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Förord
Ett hälsosamt åldrande kan både förbättra och förlänga livet. Den enskilde kan själv
vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa. Därtill kan folkhälsopolitiska insatser
komplettera och bidra till att äldres hälsa främjas och sjukdom förebyggs.
Ofrivillig ensamhet har under senare år uppmärksammats som ett stort problem med
avseende på psykisk ohälsa. I första hand ses ofrivillig ensamhet som en riskfaktor för
depression. Med ekonomiskt stöd från regeringen har SPF Seniorerna, Pensionärernas
riksorganisation PRO och SKPF Kommunalpensionärerna i ett gemensamt arbete
behandlat ensamhetsproblematik i projektet ”Inte ensam” under tre år 2018-2020 och
med en uppföljning under år 2021. Sedan år 2018 finns också en särskild förening för
äldres psykiska hälsa, Riksföreningen Äldres Hälsa.
Föreliggande material om äldres psykiska hälsa är ett arbetsmaterial som har tagits fram
som underlag med inriktning på föreläsningar, studiecirkelverksamhet och samtal med
äldre om deras hälsosituation. Materialet är en sammanställning av aktuell litteratur och
omfattar både statistik om äldres psykiska hälsa och synpunkter på hur hälsan kan
främjas och sjukdom förebyggas via de så kallade hörnpelarna för ett gott åldrande;
social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor. De fyra hörnpelarna
kompletteras i texten av ett resonemang om de socioekonomiska villkorens viktiga
betydelse för hälsoutfall.
Äldres hälsa är inte ett helt nytt område för mig. Jag skrev om ämnet år 1999 när jag
medverkade som sekreterare i Nationella folkhälsokommittén, en statlig parlamentarisk
kommitté som hade regeringens uppdrag att redovisa nationella mål för folkhälsan. Idag
är jag själv äldre och har incitament att återigen fördjupa mig i äldres hälsofrågor. Om
du som tar del av arbetsmaterialet har synpunkter på sådant som du anser saknas eller
som bör lyftas fram mer så är jag mycket intresserad av att ta del av din klokskap.
Bernt Lundgren
E-post: bernt.lundgren@valfardsanalys.se
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1. Psykisk hälsa – en definition
För att etablera en enhetlig användning av begrepp inom området har
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SBU och SKR enats om en definition av psykisk
hälsa1
Modell för psykisk hälsa:

Psykisk hälsa anges som ett paraplybegrepp vilket omfattar psykiskt välbefinnande,
psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.
Psykiskt välbefinnande innebär att kunna balansera positiva och negativa känslor, att
känna tillfredsställelse med livet, ha goda sociala relationer, engagemang, och att
utveckla och uppnå sin potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust
och lycka. Psykiskt välbefinnande kan ses som en grundläggande resurs för att kunna
bemästra livets olika svårigheter.
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och
varaktighet. Hit hör psykiatriska tillstånd, men även vissa psykiska besvär.
Psykiska besvär kan uttryckas som exempelvis ängslan, oro eller ångest, nedstämdhet,
sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, psykisk trötthet, självhat och destruktivitet
samt självmordstankar. Även kroppsliga besvär kan förekomma som huvudvärk,
magont eller yrsel. Psykiska besvär som uppstår till följd av vanliga påfrestningar är ofta
övergående och lättar när situationen har förändrats, eller när vi själva har anpassat oss.
Psykiska besvär som är ihållande och svåra kan innebära större svårigheter, t.ex. med
att klara av vardagen. Besvären är dock inte så komplexa att de uppfyller kriterierna för
en psykiatrisk diagnos.
Psykiatriska tillstånd är diagnosticerad psykisk ohälsa. För att en diagnos ska kunna
ställas måste flera olika symptom föreligga och symptomen ska ha funnits under en
1

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (2020), PM Begrepp
inom området psykisk hälsa. Version 2020.
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längre sammanhängande tid. Även funktionsförmågan ska vara nedsatt. Psykiatriska
tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Psykiska sjukdomar och syndrom kan debutera när som helst under livet. Det kan
handla om depression, ångestsyndrom, utmattningssyndrom, tvångssyndrom, skadligt
bruk och beroende av alkohol eller droger. Andra exempel är trauma- och
stressrelaterade syndrom, utagerande beteende- och impulskontrollstörningar,
personlighetssyndrom samt bipolär sjukdom och psykossjukdomar.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) debuterar i barndomen och kvarstår
oftast i vuxen ålder. Exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är Adhd,
Autismspektrumsyndrom inklusive autism och Aspergers syndrom, Intellektuell
funktionsnedsättning, Kommunikations- eller språkstörningar, Specifika
inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) och Tics/Tourettes syndrom
Självmord – suicid. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och självmord. Men
också andra problem ökar risken för suicid, till exempel långvarig arbetslöshet, svåra
spelproblem och ekonomiska svårigheter. Suicid kan ses som en psykologisk olycka och
en följd av psykiska och fysiska påfrestningar.

2. Psykisk ohälsa och suicid i äldregruppen
Generellt verkar flera faktorer öka med stigande ålder som samvarierar med psykisk
ohälsa, till exempel fysiska hälsoproblem, försämrad funktionsförmåga, förlust av
närstående och försvagat socialt nätverk. Psykisk ohälsa hos äldre yttrar sig inte sällan
som fysiska besvär. En påtaglig förändring är ofta hjärt-kärlproblem och diabetes som
också visat sig ha samband med depression.
Källa för informationen i avsnitten 2.1 – 2.3 bygger på Folkhälsomyndighetens rapport
år 2021, ”Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att
förebygga”. 2 I rapporten ingår dels information från Folkhälsomyndighetens enkät
”Hälsa på lika villkor” (HLV) där äldre definieras som personer i åldern 65-84 år, dels
data från forskarstudien Swedish Panel Study of Living Conditions of the oldest old
(SWEOLD) redovisad i en tidigare rapport från Folkhälsomyndigheten år 2019.3
I SWEOLD är de intervjuade personerna 77 år och äldre när det gäller analys över tid av
psykisk ohälsa, och 75 år och äldre när det gäller sociala skillnader i psykisk hälsa.
Statistik från HLV i Folkhälsomyndighetens nämnda rapport kompletteras i
fortsättningen av detta avsnitt i viss utsträckning med uppdaterad information som
myndigheten har redovisat i faktablad4
2

Folkhälsomyndigheten (2021). Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men
det går att förebygga. Artikelnummer 21078. Folkhälsomyndigheten.
3 Folkhälsomyndigheten (2019). Skillnader i psykisk hälsa bland äldre personer. En genomgång
av vetenskaplig litteratur samt en epidemiologisk studie. Artikelnummer 19011.
Folkhälsomyndigheten.
4 Folkhälsomyndigheten (2021), Statistik över äldres psykiska hälsa, faktablad.
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I avsnitt 2.4 om ensamhet som riskfaktor hämtas informationen från tidskriften Äldre i
centrum.

2.1 Psykisk hälsa enligt statistiken i HLV
Gott psykiskt välbefinnande
Statistik över äldres psykiska hälsa år 2020 visar enligt HLV att 90 procent av kvinnorna
och 91 procent av männen i åldern 65-84 år ansåg att deras psykiska välbefinnande var
gott. Av dessa ansåg 15 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att det psykiska
välbefinnandet var mycket gott.
Bild?
Sömnbesvär
Sömnbesvär är besvär som äldre ofta redovisar. År 2020 var det 58 procent av
kvinnorna och 38 procent av männen 65-84 år som uppgav sömnbesvär. I majoriteten
av fallen var dessa besvär av lättare natur medan 11 procent av kvinnorna och 6 procent
av männen uppgav svåra besvär.

Andel kvinnor och män 65–84 år som uppger lätta
eller svåra sömnbesvär 2010–2020. Källa: Nationella
folkhälsoenkäten.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.

Stress
Enbart 5 procent av de äldre 65-84 år uppgav år 2020 att de kände sig stressade, medan
nästan inga redovisade att de kände sig mycket stressade.
Ängslan, oro eller ångest
Nedsatt psykiskt välbefinnande i form av ängslan, oro eller ångest redovisades år 2020
av 39 procent av kvinnorna och 27 procent av männen i åldern 65-84 år. Av dessa
uppgav 3 procent av kvinnorna och 2 procent av männen svåra besvär, övriga uppgav
lätta besvär. Besvären av ängslan, oro eller ångest har varit i stort sett desamma under
hela perioden 2010-2020.
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Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som uppger
besvär av ängslan, oro eller ångest 2020.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.

