äldres kost vid rådgivning och information efter en 
sjukdomsepisod. Många äldre personer har också behov av stöd och hjälp med att 
inhandla, tillaga och ta in föda

Maten och måltiden
Många äldre är skeptiska till för mycket grönsaker i kosten. Gustafsson och Siden-
vall (2002) beskriver skillnader i mäns och kvinnors uppfattningar om vad som är 
nyttigt att äta. Män i nämnda studie tyckte att för mycket grönsaker inte kunde vara 
bra att äta, medan grönsaker uppfattades av kvinnorna som hälsosamt. Många äldre 
är angelägna om att inta sin måltid mitt på dagen, då de inte orkar äta så kallad 
”tung mat” sent på dagen.
 Måltiden är för de allra flesta en gemensam händelse under dagen. För många 
äldre som lever ensamma kan måltiden därför få mindre betydelse. De äter mindre 
och bryr sig mindre om vad maten innehåller. De äldre som är ensamboende skulle 
kommunen kunna ge möjlighet att äta tillsammans med andra för att uppleva målti-
dens glädje. Samtidigt ges tillfälle till social samvaro och minskad ensamhet. De 
äldre som tenderar ha näringsbrist kunde erbjudas hemlagad mat, och studier i några 
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kommuner har visat att aptiten på detta sätt kan ökas. Det är också angeläget att äldre 
i någon omfattning får mat efter sin ”tradition”. Matkulturen kan skilja sig i bygderna 
inom länet. Det är undersökt att äldre som har dålig förmåga att klara sig själva äter 
mindre varierad kost. Hjärt- och kärlsjukdomar samt cancersjukdomar ökar med sti-
gande ålder och forskningsstudier beskriver positiva resultat och minskad risk för des-
sa sjukdomar med högre intag av frukt, bär, rotfrukter och grönsaker (Potter, 1997).  

Det lönar sig att röra på sig
Åldrandet är i allmänhet förknippat med en minskad funktionell förmåga d.v.s. en 
progressiv nedsättning av kapacitet och förmåga att uthärda stress. Hälsofördelar-
na med fysisk aktivitet är väl dokumenterade och positiva effekter finns beskrivna 
även med motion. I en studie av 76-åringar i Göteborg beskrivs att en promenad 
på 30 minuter dagligen fick gynnsamma effekter på hälsan (Bengtsson, 2003). Det 
lönar sig att ta tillvara vardagens möjligheter till rörelse och aktivitet, bara man gör 
det regelbundet och helst dagligen. Fysisk aktivitet i någon form kan många gånger 
bli ett livselixir för äldre personer såsom att gå ut trädgården eller i skogen, eller 
bara att röra sig i området där man bor. Att bli stillasittande på äldre dagar påverkar 
matsmältningen och lusten till att äta. Många äldre anger ofta problem med magen i 
den meningen att man är förstoppad eller har problem med diarréer. Med en väl sam-
mansatt kost och fysisk aktivitet kan funktionella begränsningar minskas, musklernas 
funktion ökas samt urkalkning av skelettet förhindras, osteoporos (Houston m. fl. 
2005). Förlusten av rörligheten gör att många äldre upplever minskade möjlighet att 
ta sig ut i samhället vilket också leder till att man förlorar livssammanhanget.

Mätning av undervikt och övervikt
Det finns flera mätmetoder för att mäta kroppsmassa/vikt. Body Mass Index (BMI) 
är det mått som är enkelt och vanligt för att mäta en persons under- eller övervikt 
(Flodin m. fl. 2000). Metoden har en del brister, särskilt brister känsligheten att 
fastställa små viktförluster både för överviktiga och underviktiga personer. Av det 
skälet är BMI inget idealiskt mått för äldre (Jeejeebhoy, 2000, Cook m. fl. 2005 & 
Evelath m. fl. 1998). Trots vetskapen om metodens brister har BMI använts för att 
få en uppfattning om de äldre värmlänningarnas kroppsmassa.  Nationella rekom-

mendationer från 2004 har följts och skattningen utgår ifrån åldrarna 70 år och 
äldre och följande gränsvärden finns för undernäring BMI < 22 och övervikt BMI 
27-31.9, fetma 32-41.9 samt svår sjuklig fetma BMI > 42. 

Resultat
Av undersökningen framgår, att så gott som alla äter ett mål lagad mat varje dag. 
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Det förekommer inga skillnader vare sig när det gäller olika åldersgrupper eller kön. 
En stor andel av både männen och kvinnorna, 84 procent, anger också att de äter 
grönsaker och rotfrukter minst en gång per dag.  När det gäller frukt och bär är det 
inte lika vanligt. Där uppger 77 procent av kvinnorna och 66 procent av männen att 
de äter frukt och bär minst en gång om dagen. Här ser vi således tydliga skillnader 
mellan kvinnor och män. 
 En god aptit är en förutsättning för att man skall få i sig nödvändig näring. Un-
dersökningen visar att 87 procent av kvinnorna och 94 procent av männen anser sig 
ha en god aptit mycket ofta eller alltid. Den sociala samvaron påverkar, som tidigare 
nämnts, hur man förhåller sig till maten. I denna studie är sambandet mellan god 
aptit och att inte känna sig ensam mycket tydligt. Av de svarande uppger 95 procent 
av dem som inte känner sig ensamma att de har god aptit till skillnad mot 74 pro-
cent av dem som uppgett att de känner sig ensamma. Män förefaller generellt ha en 
bättre aptit än kvinnor. 
 Sambandet är också tydligt vad det gäller motion och god aptit. Här anger 95 
procent av dem som ganska eller mycket ofta ägnar sig åt lätt motion att de även 
har en god aptit. För dem som inte ägnar sig åt lätt motion är motsvarande andel 
79 procent. Intressant är att det finns ett samband mellan KASAM (känsla av sam-
manhang) och god aptit. Bland de med normalt eller högt KASAM-värde anger 85 
procent att de har god aptit mycket ofta eller alltid till skillnad mot dem med lågt 
KASAM där 74 procent anger god aptit. Resultaten visar också att sambandet ökar 

Figur 1. Andel i procent, med god aptit, 
mycket ofta eller alltid, fördelat på kvin-
nor och män i förhållande till om man 
känner sig ensam, motionerar lätt och 
högt KASAM-värde

Kvinna

Man

med stigande ålder. Det förekommer inga större skillnader mellan könen, vare sig 
det gäller samband med motion eller KASAM och god aptit.
 Som tidigare redovisats har BMI andra gränsvärden när man ser till äldre. Som 
framgår av tabell 1 är andelen både underviktiga och överviktiga högre bland kvin-
nor än bland män. Störst skillnad hittar vi bland de överviktiga där 27 procent av 
kvinnorna mot 17 procent bland männen har ett BMI över 27 som i denna ålders-

100 

80 

60 

40  

20 

0  
Totalt Känner sig ensam Motionerar lätt KASAM

87
94

70

87
93

98
96

99



4�

grupp räknas som övervikt/fetma. Det är allvarligt att en så stor andel av både kvin-
nor och män, 16 procent, är underviktiga.
 Sextiosex procent av dem som är normalviktiga och har god aptit, utför lättare 
motion ganska eller mycket ofta. I gruppen överviktiga är motsvarande andel  
20 procent. 
 Om man delar upp de äldre i två åldersgrupper visar det sig att andelen överviktiga 
minskar med stigande ålder samtidigt som andelen underviktiga ökar (se tabell 2).
 Lika viktigt för en god balans i kroppen som kostens innehåll är att man dricker 
tillräckligt mycket vätska. Resultaten visar att omkring 70 procent dricker minst en 
liter vätska per dag. Det är inga större skillnader mellan könen. 
Är man 85 år eller äldre dricker 31 procent mindre än en liter per 
dag till skillnad från de mellan 80-84 år där 22 procent angett att 
de dricker mindre än en liter per dag. Resultaten visar att äldre 
över 85 år, minskar såväl sitt näringsintag som vätskeintag. 
 På frågan om i vilken utsträckning man utför aktiviteten; ”Mo-
tionerar lätt” anger 60 procent bland kvinnorna och 73 procent 
bland männen att de motionerar ganska eller mycket ofta. På frå-
gan ”vilka aktiviteter man helst vill göra” svarade fler kvinnor, 57 
procent, än män, 43 procent, att bland det tre aktiviteter de helst 
vill göra är att motionera lätt. Andelen som vill motionera och som 
motionerar minskar med stigande ålder bland båda könen.

Diskussion 
Det är glädjande att kunna konstatera att så gott som alla, med 
undantag av några få procent, av dem som är 80 år eller äldre, 
äter minst ett lagat mål mat om dagen. Gustafsson och Sidenvall  
(2002) beskriver att många äldre, framförallt män, är mer skeptiska till för mycket 
grönsaker i maten än dagens generationer. Andelen som äter grönsaker och rotfruk-
ter dagligen är dock högre än väntat. Detta kan ha sin förklaring i att många haft 
god tillgång till både grönsaker och rotfrukter och att dessa ingått som en naturlig 
del i maten sedan tidigare. 
 Frukt och bär är däremot inte lika vanliga inslag i den dagliga kosten. Många äldre 
lever i ensamhushåll med dålig ekonomi vilket kan förklara att man prioriterar bort 
frukt och bär som ju kan vara ganska dyra under vissa delar av året. Önskvärt vore 
att alla äldre skulle kunna beredas möjlighet till hemlagad mat som innehåller grön-
saker, frukt och bär. Viktigt är också att man får mat som man ”känner igen”, vanlig 
husmanskost. Vad vanlig husmanskost består av kan man ha olika uppfattningar om, 
beroende på vad man varit van vid från tidigare. Det är inte alla som haft för vana att 

Kön

BMI Kvinna Man Total

Undervikt          (<22) 19 11 16

Normalvikt     (22-27) 54 73 61

Övervikt/fetma  (>27) 27 17 23

BMI

Undervikt Normalvikt Övervikt

80-84 år 11,4 60,8 27,8

85 år och äldre 21,4 62,8 16,8

Tabell 1. BMI fördelat på kön, andelar 
i procent

Tabell 2. BMI fördelat på åldergrupper, 
andelar i procent



äta grönsaker, rotfrukter, frukter och bär i någon större omfattning.
 En god aptit är viktig för att man skall få i sig nödvändig näring för både en frisk 
kropp och själ. Nästan samtliga män i vår undersökning anser sig ha en god aptit 
mycket ofta eller alltid. Däremot är det sämre med kvinnornas. Skillnaderna mellan 
könen kan förklaras av bl. a. att männen i högre grad ägnar sig åt lätt motion vilket 
visar sig ha en gynnsam effekt på aptiten. Vidare ligger männen något högre vad det 
gäller KASAM-värdet som också visar på ett samband med god aptit. Kvinnor anger 
också i högre grad än männen att de känner sig ensamma, något som tidigare lyfts 
fram som en bidragande orsak till sämre aptit. Om måltiden kan utformas så att den 
blir trivsam och ett tillfälle till social samvaro med andra kan detta bidra till en ökad 
aptit.  Detta är några av många bidragande orsaker till hur lusten att äta och planera 
för en god kosthållning kan påverkas. 
 Kvinnor är i högre grad både överviktiga och underviktiga än männen. Andelen 
kvinnor som motionerar lätt är lägre än bland männen, vilket kan vara en förklaring 
till en högre andel med övervikt. Anledningen till den högre andelen underviktiga 
kvinnor kan ha sin förklaring i den högre andelen kvinnor som anser sig ha dålig 
aptit. Totalt var 16 procent bland kvinnorna respektive männen underviktiga, vilket 
visar att många har svårt att få i sig tillräckligt och rätt sammansatt kost. Omräknat 
till faktiska tal skulle detta innebära att drygt 2 100 äldre i Värmland inte får i sig 
nog med näring. Det är därför viktigt att kosten, både vad det gäller innehåll och 
regelbundenhet, lyfts fram och prioriteras av vård- och omsorgspersonal och även 
uppmärksammas för anhöriga.
 Som de flesta känner till är det alltid bra att utföra någon form av motion, även 
lättare. Rör man på sig får hjärta, lungor och andra vitala funktioner en livsnöd-

vändig stimulans. Det framgår av vår undersökning att det förekommer ett klart 
samband mellan motion, god aptit och övervikt. Även många av de som lider av 
undervikt skulle vara hjälpta av att motionera regelbundet. Motionen skulle stim-
ulera både matlust och matsmältningen. Sett till detta resonemang är det önskvärt 
att äldre ges bättre möjligheter till lättare motion, sällskap vid promenader, hjälp att 
genomföra enklare övningar i hemmet etc. 
 Det är således viktigt att få ökad kunskap om sjukdom och fysisk svaghet, relat-
erad till åldrande, som påverkar den äldres livssituation och livsföring i Värmland. 
Under en lång levnad kommer troligtvis var och en komma i en situation då stöd 
och hjälp efterfrågas av både anhöriga, vänner och av kommunerna. Det mest el-
ementära för överlevnaden är att kunna klara sin kosthållning. Det är därför viktigt 
att inkludera frågor om matvanor i biståndsprövningar av äldre som är i behov av 
hjälp. En bättre kunskap om den äldre värmländska befolkningen är därför viktig 
för att anpassa service, omsorg och sjukvård i länet. 
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• Merparten av äldre värmlänningar klarade sig bra i eget boende. Endast en  
 mindre del angav att de behövde hjälp med dagliga aktiviteter.
• Behovet av hjälp ökade överlag, i takt med stigande ålder, för både kvinnor  
 och män.
• Ungefär hälften av äldre invånare i Värmland använde hjälpmedel som rullator  
 och rullstol vid förflyttning inom- eller utomhus. Kvinnor var i störst behov av  
 dessa hjälpmedel.