Depression
Det var 3 procent av kvinnorna och 2 procent av männen 65-84 år som svarade att de
hade fått diagnosen depression av en läkare under år 2020. Allvarlig psykisk
påfrestning, som indikerar att man kan ha någon form av psykiatriskt tillstånd, var inte
heller så vanligt i den äldre åldersgruppen. Det var 5 procent av kvinnorna och 4
procent av männen som bedömdes ha en allvarlig påfrestning år 2020.

Andel kvinnor och män i olika åldersgrupper som svarat
a7 de få7 diagnosen depression av en läkare det
senaste året, 2020.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten.
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Vård inom psykiatrin5
Andelen av befolkningen som vårdades inom psykiatrin år 2019 var knappt 2 procent i
åldern 65-84 år och 1 procent i gruppen 85 år och äldre. Kvinnor och män vårdades i
ungefär samma utsträckning.
Bland kvinnor i åldern 65-79 år var vård för depression följt av ångest och
demenssjukdomar vanligast, medan i gruppen 80 år och äldre var demenssjukdomar
vanligast.
Antal kvinnor per 100 000 i befolkningen 2019 som
vårdats för depression, ångestsyndrom och
demenssjukdom uppdelat på ålder.

Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret

För män 65-79 år var depression det vanligaste psykiatriska tillståndet följt av demens
och alkohol- och narkotikaberoende. För män 80 år och äldre var vård för beroende mer
sällsynt medan vård för demens var vanligare.

Antal män per 100 000 i befolkningen 2019 som
vårdats för depression, alkohol- och narkotikaberoende
samt demenssjukdomar uppdelat på ålder.

Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret

5

Socialstyrelsen, Patientregistret.

.

9

Hämtat ut antidepressiva läkemedel6
Jämfört med yngre åldersgrupper redovisar äldre 65-84 år sällan att de har psykiska
besvär eller att de har diagnostiserats för depression. De vårdas inte heller lika ofta i
psykiatrin för depression. Däremot finns en ökande uthämtning av antidepressiva
läkemedel i åldersspannet från 65 till 85+ år. I samtliga åldrar i åldersspannet har
kvinnor ett högre uttag än män.
Antal kvinnor och män per 1 000 invånare som hämtat
ut an7depressiva läkemedel 2020 uppdelat på
åldersgrupp.

Källa: Socialstyrelsen, Läkemedelsregistret

Suicid7
I hela åldersgruppen 16-84 år hade totalt 3 procent suicidtankar under 2020 enligt HLV.
Högst var andelen i gruppen 16-29 år, 7 procent, och lägst i gruppen 65-84 år, 1 procent.
Folkhälsoenkäten har också en fråga om suicidförsök. År 2020 svarade 5,2 procent av
kvinnorna och 3 procent av männen att de någon gång försökt att ta sitt liv, i de flesta
fall för mer än ett år sedan. Högst andel fanns i den yngsta åldersgruppen 16-29 år med
6,3 procent och lägst i den äldsta gruppen 65-84 år med 1,9 procent.
Under 2020 dog 1 168 personer av suicid i Sverige, 839 män och 323 kvinnor. Männens
andel av suiciden var 72 procent och kvinnornas andel 28 procent.8
Det högsta suicidtalet (suicid per 100 000 invånare) fanns bland män som var 85 år och
äldre. I denna grupp var suicidtalet 44, vilket är mer än dubbelt så högt som för män i
den yngsta åldersgruppen 15-29 år som var knappt 18. Suicidtalet för kvinnor var högst
i åldersgruppen 45-64 år. För kvinnor i åldern 85 år och äldre var suicidtalet knappt 4.
Suicidtalet beräknas i relation till åldersgruppens storlek i befolkningen och därför
skiljer sig suicidtalen från det faktiska antalet suicid.

6

Socialstyrelsen. Läkemedelsregistret.
Folkhälsomyndigheten (2021). Psykisk hälsa och suicidprevention, Artikelnummer 20144.
Folkhälsomyndigheten. Se fotnot 4 om uppgraderad statistik.
8 Uppgraderad statistik om suicid för år 2020 bygger på Folkhälsomyndighetens faktablad,
Statistik om suicid.
7
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2.2 Psykisk ohälsa över tid enligt SWEOLD-studien
En undersökning benämnd SWEOLD ingår som har nämnts i Folkhälsomyndighetens
rapport ”Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att
förebygga”. SWEOLD-studien genomfördes av forskare vid Aging Research Center (ARC)
vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Förutom en generell beskrivning
av den åldrande befolkningens hälsa utifrån svensk och nordisk litteratur genomfördes
två delprojekt, varav det första utgjorde en kartläggande litteraturöversikt av
internationell forskning av skillnader i depression bland äldre personer, och det andra
var en kvantitativ epidemiologisk analys av surveydata där fokus var på förändring över
tid av psykisk ohälsa med avseende på ångestproblem och depressiva symptom. Den
kvantitativa analysen undersökte perioden 1992-2014 med fokus på personer i åldern
77 år och äldre. Därtill undersöktes för personer i åldern 75 år och äldre sociala
skillnader i psykisk ohälsa under ett enskilt år, år 2014.
Den kvantitativa epidemiologiska analysen har några år på nacken men bedöms ändå
som en god källa när det gäller att klargöra dels utvecklingen av depressionssymptom
och ångest över tid, dels sociala skillnader i depression och ångest. Några resultat
redovisas därför sammanfattningsvis här, varav med psykisk ohälsa över tid först.
Den epidemiologiska kvantitativa studien ger mått på självrapporterade depressiva
symptom bland äldre kvinnor och män (77 år och äldre) under perioden 1992-2014.
Data visar en kraftig könsskillnad i sannolikheten att rapportera depressiva symtom. I
genomsnitt 18 procent av kvinnorna och drygt 12 procent av männen rapporterade
depressiva symptom under perioden. En fördjupad analys visar att de rapporterade
depressiva symptomen ökade mellan 1992 och 2002, varefter de fluktuerade en hel del,
men alltid på en högre nivå än 1992.
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Andel med depressiva symptom, kvinnor (övre kurvan)
och män, 77 år och äldre, 1992-2014. Källa: SWEOLD

Samma studie visar även när det gäller ångest en tydlig könsskillnad. Ångest används i
studien som ett sammanfattande begrepp för ängslan, oro och ångest. I genomsnitt
rapporterade 33 procent av kvinnorna och knappt 20 procent av männen
ångestproblem under perioden.
Även ett sammanvägt mått på depression och ångest för tidsperioden 1992-2014 visar
en kraftig könsskillnad. I genomsnitt drygt 16 procent av kvinnorna och drygt 9 procent
av männen har psykiska besvär som inkluderar depression och ångest.
I en analys av resultaten redovisar forskarna som genomfört SWEOLD-studien att de
mått som har använts av psykisk ohälsa i studien är mycket grova. Måtten när det gäller
förekomst och trender består av svar på två direkta frågor när det gäller depressiva
symptom och ångestproblematik. Forskarna skriver.9
Även om dessa frågor har en god ytvaliditet (face validity), är de trubbiga
och har inte validerats mot kliniska diagnoser. Detta innebär at det finns en
osäkerhet om vad måtten faktiskt mäter och i vilken mån de är jämförbara
över tid och mellan grupper. Från sista mätpunkten 2014 har vi dock även
använt ett etablerat screeninginstrument för depression (GDS-4). Våra
analyser (Se Bilaga 6) visade att den enskilda frågan ledde till en
substantiell underskattning av förekomsten av depressiva symptom,
definierat av GDS-4. Detta innebär att prevalenser av depressiva symptom
som presenteras här sannolikt är en underskattning av den sanna
prevalensen i den äldre befolkningen. Det är också möjligt att frågornas
grovhet delvis kan förklara skillnaderna i resultat mellan den sociala
fördelningen av depressiva symptom och ångest. Eftersom depressiva
symptom i de analyserna mäts med ett mer sofistikerat instrument (GDS-4)

9

Folkhälsomyndigheten (2019). Skillnader i psykisk hälsa bland äldre personer. En genomgång
av vetenskaplig litteratur samt en epidemiologisk studie. Artikelnummer 19011.
Folkhälsomyndigheten. Sid 39.
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än ångest (som mäts med en rak fråga), går det att effektivare fånga upp
systematiska skillnader i depressiva symptom än i ångest.

En jämförelse mellan data i den epidemiologiska kvantitativa analysen inom ramen för
SWEOLD och Folkhälsomyndighetens data utifrån HLV visar att data om ångest (använd
benämning för ängslan, oro eller ångest) är relativt lika i HLV och SWEOLD; ett
genomsnitt under hela perioden 1992-2014 på 33 procent av kvinnorna och knappt 20
procent av männen i åldern 77 år och äldre enligt SWEOLD, respektive 39 procent av
kvinnorna och 27 procent av männen i åldern 65-84 år enligt HLV-data för år 2020.
När det gäller depression har vi två olika ingångar till frågan enligt SWEOLD respektive
HLV; självskattade symptom respektive information från respondenterna om att ha fått
diagnosen depression via läkare. SWEOLD redovisar således självskattade depressiva
symptom där svaren har validerats med ett instrument GDS-4 som enligt forskarna
sannolikt underskattar den sanna prevalensen av depression hos kvinnor och män 77 år
och äldre. I genomsnitt 18 procent av kvinnorna och drygt 12 procent av männen
rapporterade depressiva symptom under perioden 1992-2014 och skulle – vid en ny
mätning – sannolikt kunna visa högre siffror med tanke på resultatet av valideringen
med GDS-4.
Enligt HLV var det 3 procent av kvinnorna och 2 procent av männen 65-84 år som
uppgav att de hade fått diagnosen depression av en läkare under år 2020. Allvarlig
psykisk påfrestning, som indikerar att man kan ha någon form av psykiatriskt tillstånd,
var inte heller så vanligt i den äldre åldersgruppen. Det var 5 procent av kvinnorna och 4
procent av männen som bedömdes ha en allvarlig påfrestning år 2020.
En slutsats av detta kan vara att depression är underdiagnosticerad av hälso-och
sjukvården. Om den ”sanna” frekvensen av depression – såväl av lättare som allvarligare
slag – ligger i nivå med data enligt SWEOLD för åldern 77+ år – är det troligt att ett
större intresse från sjukvårdens sida när det gäller depressiva symptom hos äldre skulle
höja andelen som skulle få en diagnos för depression.

2.3 Sociala skillnader i psykisk ohälsa enligt SWEOLD
Som nämndes ovan undersöktes även genom SWEOLD sociala skillnader i psykisk
ohälsa under ett enskilt år, år 2014, när det gäller personer i åldern 75 år och äldre. Kort
sammanfattat enligt studien är psykisk ohälsa i form av depressiva symptom och ångest
mer omfattande vid följande riskfaktorer:
•
•
•
•

Kön (vanligare bland kvinnor än män)
Socioekonomi (lägre utbildningsnivå, boende i socioekonomiskt mer utsatt
område, saknar kontantmarginal vid oförutsedda utgifter)
Sociala förhållanden (är socialt isolerad, bor ensam, bor i särskild boende)
Hälsohistorik och fysisk funktion (har tidigare haft psykisk ohälsa, har försämrad
funktionsförmåga, funktionsnedsättning som innebär att inte klara av att sköta
sitt hushåll längre har en särskild tröskeleffekt med avseende på depressiva
symptom och ångest)
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Den psykiska hälsan påverkas även av levnadsvanor. Ytterligare riskfaktorer för
depression kan vara till exempel hög alkoholkonsumtion och negativa livshändelser.

2.4

Ensamhet som riskfaktor för depression enligt SNAC-Kstudien

I tidskriften Äldre i centrum 4/2018 redovisar Linnea Sjöberg en artikel om ensamhet
som riskfaktor för depression.10 Först uppger hon att förekomsten av depression hos
personer som är 65 år och äldre har uppskattats ligga mellan 10 och 15 procent, varav
5-10 procent utgörs av lindriga depressioner och 1-5 procent av egentliga depressioner.
Sjöberg säger sedan att mått på förekomst av depression varierar kraftigt mellan olika
studier vilket beror på metodologiska skillnader rörande sammansättningen av
studiepopulationen - exempelvis ålder och bostadssituation – och definitioner som har
använts för att identifiera depression.
Den studie som Sjöberg sedan redovisar i artikeln hade av 3 353 deltagare och ingick i
befolkningsundersökningen Swedish national study on aging and care in Kungsholmen,
SNAC-K. I artikeln ingår en redovisning av diagnoskriterierna för depression. Dessa
redovisas inledningsvis i följande sammanställning. Därefter beskrivs studien och dess
resultat.
Diagnoskriterier för depression
De vanligaste kriterierna för att diagnostisera depression är enligt Sjöberg, American
psychiatric associations DSM och WHO:s ICD. I de senaste kriterierna för DSM ingår nio
symtomgrupper, varav två är så kallade kardinalsymptom, medan ICD består av tio
symptomgrupper med tre kardinalsymptom.11 Följande uppgifter om kriterier är
hämtade från sid. 46 i Sjöbergs artikel i tidskriften Äldre i centrum 4/2018.
1. Nedstämdhet/sänkt grundstämning
2. Intresseförlust/minskad glädje
3. Trötthet eller minskad energi
4. Vikt eller aptitförändringar
5. Sömnsvårigheter
6. Observerbar psykomotorisk agitation eller hämning
7. Värdelöshets- eller skuldkänslor (obefogade)
8. Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet
9. Självmordstankar, planering för eller utfört självmord
10 Brist på självtillit/självförtroende (endast ICD)
Enligt DSM-IV krävs två till fyra symptom för en lindrig depression och fem
för en egentlig depression enligt DSM-IV/5, varav minst ett av två
kardinalsymptom (1-2). För en mild depression enligt ICD-10 krävs fyra
symptom, varav minst två kardinalsymptom (1-3). En moderat depression
kräver sex symptom (varav två kardinalsymptom) och en svår depression
10

Sjöberg, L (2018). Ensamhet en riskfaktor. I: Äldre i Centrum. Tidskrift för äldre och åldrande
4/2018.
11 Sjöberg, L (2018). Ensamhet en riskfaktor. I: Äldre i Centrum. Tidskrift för äldre och åldrande
4/2018.
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kräver åtta symptom inklusive alla tre kardinalsymptomen. Enligt både
DSM och ICD ska symptomen ha varit närvarande under två
(sammanhängande) veckor.

Studien
Linnea Sjöberg uppger bland annat följande om studien med 3 353 deltagare.
Deltagarna var 60-104 år och resultaten visade att förekomsten av någon
form av depression (enligt diagnoskriterierna DSM-IV: lindrig eller egentlig,
och ICD-10: mild, moderat eller svår tenderade att öka med stigande ålder.
… Depressionsförekomsten var dock lägre då den skattades enligt ICD-10 i
jämförelse med DSM-IV (se stapeldiagram). Vidare fann vi att förekomsten
var högre hos dem som hade demens, nedsatt förmåga att utföra en eller
flera grundläggande aktiviteter i vardagliga livet eller som inte hade en
partner, oberoende av vilken definition som användes för att fastställa
depression. Bifogat stapeldiagram redovisas i artikeln. (sid. 44-45)

Procentuell förekomst av depression enligt DSM-IV och ICE-10 uppdelat på ålder.

I artikeln sammanfattas resultaten av studien i form av fem viktiga punkter om
depression. (sid. 47)
Fem viktiga punkter om depression
1. Depression är en av de vanligaste förekommande mentala åkommorna
hos äldre och kan leda till många allvarliga konsekvenser.
2. Förekomsten av depression tenderar att öka med stigande ålder och är
vanligaste bland de som har demens, fysiska funktionsnedsättningar
eller inte har en partner.
3. Känslor av ensamhet ökar risken för att utveckla depression i hög ålder.
Negativa livshändelser i barndomen (0-18 år) och i sen vuxenålder (>65
år) kan öka risken för att drabbas av depression senare i livet.
4. Att ha en partner eller bo tillsammans med någon kan motverka de
skadliga effekter som nedstämdhet kan ge upphov till och därmed
senarelägga debuten av demens.
5. Endast en tredjedel av de äldre (60+) som uppfyllde kriterierna för
depression enligt DSM-IV behandlades med antidepressiva läkemedel
och bara tre procent fick någon form av psykoterapi.
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3. Främjande, förebyggande och behandlande
insatser
Ett hälsosamt åldrande kan både förbättra och förlänga livet. Den enskilde kan själv
vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa. Därtill kan folkhälsopolitiska insatser
komplettera och bidra till att äldres hälsa främjas och sjukdom förebyggs.
Forskning visar att det främst är fyra områden som är viktiga för ett gott åldrande såväl
fysiskt som psykiskt. Dessa är de så kallade fyra hörnpelarna: social gemenskap,
meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor. Här redovisas fakta om var och en av
dessa. De fyra hörnpelarna kompletteras av ett resonemang om de socioekonomiska
villkorens viktiga betydelse för hälsoutfall.