Bakgrund
Äldre personers förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) har stor 
betydelse för deras möjligheter att leva ett självständigt liv. Personers förmåga att 
utföra olika dagliga aktiviteter är komplexa och påverkas av flera komponenter som 
åldrandeprocess, livshistoria, levnadsvanor, hälsa och boende. Det uppstår problem 
i de dagliga aktiviteterna då det finns en skillnad mellan personens förmåga och 
de krav som omgivning eller de speciella aktiviteterna kräver. Problem som kan 
relateras till individen kan till exempel bero på att äldre personer kan ha en sämre 
hälsa som medför svårigheter att utföra aktiviteterna. Andra problem kan vara re-
laterade till den yttre miljön. De vardagsnära aktiviteterna som att klä på och av sig 
och att äta benämns ofta som personligt ADL (P-ADL). Dessa aktiviteter klarar en 
stor andel av de äldre, av även högt upp i åldrarna. Andra aktiviteter som att städa 
och laga mat benämns instrumentellt ADL (I-ADL). Det är i dessa aktiviteter som 
funktionsförmågan först begränsas, eftersom det finns en hierarkisk ordning mellan 
I-ADL och P-ADL. Denna hierarkiska ordning innebär att den aktivitet som de 
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äldre har svårast att utföra är att kunna städa själv medan att kunna äta själv klarar 
merparten av. Vidare innebär det att kan en individ städa själv kan individen oftast 
laga mat själv, kan man bada eller duscha själv kan man oftast klä på och av sig själv 
o.s.v. (Katz et al. 1963).
 Äldre personer är den grupp i samhället som till största delen använder någon 
form av hjälpmedel för att förflytta sig. De vanligaste förflyttningshjälpmedlen 
är käppar, kryckor och rollatorer. Andelen hjälpmedel ökar med stigande ålder. 
Hjälpmedlen bidrar till stor del att underlätta de dagliga aktiviteterna och de äldre 
anser att de är helt nödvändiga för att klara sina sysslor (Sonn & Grimby, 1994). 
 För att kunna leva ett oberoende liv med aktiviteter i dagligt liv, ges hjälp och 
stöd till äldre i det ordinära boendet dels informellt, oftast av maka/make, barn  
eller nära släktingar och vänner och dels formellt d.v.s. av anställd personal (Hell-
ström et al. 2004). Det förekommer även en kombination av informell och formell 
hjälp för äldre personer i eget boende. Hjälp och stöd omfattar både personliga (t. ex. 
 hjälp med att klä av och på sig och att äta) och instrumentella (t. ex. hjälp med att 
handla och att laga mat) aktiviteter för dagligt liv.

Aktiviteter angående  
daglig livsföring
I den aktuella undersökningen ingick sju frågor om äldres förmåga att kunna utföra 
aktiviteter i det dagliga livet. I tabell 1 redovisas andelen äldre personers uppfattning 
om deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet för samtliga, samt uppdelat 
på kön och ålder.
 Drygt hälften (57 %) av samtliga äldre deltagande i studien uppgav att de kunde 
städa själva. Aktiviteten avtog med stigande ålder, från 70 procent i åldersgruppen 
80-84 år till 43 procent i åldersgruppen 85 år och äldre. Det var ingen större skill-
nad totalt mellan kvinnor och män. 
 I länet som helhet uppgav 71 procent att de kunde laga mat själva. I åldersgruppen 
80-84 år uppgav 79 procent att de kunde laga sin egen mat. Motsvarande siffra för 
åldersgruppen 85 år och äldre var 62 procent. Vid en jämförelse mellan kvinnor 
ochmän var det färre män som klarade att laga mat själva. Med stigande ålder avtog 
dock denna förmåga för både kvinnor och män. Störst hjälpbehov återfanns bland 
de äldsta.
 Fyra av fem värmlänningar (81 %) ansåg att de klarade av att bada och/eller 
duscha utan hjälp av utomstående. Även här kan ses en kraftig nedgång av förmågan 
att kunna utföra aktiviteten med stigande ålder. Nio av tio (90 %) i åldersgruppen 
80-84 år ansåg att de klarade av att utföra aktiviteten utan hjälp. Motsvarande siffra 
för den äldsta åldersgruppen var 70 procent.
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 Resultatet visar att flertalet äldre klarade att på egen hand klä av och på sig kläder. 
Med stigande ålder var det något färre äldre som klarade av att utföra denna aktivitet 
på egen hand. I åldersgruppen 80-84 år klarade kvinnor och män i samma utsträck-
ning att utföra denna aktivitet (94 %) medan 89 procent av männen i åldersgrup-
pen 85 år och äldre utförde aktiviteten själva. Motsvarande siffra för kvinnor i äldre 
åldersgruppen var 83 procent.
 Merparten av de äldre värmlänningar, som ingick i studien, klarade av att sköta sina 
toalettbesök själva. Som framgår av tabell 1 var det något färre i den äldre gruppen 

Tabell 1. Äldre personers uppfattning 
om sin förmåga att utföra aktiviteter i 
det dagliga livet, uppdelat på kön och 
ålder. Andelar i procent.

aKTIvITeT
åldeRSgRupp

80-84	åR
åldeRSgRupp

85	åR	OcH	ÄldRe
TOTalT

Städar själv
Samtliga                           

          Kvinnor
                       Män

70
72
66

43
39
49

57
55
59

Lagar mat själv

   
Samtliga                              

         Kvinnor
                       Män

79
91
61

62
69
46

71
80
55

Badar/duschar själv

 
 Samtliga                              

      Kvinnor
                       Män

90
90
91

70
67
77

81
78
85

Klär på och av sig själv

  
Samtliga                                                          

      Kvinnor
                       Män

94
94
94

85
83
89

90
88
92

Utför toalettbesök själv

    
Samtliga                                                             

         Kvinnor
                       Män

96
96
96

90
89
92

93
92
95

Stiger upp ur sängen själv

  
Samtliga                                                            

    Kvinnor
                       Män

96
96
96

91
90
94

94
93
95

Äter själv

   
 Samtliga                                                            

        Kvinnor
                       Män

98
98
98

97
96
97

97
97
98
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som klarade sina toalettbesök själva. I åldersgruppen 80-84 år fanns ingen skillnad 
mellan kvinnor och män, medan det i åldersgruppen 85 år och äldre var 92 procent 
av männen och 89 procent av kvinnorna som uppgav att de klarade toalettbesöken 
själva.
 Större delen av de äldre klarade att själva stiga upp ur sängen och att äta själva. 
Dessa förmågor kvarstod även vid hög ålder. Det var ingen skillnad mellan kvinnor 
och män med avseende på dessa aktiviteter.

Användning av hjälpmedel
Ytterligare en fråga om äldres funktionsförmåga ingick i undersökningen, denna 
var: ”Använder du något hjälpmedel, t ex rullator, rullstol när du tar dig fram inom- 
och/eller utomhus?”
 I genomsnitt klarade drygt hälften (52 %) av alla äldre värmlänningar sig utan 
hjälpmedel inomhus och/eller utomhus. Resultatet från studien visar att behovet 
av hjälpmedel ökade kraftigt med stigande ålder. I åldersgruppen 80-84 år klarade 
sig cirka två tredjedelar (66 %) av de äldre utan användning av något hjälpmedel 
medan enbart lite drygt en tredjedel (37 %) i åldersgruppen 85 år och äldre ej var 
i behov av dessa hjälpmedel. Kvinnorna i länet använde sig oftare av hjälpmedel 
(56 %) jämfört med männen (32 %). Betydligt fler kvinnor i båda åldersgrupperna 
använde något hjälpmedel inom- och/eller utomhus jämfört med männen (tabell 2). 

Diskussion 
Kvinnors och mäns möjligheter att själva klara av de olika dagliga aktiviteterna 
skiljde sig inte åt med undantaget av aktiviteten att kunna laga mat själva. En större 
andel av kvinnorna klarade denna aktivitet jämfört med männen. Det är rimligt att 
anta att män i den äldre generationen följer ett mönster som de tidigare haft som 
yngre d.v.s. att matlagning är en aktivitet som de kanske sällan eller aldrig utfört, 
och att det därmed inte enbart kan härledas till en nedsatt funktionsförmåga i detta 
avseende. För flera av aktiviteterna skiljde det mellan åldersgrupperna där den yngre 
gruppen klarade av aktiviteter i större utsträckning än den äldre gruppen. Totalt för 
hela gruppen äldre användes någon form av hjälpmedel i samband med förflyttning 
av 48 procent av värmlänningarna. Störst behov av hjälpmedel återfanns i gruppen 
kvinnor 85 år och äldre.

åldeRSgRupp KvInnOR MÄn TOTalT

80-84 år 41 24 34

85 år och äldre 72 44 63

Tabell 2. Andelen äldre som använder 
hjälpmedel som t. ex. rullator, rullstol in-
omhus och/eller utomhus, uppdelat på 
kön och ålder. Andelar i procent.
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 Andelen äldre med nedsatt mobilitets- och funktionsförmåga har ökat sedan 
början på 1990-talet. Enligt Thorslund et al. (2004) är det framförallt i åldersgrup-
pen 80-84 år, jämfört med gruppen under 80 år, som försämringar blir tydliga och 
märkbara vid utförandet av dagliga aktiviteter. Det är vanligare med nedsatt fysisk 
funktionsförmåga bland kvinnor och den ökar i takt med stigande ålder. I studien 
bland äldre i Värmland har deltagarna varit 80 år eller äldre så någon jämförelse 
mellan äldre under 80 år och deras funktionsförmåga jämfört med äldre över 80 år 
går inte att uttala sig om. Däremot ses en skillnad mellan, de i studien medverkande 
åldergrupperna, 80-84 år och 85 år och äldre där behovet av hjälp ökade i takt med 
stigande ålder. 
 Studier av bl. a. Brouwer et al. (2004) visar att olika hälsoproblem och funk-
tionsnedsättningar är vanligt förekommande bland äldre som bor i eget boende. 
Detta får även konsekvenser för den dagliga livsföringen då somliga känner en viss 
begränsning vid utförandet av aktivteter. Andra undviker, på grund av rädsla för 
att falla, att utföra aktiviteter som de upplever att de skulle kunna klara av. Det har 
konstaterats att det finns ett samband mellan äldres rädsla för att falla och deras 
förmåga att utföra dagliga aktiviteter (Suzuki et al. 2002). Kvinnor är mer rädda för 
att falla vilket medför att de behöver hjälp med utförande av dagliga aktiviteter som 
på- och avklädning, toalettbestyr, badning/duschning i större utsträckning jämfört 
med män. Rädslan förstärktes ytterligare om de någon gång tidigare hade fallit.
 Genom att livslängden ökat i Sverige har även antalet äldre personer som får per-
manent hjälp och stöd i sitt dagliga liv blivit fler. Det finns en strävan såväl i Sverige 
som i flertalet av de europeiska länderna om att allt fler äldre ska få möjlighet att bo 
kvar i eget boende så länge som möjligt, om än med viss hjälp. I Värmland, liksom i 

övriga Sverige, har människor fått en allt bättre hälsa under det senaste århundradet 
vilket gör att äldre personer idag lever längre än tidigare generationer. Samhället har 
dock under senare år genomgått stora strukturförändringar vilket bl. a. inneburit 
att den kommunala vården och omsorgen minskat i omfattning i förhållande till 
antalet äldre personer över 65 år (Thorslund et al. 2004, Borglin et al. 2006). Det är 
därför troligt att ännu fler äldre i framtiden kommer att erhålla hjälp, i olika former, 
i det egna boendet. Med hjälp av informella och/eller formella givare kan de i ännu 
större utsträckning, högt upp i åldrarna, bo kvar i eget boende. För att möta den 
utökade efterfrågan inom omsorgs- och sjukvårdssektorn är det viktigt att få ytter-
ligare kunskap angående äldres hälsorelaterade besvär som rörelseinskränkning och 
nedsatt funktionsförmåga för att bättre kunna planera och dimensionera framtida 
fördelningar av resurser inom stat och kommun. 
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fallskador – Att stå 
med båda fötterna på 
jorden vid fyllda 80 år

• Ungefär en fjärdedel av Värmlänningarna 80 år och äldre uppger att de har  
 ramlat någon gång de senaste tre månaderna.
• Av dessa fallolyckor ledde 7,5 procent till fraktur vilket kan jämföras med  
 internationella siffror som ligger mellan 3-6 procent.
• Resultatet visar att 80 åringar i Värmland är aktiva. När det gäller fallolyckor  
 märks detta mönster genom att en förhållandevis stor andel av de tillfrågade  
 rapporterar att de ramlat utomhus (29 %). 
• Större andel av männen rapporterar att de ramlat de senaste 3 månaderna  
 jämfört med kvinnorna, medan kvinnor i högre grad får skador som frakturer  
 efter sina fallolyckor.
• Resultaten visar tre faktorer som tycks öka risken för fallolyckor hos äldre,  
 skör ekonomi, ensamboende samt låg känsla av sammanhang (KASAM) -  
 en socioekonomisk ”varningstriangel”. 

Ramlar gör vi i alla åldrar. När vi är barn är fallolyckor på plant underlag en viktig 
del av den motoriska utvecklingen där barnet lär sig hantera balans, koordination 
och sina motoriska begränsningar. Skadorna efter fallolyckor varierar beroende på 
om vi är barn, mitt i livet eller äldre.  När barn ramlar eller snubblar på marken 
leder det sällan till skador i någon större omfattning. En äldre person däremot är 
mer sårbar vid fallolyckor och följderna kan bli allt från lindriga sår till svåra fysiska 
och psykosociala skador (Mc Clure et al. 2006, Gillespie et al 2003). I takt med 
den demografiska utvecklingen, där andelen äldre över 65 år i befolkning ökar, blir 
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problematiken kring fallolyckor ett angeläget folkhälsoproblem. Årligen avlider i 
Sverige över 1400 personer efter fallolyckor, fyllda 65 år eller äldre. Det är tre gånger 
så många som antalet döda i trafiken, oavsett ålder. Fallolyckorna beräknas kosta 
ca 5 miljarder/år i Sverige och är i särklass den vanligaste dödsolyckan efter 65 år 
(NCO 2003). 
 När det gäller den äldre befolkningen orsakas fallolyckor av så kallat ”lågener-
givåld” vilket innebär att man har ramlat i samma plan som golvet, inte från ett 
hustak eller en stege. Det är alltså ganska ringa våld som ändå kan få förödande 
konsekvenser. Risken för fallolyckor kan beskrivas genom en relation mellan indivi-
dens kapacitet, aktivitet och omgivningen (Gillespie et al. 2003, WHO 2004). En 
persons kapacitet kan vara relaterad till ålder, ju äldre jag är desto högre risk har jag 
att ramla regelbundet. I statistiska sammanhang är det sant att faktisk ålder är en 
riskfaktor samtidigt som den så kallade biologiska åldern har betydelse för risken att 
ramla. Kapaciteten hos en vital 80 årig person med ett fysiskt och socialt aktivt liv 
kan medföra betydligt lägre risk att ramla än risken hos en medicinskt skör person 
vid 65 år. Riskerna i omgivningen inkluderar faktorer där den äldre lever och vistas, 
både när det gäller inomhusmiljö och utomhusmiljön. Orsakerna till fallolyckor i 
miljön kan då vara dålig belysning, hinder som trösklar och möbler, trappor som 
saknar räcke eller olämpliga skor. 
 Vissa personer utsätter sig oftare för riskfyllda situationer än andra. Vid fall-
förebyggande insatser lönar det sig därför att verka för en balans mellan personens 
kapacitet, aktivitet och omgivning. För vissa som ramlar går händelsen obemärkt 
förbi medan andra får hela sin livsvärld förändrad (Gillespie 2003). Då kan det han-
dla om att fysiskt vara så begränsad att sociala aktiviteter försvinner och meningen 

med tillvaron förändras. En vanlig konsekvens är att bli mer och mer fråntagen sin 
självständighet vilket leder till ett ökat beroende av omgivningen. Detta är vanligast 
efter fallolyckor som lett till höftfraktur. I nationella data från 2001 har Värmland 
lägre antal höftfrakturer/1000 invånare än riksgenomsnittet (kvinnor 28,8/31,2 och 
män 16,5/17,9). Jämfört med Stockholms läns landsting hade Värmlands kvinnor 
5 höftfrakturer färre/1000 kvinnor år 2001(NCO 2003). En av flera förklaringar 
till denna skillnad kan vara att det sedan några år pågår flera aktiva fallförebyggande 
program i Värmland, både i landstinget och i flera kommuner. Det tycks dessutom 
enligt den här rapporten vara så att Värmlands 80+ åringar, överlag står med båda 
fötterna på jorden genom god hälsa, skattad hög livskvalitet, och upplevd menings-
fullhet som indirekt skulle kunna ha betydelse för risken att ramla. 
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Fallolyckor i Värmland vid 80år+
Här presenteras nya uppgifter kring fallolyckor bland äldre, 80+ i Värmland. Då 
den här typen av undersökning inte gjorts tidigare i Värmland finns inga jämförbara 
data, internationella studier visar däremot att ungefär 1/3 av alla över 65 år faller 
minst en gång per år (Gillespie et al. 2003). I vår undersökning anger totalt 25 pro-
cent att de ramlat någon gång under de senaste tre månaderna. Det finns en liten 
skillnad mellan könen där andelen män som ramlat är något högre, 27 procent mot 
23 procent bland kvinnorna. Högriskgrupper för att få skador efter fallolyckor är 
de som ramlar ofta. Av samtliga var det 9 procent som uppgav att de ramlat mer än 
3 gånger under dessa tre månader medan de övriga (91 %) har ramlat 1-3 gånger. 
Tidigare studier visar att de flesta fallolyckor sker inomhus vid uppresning från sit-
tande, vid aktivitet i badrummet, och på plan öppen golvyta. Det samma gäller de 
flesta äldre värmlänningar där 56,5 procent ramlat inomhus, medan 29 procent har 
ramlat ute och 14,5 procent har ramlat både inne och ute (se figur 1). Det är en 
större andel av männen som har ramlat utomhus jämfört med kvinnorna.
 Det är väl känt att landets ortopedklinker har flest äldre personer med frakturer 
under vinterhalvåret. Den här rapporten grundar sig på frågor under höst- och som-
mar period 2006 vilket utesluter den svåra vintersäsongen för fallolyckor utomhus. 
Vårdkostnaderna i Värmland för personer 80 år och äldre i samband med olycks-
händelse beräknades kosta 27 700 000 kr bara första halvåret 2007, vilket uppskatt-
ningsvis blir en kostnad närmare 60 miljoner kronor per år (EHLASS 2007, LIV). 

Skador till följd av fallolyckor
Den vanligaste fysiska skadan efter fallolyckor är benbrott, frakturer. Forskning visar 
att endast 3-6 % av registrerade fallolyckor hos äldre leder till fraktur. Relationen 
mellan frakturer och fallolyckor är däremot viktig för omvänt har studier visat att de 
frakturer som inträffar hos äldre nästan alltid (87-95 %) förorsakats av en fallolycka 
(Tamblyn et al. 2000, Rivara et al. 1997, Nyberg et al. 1996). Lyckas vi förebygga 
fallolyckor minskar risken för frakturer betydligt. Hos äldre är de vanligaste fraktur-
erna efter fallolyckor handledsfraktur, höftfraktur, kotfraktur och överarmsfraktur. 
En av orsakerna till frakturer vid fall är att äldre oftare har benskörhet än unga män-
niskor (SBU 2003, Kannus 2003). Det finns flera faktorer som har betydelse för om 
fallolyckan kommer att leda till en fraktur. Riskfaktorerna för fraktur är hög ålder, 
att vara kvinna, tidigare fraktur, ärftlighet, etnicitet och de påverkbara riskfaktorerna 
är fysisk inaktivitet, låg kroppsvikt, låg bentäthet, låg solexponering, nedsatt balans 
och muskelstyrka, nedsatt syn, tobaksrökning samt hög alkoholkonsumtion. De 
äldre som är lite runda och har ett högre BMI (Body Mass Index) än 22 klarar sig 
oftare från fysiska skador vid fall. God balans och muskelstyrka är två andra skydds-

Figur 1. Fördelning över var fallolyckor 
inträffat, andelar i procent, bland 80 år 
och äldre
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faktorer om man faller. Miljön där olyckan sker har också stor betydelse för hur 
allvarliga skadorna blir (SBU 2003). Att vara mager och benskör och ramla på ett 
stengolv är ett betydligt sämre utgångsläge än om man är lite rund. 
 I Värmland är det 7,5 procent av 80 + som uppger att de fått fraktur efter fal-
lolyckan, 35 procent fick inga fysiska skador alls, 41,5 procent fick skador som 
inte krävde läkarvård och resten av skadorna (16 %), var inte frakturer men krävde 
läkarvård. Kvinnor drabbas generellt av frakturer vid fallolyckor i högre grad än 
män vilket märks tydligt i den här rapporten. Av de män som hade ramlat var det 
endast 2 procent som ledde till fraktur medan denna andel hos kvinnorna var 11,5 
procent (se figur 1). Kvinnor över 80 år har därmed nästan sex gånger högre risk att 
få fraktur efter en fallolycka än männen. Detta trots att andelen män som uppger sig 
ha ramlat var fler än andelen kvinnor (se figur 1).

Ensamboende, låg ekonomisk frihet,  
låg känsla av sammanhang – en socio- 
ekonomisk ”varningstriangel” 
Resultaten i den här rapporten visar på tre socioekonomiska faktorer som tycks ha 
betydelse vid fallolyckor, nämligen, att vara ensamboende, ha en skör ekonomisk 
tillvaro samt låg känsla av sammanhang. Denna studie visar att de som är ensam-
boende faller i större utsträckning än de som delar livet med någon. Av alla kvinnor 
som bor ensamma beskriver 25 procent att de ramlat de senaste 3 månaderna medan 
det bland de kvinnor som bor tillsammans med någon är 15 procent, motsvarande 
siffra för männen är 30  respektive 24 procent. Ensamma kvinnor har 70 % ökad 
risk jämfört med samboende, och ensamma män har 25 % ökad risk.
 Äldre som har ekonomiska bekymmer rapporterar fler fallolyckor än de som inte 
behöver bekymra sig för ekonomin.  Detta märktes då två frågor kring den ekono-

Figur 1. Andel som fallit och skadat sig, 
fördelning i procent över skadans om-
fattning.
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miska situationen analyserats. Den ena frågan var om det den sista månaden hade 
varit svårt att få pengarna att räcka till. Av dem som svarade ja på den frågan var det 
40 procent av kvinnorna och 35 procent av männen som hade ramlat de senaste 3 
månaderna.  Av dem som svarade nej på frågan var det 22 procent av kvinnorna och 
25 procent av männen som hade ramlat. Detta innebär 80 % ökad risk för kvin-
nor och 40 % ökad risk för män med ekonomiska problem jämfört med de som 
har en stabil ekonomi. Ytterligare en fråga bekräftar detta när de äldre har svarat 
om de under de senaste 3 månaderna avstått från vård eller mediciner på grund av 
ekonomiska skäl. Av de kvinnor som avstått var det 42 procent som ramlat under 
samma period och av dem som av ekonomiska skäl inte behövt avstå var det endast 
22 procent som hade ramlat. Även här har kvinnorna nästan en fördubblad risk att 
falla om de tvingas avstå mediciner jämfört med kvinnor som kan köpa sin vård och 
sina mediciner. Bland männen var förhållandet att 42 procent som har avstått på 
grund av ekonomin hade ramlat medan i den gruppen som ekonomiskt klarar sitt 
vårdbehov var det 26 procent vilket även ger män med skör ekonomi nästan fördub-
blad risk för fallolyckor.
 Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att mäta upplevd hälsa. Ju starkare 
känsla av sammanhang en person skattar sig ha desto bättre hälsa och livskval-
itet bedöms den personen ha. Personer med hög känsla av sammanhang kan lät-
tare klara olika stressmoment i livet. Utifrån det här synsättet är hälsa en resurs 
som kan mätas utifrån en persons begriplighet, hanterbarhet och menings- 
fullhet i livet. Antonovsky (1991) som är upphovsman till hur man mäter en persons 
känsla av sammanhang, KASAM, beskriver att personer med hög känsla av sam-
manhang har flera motståndsresurser som förebygger ohälsa. Frågorna i KASAM 

försöker fånga hur människan tolkar in tillvaron och sina resurser att klara av vissa 
problem och prövningar i livet. Utifrån detta instrument kan man vidare dela in 
resultaten i låg (0-60), medel (61-74) och hög (75+) KASAM (Langius & Björnvell 
1996). Det har inte gått att hitta något som publicerats om samband mellan fal-
lolyckor och KASAM, men i denna studie kunde vi se ett visst samband. De äldre 
personer som i dessa resultat beskriver en låg känsla av sammanhang rapporterar 
också betydligt fler fallolyckor än de som upplever en hög känsla av sammanhang 
(se figur 2). I denna studie innebar låg känsla av sammanhang, en dubblerad risk för 
fallolyckor jämfört med de äldre som upplever hög känsla av sammanhang, samma 
förhållande gäller för både kvinnor och män.
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 Internationella studier visar att ungefär 1/3 av alla över 65 år faller minst en 
gång per år. Vi ser i våra resultat att även om du är 80 år eller äldre så innebär det 
inte att du ramlar regelbundet. Det var ca 1/4 av de tillfrågade som hade ramlat 
någon gång de senaste tre månaderna. Är då fallolyckor något nytt fenomen? Nej, 
däremot är det först de senaste tio åren som det funnits tillräckliga underlag för att 
kunna följa nationella och regionala trender över fallolyckor. För att kunna redovisa 
hur många som omkommer eller skadar sig vid fallolyckor krävs i grunden god 
statistik både internationellt, nationellt och regionalt. Flera kommuner i Värmland 
har blivit alltmer aktiva och för egen statistik över antalet falltillbud. I den här rap-
porten har de äldre själva besvarat frågor om fallolyckor vilket kan vara en skillnad 
jämfört med uppgifter från register. Då det saknas data från liknande kartläggning 
kring fallolyckor hos dem som är +80 år, är det svårt att göra rättvisa jämförelser.  I 
framtiden kommer det dock att vara möjligt att jämföra den här typen av studier 
med regionala dataregister vilket kan ge en värdefull bild över tid. I takt med den 
statistiska utvecklingen på området har även kunskapen kring riskbild och riskfak-
torer vid fallolyckor förbättrats. Detta är viktigt för att på bästa sätt kunna förebygga 

fallolyckor. Det förebyggande arbetet kan ge äldre bättre självständighet med ökad 
livskvalitet, vilket också får positiva samhällsekonomiska effekter (Johnell 2001, 

Figur 2. Andel kvinnor respektive män 
som fallit i förhållande till deras KASAM-
värde, andelar i procent.
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Zetraeus 1997). Omkostnaderna för en höftfraktur under första året efter olyckan 
beräknas vara omkring 250 000 kr (NCO 2003). För att återkoppla till exemplet 
med kvinnor från Värmland jämfört med kvinnor boende i Stockholm så tjänade 
Värmland alltså in över 1 250 000 kr/1000 kvinnor (250 000 kr X 5/1000 kvinnor) 
under 2001 genom att ha 5 höftfrakturer färre/1000 kvinnor. Ett stort vårdbehov 
kvarstår ofta efter första året, den totala kostnaden över tid blir därför betydligt 
högre än skattningar som görs över ett år.
 När det gäller riskfaktorer finns det mycket evidensbaserad kunskap som direkt 
kan omsättas i praxis. Det lönar sig att träna balans och muskelstyrka efter fyllda 
65 år. Thai Chi har visat sig ha mycket god förebyggande effekt på just fallolyckor 
(Wolf et al 1996). Revidering av medicinlistor, åtgärder i boendemiljön, höftbyxor 
till riktade målgrupper och god näringsrik kost är andra förebyggande åtgärder. Det 
mest effektiva är att slå ihop dessa åtgärder och erbjuda äldre s.k. multifaktoriella 
program (MC Clure et al 2006). Det finns mycket kunskap kring riskfaktorer för 
fallolyckor som i förebyggande insatser kan kopplas till individens kapacitet, fak-
torer i omgivningen där olyckan sker samt typ av aktivitet vid olyckan. För att lyckas 
fullt ut med att främja äldres hälsa och förebygga skador som fallolyckor, behövs tro-
ligen även ett vidare samhällsperspektiv, där förebyggande insatserna på individ och 
gruppnivå kompletteras med styrmedel på samhällsnivå. För att nå dit behöver vi 
förstå kulturella, sociala och socioekonomiska faktorers inverkan på risken att ramla 
(Sleet & Carlsson Gielen 2004). Resultaten i den här rapporten visar på association-
er kring några sådana faktorer med en ”varningstriangel” av sköra socioekonomiska 
faktorer samt låg känsla av sammanhang vid fallolyckor (se figur 3). Detta är ett nytt 
sätt att se på riskfaktorer vid fallolyckor med vidare fokus, i försök att komplettera 

riskbilden.  Denna ”varningstriangel” beskriver ett mönster där de grupper som le-
ver ensamma, är ekonomiskt utsatta eller har låg KASAM, i högre andel uppgett att 
de fallit än övriga grupper. Detta skulle innebära att om man lever tillsammans med 
någon, har god ekonomi eller ett har ett högt KASAM-värde skulle man vara mer 
skyddad mot fallolyckor. Resultaten visar till exempel att risken är ungefär dubbelt 
så stor att drabbas av en fallolycka om man uppgett en låg ekonomisk frihet. Tro-
ligen är det så att dessa olika förhållanden på olika vis relaterar till varandra där en 
persons kapacitet mycket väl kan relatera till låg känsla av sammanhang eller en skör 
socioekonomisk situation. Äldre personer med hög känsla av sammanhang kan ha 
ett aktivt socialt och fysiskt liv som indirekt ger generell god hälsa med lägre risk för 
fallolyckor. Här behövs mer forskning för att bättre förstå vilka samband som finns 
mellan socioekonomiska förhållanden, KASAM och fallolyckor. Ett övergripande 
mål för att förebygga fallolyckor skulle utifrån detta synsätt kunna vara att skapa en 
meningsfull tillvaro för äldre där utrymme ges för social delaktighet, naturlig fysisk 



aktivitet i en trygg och säker fysisk, social och ekonomisk miljö. Insatser som stödjer 
äldre att stå med båda fötterna på jorden.
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Figur 3. Modell över hur förhållanden 
kring risken för fallolyckor kan studeras. 
Tidigare har risken studerats utifrån 
balansen mellan en persons kapacitet, 
omgivning och aktivitet. Utifrån den här 
rapporten kan riskbilden vidgas genom 
att lyfta fram en ”varningstriangel” av 
relationen mellan ensamboende, ekon-
omisk skörhet samt låg känsla av sam-
manhang, i förhållande till tidigare väl 
kända riskfaktorer.  
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• Den självskattade hälsan och känslan av sammanhang är ojämlikt fördelat 
 hos de äldre
• Den självskattade hälsan är bättre och känslan av sammanhang högre 
 - bland män än bland kvinnor
 - bland högutbildade än bland lågutbildade
 - bland dem som haft ett tjänstemannayrke än bland dem som haft ett 
  arbetaryrke eller inte varit yrkesverksam
 - bland dem som inte har några ekonomiska problem
 - bland dem som lever ett liv med trygga sociala relationer som gör att man 
  kan känna stolthet och inte vara utsatt för kränkningar och förödmjukelser