3.1 Social gemenskap och socialt stöd
Ofrivillig ensamhet har under senare år uppmärksammats som ett stort problem med
avseende på psykisk ohälsa. I första hand ses ofrivillig ensamhet som en riskfaktor för
depression. Med ekonomiskt stöd från regeringen har SPF Seniorerna, Pensionärernas
riksorganisation PRO och SKPF Kommunalpensionärerna i ett gemensamt arbete
behandlat ensamhetsproblematik i projektet ”Inte ensam” under tre år 2018-2020 och
med en uppföljning under år 2021.
Utbildning har i detta tvärprojekt skett av ambassadörer. En digitalisering av
utbildningen finns utlagd på nätet. Där finns också information om organisationernas
tvärgrupp plus film- och studiematerial. Studiematerialet benämnt ”Tillsammans mot
ensamhet – så gör vi för att nå äldre som upplever ensamhet”12 - kan hittas på till
exempel SPF Seniorernas webbplats under vinjetten ”Hälsa och aktivitet” och rubriken
”Tillsammans är vi mindre ensamma”.
Projektet om ensamhet har varit omfattande. Cirka 30 projekt har fått finansiering via
Arvsfonden och 150 personer har blivit ambassadörsutbildade. Arbete har skett bland
annat via ringkedjor och utskick av information.
Ensamhet och depression – ett biologiskt perspektiv
Anders Hansen, psykiatriker och överläkare, säger om ensamhet och depression i sin år
2021 utkomna bok Depphjärnan.13
Det kan inte överraska någon att ensamhet ökar risken för depression, men
de flesta är inte medvetna om hur nära sammanlänkade depression och
ensamhet är. Enligt en undersökning är det tio gånger vanligare att en
deprimerad känner sig ensam än befolkningen i stort. … Vad kommer
egentligen först, depressionen eller ensamheten? (sid. 99)
12

PRO Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna (2019).
Tillsammans mot ensamhet. Studieförbundet Vuxenskolan & ABF.
13 Hansen, A. (2021). Depphjärnan - varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Bonnier Fakta.
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Hansen besvarar sin fråga med hänvisning till en undersökning från Australien där en
grupp forskare undersökte drygt 5 000 personer med en genomsnittsålder på 50 år. De
fick svara på en rad frågor om hur de mådde och hur många sociala grupper de ingick i.
Samma personer fick sedan svara på ytterligare frågor två år efter den första
undersökningen. Det visade sig då att en del som hade visat tecken på depression vid
den första undersökningen inte hade det längre. De hade kunnat bryta sin ensamhet
genom att söka upp och ingå i sociala sammanhang varvid depressionen försvann. Ju fler
sociala grupper man ingick i ju större var dessutom effekten. (sid. 100)
För den som gick med i en grupp var risken att drabbas av en depression 24
procent lägre, för den som gick med i tre grupper minskade risken med 63
procent.” (sid. 100)
Hansen förklarar i bokens inledning att han i boken presenterar ett biologiskt sätt att se
på vårt mående. När det gäller frågor om ångest och depression erinrar Hansen om att vi
under 99,9 procent av vår levnad på jorden har varit beroende av varandra för att
överleva. Det fåtal som överlevde – och som vi är ättlingar till – gjorde det tillsammans.
Gemenskap innebar överlevnad. Genom att skapa och vårda sociala band till andra hade
vi bäst odds att klara livhanken. (sid. 104)
Hjärnan styr kroppens organ med hjälp av ett stort antal nerver.
Majoriteten av styrningen sker utanför vår kontroll. … Den här ickeviljestyrda delen av nervsystemet består av två delar: det sympatiska och
det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska är kopplat till kamp och
flykt och drar igång om du blir rädd, arg eller uppvarvad. Det får puls och
blodtryck att öka medan blodet flyttas till musklerna för att du ska kunna
agera – alltså gå till attack eller lägga benen på ryggen. (sid. 102)
Mot det sympatiska nervssystemet står det parasympatiska som är kopplat
till matsmältning och lugn. Den delen av nervsystemet aktiveras när du
långsamt andas ut, precis som jag berörde som hastigast i kapitlet om
ångest. Det parasympatiska nervsystemet sänker pulsen och flyttar blod till
mage och tarmar för att smälta maten. Båda delarna av det autonoma
nervsystemet är aktiva i dig just nu och vilket av dem som dominerar
förändras ständigt. (sid. 102-103)
Att vara ensam tolkas av hjärnan som att ingen kan hjälpa dig och då måste
du vara vaksam mot faror. Vi går då runt i ständig larmberedskap med en
låggradig och långvarig stress i kroppen. … Långvarig stress har i sin tur
kopplats till ökat blodtryck och ökad grad av inflammation. … Ensamhet
innebär alltså att hjärnan skruvar upp sin larmberedskap och att
omgivningen ter sig mer hotfull. … Som om det inte var nog har det visat sig
att sömnen blir mer fragmenterad om vi är ensamma länge. Vi sover
kortare men ytligare och med fler uppvaknanden. … Även här får vi en
trolig förklaring av att titta bakåt i historien. Den som sov ensam hade ingen
som kunde varna för faror, därför var det viktigt att vart lättväckt och inte
sova alltför djupt.” (sid. 104-105)
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Hansen anser att även om vi bara är i början av en förståelse av hur ensamhet påverkar
oss vet vi att det leder till risker för både psykiskt lidande och en lång rad sjukdomar.
Med anledning av det säger han:
Ska vi förebygga depressioner och ångest gör vi klokt i att väga in ensamhet
som en av de viktigaste riskfaktorerna, på samma sätt som vi väger in
motion, sömn, stress och alkohol. … Förmodligen skulle vi med ganska små
insatser, både som individer och i ett samhällsperspektiv, kunna göra stor
skillnad för att få bukt med mångas ensamhet. Om alla skulle anstränga sig
för att försöka hjälpa åtminstone en person som känner sig ensam skulle
det inte bara påverka det subjektiva välbefinnandet och minska risken för
depressioner, det skulle också sänka risken för och förbättra prognosen vid
en rad allvarliga sjukdomar.” (sid. 127-128)
Åtgärder för social gemenskap och stöd - träffpunkter och uppsökande
verksamhet
Som har nämnts tidigare medför åldrandet ofta - utöver fysiska problem och försämrad
funktionsförmåga - flera sociala förluster; förlust av partner och vänner på grund av
dödsfall och förlust av arbetskamrater vid pensioneringen, som tidigare har varit en
naturlig del av det sociala nätverket.
För att motverka att förlusterna leder till ofrivillig ensamhet, social isolering och
depression – eller för att stödja dem som har hamnat i en situation av ensamhet och
depression – är det angeläget att den enskildes egna sociala initiativ möts av kollektiva
initiativ, antingen dessa initiativ baseras på det civila samhällets, företags eller offentliga
organisationers initiativ. Särskild uppmärksamhet bör i det sammanhanget ägnas åt
äldre personer som bor ensamma och som av hälsoskäl inte har möjlighet att obehindrat
delta i sociala sammanhang.
Både svensk och internationell forskning visar att äldre har behov av gemensamma
träffpunkter och att olika former av mötesplatser kan ge möjlighet att träffa andra
människor under trivsamma former. Äldre själv framhåller den sociala samvaron som
viktigast men aktiviteterna som erbjuds är också betydelsefulla.
Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, apostroferas i studiematerialet ”Tillsammans
mot ensamhet” angående att det inte räcker med att skapa mötesplatser och aktiviteter.
Många människor som fastnat i ensamhet hamnar i onda cirklar som de
inte kan ta sig ur själva. Då spelar det ingen roll hur många mötesplatser
det finns, de kommer ändå inte att gå dit. Då behövs någon form av
uppsökande verksamhet. Ensamma människor tenderar att dölja sitt
problem för andra, vilket kan förvärra problemet. Ensamma upplever ofta
tillvaron som mer hotfull och otrygg, vilket gör att de tenderar att undvika
sociala sammanhang. (sid. 30)
I studiematerialet tas olika idéer upp angående både mötesplatser, aktiviteter och
uppsökande verksamhet.
Här är några verksamheter som redovisas i studiematerialet:
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Stadsmissionens livberättargrupper
Med syfte att bryta äldres ensamhet, förbygga depression och ge ökad livsmening
startade Sveriges Stadsmissioner livsberättargrupper under tre år t.o.m. våren 2019.
Tillsammans med forskaren Ulla Peterson tog Sveriges Stadsmissioner fram en metod
för samtalsgrupperna. Information om samtalsgrupperna skedde via vårdcentraler,
kommunernas träffpunkter för äldre samt via Minds äldrelinje och S:t Lucas-stiftelsen.
Ett 90-tal samtalsledare utbildades och ett 40-tal samtalsgrupper kom igång. Deltagarna
i åldern 61-94 år och i grupper om högst 8 personer träffades tio gånger a två timmar
per vecka för samtal om allt ifrån barndom, skoltid, vuxenliv och aktuellt liv. MarieLouise Söderberg, projektledare för Äldres existentiella och psykiska hälsa (sedan år
2022 ansvarig för ensamhetsfrågor vid SPF Seniorerna) berättar i studiematerialet:
”Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt
och blir viktigare ju äldre vi blir. Och bekräftelsen från de som lyssnar är
viktig. På så sätt gör man ett slags bokslut av livet: Hur blev mitt liv? Finns
möjlighet till försoning? Hur går jag vidare? Varje möte avslutas med en
uppgift till nästa gång där man sätter upp realistiska mål till förändring.
Sista gången planeras för ett avslut, till exempel i form av en fest eller
aktivitet. … Vi gör sedan allt för att de ska fortsätta att träffas på egen
hand.” (sid. 21)
I sin slutrapport från Linnéuniversitet14 i maj 2019 framhöll forskaren Ulla Peterson att
livberättargrupperna medförde många positiva resultat, bland annat en minskad
ensamhet och färre ångestsymptom hos många deltagare samt ökad förståelse för både
den egna och andras situation, och därtill större framtidstro för en majoritet av de
medverkande äldre.
Trygghetsringning i Töreboda
I ett samarbete mellan Svenska kyrkan och kommunen har trygghetsringning etablerats
i Töreboda. Den första kontakten togs genom att kyrkan skrev ett julbrev och
uppmanade äldre som önskade samtal att höra av sig. Personer som inte har vågat ta
kontakt direkt har man nått genom uppmaning till vården och socialtjänsten att berätta
om trygghetsringningen, vilket har möjliggjort en kontakt.
Varje dag rings ett 20-tal personer upp för att höra om de lever och mår bra. I första
hand är det personer som bor ensamma och saknar hemtjänst. Innan en person kommer
med på ringlistan skrivs ett kontrakt där intresset för att få samtal verifieras. (sid. 25)
Aldrig ensam i Gnesta
Seniorerna i Gnesta har flera mötesplatser, varav Powerhuset drivs gemensamt av PRO
och SPF Seniorerna i samverkan med kommunen som en mötesplats för seniorer,
anhöriga och allmänt intresserade av att delta i samtal och aktiviteter. Verksamheten
startade år 2018 med visionen ”Aldrig ensam i Gnesta” som grund för samarbetet.
Syftet är att bryta den ofrivilliga ensamheten, höja sysselsättningen, öka välbefinnandet
och förbättra den sociala samvaron hos Gnestas invånare, framför allt hos målgruppen
14