Bakgrundsförhållanden och hälsa
I undersökningen ombads deltagarna att skatta sin egen hälsa. Som framgår av tabell 
1 är det 19 procent som anser den egna hälsan vara utmärkt eller mycket god. Åtta 
procent ansåg den vara dålig (visas ej i tabell).
 Bedömningen av den egna hälsan varierar med kön, ålder, utbildning och yrkes-
bakgrund. En större andel män än kvinnor bedömer hälsan vara utmärkt eller my-
cket god (24 resp. 16 procent). Med stigande ålder minskar andelen som skattar sin 
hälsa som utmärkt eller mycket god. 
 Det är dubbelt så många bland dem som har universitetsutbildning som bedömer 

Bengt Starrin 

Socioekonomiska 
förhållanden, känsla 
av sammanhang och 
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sin hälsa som utmärkt eller mycket god jämfört med dem som enbart har folksko-
leutbildning (30 resp. 15 procent). 
 Av tabell 1 framgår också att de som varit verksamma endera som egen företagare 

eller som tjänsteman i betydligt större ut-
sträckning än de som haft ett arbetaryrke, 
eller som inte varit yrkesverksam överhu-
vudtaget, skattar sin hälsa som utmärkt 
eller mycket god. Bland arbetare är det 
16 procent som skattar sin hälsa som ut-
märkt eller mycket god. Motsvarande sif-
fra bland dem som varit egna företagare 
eller tjänstemän är 25 procent. 
 I undersökningen ställdes en fråga 
om man under de senaste tre månaderna 
haft några besvär och hur pass mycket 
man besvärats. Trettioen besvär räknades 
upp och man kunde välja på fyra 
svarsalternativ, ”nej”, ”ja, något”, ”ja, 
ganska mycket” och ”ja, väldigt mycket”.  
Här betraktas svarsalternativen ”nej” och 
”ja, något” som indikatorer på att man 
varit befriade från allvarliga besvär.  
 Av tabell 1 framgår att 26 procent av 
de svarande inte haft några besvär av mer 

allvarlig art d.v.s. inte angivit ”ja, gan-
ska mycket” eller ”ja, väldigt mycket” på 
något av de uppräknade besvären. Män-
nen har i högre grad varit befriade från 
besvär av mer allvarlig art än vad kvin-
nor har. Siffrorna för män är 32 procent 
och för kvinnor 22 procent. Befriade 
från besvär av mer allvarlig art är också 
betydligt vanligare bland åldersgruppen 
80-84 år än bland dem i åldersgruppen 
85 år eller äldre.
 Något entydigt samband mellan 
utbildning och besvär kan inte utläsas. 
Däremot är sambandet mellan yrkesbak-

SOcIal	BaKgRund
allMÄn	HÄlSa	

uTMÄRKT/
MycKeT	gOd	

BeFRIade	FRån	
allvaRlIga	

BeSvÄR	SenaSTe	
3	Mån

Totalt 19 26

Kön

Kvinna 16 22

Man 24 33

Ålder

80-84 år 21 32

85 år - 16 20

Utbildning

Folkskola 15 24

Realskola, Folkh. Skola, Yrkesskola 26 28

Gymnasium 29 23

Universitet/högskola 30 29

Annan utbildning 20 31

Yrkesgruppstillhörighet

Arbetare 16 23

Tjänsteman 25 36

Egen företagare 25 30

Har inte varit yrkesverksam 10 14

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer och hälsa. 
Andelar i procent.
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grund och besvär tydligt. De som haft ett tjänstemanna 
yrke är i betydligt större grad befriade från allvarliga bes-
vär än vad de som haft ett arbetaryrke är. De som inte 
varit yrkesverksamma är den grupp som i minst utsträc-
kning är befriade från allvarliga besvär. 

Socioekonomiska  
förhållanden och hälsa
I undersökningen ställdes frågan ”Har det under det se-
naste året hänt att Du känt Dig ensam? Arton procent 
av kvinnorna och elva procent av männen uppger att de 
ofta eller mycket ofta känt sig ensamma.  
 Känslan av ensamhet samvarierar starkt med självskat-
tad hälsa och besvär. Av dem som aldrig under det senaste 
året känt sig ensamma är det 28 procent som skattar sin 
hälsa som utmärkt eller mycket god. Motsvarande siffra 
för dem som mycket ofta eller ofta känt sig ensamma 
är 7 procent. Faktorn ensamhetskänsla samvarierar även 
starkt med besvär. Av dem som aldrig känt sig ensamma 
är det 37 procent som varit befriade från allvarliga bes-
vär. Motsvarande siffra för dem som mycket ofta eller 
ofta känt sig ensamma är 8 procent. 
 I undersökningen ställdes också en fråga om stolthet. 
Frågan löd: ”Har Du under de senaste 3 månaderna up-
plevt att någon fått Dig att känna Dig stolt?” Svarsalter-
nativen var ”nej, aldrig”, ”ja, någon gång”, ”ja, flera 
gånger”.  Arton procent uppgav att de inte varit med om 
detta, 60 procent att de varit med om detta någon gång 
och 21 procent att de varit med om detta flera gånger.  
En något större andel kvinnor än män uppgav att de 
varit med om det flera gånger (22 resp. 18 %).
 Vi ser att det finns en stark samvariation mellan 
stolthet och allmän hälsa (figur 2). Av dem som flera 
gånger varit med om att någon fått dem att känna sig 
stolta är det 29 procent som skattar sin hälsa som ut-
märkt eller god. Motsvarande siffra bland dem som ald-
rig varit med om detta är 9 procent. (Se figur 2)
 Det framgår också att det finns ett samband mellan 

Figur 2. Stolthet och hälsa

Figur 1. Känslan av ensamhet och hälsa.
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stolthet och besvär. Dock tycks det avgörande vara om man varit 
med om att någon fått en att känna sig stolt eller ej och inte om 
det skett vid ett eller flera tillfällen. 
 I undersökningen ställdes en fråga om man under de senaste 
3 månaderna ”upplevt att någon gjort dig till åtlöje inför andra” 
och om man under de senaste 3 månaderna ”upplevt att någon 
kränkt din heder”. Svarsalternativen var i båda fallen ”nej, ald-
rig”, ”ja, någon gång” och ”ja, flera gånger”. Här har dels dessa 
båda frågor och dels svarsalternativen ”ja, någon gång” eller ja, 
flera gånger” slagits samman. Tolv procent har kränkts eller gjorts 
till åtlöje. Skillnaderna mellan könen är mycket små.
 Som framgår av figur 3 samvarierar ”kränkt-åtlöje” med 
självskattad hälsa och besvär. Det är nästan dubbelt så vanligt 
att man är befriad från allvarligare besvär om man inte kränkts 
eller förlöjligats. Det ligger i linje med tidigare studier som visar 
starka samband mellan att bli utsatt för förödmjukelse, förlöjli-
gad, kränkt och ohälsa och framförallt då psykisk ohälsa (Dahl-
gren & Starrin, 2004; Starrin, 2007). (Se figur 3) 
 I undersökningen ställdes även en fråga om man plötsligt 
skulle hamna i en oförutsedd situation där man på en vecka 
måste skaffa fram 20 000 kr. 19 procent uppgav att man skulle 
klara det. Men det är stora skillnader mellan könen. Medan 13 
procent av männen inte skulle kunna klara det, är det hela 22 
procent av kvinnorna som uppger att de inte skulle klara av det. 
Det är också stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän. 
Tjugosex procent av dem som varit arbetare skulle inte klara 
detta medan det endast är 8 procent av dem som varit tjän-
stemän som inte skulle klara det (visar sig i tabell).-
 Av figur 4 framgår att de som har kontantmarginal i större 
utsträckning skattar sin hälsa som utmärkt eller mycket god och 
i större utsträckning är befriade från allvarliga besvär jämfört 
med den som saknar kontantmarginal. Sambandet är i linje med 
tidigare forskning som visar att ekonomiska påfrestningar har en 
benägenhet att försämra människors hälsa. 

Figur 4. Kontantmarginal och hälsa

Figur 3. Kränkts-åtlöje och hälsa
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Känsla av sammanhang 
Bakgrundsförhållanden 
Den israeliske sociologen Aaron Antonovsky utvecklade 
på 80-talet sitt salutogena perspektiv (Antonovsky, 1991). 
I stället för att fråga varför människor blir sjuka intresse-
rade Antonovsky sig för frågan om vad det är som gör att 
människor trots allt håller sig friska. Han utvecklade sina 
tankar om vad han kallade generella motståndsresurser. 
Motståndsresurser kan vara av olika slag t.ex. socialt 
stöd, pengar, kunskap. Sammantaget bidrar motstånd-
sresurserna till det som Antonovsky benämner känsla av 
sammanhang och som i sin tur består av tre komponen-
ter, 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 utvecklade ett instrument bestående av 
en uppsättning frågor för att mäta känslan av samman-
hang. Frågebatteriet finns dels i en förkortad version 
med 13 frågor och dels i en längre version bestående av 
20 frågor. Vi har i denna studie använt oss av versionen 
med 13 frågor. 
 Varje fråga innehåller 7 svarsalternativ. Varje individs 
svar har summeras. Totalsumman kan bli 91. Högre 
värden motsvarar högre känsla av sammanhang. Genom-
snittssiffran för en hel befolkning brukar ligga på 66-67 
poäng.  I undersökningen om hälsa och välbefinnande i 
fem län (Liv & Hälsa 2004) som vände sig till personer i 
åldersgruppen 18-84 år var genomsnittsvärdet för Kasam 
för kvinnor 67 och för män 68. I figurerna 5a och 5b 
redovisas kasamvärdena i denna undersökning för olika 
åldersgrupper, totalt för kvinnor respektive män samt för 
gruppen som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. 
 Vad som är intressant att notera är att kasamvärdet på 
det hela taget stiger med stigande ålder. KASAM tender-
ar att vara högre i högre åldersgrupper. Det gäller fram 

Figur 5a. Ålder, känsla av sammanhang 
och självskattad hälsa, kvinnor. Liv & Hälsa 
2004.

Figur 5b.  Ålder,  känsla av sammanhang 
och självskattad hälsa, män. Liv & Hälsa 
2004.
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till åldersgruppen 70-74 år. Därefter håller sig värdet konstant.  I 
den yngsta åldersgruppen – 18-24 år – är skillnaden mellan kvin-
nor och män som störst. Vi kan också notera att kasamvärdet för 
de som skattar sin hälsa som mycket bra eller bra stiger i stort 
hela tiden med stigande ålder och ligger ett par enheter högre än 
för kvinnor och män i allmänhet. 
 Antonovsky antog att KASAM byggs upp under barn- och 
ungdomsåren och stabiliseras vid en ålder av ca 30 år. Efter det 
antog han att KASAM skulle vara relativt motståndskraftig mot 
förändringar. Data från Liv & Hälsa 2004 ger inget stöd för ett 
sådant antagande. 
 Resultaten från tidigare studier av sambanden mellan ålder 
och KASAM är motsägelsefulla.  I Lundbergs studie hade 
medelålders den bästa känslan av sammanhang och andelen 
med lägst KASAM fanns i åldersgruppen över 65 år (Lundberg, 
1998).
 I såväl Larsson och Kallenbergs (1996) svenska undersökning 
som i Due och Holsteins (1998) danska studie ökade emellertid 
KASAM med stigande ålder.  

Social bakgrund och kasam 
Kasamvärdet för hela undersökningsgruppen är drygt 71 vilket är 
högre än för en genomsnittspopulation. KASAM är något högre 
för män än för kvinnor, högre för högutbildade än för lågutbil-
dade, högre bland dem som varit egna företagare och tjänstemän 
i sitt yrkesverksamma liv jämfört med dem som varit arbetare 
eller inte varit yrkesverksam alls. (Se tabell 2)

KaSaM	
MedelvÄRde	
(KaSaM)

Social bakgrund

Totalt 71,6

Kön

Kvinna 70,7

Man 72,1

Ålder

80-84 år 71,5

85 år - 70,9

Utbildning

Folkskola 70,8

Realskola, Folkh. Skola, Yrkesskola 72,4

Gymnasium 72,3

Universitet/högskola 72,9

Annan utbildning 68,3

Yrkesgruppstillhörighet

Arbetare 70,6

Tjänsteman 71,9

Egen företagare 72,4

Har inte varit yrkesverksam 69,9

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer och kasam.
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KASAM och hälsa
Det finns en tydlig samvariation mellan KASAM och hälsa. Kasamvärdet minskar 
stegvis med sämre hälsa (figurerna 6 och 7) och med förekomsten av allvarliga besvär. 

Socioekonomiska förhållanden  
och KASAM
Det finns ett starkt samband mellan känslan av ensamhet och KASAM (figur 8) 
och stolthet och KASAM (figur 9).  Kasamvärdet stiger i takt med en minskning av 
ensamhetskänslan och en ökning av känslan av stolthet.