Peterson, U (2019). Livsberättargrupper. Slutrapport. Linnéuniversitetet.
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seniorer. Huset är tillgänglighetsanpassat och har samlingsrum, ett restaurangkök och
snickeriverkstad.
I verksamheten tar man sig också an ensamma som inte själva kan ta sig till olika
aktiviteter eller bara vill ha sällskap. För detta finns ett samarbete med den kommunala
hemtjänsten som tipsar om någon som kan behöva sällskap och stöd. Frivilliga följer
med hemtjänsten på hembesök och kan stanna kvar när personalen skyndar vidare.
Tanken är at samma person ska komma tillbaka regelbundet.
”Vårt gemensamma mål med frivilligföreningen är att bryta ensamheten för
femtio personer på ett år säger Jan Ancker.
”Man får respektera att alla inte vill ha besök eller kontakt med främmande
personer, säger Margareta Bergdahl, men ibland kan man lirka lite grand.”
(sid. 39)
Nödvändiga förutsättningar för en bra verksamhet enligt Margareta Bergdahl och Jan
Ancker är detta: (sid. 39)
•
•
•
•
•

Samarbete mellan pensionärsorganisationerna
Bygga ett gott samarbete med kommunens politiker och tjänstemän
Skapa en mötesplats dit alla som vill, kan och har råd att komma
Fylla mötesplatsen med aktiviteter
Starta en frivilligförening

Frivilligverksamheten bygger på att
• Kommunen betalar en frivilligsamordnare
• Nio frivilligambassadörer är utbildade
• Medlemmar kan vara i alla åldrar
Hur kan man hitta de ofrivilligt ensamma?
• Skapa en personlig relation med den som är ensam
• Volontärer besöker ensamma tillsammans med hemtjänsten
• Grannar, vänner och anhöriga kan ”tipsa”
• ”Djungeltelegrafen” kommer att hjälpa till
Andra verksamheter:
I studiematerialet finns en hel del andra verksamheter nämnda, bland annat
erfarenheter av frivilligarbete, hembesök och handlingsplan för uppsökande
verksamhet.
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3.2 Meningsfullhet
Att känna sig behövd och att få positiva upplevelser är angeläget för alla. Att vara aktiv
och odla sina intressen, ge stöd till andra, resa, studera eller fortsätta att arbeta efter
pensionen gör tillvaron meningsfull för många. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer
uttryckte det bra när han sade att ”hälsa är att i glädje vara upptagen av sina
livsuppgifter”.
Vad som uppfattas som meningsfullt är individuellt säger PRO i sitt studiematerial ”Med
hälsan i behåll”.15 Det kan vara att känna sig delaktig i samhället eller att klara sig själv i
vardagen – att själv kunna handla, laga mat eller att besöka vänner. (sid. 30)
Social gemenskap, olika typer av aktiviteter och meningsfull sysselsättning
är viktiga förutsättningar för ett fortsatt aktivt liv i gemenskap med andra.
… Meningsfulla aktiviteter har betydelse i sig. Det har visat sig att den som
deltar i många fritidsaktiviteter på äldre dar lever längre, än den som ägnar
sig åt få eller inga aktiviteter. … Kvinnors liv förlängs i första hand av
gruppaktiviteter, som föreningsliv och studiecirklar men även engagemang
tidigare i livet spelar roll för hälsan på äldre dar. För män är det i första
hand enmansaktiviteter som till exempel trädgårdsarbete och hobbyer som
bidrar till ett längre hälsosamt liv. … Det är också viktigt att äldre ses som
en resurs i samhället. Att delta i samhällslivet inom till exempel politik och
pensionärsråd, folkrörelser, kultur, folkbildning eller föreningsliv spelar en
viktig roll både för individen och för samhället. Att hjälpa andra äldre
genom frivilligarbete förbättrar livskvaliteten för många. Man får då en
dubbel effekt då den man hjälper också mår bättre. Socialt arbete, alltså
ansikte mot ansikte, har en större effekt på hälsan än att hjälpa någon
indirekt. Men det är också viktigt att man får uppskattning för sina insatser.
Om man inte får det och om äldre inte ses som en resurs i samhället kan det
handla om ålderism eller åldersdiskriminering. ” (sid. 30-31)
I en diskussionsruta i studiematerialet ställs frågan: Vad vill jag använda min tid till?
För att ge svar uppmanas läsaren att använda sig av den s.k. blomman som har fyra blad
centrerade runt ett centrum. Bladen runt om har följande frågor: Vad vill du göra
ensam? Vad vill du göra med andra? Vad vill jag göra om jag får drömma? Vad är
genomförbart? Svaret på frågorna ges i centrum: Det här vill jag göra! (sid. 31)
Betydelsen av mening blir tydligare med åldern
Peter Strang, professor i palliativ medicin, redovisar många tänkvärdheter i sin bok om
existentiella frågor hos äldre.16 I bokens kapitel avhandlas friheten att välja och
skuldkänslor, mening och meningslöshet hos den äldre personen, existentiell ensamhet
samt döden och dödsångest.
När det gäller mening säger Strang att mening är viktigt i alla skeden av livet och att
betydelsen av mening blir ännu mer tydlig när man blir äldre och kanske svårt sjuk. Han
15