Figur 6. Självskattad hälsa och KASAM Figur 7. Befriad från allvarliga besvär och KASAM

Figur 8. Ensamhetskänsla och KASAM
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Figur 10. Kränkts/åtlöje och KASAM

Figur 11. Kontantmarginal och KASAM
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Vi kan av figur 10 se att kasamvärdet är betydligt lägre bland 
dem som kränkts eller gjorts till åtlöje under de senaste tre 
månaderna jämfört med dem som inte kränkts eller gjorts till 
åtlöje.  Kasamvärdet varierar också med avseende på om har 
kontantmarginal eller ej. Värdet på KASAM är högre bland 
dem som har kontantmarginal jämfört med dem som inte har 
kontantmarginal (figur 11). Samvariationen mellan KASAM 
och ekonomi ligger i linje med tidigare forskning som tyder på 
att ekonomiska påfrestningar gör att känslan av sammanhang 
minskar (Starrin, Jönsson & Rantakeisu, 2001). 

Sammanfattning
De två mått på hälsa som använts i den här studien visar att häl-
san inte är jämlikt fördelad.  Den varierar med avseende på såväl 
sociala bakgrundsförhållanden som andra sociala och ekono-
miska förhållanden.  Det finns en tydlig skillnad i kvinnors och 
mäns självskattade hälsa och besvär. Hälsan förefaller vara sämre 
bland kvinnor än bland män. Detta kan tyckas gåtfullt eftersom 
en betydligt större andel kvinnor än män överlever 80 års ålder 
och därmed lever längre än vad män gör. Det råder lite delade 
meningar om i vilken mån självrapporterad hälsa faktiskt refle-
kterar hälsan och i vilken mån självrapporteringen påverkas av 
normer för vad som är acceptabelt att erkänna d.v.s. i vilket mån 
kvinnor har lättare för att erkänna och samtala om sin egen hälsa 
än vad män har.
 Hälsan samvarierar också med förhållanden som har att göra 
med vad som faller under begrepp som social position, sam-
hällsställning och social status. Den självskattade hälsan tycks 
följa en social gradient som handlar om att ju högre social posi-
tion, samhällsställning och social status desto bättre hälsa. In-
dikatorer på detta i denna studie är att arbetare och lågutbildade  
i mindre grad skattar sin hälsa positivt och i mindre grad är be-
friade från allvarliga besvär jämfört med universitetsutbildade, 
tjänstemän och egna företagare. Sämst till i detta avseende finns 
de som inte varit yrkesverksamma. Detta ojämlikhetsmönster är 
i linje med studier genomförda av de engelska forskarna Michael 
Marmot (2005) och Richard Wilkinson (2006). Var människor 
är placerade på den sociala statusstegen tycks ha betydelse för 
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Figur 9. Känsla av stolthet och KASAM
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deras hälsa.  Ju högre status man har desto bättre hälsa och ju sämre status man har 
desto sämre hälsa. Hälsan följer således en tydlig social gradient. Marmot benämner 
denna gradient statussyndromet.  De som befinner sig längst ned på samhällsstegen 
har den sämsta hälsan. 
 Känslan av sammanhang uppvisar ett likartat mönster med social position, sam-
hällsställning och social status som den självskattade hälsan gör. Detta kan tolkas 
som att kasamvärdet är känsligt för de omständigheter och de villkor som männi-
skor lever under. 
 Förutom att KASAM och hälsa uppvisar en tydlig samband samvarierar de var för 
sig på ett likartat sätt med sociala och ekonomiska förhållanden. Ju bättre ekonomi 
desto bättre hälsa och desto högre känsla av sammanhang. Känner man sig ensam 
mår man sämre och desto lägre är känslan av sammanhang; om man får bekräftelse 
som leder till att man känner sig stolt och inte är utsatt för förödmjukelser mår man 
bättre och desto högre är känslan av sammanhang.  
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Bengt G Eriksson 

Blir värmlänningen 
visare med åren?

Att åldrandet kan vara en period av utveckling, nyorientering och över-
skridande av psykologiska gränser – i riktning mot vishet - är kärnan i 
den gerontologiska teorin om gerotranscendens. Inriktningen på det egna 
jaget och på det materiella minskar, samhörigheten med andra i tid och 
rum ökar. Undersökningen ger ett starkt stöd för slutsatsen att många 
äldre i Värmland utvecklas mot gerotranscendens. Också i jämförelse 
med tidigare studier visar vår undersökning klart högre värden. Värm-
länningen förefaller bli visare med åren.

Inledning
Vad åldrandet innebär, hur det ska förklaras och förstås har i alla tider upptagit 
såväl lekmän som forskare. Inom gerontologin, vetenskapen om åldrandet, har det 
under efterkrigstiden utvecklats olika förklaringsmodeller som gör anspråk på att ge 
en sammanhängande bild av åldrandet. I detta avsnitt inleder vi med att nämna de 
två mest inflytelserika av dessa, som en bakgrund till beskrivningen av den tredje 
och i det här sammanhanget mest intressanta, teorin om gerotranscendens. Denna, 

relativt nya teoretiska inriktning, beskrivs något mer ingående, för att ge underlag 
för redovisning av de frågor som i undersökningens ställts, härledda ur teorin om 
gerotranscendens.   
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Disengagemang eller aktivitet  
på äldre dar?
Två teorier har tidigare dominerat, disengagemangsteorin och aktivitetsteorin. 
Disengagemangsteorins grundläggande utgångspunkt är att åldrandet representerar 
en period då samhället och individen successivt avskiljer sig från varandra (Cum-
ming 1960). Det sker genom att individen gradvis vänder sig bort från samhället, 
minskar sin samhälleliga verksamhet och sin koncentration på det sociala. Samhället 
å sin sida underlättar och påskyndar denna utveckling, genom olika sociala mekan-
ismer av avskiljande, t ex genom pensioneringens avsked från arbetslivet. I enlighet 
med disengagemangsteorin sker detta inte mot den enskildes vilja, snarare är det  
kopplat till en känsla av välbehag och god livskvalitet. Att avskilja sig från samhället 
är uttryck för en genetiskt nedlagd och därmed ’naturlig’, önskvärd och naturbun-
den process. Åldrandets disengagemang är en process som återfinns i alla kulturer, 
om än den tar sig skiftande kulturbundna uttryck.
 Aktivitetsteorin vidareutvecklades delvis som en motreaktion mot disengage-
mangsteorin. Egentligen representerar den inte en fullständig teori, snarare ett per-
spektiv på åldrandet. Den bygger på ett grundläggande antagande, nämligen att in-
dividens livskvalitet optimeras under villkor som för den äldre innebär fortsatt hög 
aktivitet och omfattande interaktion med andra människor (Tornstam, 1994). Den 
åldrande individen har samma behov av att vara en aktiv, skapande och social varelse 
som den yngre och medelålders. Det innebär att förluster, till exempel av relationer, 
roller och aktiviteter, som kan följa i åldrandets spår, helst bör ersättas med nya. En 
god ålderdom blir liktydig med en aktiv ålderdom. Det sociala jaget, personligheten, 
deformeras eller, i värsta fall, utplånas om det ständiga sociala utbytet med om-

världen uteblir. Det gäller att fortsätta med fysiskt och psykiskt krävande uppgifter, 
att inte i förstone acceptera ålderdomen som en period av successiva förluster, en 
period då man behövs i allt mindre grad och i allt färre sammanhang. 

Gerotranscendens – utveckling 
mot delaktighet och integrering
Tornstam (1994, Odén, Svanborg & Tornstam, 1993) för fram åsikten att både dis-
engagemangsteorin och aktivitetsperspektivet saknar förmåga att tillfredsställande 
förklara åldrandet. Han efterfrågar en förklaringsmodell som i högre grad tar sin 
utgångspunkt i de äldre själva och deras upplevelse av åldrandet.
 Teorin om gerotranscendens representerar ett sådant synsätt. Den bygger på att 
människan under sitt livslopp – och speciellt under den senare delen, ålderdomen 
–  utvecklar förmågan att överskrida olika psykologiska gränser, förmågan till tran-
scendens. Rent generellt innebär denna tilltagande tendens till transcendens att in-
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dividens inriktning på sig själv, sin tillvaro och sina villkor (ego-centrism), ger vika 
för ett tilltagande intresse för andra människor, andra rum och andra tider. Gränserna 
– mellan personen ifråga och andra, mellan nutid, dåtid och framtid, mellan män-
niska och natur – tunnas ut och blir allt mindre viktiga. Med hänvisning till Zen-
buddhistisk tankegång menar Tornstam (1994) att processen mot gerotranscendens 
innebär att alltmer känna sig som del av en större helhet. Dels i tiden – man känner 
en samhörighet med tidigare generationer, men ser sig också själv som tillhörig en 
generation vilken kommer att följas av senare släktled. Dels i rummet – man blir en 
integrerad del i ett socialt sammanhang. Utvecklingen mot gerotranscendens sker 
mot bakgrund av alla de erfarenheter som individen gjort under sitt tidigare liv. 
Det innebär också att den gestaltar sig på skilda sätt i olika kulturer och tidsepoker, 
även om grunddragen är universella. Samhällsspecifika förhållanden, t ex i form 
av socialpolitiska interventioner gentemot gruppen äldre, kan således påskynda 
eller bromsa utvecklingen mot gerotranscendens. 
 Tornstam sammanfattar och konkretiserar de förändringar som han menar sam-
manhänger med en utveckling mot gerotranscendens på följande sätt: ”Den mog-
nad och visdom som i bästa fall åtföljer åldrandet kan beskrivas som en förändring 
i hela livsperspektivet, från ett materiellt och rationellt synsätt till ett mer kosmiskt 
och transcendent sådant. Den förändring i livsperspektivet i riktning mot den gero-
transcendens vi talar om antogs, som ett första förslag, kunna innefatta följande 
perspektivförskjutningar

- en ökande känsla av samhörighet med världsalltet
-  en omdefiniering av tids-, rums- och objektuppfattningarna
-  en omdefinition av förhållandet mellan liv och död samt en minskande  
 rädsla för döden
-  en ökande känsla av samhörighet med tidigare och kommande generationer
-  ett minskande intresse för ytliga sociala relationer
-  ett minskande intresse för materiella ting
-  en minskande grad av självcentrering
-  mer tid utnyttjad för ’meditation’ och ’stilla stunder’ ”  
 (Tornstam, 2005 a, s. 291).

Tornstam påpekar också att samhällsspecifika sociala konstruktioner knutna till syn-
en på åldrandet kan bidra till att tolka och misstolka gerotranscendensens konkreta 
yttringar. Förändringen i riktning mot ökad gerotranscendens innebär inte med 
automatik att individen vänder sig alltmer från samhället – så som disengagemang-
steorin postulerar. Däremot medför den att vissa av de kännetecken som brukar för-
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knippas med en aktiv och samhällstillvänd livsstil tillmäts ett successivt minskande 
värde. Förändringen kan därför av omgivningen felaktigt tolkas som uttryck för 
en vilja att lösriva sig från det den sociala omgivningen och från samhället i stort. 
Snarare markerar den en utveckling mot en fullt integrerad självbild, en form av 
avklarnad vishet, att jämföra med Erik H Erikssons (1985) teori om individens 
personlighetsutveckling. Det åttonde och sista utvecklingssteget i denna utveckling 
benämner Eriksson ’ego-integrity’, karakteriserat av visdom. ”Och,” skriver Torns-
tam, ”jag definierar visdom som gerotranscendens”  (Odén, Svanborg & Tornstam, 
1993. s.234).

Gerotranscendensens dimensioner
Tornstam (2005 a) pekar på tre olika huvuddimensioner i utvecklingen mot gero-
transcendens. Det handlar om inställningen till tillvaron i sin helhet - ’den kosmiska 
dimensionen’, synen på sig själv – ’jagdimensionen’, samt förhållandet till andra 
– ’personliga och sociala relationer’ Det är kanske främst inom den kosmiska dimen-
sionen som inslaget av överskridande eller transcendens blir som mest tydligt; som 
exempel kan gränserna mellan det förgångna och nuet överskridas – barndomen 
framträder tydligare och blir levande på ett annat sätt än tidigare. Därmed knyts 
också ett närmare förhållande till tidigare generationer och den enskilde ser sig mera 
som del i ett släktled än som enastående och unik individ. Ytterligare ett exempel 
på innehållet i den kosmiska dimensionen kan vara att värderingen av vad som är 
positivt och viktigt i livet förändras – små och vardagliga glädjeämnen blir viktigare 
än tidigare, man ser det stora i det lilla.
 Jagdimensionen innebär bland annat att man mer än tidigare erkänner de olika 
sidorna inom sig själv, man blir mindre ego-centrerad och mera inriktad på att se 
andras svårigheter och behov. Den dimension som inriktas mot personliga och so-
ciala relationer innefattar en större urskillning när det gäller umgänget med andra 
– de sociala relationer som verkligen betyder något håller man kvar. Behovet av att 
spela olika roller och i vissa situationer ’hålla masken’ minskar, liksom tendensen att 
alltid ha svar på svåra frågor, att alltid veta vad som är rätt och bäst. Toleransen mot 
andra ökar, liksom distansen till det egna jaget. 

Två nordiska undersökningar
Teorin om gerotranscendens är som framgått alltjämt under utveckling och prövn-
ing. Det har bland annat skett genom två större nordiska undersökningar, en dansk 
och en svensk (Tornstam, 2005 b). I den danska undersökningen, genomförd år 
1990 (Tornstam, 1994), besvarade 818 personer i åldrarna sjuttiofyra år och äldre 
ett enkätformulär med tio påståenden om situationen nu i jämförelse med då man 

Joan Eriksson har efter makens död 
utvecklat Erik H Erikssons teori om livs-
cykelns stadier med ett nionde stadium 
som också innefattar gerotranscendens 
(Eriksson, 1997/2004). Tornstam (2005 
b) argumenterar för att det föreligger 
avgörande skillnader mellan Erikssons 
livsstadieteori och teorin om gerotran-
scendens – medan den förra ser åldran-
det främst som en tillbakablickande pe-
riod av integration av det tidigare livets 
beståndsdelar innebär gerotranscendens 
en utveckling och omdefinition, ett nytt 
sätt att förhålla sig till livet.
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var femtio år gammal. (Samma tio påståenden har för övrigt används såväl i en sven-
sk nationell undersökning – se nedan - som i den undersökning som denna rapport 
redovisar, vilket möjliggör jämförelser.) Svaren visar genomgående på förändringar i 
sådana avseenden som kan anses mäta aspekter av gerotranscendens. Så instämmer 
tre fjärdedelar av de svarande i påståendet ”Idag betyder materiella ting mindre än 
de gjorde då jag var 50”, medan hälften upplever en större samhörighet med både 
tidigare och kommande generationer än då de var 50. Lägst andel instämmande 
svar (ca en tredjedel) får påståendena ”Idag upplever jag oftare en närvaro av män-
niskor, även om de befinner sig någon annanstans” och ”idag känner jag en större 
samhörighet med universum än då jag var 50”.
 I en svensk undersökning besvarade 1771 personer i åldrarna sextiofem till et-
thundrafyra år (Tornstam, 2003) samma tio påståenden. På något undantag när 
visar denna undersökning en högre andel instämmande svar i jämförelse med en 
danska ovan. Annorlunda uttryckt, den svenska undersökningen visar en högre grad 
av gerotranscendens än den danska elva år tidigare. Skillnaderna är inte dramatiska 
men tendensen ändå tydlig. 

Andra undersökningar om  
gerotranscendens
Teorin om gerotranscendens har inte fått stå helt oemotsagd. Solem (1995) pekar 
på att medan Tornstam vänder sig emot det traditionella och kvantifierande metod-
tänkande som är förhärskande bland gerontologer och förespråkar en fenomenolo-
gisk  utgångspunkt, använder han själv i stor utsträckning just de metoder han kri-
tiserar, för att verifiera sin teori.  Speciellt två aspekter av teorin ifrågasätts av Solem, 
gerotranscendensens universella natur och tankarna om kosmisk transcendens. På 
basis av egen empiri och resultat från Tornstams undersökningar menar Solem att 
ökande grad av kosmisk transcendens inte tycks kunna relateras till levnadsålder 
– istället kan den variera t ex i relation till tidens strömningar. Ett ökat intresse för 
fördjupade sociala kontakter med stigande ålder kan däremot konstateras. Solem 
avvisar inte teorin om gerotranscendendens, utan menar att den mycket väl kan 
gälla för en del av de äldre. Han efterlyser mer av socialgerontologiska teorier som 
stämmer in på vissa grupper, utan att för den skull ha anspråk på att gälla alla äldre 
(’middle-range theories’). Teorier som bygger på ett samspel mellan yttre (samhäl-
leliga) och inre (personbundna) faktorer.
 För att utröna eventuella konsekvenser av att introducera teorin om gerontran-
scendens genomförde Tornstam (1996) en interventionsstudie bland personal inom 
äldreomsorgen. Sex månader efter att de anställda fått kännedom om teorin mättes 
deras förståelse av och syn på dess eventuella konsekvens för dem själva och deras 

Fenomenologin utgår från kvalitativa 
data och söker fånga verkligheten så 
som den omedelbart och oreflekterat 
upplevs av den enskilde.



86

påSTående	
andel	SvaRande	
SOM	InSTÄMMeR

Idag betyder materiella ting mindre än de gjorde då jag 
var 50.

88 (81)

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

89 (68)

Idag tar jag mig själv mindre högtidligt än tidigare. 91 (73)

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

76 (65)

Idag upplever jag i högre grad hur litet det enskilda män-
niskolivet betyder, jämfört med livet som fortsätter.

83 (52)

Idag är jag mindre intresserad av ytliga sociala kontakter. 83 (71)

Idag upplever jag en större samhörighet med både tidig-
are och kommande generationer, än då jag var 50.

75  (57)

Idag upplever jag att gränsen mellan dåtid och nutid 
försvinner.

66 (52)

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

59  (36)

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

45  (28)

arbete. Så stor andel som 72 % ansåg att teorin stämde överens med verkligheten 
inom äldreomsorgen. En tredjedel svarade att de ändrat sitt sätt att arbeta i enlighet 
med teorin. Det kunde t ex innebära att man ”börjat acceptera att man själv och 
de gamla som man vårdade kanske levde i olika världar, och att man numera und-
vek att försöka tvinga på vårdtagarna sin egen uppfattning om aktiviteter och an-
nat” (Tornstam, 2005 a, s. 302). Knappt hälften av deltagarna upplevde minskande 
skuldkänslor i relation till sin egen otillräcklighet i arbetet. Resultaten indikerar att 
omsorgspersonalens kunskap om teorin om gerotranscendens påverkar såväl deras 
självbild som, i viss mån, deras sätt att arbeta med äldre. Teorins utgångspunkter får 
ett starkt empiriskt stöd bland de anställda i denna undersökning.

Gerotranscen-
dens och de äldre 
i Värmland
I undersökningen fick de svarande ta 
ställning till om de instämmer eller 
inte instämmer i tio påståenden som 
avser olika aspekter av begreppet gero-
transcendens. Nedan redovisas den 
totala andelen instämmande svar.
 Svaren visar på flera tydliga tendens-
er. Det mest slående är att en så stor 
andel av de svarande instämmer i des-
sa tio påståenden. För sju påståenden 
instämmer mer än tre fjärdedelar av 
de svarande. För endast ett påstående 
är andelen som instämmer under hälf-
ten. Svaren visar vidare att andelen 
’instämmare’ genomgående är mar-
kant större än i den nationella svenska 
undersökningen femton år tidigare. 
En skillnad som kan ges olika tolkn-
ingar. Tidsfaktorn skulle kunna tyda 
på att graden av gerotranscendens i 
befolkningen ökar över tid. En rums-
lig faktor skulle kunna tolkas som att 
Värmland uppvisar en befolkning 
som i högre grad än för landet som 

Tabell 1: Andel svarande, i procent, som 
instämmer i tio påståenden om gerotran-
scendens. (Inom parentes redovisas mots-
varande resultat från en svensk nationell 
undersökning 2001, med 1771 svarande.) 
Den svenska nationella undersökningen 
omfattade i och för sig personer i åldrar-
na 65 år och äldre. I de jämförelsetal som 
åberopas i tabell 1 ingår dock endast per-
soner som var 74 år och äldre. Tornstam 
(2005 a) redovisar data från undersöknin-
gar som omfattar personer i åldrarna  20 
år och äldre som tyder på att i varje fall 
den kosmiska dimensionen av gerotran-
scendens ökar med ålder, generellt sett. 
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helhet känner igen sig i påståenden som mäter grad av gerotranscendens. Båda dessa 
förklaringsgrunder kan för övrigt också åberopas i en jämförelse där också den tidi-
gare nämnda danska undersökningen inkluderas. En rumslig förklaringsgrund kan 
också anses rimma väl med övriga resultat i denna studie, som genomgående visar 
att de äldre i Värmland har en god livssituation i olika avseenden (se tabell 1).
 Ytterligare en faktor kan tänkas förklara skillnaderna. De tidigare undersöknin-
garna vände sig till personer i åldrarna 74 år och äldre, medan vår studie omfattar 
personer 80 år och äldre. Det kan alltså tänkas att graden av gerotranscendens ökar 
med åldern och att de tillfrågade värmlänningarna därför redovisar en större andel 
instämmande svar. Det kan därför vara av intresse att studera eventuella skillnader 
mellan de två åldersgrupper som vi här kan skilja mellan – 80-84 år, respektive 85 år 
och äldre.
 Tabell 2 visar genomgående 
på små skillnader mellan ålders-
grupperna i undersökningen, 
något som inte tyder på att 
utvecklingen mot gerotranscen-
dens på något dramatiskt sätt 
skulle accelerera med åldern. 
De skillnader som kan konstat-
eras rör främst den kosmiska di-
mensionen, genom att tidsliga 
och rumsliga gränser överskrids. 
Ett resultat som för övrigt stäm-

mer väl med undersökningar 
bland personer i åldrarna 20 år 
och äldre (Tornstam 2005 a). 
Där visar det sig att graden av 
kosmisk gerotranscendens ökar 
kontinuerligt, i varje fall upp till 
80-85-årsåldern. 
 I samma analys visar Torns-
tam att graden av kosmisk transcendens skiljer sig åt mellan kvinnor och män, en 
skillnad som minskar för att helt upphöra i sextioårsåldern. Hur ser då könsskillnad-
erna ut i vår undersökning? En sammanställning över de fyra påståenden med den 
största skillnaden mellan kvinnors och mäns svar får illustrera.

Tabell 2. Andel svarande, i procent, 
som instämmer i några påståenden 
om gerotranscendens, i åldrarna 80-
84 respektive 85 år och äldre. I tabel-
len redovisas tre påståenden där skill-
naden är störst, samt tre påståenden 
där skillnaden mellan åldersgrupperna 
är minst.

påSTående	

SKIllnad	I 80-84	åR
85	O	

ÄldRe
%-en-
HeTeR

Idag upplever jag att gränsen mellan dåtid och 
nutid försvinner.

62 72 10

Idag upplever jag oftare en närvaro av män-
niskor, även om de befinner sig någon annan-
stans.

56 62 6

Idag betyder materiella ting mindre än de gjord 
då jag var 50.

86 91 5

Idag tar jag mig själv mindre högtidligt än ti-
digare.

91 91 0

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

75 76 1

Idag är jag mindre intresserad av ytliga sociala 
kontakter.

82 83 1

andel	SvaRande	SOM	InSTÄMMeR
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I Tornstams redovisning framgår att 
män visar en fallande grad av kosmisk 
gerotranscendens i åldrarna över 80 år, 
medan den för kvinnorna planar ut på en 
hög nivå. Författaren resonerar om olika 
tolkningar av dessa resultat (Tornstam, 
2005 a, s.301-302).

Tabellen visar framförallt på tre förhållanden. För det första, att skillnaderna i grad 
av gerotranscendens mellan män och kvinnor i denna undersökning genomgående 
är små. För det andra att de skillnader som ändå kan konstateras går i olika riktning. 
I två fall visar de manliga svaren en högre grad av instämmande, i två fall gäller 
det motsatta. För det tredje att de två svar som uppvisar den största skillnaden rör 
dimensionen kosmisk transcendens. För samtliga påståenden utom det första lig-

ger skillnaderna inom den statistiska felmarginalen, varför svaren bör tolkas med 
försiktighet. Konklusionen bör vara att några belagda skillnader mellan kvinnor och 
män när det gäller gerotranscendens knappast kan konstateras i denna undersökn-
ing. Något som stämmer relativt väl med Tornstams (a a) analyser, för just dessa 
åldersgrupper.

Sammanfattning
Teorin om gerotranscendens gör gällande att vuxenlivet – och speciellt ålderdomen 
– kan innebära en period av omorientering, omvärdering och utveckling. I första 
hand innebär denna förändring att fokus flyttas från det egna jaget, mot ökad upp-
märksamhet på andra människor, andra tider och andra platser. Därvid överskrids 
– transcenderas – olika gränser, bland annat i tid och rum. Förklaringsvärdet hos 
teorin om geotranscendens prövas i denna undersökning genom att de svarande fått 
instämma eller inte instämma i tio olika påståenden som tillvaratar olika aspekter på 

Tabell 3. Andel kvinnor och män, i pro-
cent, som instämmer i några påståenden   
-om gerotranscendens. I tabellen redovi-
sas de fyra påståenden där skillnaden 
mellan könen är störst.

påSTående	

SKIllnad	I KvInnOR MÄn %-enHeTeR

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

42 51 9

Idag upplever jag en större samhörighet med både tidig-
are och kommande generationer, än då jag var 50.

73 78 5

Idag kan jag känna att gränsen mellan liv och död är min-
dre markant än då jag var 50.

91 87 4

Idag är jag mindre intresserad av ytliga sociala kontakter. 84 80 4

andel	SvaRande	OM	InSTÄMMeR
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utvecklingen mot gerotranscendens.
 Svaren visar genomgående en hög eller mycket hög grad av instämmande. Be-
greppet gerotranscendens, som det kunnat undersökas i denna studie, förefaller 
således överensstämma väl med den bild äldre i Värmland, generellt sett, har av 
sin livssituation. I jämförelse med tidigare nationella svenska och danska undersök-
ningar ligger andelen instämmande svar på de olika påståendena markant högre i 
denna studie. Olika tänkbara förklaringar härtill diskuteras, såsom att de svarande i 
denna undersökning geografiskt skiljer sig från andra undersökningsgrupper eller att 
nivån av gerotranscendens generellt är högre nu än bland motsvarande åldersgrup-
per för tio, femton år sedan . Graden av gerotranscendens kan betraktas som mått 
på livskvalitet och generell livstillfredsställelse. I den bemärkelsen rimmar resultaten 
väl med övriga resultat i studien. Skillnaderna mellan svarande i åldrarna 80-84 år 
och de som är 85 och äldre är ganska marginella. Detsamma gäller skillnader mellan 
kvinnor och män.
 Lars Tornstam, den svenske gerontolog som främst utvecklat teorin, definierar 
visdom som gerotranscendens. I hans efterföljd kan vi med stöd av undersökningens 
resultat när det gäller gerotranscendens hävda att värmländska kvinnor och män 
onekligen förefaller bli visare med åren.
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Sammanfattning
– En tredjedel av kvinnorna avstår ofta eller ganska ofta från att gå ut av rädsla att  
 bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.
– 38 procent av kvinnorna och 19 procent av männen uppger att de någon gång  
 eller ganska ofta avstått från att öppna dörren om de inte vet vem som ringer 
 eller knackar på dörren.
– Endast ett fåtal personer har uppgett att de har råkat ut för stöld eller skade- 
 görelse i hemmet under det senaste året och ingen uppger att de har blivit 
 avsiktligt utsatt för våld eller misshandel.

Inledning
Kontroll över den egna situationen och trygghet mot oförutsedda och oönskade 
ingrepp i tillvaron är en viktig välfärdsdimension i livets alla skeenden. Sett ur ett 
välfärdsperspektiv är trygghetsförlust och uppbrott ett generellt välfärdsproblem. 
Det kan exempelvis gälla de äldres ekonomiska situation, boendet, förlusten av delar 
av det sociala nätverket, hälsoförlusten och för bestående funktionsnedsättningar 
och fritidsvanor.
 I massmedia möts vi ofta av rapporter om våld och andra övergrepp. Detta är 

något som påverkar oss i en eller annan form. I värsta fall kan det leda till att vi inte 
vågar gå ut av rädsla för att bli överfallna eller bestulna. Tidigare undersökningar 
visar att äldre personer, sedan 1970-talet, upplever en stor oro för kriminalitet, sam-
tidigt som de faktiska riskerna för att råka ut för händelserna är relativt små. Det 
grundläggande välfärdsproblemet är här inte de faktiska händelserna utan den sub-

Lisa Brunzell 

Trygghet bland 
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jektiva otryggheten som kriminaliteten, vilken i huvudsak drabbar yngre personer, 
skapar hos de äldre (SCB, 2006).
 Äldre personer är mer sårbara när de utsätts för brott. Med åldern blir den fysk-
iska förmågan nedsatt, vilket kan innebära svårigheter att snabbt komma undan 
eller försvara sig vid fara. Risken för allvarliga fysiska skador vid brott är högre hos 
äldre personer än unga och friska personer. Sämre ekonomi, boende i socialt utsatta 
områden, isolering och färre bekanta att vända sig till när man får problem är också 
faktorer som har betydelse när det gäller att gå ut ensam.
 I litteraturen beskrivs olika typer av våld och övergrepp. Detta beror på var våld 
och övergrepp äger rum och vem som är förövare. Man skiljer på våld och övergrepp 
från utomstående, mot närstående och övergrepp inom vård och omsorg. När det 
gäller övergrepp från utomstående visar det sig att äldre människor är mindre utsatta 
än andra för våld på gator och torg där förövaren är okänd för offret. Våld av denna 
typ kan vara väskryckning, stöld i bostaden eller på annan plats och misshandel. 
Våld mot närstående är ett allvarligt och dolt problem och kan förekomma inom 
familjen eller inom den närmsta bekantskapskretsen. Här delar man in våldet i flera 
olika kategorier; fysisk misshandel, psykisk misshandel, försummelse (exempelvis 
vanvård, felaktig medicinering) sexuellt utnyttjande och ekonomiskt utnyttjande. 
Våld och övergrepp inom vård och omsorg kan ske på olika sätt. Offret som utsätts 
kan både vara personal, den äldre vårdtagaren eller att våld och övergrepp förekom-
mer mellan vårdtagarna (Brottsofferjourernas Riksförbund, 2006).