PRO Pensionärernas riksorganisation (2018). Med hälsan i behåll. Artikelnummer PROH1010.
Pensionärernas riksorganisation.
16 Strang, P (2021). Existentiella frågor hos äldre. En introduktion. Vårdbolaget HC.
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skriver följande med utgångspunkt från läkaren och förintelseöverlevaren Victor Frankl
i dennes bok ”Viljan till mening”.
I sina böcker skriver Victor Frankl om skillnaden mellan mening och
meningskällor. Olika saker som att handarbeta, träffa vänner, gå en
promenad en fin sommardag eller titta på ett bra teveprogram kan ge
mening för stunden. Man kan också känna mening även när livet inte är lätt,
beroende på vilken livsinställning man har. Två personer kan ha lika svår
sjukdom, ändå händer det att den ena är mycket missnöjd med livet medan
den andra är nöjd med det hon eller han har och över det som trots allt
fungerar. Hon eller han känner mening. (sid. 44)
Man skulle kunna räkna upp hundratals liknande situationer som också ger
mening. Men Victor Frankl försökte se om det fanns något mönster, var det
så att den mening vi känner just nu uppstår ur meningskällor? Han kom
fram till att det är så och han tyckte sig se tre huvudkällor till mening:
• Det vi ger till andra och till världen, det som han också kallade kreativa
värden.
• Det vi får av andra och av världen, upplevelsevärden.
• Vår egen inställning till det som sker, inställningsvärden.
De exempel jag räknade upp ovan, ryms i dessa tre grupper. Att handarbeta
är kreativt, man skaffar något som man ger till någon och det mår man bra
av. Att träffa vänner, gå en promenad i naturen eller titta på teve handlar
alla tre om upplevelser och hamnar i kategorien upplevelsevärden och det
sista exemplet om två personer med samma sjukdom med olika upplevelser
handlar om inställning. (sid. 44-45)
När det gäller Victor Frankls begrepp kreativa värden säger Strang.
En del tycker att begreppet kreativa värden låter som om det bara handlade
om att skapa konst eller något liknande, men det Victor Frankl avsåg var
allt vi ”skapar”, i vid mening, allt vi ger till andra och till världen. Vi skapar
oss en framtid när vi är unga, vi kanske bildar familj och vi ger av vår tid
och uppmärksamhet till andra. Men det kan också omfatta sådant som vi
verkligen skapar med våra kroppar. Ett barn som gör sin första teckning
och är jättestolt, liksom en medelålders person som sjunger i en amatörkör
håller på med skapande aktiviteter. Allt detta ryms i Frankls första kategori,
kreativa värden. Det är lätt att tänka sig att man bara blir glad av det man
får, men vi människor mår också bra av att ge. (sid. 45)
Känsla av sammanhang
Peter Strang säger att i svåra situationer i livet reagerar vi människor på olika sätt. Detta
noterades av Victor Frankl i termer av vår egen inställning och det han kallade
inställningsvärden. (sid. 48) En annan ingång till frågan om inställning är att lyfta fram
skyddsfaktorer som Aaron Antonovsky gjorde i sin teori om KASAM, ”Känsla av
sammanhang” och består av delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet.
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”Begriplighet. Antonovsky förstod att det som krävs för att en människa ska
kunna klara av en svår situation, oavsett om vi pratar om svår smärta eller
ett existentiellt lidande, är en grundförutsättning att vi förstår vad som hänt
och vad som pågår. En situation är inte nödvändigtvis önskvärd men om
den är begriplig kan man göra något åt saken. Man kan åtminstone förhålla
sig till situationen. …
Hanterbarhet. När en person förstår sin situation och hur saker hänger
ihop, är det lättare att hantera läget. Man skulle kunna säga att
begripligheten är en grund för hanterbarheten. … Förutom begriplighet,
underlättas hanterbarheten av egna inre resurser, det sociala stöd man har
från familjen men också från personalen, och av förmågan till fungerande
copingstrategier (se sid 137). Faktorer som minskar hanterbarheten är
bland annat ensamhet och isolering, brist på information om sjukdomen
och dagsläget, liksom känslan av att vara ett offer för omständigheterna.
Hanterbarhet utgör den beteendemässiga komponenten i KASAM. Att
hantera en existentiell kris underlättas av socialt stöd från personalen och
om man får förståelse (begriplighet) för situationen.
Meningsfullhet. Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM
och brukar kallas den känslomässiga eller motiverande komponenten. Om
viktiga delar i livet fungerar, där relationer, närhet och en fungerande
vardag tillhör de mest betydelsefulla delarna, kan livet kännas meningsfullt
även när man är i livets slutskede. Meningsfullheten och den övergripande
känslan av sammanhang går hand i hand. Om man känner att man är i ett
viktigt sammanhang trots sin sjukdom och om man inser att man
fortfarande är betydelsefull för andra, uppstår en känsla av sammanhang
och den känslan ger mening. … (sid. 84-85)

Mening i livets slutskede
I boken tar Peter Strang även upp frågan om mening i livets slutskede. Han säger, med
särskild adress till vårdpersonal.
För oss människor är gemenskap det allra viktigaste vi har och den enskilda
faktor som ger oss mest mening. Men i livets slutskede finns det även annat
av stor betydelse, saker som vi inte alltid förknippar med mening. Hit hör
vardagen, att hinna avsluta livet, att kunna njuta av nuet men också känna
sig förankrad i livet genom rötter – och en framtid. (sid. 53)
Det har gjorts många studier där man frågat om vad som är viktigast i
människors liv. Svaret ser likadant ut oavsett om personen är man eller
kvinna, ung eller gammal, frisk eller sjuk och man ger också likadana svar
oavsett världsdel eller kultur. Uppenbarligen är vi människor gjorda för
gemenskap och mår bra av det, vilket många filosofer och forskare skrivit
om. Då är det också lätt att förstå att en långvarig situation utan
vardagsgemenskap på sikt kan skapa en känsla av meningslöst liv. (sid. 53)
Gemenskap och relationer kan se olika ut och de kan ligga på olika nivåer,
ändå spelar de stor roll och kompletterar varandra. Inom forskningen talar
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man om tre nivåer och jag skull vilja lägga till en fjärde nivå som handlar
om nätet.
1.
2.
3.
4.

Intim gemenskap (make, maka, partner, barn)
Relationell gemenskap (nära vänner, vänner att lita på)
Gruppgemenskap (på arbetsplatsen, i en förening, etc.)
Virtuell gemenskap på nätet (t.ex. Facebook-vänner) (sid. 53-55)

…. Att helt sakna vänner och känna att man är utanför all gemenskap är en
djup existentiell upplevelse. … Att stå utanför gemenskapen skapar
existentiell ångest och en känsla av meningslöshet. Därför har vi i vården en
viktig uppgift i den här frågan. … Men förutom själva funktionen (bädda,
servera mat och så vidare) handlar varje möte med en annan person om en
relation eller en utebliven relation. (sid. 53-55)
Vi skapar kontakt med blicken, orden, kroppsspråket och beröringen. …
Aktiviteter är viktiga inom vård och omsorg och hit hör allt från
gemensamma trivselstunder till högläsning, musikstunder och frågesport.
… För en person som saknar intima relationer (nivå 1) eller relationell
gemenskap i form av nära vänner (nivå 2), kan gemenskapen i gruppen
(nivå 3) bli det som får personen att må bättre och känna mening i
vardagen. (sid. 56)
När man är ung och tänker på vad som verkligen är viktigt i livet, kommer
helger och fester högt upp på listan och så ska det vara. Men med stigande
ålder inser man att det egentligen är vardagen som är livet. Därför är
vardagen en källa till mening. (sid. 57)
Vi människor tycker om helheter, att saker fullbordas. … Det finns många
aspekter på vårt behov att göra avslut, det kan vi göra både på det praktiska
planet och på ett känslomässigt plan. … ordna sina räkenskaper och
testamente … pengar och arv … (sid. 62)
Att få prata en sista gång med de som betytt mest i ens liv handlar om att
avsluta men också om en känsla av helhet, att något blir fullbordat. … (sid.
62)

3.3 Fysisk aktivitet
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre, sägs det i PRO:s studiematerial
”Med hälsan i behåll” 17 om fysisk aktivitet.
Studier visar att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma
för äldre personer som för andra åldersgrupper. Mycket tyder på att
kroniska sjukdomar i samband med åldrandet till stor del beror på fysisk
inaktivitet och stillasittande snarare än på åldrandet i sig. … Fysisk aktivitet
17

PRO Pensionärernas riksorganisation (2018). Med hälsan i behåll. Artikelnummer PROH1010.
Pensionärernas riksorganisation.
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främjar både fysisk och psykisk hälsa. Regelbunden fysisk aktivitet
förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet och främjar därmed ett
självständigt liv. Av rörelse och utevistelse blir du inte bara piggare och mår
bättre – aktiviteterna påverkar också koncentrationen, minnet,
sömnkvaliteten, kreativiteten och stresståligheten. (sid. 18)
När vi blir äldre tappar vi successivt en del av vår muskelmassa. Förlorar vi
för mycket får vi svårt att klara oss själva. Styrketräning är en tacksam
träningsform … som hjälper oss at behålla muskulatur, balans och undvika
benskörhet och allvarliga skador vid fall. … Styrketräning påverkar även
hjärnan positivt. … träning kan ha bättre effekt än antidepressiv medicin
vid behandling av äldres depressioner … (sid. 18)
Fysisk aktivitet främjar även sociala kontakter, och blir därmed ett
glädjeämne i tillvaron. Det är viktigt att röra på sig även om man upplever
hinder i form av ledbesvär, hjärt-kärlsjukdom eller annan kronisk sjukdom.
… Förutom konditions- och styrketräning kan specifik balansträning
minska risken för fall … (sid. 20)