Resultat trygghetsfrågor
I denna studie vet man inte om de personer, som blivit utsatta för våld eller över-

grepp, har blivit utsatta av en ökänd eller känd förövare eller om det skett inom vård 
och omsorg. Man vet inte heller var händelsen skett. Anledningen till detta är att 
frågorna inte ställts på detta sätt. 

Avstå från att gå ut
Dubbelt så många kvinnor som män avstår ganska ofta eller mycket ofta från att 
gå ut av rädsla att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Andelen kvin-
nor motsvarar 35 procent och männen motsvarar 17 procent. Personer som bor 
ensamma, utan sambo, make eller maka och personer som bor i flerfamiljshus eller 
lägenhet avstår också i större utsträckning att går ut (se figur 1).
 Jämför man detta med statistik från polisen där målsäganden är 80 år eller äldre, 
finner man att ett fåtal personer blivit utsatta för misshandel inom- och utomhus 
och att ett drygt tiotal personer blivit utsatta för olaga hot eller ofredande under 
år 2006 (Polismyndigheten i Värmland, 2006). Ytterligare jämförelse kan göras 
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med resultat från befolkningsenkäten ”Värmlänningar-
nas liv och hälsa 2004”. Jämförelserna visar att personer i 
åldersgruppen 80-84 år avstår i större utsträckning från att 
gå ut nu jämfört med år 2004. För kvinnorna hade siffran 
ökat från 29 procent till 37 procent och för männen från 
14 till 17 procent (Kalander Blomqvist & Jansson, 2005). 

Utsatt för stöld eller 
skadegörelse i hemmet
Två procent av hela undersökningsgruppen uppger att de 
blivit utsatta för stöld eller skadegörelse i hemmet de senaste 
12 månaderna.
 Enligt polisens statistik för år 2006 har totalt knappt fem 
procent utsatts för inbrott i bostad och knappt två procent 
utsatts för skadegörelse. Cirka fem procent har anmält in-
brott i bostaden.

Utsatt för avsiktligt våld
eller misshandel
I denna studie uppger ingen person att de blivit utsatta för 
avsiktligt våld eller misshandel inom de senaste 12 månaderna. 
 I Värmlänningarnas Liv och Hälsa, 2004 uppger gruppen 
80-84 år att knappt en procent har blivit utsatta för avsiktligt 
våld. Motsvarande siffra för hela befolkningen (18-84 år) är 

cirka två procent. Högst andel är det i åldergruppen 18-34 
år. Knappt fem procent uppger här att de blivit utsatta för 
avsiktligt våld eller misshandel.

Avstått från att öppna 
ytterdörren 
13 procent uppger att de aldrig öppnar dörren om de inte 
vet vem som knackar eller ringer på dörren, av rädsla att bli 
ofredade. Dubbelt så många kvinnor som män har svarat att 
de någon gång, eller ganska ofta avstått från att öppna dör-
ren, om de inte vet vem som knackar på. Detta motsvarar 38 
respektive 19 procent (se figur 2). Det är också vanligare att 
man avstår från att öppna dörren för okända personer om 
man bor i flerfamiljshus eller lägenhet till skillnad mot om 

Figur 1. Kvinnor respektive män som avstår att gå ut, ganska 
ofta eller mycket ofta, på grund av rädsla. Andel i procent.

Figur 2.Kvinnor respektive män som avstått från att öppna sin 
ytterdörr, ganska ofta eller mycket ofta, på grund av rädsla 
för att bli ofredad. Andel i procent.
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man bor i radhus eller villa.
 Dessa uppgifter visar samma mönster som i SCB: s rapport om äldres levnads-
förhållanden. När det gäller oro för att bli utsatt för våld är det gruppen 80-84 år 
som är mest oroliga, drygt 25 procent. Ensamstående, arbetare och män är de grup-
per av den äldre befolkningen som känner mest oro. De som är mest oroliga för 
inbrott eller skadegörelse i bostaden är befolkningen i åldergruppen 45-74 år. Lägst 
orosnivå finns i den yngsta och äldsta åldersgruppen (SCB, 2006).

Diskussion
Studien visar att gruppen 80 år och äldre uppger en stor otrygghet när det gäller att 
gå ut och även att de avstår att öppna dörren om de inte vet vem som knackar eller 
ringer på dörren. Samtidigt visar resultaten att det är endast ett fåtal personer som 
har råkat ut för ofredande, skadegörelse eller stöld. 
 Den grupp i samhället som råkar ut för mest hot eller våldsbrott är åldersgrup-
pen 20-29 år. 13-14 procent i denna åldersgrupp utsätts årligen för våld eller hot. 
Denna andel sjunker sedan till enbart någon procent i åldrarna 65 år och äldre. 
Detta innebär att ungdomarna drabbas i ungefär 10 gånger så stor utsträckning som 
de åldrarna över 65 år.
 Massmedias roll har en stor betydelse när det gäller att känna otrygghet. När en-
skilda våldshändelser beskrivs i media leder det helt naturligt att många människor 
blir rädda. Man kanske identifierar sig med offret, det som kan hända andra kan 
också hända mig… 
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Sammanfattning
• Vanligaste aktiviteten bland 80 år och äldre är att titta på TV och lyssna på radio
• Två tredjedelar motionerar lätt
• Bland 85 år och äldre avtar fritidsaktiviteterna
• Nästan var tionde man mellan 80-84 år använder dator regelbundet

Bakgrund
Fri tid kan ses som den tid som kan användas till sådant som vi själva vill, men 
inte är tvingade att göra. Det är den tid som finns kvar då alla, för vår försörjning 
och överlevnad nödvändiga sysslor, är avklarade. Hit kan räknas att sova, äta, sköta 
den personliga hygienen och hushållet. För många ingår även förvärvsarbete och 
barntillsyn. För att den fria tiden ska bli fritid krävs att den fylls med någon aktivi-
tet som skänker en personlig tillfredsställelse och utgör nödvändig rekreation inför 
vardagslivet (SCB, 2004).
 Möjligheten att utnyttja den fria tiden utgör en väsentlig del av vår välfärd och är 
en viktig del av samhällsekonomin. Många fritidsaktiviteter utvecklas och förändras 
under livsloppet, men kvarstår ändå och kan förstärkas i högre åldrar. Det är dock 

ovanligt att utveckla nya intressen i de högre åldrarna (Häggblom & Kronlöf, 2007). 
 Demenssjukdomar är utbredda bland den äldre befolkningen framförallt bland 
personer över 80 år. Tio procent av denna åldersgrupp beräknas vara drabbad av 
sjukdomen. En studie visar att det går att förebygga insjuknandet i demenssjuk-
domar. Genom att ägna sig åt två eller flera fritidsaktiviteter kan man i vissa fall 
halvera risken för demensutveckling (Fratiglioni & von Strauss, 2007).

Eira Erlingson och Lisa Brunzell 

Fritidsaktiviteter  
bland äldre personer
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Resultat från studien
I enkäten ställdes frågan ”I vilken uträckning gör Du följande aktiviteter?”. Ett antal 
olika exempel gavs och figur 1, visar de sex vanligaste aktiviteterna fördelat på kvin-
nor och män samt åldersgrupper. Att se på TV och lyssna på radio är den vanligaste 
aktiviteten. Näst vanligaste är att läsa tidningar eller böcker. Skillnaden mellan kvin-
nor och män är liten. Kvinnor löser dock oftare korsord och männen motionerar lätt 
i något större utsträckning.

Om man delar in kvinnor och 
män i åldersgrupper 80-84 år 
och 85 år och äldre finner man 
att antalet aktiviteter som de 
utövar ganska ofta eller mycket 
ofta avtar med stigande ålder. 
För kvinnor minskar aktiv-
iteterna mer markant, speciellt 
när det gäller att utöva lättare 
motion och musiklyssnande. 
Andelen kvinnor som utövar 
lättare motion minskar från 
72 procent till 48 procent och 
musiklyssnandet minskar från 

73 procent till 47 procent. För männen är minskningen mer jämt fördelad över de 
olika aktiviteterna (se tabell 1).
 Nästan hälften, 45 procent, ägnar sig åt utevistelse, utflykter och resor. Dessa 

aktiviteter är vanligare bland kvinnor men minskar med stigande ålder både bland 
kvinnor och bland män. Övriga aktiviteter som utövas ganska ofta eller mycket ofta 
är följande; handarbete eller hantverk 30 procent, föreningsliv 22 procent, följt av 
religiösa aktiviteter och att sjunga eller spela ett instrument, omkring 10 procent.
 Det ställdes även en fråga om man använde sig av dator. Knappt 10 procent av 
männen i åldern 80-84 år använder dator regelbundet. Motsvarande siffra för kvin-
nor i samma åldersgrupp är 4 procent.
 Resultaten visar att så kallade ”gruppaktiviteter”, saker man gör tillsammans med 
andra, är vanligare i städer än på landsbygd. Även kulturella aktiviteter är mer van-
ligt i städer och större tätorter.

Diskussion 
Antalet och formen av fritidsaktiviteter skiljer sig åt bland män och kvinnor samt 
bland de olika åldersgrupperna. Att fritidsaktiviteterna avtar med stigande ålder kan 

åldeR 80-84	åR 85+

Kön KvInnOR MÄn KvInnOR 		MÄn

TV/radio 96 92 85 89

Läsa 92 88 77 87

Umgås 73 62 65 61

Lätt motion 72 76 48 68

Lyssna på musik 73 57 47 56

Korsord 64 47 54 46

Tabell 1. Vanligaste aktiviteterna för- 
delat på kvinnor och män samt ålders-
grupperna 80-84 år, 85 år och äldre. 
Andelar i procent.
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bero på syn- och hörselnedsättningar, minskad rörelseförmåga eller sjukdom
 En stor del av undersökningsgruppen tittar på TV och lyssnar på radio. Önskvärt 
vore att utöka programutbud för målgruppen med aktiverande och stimulerande 
program med stor variation. Den äldre målgruppen i dagens samhälle är mer het-
erogen än andra åldersgrupper och därför behövs ett bredare utbud på inriktningen 
av programmen. 
 Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan och välbefinnandet ökar alltmer. 
Via TV har man även möjlighet till en stor spridning av bland annat hälsobudskap. 
 Med tanke på att andelen personer som använde dator i sitt yrkesverksamma liv 
inte var så hög, är det ändå upp till en femtedel i vissa grupper som nu använder den 
regelbundet. Datorn kan också vara ett hjälpmedel för att skaffa information och att 
hålla sig uppdaterad om sin omvärld.
 En femtedel av gruppen uppger att de är föreningsaktiva. Det är viktigt att delta 
i olika aktiviteter och ha flera fritidsintressen för att behålla en god hälsa högre upp i 
åldrarna. I en studie från Göteborgs universitet har man funnit att de personer som 
har många intressen också skattar sin hälsa som bättre. De har mindre problem med 
vardagliga sysslor i hemmet och med att förflytta sig utomhus, än de som har färre 
intressen. 
 Glädjande är att de flesta av våra äldre anger att de har ett flertal fritidsaktiviteter 
förutom att titta på TV eller lyssna på radio. Då det har visat sig att demenssjuk-
domar kan förebyggas med ett aktivt liv kan ett insjuknande förhindras eller skjutas 
upp vilket innebär en stor vinst för både individ och samhälle, inte minst med tanke 
på den ökande andelen äldre i befolkningen (Fratiglioni & von Strauss, 2007).
 De äldsta i samhället, över 85 år, är ofta intresserade av sociala och kulturella ak-

tiviteter. Dessa aktiviteter leder till ökad tillfredställelse i livet, men är inte mer än en 
del av vad som krävs för den totala tillfredställelsen. Gruppaktiviteter visar sig ge ett 
ökat engagemang. Dels upplevs en ”känsla av sammanhang” med en skaparkraft och 
en möjlighet att lära men också en ”känsla av omvandling” med reflektion, adap-
tion och personlig sammanfattning vilket bidrar till ökad livskvalitet. När det gäller 
tillgång till gruppaktiviteter är det av naturliga skäl skillnad om man bor i städer 
eller på landsbygd (Nilsson, 2006). Genom att göra aktiviteter mer tillgängliga och 
erbjuda resurser för att underlätta deltagande för äldre kan både hälsovinster och 
samhällsekonomiska vinster göras.
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Christina Sällström 

Äldres behov av 
stöd och hjälp

• En majoritet av äldre i Värmland har så god hälsa att man inte behövt 
 uppsöka slutna vården de senaste tre månaderna
• Av de äldre som har stöd och hjälp av hemtjänsten anser en majoritet att den 
 är tillräcklig
• Den viktigaste formen för stöd och hjälp anges vara hjälp med 
 hushållsgöromål och personlig vård