Boken Depphjärnan om motion och mående
Anders Hansen redovisar i sin bok Depphjärnan en mängd studier och resonemang som
visar hur fysisk aktivitet kan påverka både människors fysiska och psykiska hälsa. I ett
avsnitt förklarar han varför motion har en så kraftfull påverkan på vårt mående.
Kroppens mest centrala stressystem heter HPA-axeln. … HPA-axeln är inget
enskilt fysiskt organ utan tre olika områden i kroppen och hjärnan som
kommunicerar med varandra. Det börjar i Hypotalamus (”H” i HPA), som
signalerar till hypofysen, en körtel på hjärnans undersida (Pituitary), som i
sin tur signalerar till binjurarna (Adrenal glands). Binjurarna släpper då ut
hormonet kortisol. Kortisolets uppgift är att mobilisera energi, till exempel
stiger kortisolnivåerna på morgonen för att vi ska ha energi att
överhuvudtaget ta oss upp ur sängen. Men kortisolet stiger också vid stress.
Från H till P till A – och sedan släpps kortisolet ut när vi blir stressade. Det
låter enkelt, men i praktiken är HPA-axeln oerhört komplicerad. Den
innehåller flera så kallade feedbackloopar som gör att den bromsar sig
själv. När kortisolnivåerna stiger dämpas nämligen aktiviteten i
hypotalamus och hypofysen. Kortisolet bromsar alltså sig själv och fungerar
därigenom som både kroppens stresshormon och ”antistresshormon”. …
(sid. 135)
En av de viktigaste upptäckterna inom den psykiatriska forskningen är att
aktiviteten i HPA-axeln ofta är förändrad vid depressioner. Det är onekligen
tänkvärt att det kanske viktigaste biologiska fyndet vid depressioner
kommer från både kroppen och hjärnan – HPA-axeln omfattar båda. Det
vanligaste är att aktiviteten i HPA-axeln är för hög vid depression – det vill
säga att nivåerna av kortisol är höga. De flesta antidepressiva behandlingar,
däribland medicin, har en normaliserande effekt på HPA-axeln (olika
antidepressiva läkemedel påverkar olika delar av HPA-axelns). Men det är
inte bara medicin som normaliserar HPA-axeln, det gör även fysisk
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aktivitet. En överaktiv HPA-axel lugnas nämligen ner om vi är fysiskt aktiva,
men bara på lång sikt. På kort sikt gör motion – och särskilt intensiv träning
där du pressar hårt – att aktiviteten i HPA-axeln ökar eftersom fysisk
aktivitet i sig är en stress för kroppen. När du ger dig ut och springer stiger
alltså kortisolnivåerna i ditt blod, men efter löpningen sjunker de och blir
lägre än innan. Kortisolet ligger sedan på en lägre nivå i någon eller några
timmar. Det bidrar till det lugn vi ofta upplever efter at ha motionerat. (sid.
135-136)
Om du har motionerat regelbundet i ett par veckor börjar aktiviteten i HPAaxeln sakta att sjunka, inte bara timmen efter motionspasset utan på lång
sikt. Två bromsar som är särskilt viktiga är hippocampus, mer känd som
minnescentrum, och pannloben, alltså den del av hjärnan som sitter bakom
pannan och är säte för tankemässiga förmågor som abstraktion och
analytiskt tänkande. (sid. 136)
Både hippocampus och pannloben stärks av fysisk aktivitet. Hippocampus
blir faktiskt fysiskt större om du motionerar och i pannloben bildas fler små
blodkärl så att leveransen av syre och borttransporteringen av
slaggprodukter blir effektivare. Hjärnans inneboende stressbromsar stärks
alltså, och som om det inte var nog förbättras HPA-axelns förmåga att
bromsa sig själv av motion. (sid. 136)

Anders Hansen säger att motion är motsatsen till depression och redovisar
signalsubstansernas betydelse.
Vid sidan av en överaktiv HPA-axel har depression kopplats till
inflammation i kroppen. … Depression har kopplats till låga nivåer av
signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin och till låga
nivåer av hjärnans eget ”gödningsmedel” BDNF.18 Depression har dessutom
kopplats till förändrad aktivitet i insula (den del av hjärnan som sitter i
tinningloben och är viktig för känslor) och ökad aktivitet i amygdala. (sid.
137)
De här mekanismerna, som inte utesluter varandra, kan vara mer eller
mindre tungt vägande för olika personer. I praktiken går det inte att säga
om den som är deprimerad har för lite dopamin, en överaktiv amygdala
eller för mycket inflammation. Men i perspektivet motion spelar det inte så
stor roll, för vilken orsak man än tittar på så är fysisk aktivitet oftast raka
motsatsen! (sid. 137)
Motion ökar nivåerna av dopamin, serotonin och noradrenalin, men också
BDNF. På sikt har dessutom motion en inflammationsdämpande effekt. Det
beror på att det kostar energi att röra på sig, och energin tas delvis från
immunförsvaret som blir mindre aktivt. Det låter kanske inte så lyckat, men
18

Wikipedia säger om BDNF: Det finns också olika nervtillväxtfaktorer i det centrala
nervsystemet som bidrar till ökad nybildning av nervceller, inlärning och nervcellsöverlevnad.
Ett exempel är brain-derived neurotrophic factor (BDNF). I djurstudier har man sett att
psykosocial stressexponering leder till låga nivåer av dessa tillväxtfaktorer.
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eftersom kronisk inflammation ofta beror på ett överaktivt immunsystem –
som just motion kan lugna ner – är det positivt. Motion påskyndar också
nybildningen av hjärnceller i hippocampus och normaliserar HPA-axeln. …
I ett biologiskt perspektiv är det svårt att tänka sig något som är mer
motsatsen till depression än motion. Ett annat sätt att förstå logiken bakom
motionens antidepressiva effekt är att utgå från hur känslor bildas när
insula lägger ihop dina sinnesintryck med vad som händer i din kropp.
Hjärnan använder alltså både inre och yttre signaler som ingredienser när
den skapar ditt känsloläge. (sid. 137-138)
När du rör på dig stärks i praktiken samtliga organ och vävnader i din
kropp. Blodtrycket, blodsockret och blodfetterna stabiliseras, lungornas
syreupptagningsförmåga förbättras, hjärtat och levern stärks. Allt detta
innebär att hjärnan får annorlunda – och bättre – signaler att skapa känslor
från. Det ökar chansen för känslor av välbehag snarare än av obehag.
Faktum är att motion verkar vara bland det viktigaste vi kan göra för att
slippa bli deprimerade. (sid. 138)