Bakgrund
Sverige har en välfärdsmodell som kännetecknas av att en stor del av vården och 
omsorgen är offentligt finansierad, skall vara av god kvalitet och tillgänglig för oss 
alla då vi behöver den (Szebehely & Elisasson-Lappalainen, 2003). Den politiska 
ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och få det 
stöd och den hjälp som behövs för att bevara funktioner och livskvalitet. Det är dock 
inte helt oproblematiskt för äldre att använda sig av det stöd och den hjälp som finns 
att tillgå. Det är ofta ett stort steg för de flesta äldre att ansöka om stöd och hjälp. 
 Med ökad ålder ökar också behovet av stöd och hjälp för att klara av sitt liv. 
Begreppet stöd (eng.support) är komplext och är djupt rotat i de kulturella, his-
toriska och finansiella förhållanden som råder i äldres omgivning. Stöd och hjälp 

kan vara formellt eller informellt. Med formellt stöd åsyftas samhällsservice till-
godosedd av stat och kommuner eller annan privatfinansierad service. Stödet och 
hjälpen ges av professionella t.ex. sjuksköterskor eller vårdare från hemtjänst el-
ler hälso- och sjukvård. Med informellt stöd och hjälp åsyftas tjänster som ges av 
familjemedlemmar, andra närstående eller vänner som inte är en del av statens el-
ler kommunernas allmänna sjukvård- och omsorgssystem (McCarmish-Svensson, 
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Samuelsson, Hagberg, Svensson & Dehlin, 1999; Miedema & de Jong, 2005). 
 I Sverige har antalet äldre personer som får stöd och hjälp i form av hemhjälp ökat 
på senare år. Andelen äldre i ordinärt boende som har kommunal hemhjälp har ökat 
med ca 16 procent mellan 2000 och 2006. Hela den ökningen finns i åldersgruppen 
80 år och äldre. Samtidigt har stöd i och hjälp  form av särskilda boendeformer min-
skat. Antalet boende i särskilda boendeformer har mellan 2000 - 2006 minskat med 
17 procent. De största grupper som bor i särskilda boendeformer var under år 2006 
kvinnor (70 %) och personer 80 år och äldre (81 %) (Socialtjänst 2007:3).
 En vanlig orsak till att äldre får ett ökat behov av stöd och hjälp är sjukdom 
som krävt sjukhusvistelse, akut skada eller stegvis ökat behov till följd av minskad 
rörlighet och smärta. Ensamhet visar sig också vara en avgörande faktor för att en-
samboende äldre behöver stöd i större utsträckning än sammanboende äldre. Det 
har dock visat sig att den enskilt största faktorn för behov av stöd och hjälp är hög 
ålder, alltså 80 år eller mera (Boniface & Denham, 1995).
 När stöd och hjälp tas emot, innebär det att de äldre måste släppa in personal 
från offentlig verksamhet i det egna hemmet. Äldre människor som bor kvar i sitt 
ordinära boende, gör oftast vad de kan för att kunna leva i sitt hem så länge som 
möjligt. Närstående står för en stor del av det stöd och hjälp som äldre är i behov av. 
Det har också visat sig att först när behovet av stöd och hjälp är stort så föredrar de 
äldre den formella servicen framför den informella.
 Resultat från den aktuella undersökningen ” Äldres hälsa, levnadsvanor och livs-
situation” presenteras under rubrikerna ”Stöd och hjälp från personal inom hälso- 
och sjukvården”, ”Stöd och hjälp från personal inom vård och omsorg”, ”Äldres 
bedömning av vilket stöd och hjälp som är viktig/mindre viktigt”

Stöd och hjälp från personal  
inom hälso- och sjukvården
Deltagarna i studien har besvarat frågor om de, de senaste 3 månaderna, besökts 
eller besökt läkare, distriktssköterska från hälso- och sjukvården, varit inlagd på 
sjukhuset, trots behov inte sökt vård, och orsaker till att man inte sökt vård.
 Två tredjedelar av deltagarna i studien angav att de inte sökt läkare på sjukhus 
(68 %), eller distriktssköterska (71 %), däremot var det ca hälften (54 %) som 
besökt läkare på vårdcentral. Det framkom inga större skillnader mellan män och 
kvinnor eller mellan åldersgrupperna 80-84 år och 85- år i angivandet av besök.
 En liten andel av de äldre hade behövt vara inlagd på sjukhus de senaste tre 
månaderna (11 %), det fanns inte några skillnader mellan män, kvinnor och de 
två åldersgrupperna. De äldre angav i liten utsträckning att de varit i behov av vård 
men inte sökt (19 %). Den största anledningen till att man inte sökt angavs vara 
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att besvären gick över (42 %) och svårt att komma fram på telefon (32%). Andra 
orsaker var att inte få besökstid snabbt nog (6 %), inte veta var man skulle vända 
sig (6 %), andra orsaker (14 %). En ytterligare orsak var negativa erfarenheter från 
tidigare besök/kontakt (10 %) och här var det enbart kvinnor 80-84 år som angav 
detta som skäl till att inte söka vård. Ingen angav ekonomiska skäl som orsak.

Stöd och hjälp från personal 
inom vård och omsorg
Deltagare i enkätstudien har besvarat frågor om man de senaste tre månaderna haft 
hjälp och stöd av personal inom vård och omsorg, hur ofta man fått hjälp, och om 
stödet och hjälpen är tillräckligt. I åldersgruppen 80-84 år är det drygt en sjätte del 
som fått stöd och hjälp från kommunens hemtjänst, för åldersgruppen 85 år och 
äldre är det nästan hälften som fått hjälp (se tabell 1).
 De som har stöd och hjälp får det antingen i liten utsträckning, en gång i veckan 
eller i stor utsträckning, varje dag eller flera gånger på dag. De grupper som har stöd 
och hjälp mer sällan är framförallt kvinnor mellan 80-85 år och män 85 år och äldre. 
De grupper som får stöd och hjälp mest frekvent är män 80-85 år och kvinnor och 
män 85 år och över (se tabell 1).
 Det var en klar majoritet av de äldre som ansåg att det stöd och hjälp de fick av 
hemtjänsten var tillräcklig. Den största gruppen som angav att de hade tillräckligt 
stöd och hjälp var män 85 år och äldre 83 % (se tabell 1).

Tabell 1. Äldre som fått stöd och hjälp 
från hemtjänst och i vilken utsträckning. 
Andelar i procent.

åldeRS-

gRupp/	Kön

HaFT	STöd	

OcH	HjÄlp

en	gång	I	vecKan	

elleR	MIndRe

2-6	gångeR	I	

vecKan

vaRje	dag/FleRa	

gångeR	peR	dygn

HjÄlp	OcH	STöd	

TIllRÄcKlIg

80-84

Kvinnor

Män

15

17

11

38

43

24

0

0

0

58

52

73

78

76

83

85-

Kvinnor

Män

41

45

32

24

21

33

6

5

10

70

74

57

80

79

83
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Äldres bedömning av vilket stöd 
och hjälp som är viktig/mindre viktigt
Deltagarna i undersökningen fick svara på frågor om vilken sorts hjälp de ansåg vara 
viktigast. De olika former av stöd som efterfrågades var, matlagning och städning, 
hjälp som rör den egna personen som påklädning och hygien, hjälp med personlig 
vård, t.ex. omläggning av sår, stödsamtal om livets glädjeämnen och sorger, hjälp att 
komma ut, hjälp att träffa andra människor och annan hjälp.
 Det stöd och hjälp de äldre anger som viktigast var hjälp med hushållsgöromål 
som matlagning och städning (67 %). Det fanns inga större skillnader i den bedöm-
ningen mellan män och kvinnor eller mellan åldersgrupperna. Därnäst angavs 
hjälpen med sådant som rör den egna personen, såsom påklädning och hygien (46 
%) och hjälp med personlig vård, som t.ex. att lägga om sår (35 %). 
 Den hjälp och stöd som ett mindre antal av de äldre angav som viktigt var hjälp 
att komma ut (22 %), stöd genom samtal om livets glädjeämnen och sorger (13 %), 
hjälp med annat (13 %) och hjälp att få träffa andra människor (10 %).

Diskussion
Gruppen äldre har som helhet fått en förbättrad hälsa och demografiska studier 

visar på en strak ökning av antalet personer som är 85 år och äldre. Den gruppen 
beräknas också att öka såväl i framtiden i Sverige såväl som i övriga Europa (SCB, 
2005; 2006). Förhållanden för äldre i Värmland vad gäller den egna hälsan syns 
stämma väl överens med landet som helhet, sett till utnyttjandet av sjukvården un-
der de sista tre månaderna. Det var en mycket liten grupp som hade besökt läkare, 
distriktssjuksköterska eller varit intagen på sjukhus. Äldre med hälsoproblem an-
vänder i rätt stor utsträckning öppenvården. Resultat från undersökningen visar att 
det finns vissa brister på tillgängligheten till sjukvården, då en tredjedel av de äldre 
angav svårigheter med att komma fram på telefon som skäl för att inte sökt, men 
varit i behov av sjukvård.
 Sedan 1990-talet har det skett en hel del nedskärningar inom den kommunala 
hemtjänsten och omprioriteringar har gjorts. Tillgången på särskilt boende har min-
skat medan hemtjänsten för äldre boende i ordinärt boende har ökat. Resurserna 
har koncentrerats till de mest sköra äldre, äldre som lever ensamma och de som 
inte har närstående i närheten (Meinow, Kåreholt & Lagergren, 2005). I Värmland 
är situationen jämförbar med riket i övrigt. De som får hemtjänst varje dag eller 
flera gånger per dygn var framför allt 85 år och äldre med en övervikt för kvinnor, 
medan de som får stöd av hemtjänsten en gång i veckan eller mindre finns i den 
yngre åldergruppen (80-84). Det var ytterst ovanligt att få hemtjänst några gånger 
i veckan, och här kan man anta att närstående kompletterar den formella servicen 
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(SCB, 2006). De särskilda boenden som finns att tillgå nyttjas i stor utsträckning 
till de mycket sjuka över 80-år och framförallt kvinnor (Socialtjänst 2007:3). Om 
det faktiska behovet av stöd täcks upp av den kommunala hemtjänsten går inte att 
avgöra med föreliggande studie.
 Det är väl känt att ju mer de äldre känner att de deltar och är involverad i bes-
luten om stöd, ju mer tillfredsställd är de med utgången. Det har också visats sig 
att äldres förväntningar på stöd oftast är låga och att de är alltför räddhågsna för att 
uttrycka missnöje med servicen de fått. I den aktuella enkätstudien angav en klar 
majoritet att det stöd och hjälp de fick var tillräckligt. Resultatet är svårtolkat, det 
kan med den kunskap som finns om äldres bedömning av vård och omsorg finnas 
tveksamheter i resultatet, men resultatet kan också spegla de faktiska förhållandena. 
 De äldre strävar efter att upprätthålla ett visst mått av självständighet och han-
dlingsförmåga i vardagen. Med andra ord försöker äldre bevara sin autonomi, man 
strävar efter att kunna utföra handlingar som syftar till att bevara kontinuitet och 
kända handlingsmönster i vardagslivet, även om villkoren ofrivilligt förändras, som 
t.ex. vid sjukdom (Swane, 2003). Det som äldre prioriterar att få stöd och hjälp 
med är hushållsgöromål och hjälp med den egna personen. Dessa är primära behov 
som måste tillgodoses i första hand och därefter kommer mer sekundära behov som 
sociala behov. Vilka behov som de äldre behöver stöd med att tillfredsställa varierar 
med vilken egen förmåga den äldre har kvar. En princip om hjälp till självhjälp finns 
i lagtexter, men hur personal inom kommunala servicen och hälso-och sjukvården 
lyckas med samarbete med den äldre för att mobilisera de egna resurserna med per-
spektiv till diagnostisering, behandling, prevention och omsorg är tveksamt.
 Antalet äldre med hemtjänst har ökat med ca 16 procent eller nära 19 500 per-
soner jämfört med förhållanden år 2 000. Hela ökningen finns i åldersgruppen 80 

år och äldre.  Bland personer 80 år och äldre har ca 21 procent hemtjänst. Jämfört 
med år 2000 innebär det att andelen med hemtjänst ökat med 3 procentenheter i 
åldersgruppen 80 år och äldre. Boende i permanent boendeformer har minskat för 
alla åldersgrupper och bland personer 80 år och äldre var minskningen ca 11 900 
boenden. Av de boende var det 70 procent kvinnor och ca 81 procent var 80 år och 
äldre (Äldre och vård och omsorg år 2006 Socialstyrelsen).
 Grundläggande principer för socialtjänstens insatser till äldre är självbestäm-
mande och normalisering. Det innebär bl.a. att äldreomsorgen ska inriktas på insat-
ser för att underlätta för äldre att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet 
om den enskilde så önskar. (Äldre och vård och omsorg år 2006 Socialstyrelsen)
 I åldersgruppen 80 år och äldre hade ca 37 procent antingen hemtjänst eller bodde 
i särskilt boende, 20% respektive 17% (Socialstyrelsen 2007).
 Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och 
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vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden verkar 
för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
 förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. 
 Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som 
möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet 
(Umeå Kommun).
 Det måste till en jämkning mellan å ena sidan det hjälpbehov som finns och å 
andra sidan hårdare prioriteringar inom offentligt finansierad äldreomsorg. De äldre 
som söker bistånd behöver hjälp för att klara sin vardag. De vill ha oberoende och 
känna att de har kontroll. Avsikten med att söka bistånd var att de ville kunna fort-
sätta känna sig obundna och ha kontroll över sin situation. Det innebar att de själva 
ville avgöra vem de får hjälp ifrån, bestämma tider och vad de vill ha hjälp med. De 
vill också känna att de är med och då handlar det om att kämpa för att återerövra 
förmågan att ta aktiv del av livet, men också att få lugn och ro (Anna Dunér, www.
sos.se).
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Landstinget har i samarbete 
med Karlstads universitet 
gjort flera befolkningsundersökningar i Värmland och publicerat rapporter om både 
den vuxna befolkningens och barns hälsa, senast med rapporten Värmlänningarnas 
Liv och Hälsa 2004. Någon befolkningsstudie av de äldres hälsa och livsvillkor har 
dock inte gjorts tidigare. 

Efter tre års förarbeten och samråd mellan landstinget, Värmlands kommuner och 
flera institutioner vid Karlstads universitet genomfördes den föreliggande studien 
av de äldres hälsa under senhösten 2006, i form av en omfattande postenkät. 
Urvalet utgjordes av 2 500 slumpmässigt uttagna kvinnor och män som var 80 
år eller äldre. Svarsfrekvensen var 60 procent, vilket får betraktas som mycket bra 
med tanke på att cirka 15 procent i denna åldersgrupp lever i särskilda boenden.
 
Studien avspeglar således hälsan och livsvillkoren för de äldre som lever i eget 
boende. Överlag visar det sig att de äldre mår bra och har stor kapacitet att fungera 
som aktiva samhällsmedborgare. Samtidigt är det många som har kroniska besvär 
med värk, syn- och hörselnedsättning, inkontinensbesvär etc. Det föreligger också 
en klar social gradient, där särskilt äldre kvinnor med arbetarbakgrund har både 
mer sjukdom och större ekonomiska problem än de övriga. 
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