När det gäller fysisk aktivitet och depression säger Hansen:
Fysisk aktivitet skyddar mot depression. Effekten kan inte förklaras av
placebo. Om du varje dag byter 15 minuters stillasittande mot 15 minuters
löpning minskar risken att bli deprimerad med 26 procent. Om du istället
promenerar i en timme minskar risken lika mycket. … Hur än avancerad
denna undersökning än var bestämde sig forskarna för att ta analysen ett
steg till för att vara riktigt säkra. De gjorde därför ytterligare en studie där
de utgick från en grupp individer som hade en hög genetisk risk att drabbas
av depression. Högriskindividerna följdes under två år och under den tiden
blev en del av dem mycket riktigt deprimerade. Men bland dem som
motionerade var det inte lika vanligt att få depression. … Forskarnas
sammanställning är tydlig: ”Vår studie tyder på att när det kommer till
depression är dina gener inte ditt öde. Att vara fysiskt aktiv har potential
att neutralisera den ökade depressionsrisken hos individer som är
genetiskt sårbara. (sid. 140-141)
I Sverige har andelen av befolkningen med hälsofarligt dålig kondition ökat
från 27 procent till 46 procent sedan mitten av 1990-talet. … Bland unga är
det bara 22 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna (11-17 år) som
når upp till den dagliga timme av fysisk aktivitet som WHO
rekommenderar. … Hur många depressioner skulle kunna undvikas om vi
rörde lire mer på oss? Just det gjorde forskare i Storbritannien ett försök att
räkna fram med hjälp av data från 34 000 deltagare som hade följts under
elva år. … De kom fram till att 12 procent av depressionerna skulle ha
kunnat undvikas om deltagarna hade rört sig bara en timme i veckan. (sid.
142)
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I boken Depphjärnan tar Hansen också upp frågan om fysisk aktivitet och ångest.
Det bästa sättet att beskriva ångest är som stress i förväg. Ångest och stress
är i grund och botten samma reaktion - HPA-axeln aktiveras - med den
skillnaden att det vid stress handlar om ett konkret hot och vid ångest om
ett möjligt hot. Eftersom HPA-axeln växlar upp vid stress och ångest, och
stabiliseras av motion, borde motion alltså leda till mindre ångest. … Det
visade sig att pulshöjande fysisk aktivitet skyddar mot ångest för både barn
och unga, och särskilt vid posttraumatisk stress. … vilken motionsform man
ägnade sig åt spelade mindre roll. Allt gav effekt: simning, promenader,
springa på löpband, cykla på motionscykel eller pulshöjande hemträning.
(sid. 143)
Motion är inget universalmedel, … Antidepressiv medicin ger god effekt för
en tredjedel av alla deprimerade, hyfsad effekt för en tredjedel och fungerar
inte alls för en tredjedel. Vid kognitiv beteendeterapi får ungefär hälften
god effekt. (sid. 145)
Det går inte att med hundraprocentig säkerhet svara på varför evolutionen
har utvecklat oss så att fysisk aktivitet lindrar ångest, men tänk på följande:
HPA-axelns funktion är att mobilisera energi för kroppens muskler när ett
hot dyker upp – alltså stress – eller när hjärnan tänker på att något hotfullt
skulle kunna hända – alltså ångest. Vad är det som under miljoner år har
hotat oss mest? … HPA-axeln utvecklades för att kunna möta hoten mot
våra liv, det vill säga från rovdjur, olyckor och infektioner. … Enkelt
uttryckt: Motion lär kroppen att inte reagera så starkt på stress – vilken
stress det än är. (sid. 146)
Hansen tar även upp hjärnans funktion att hjälpa oss att överleva i en farlig miljö.
Hjärnan är utvecklad för rörelse, men den är i ännu högre grad utvecklad
för överlevnad. Under nästan hela vår historia har svält varit ett gigantiskt
hot mot våra liv. Kalorier var en sällsynt lyx som vi gjorde bäst i att kasta
oss över omedelbart. Sedan några decennier har vi ständig tillgång till hur
många kalorier som helst … På savannen skrek hjärnan: ”Rädda dig från
svält” … och samma sak fortsätter den att skrika i mataffären. … resultatet.
Vi äter. Och äter. Och äter. … då är dagens enorma problem med övervikt
och typ 2-diabetes inte det minsta förvånande. En överlevnadsmekanism
har blivit en fälla … (sid. 149-150)
Fysisk aktivitet stärker även vår tankeförmåga enligt Hansen.
Det senaste decenniet har det gjorts en rad oväntade upptäckter som visar
att fysisk aktivitet inte bara stärker vårt mående, det förbättrar också våra
tankemässiga förmågor. … Hur kunde fysisk aktivitet ha långt större effekt
på tankemässiga förmågor som minne, koncentration och kreativitet? Den
troliga förklaringen är att under nästan hela vår historia var det när vi
rörde på oss som vi behövde våra tankemässiga förmågor som mest. Det
var under jakt och samlande som vi behövde vår koncentration, det var då
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vi fick nya minnen som vi behövde komma ihåg. … Genom att fysisk
aktivitet vässa våra tankemässiga förmågor blir det ett sätt att ”hacka
evolutionen”. När vi springer på ett löpband eller tar en rask promenad
lurar vi hjärnan att skruva upp våra tankemässiga förmågor … (sid. 152154)

Hansen undrar i Depphjärnan varför vi glömde kroppen.
Hjärna och kropp är oerhört nära sammanlänkade och några nyligen
upptäckta exempel på denna sammanlänkning har jag i boken beskrivit
som att hjärnan tar emot information från immunsystemet eller att den
använder både inre och yttre signaler för att skapa känslor. De yttre
signalerna – sinnesintryck, vad som händer på arbetet, i skolan och i vårt
sociala liv – har vi enkelt kunnat se, mäta och ha som utgångspunkt när vi
har försökt förklara våra känslor och varför vi blir deprimerade eller får
ångest. De inre signalerna från kroppen är svårare att fånga, de är per
definition subjektiva. Men forskningen avslöjar att de är minst lika viktiga.
(sid. 157-158)
Känslor, depressioner och ångest kan med andra ord inte endast påverkas
genom att hjärnan ”talas tillrätta” eller ”balanseras med medicin”. Även
kroppens tillstånd är viktigare än de flesta tror. Om jag får spekulera en
smula tror jag att forskningen bara är i början av att rasera denna
artificiella uppdelning mellan kropp och hjärna. I takt med att uppdelningen
försvinner kommer depressioner, ångest och mänskligt välbefinnande inte
bara att ses från ett psykologiskt perspektiv utan också från ett fysiologiskt.
Och det är i just detta perspektiv vi bör se på fysisk aktivitet.” (sid. 158)
Åtgärder för fysisk aktivitet - tre delar
Kerstin Brismar, professor i endokrinologi och diabetesforskning vid KI redovisar fakta
om bland annat fysisk aktivitet och hälsa i boken Lev länge & väl. Sammanfattningsvis
säger hon:19
Regelbunden fysisk aktivitet har en positiv effekt på nästan alla kroppens
organ, till exempel hjärtat, lungorna, blodkärlen, skelettet, musklerna,
immunförsvaret, hjärnan och insulinkänsligheten i levern och fettväven.
Det bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet, minnesfunktion,
välbefinnande och fysisk kapacitet. Dessutom ger fysisk aktivitet bättre
sömn, lägre risk för kroniska folksjukdomar som typ 2-diabetes, övervikt,
fetma, hjärt-kärlsjukdomar, demens, vissa cancerformer och för tidig död,
oavsett orsak. (sid. 67-68)
Brismar går därefter igenom hälsoeffekten av motion under mindre rubriker som; att
helt enkelt orka, friskt hjärta, förebygger typ 2-diabetes, starkare skelett, skydd mot
cancer, hud och temperatur, minskad fettväv och smalare midja, hindrar och lindrar
depression, hjärnan och minnet och bättre sömn (sid. 68-75). Här ska istället tas upp
19

Brismar, K (2020). Lev länge & väl. Professorns bästa tips om kosten, motionen och sömnen.
Norstedts.
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några av hennes synpunkter på träning. Den fysiska aktiviteten bör innehålla tre delar
enligt henne: vardagsmotion, konditionsträning och aktiviteter som stärker musklerna.
Vardagsmotion kan sammanfattas som alla rörelser som du gör i din vardag
utan att höja pulsen, och den är grundläggande för din hälsa. … Jag
rekommenderar minst 7 500 steg per dag gärna med intensivare intervall.
Gå så snabbt du kan med stavar under 1-2 minuter, sedan går du saktare i 5
minuter, sedan åter så snabbt du kan under 1-2 minuter och så vidare. (sid.
76-77)
Konditionsträning. Utöver vardagsrörelserna behöver din kropp cirka 150
minuters pulshöjande aktiviteter uppdelat på fem till sju dagar varje vecka.
Tänk att konditionsträning är styrketräning för din absolut viktigaste
muskel; hjärtmuskeln. … Ett bra riktmärke är att du fått upp pulsen så att
det är svårt att prata samtidigt som du rör dig, alltså att du kommer upp i
40-60 procent av din maxpuls. Maxpulsen är grovt räknat 220 minus din
ålder. Till en början kan det räcka med 75 minuters rörelse uppdelat på tre
till fem dagar varje vecka. Oavsett intensitet ska varje tillfälle vara minst tio
minuter. Och här finns en uppsjö av aktiviteter att välja mellan och variera
under en vecka: promenera i mycket raskt tempo, jogga, gå på olika typer
av pass på gymmet, spinning, body pump, simning, olika danspass, tennis
med mera. Olika böj- och stretchövningar är också bra. (sid. 79)
Starkare muskler. Det är också viktigt att du tränar dina muskler.
Musklerna står för 90 procent av den basala ämnesomsättningen och ju
starkare muskler, desto mindre risk för att drabbas av det metabola
syndromet som beskrivs på sidan 162. Styrketräning kan också förhindra
och lindra smärta i nacke och skuldror, vilket är vanligt om man har ett
stillasittande arbete. Det hjälper dessutom till att avlasta leder och minskar
riken för ont i till exempel knäna. Men inte minst är det viktigt att aktivera
sina muskler för att vardagssysslorna inte ska börja kännas jobbiga när vi
kommer upp i åren. Våra muskelceller brukar nämligen minska i storlek
med stigande ålder, men genom träning kan du motverka detta. Flera av de
konditionshöjande övningarna som beskrivits är ju också bra för musklerna
- att gå i trappor stärker till exempel lår och säte – men jag vill ändå råda
dig att specifikt fokusera på dina muskler två till tre gånger varje vecka.
(sid. 80)
Brismar säger att vi behöver olika träning vid olika åldrar. Råden du fått är en bra bas,
men från 65 år och uppåt bör du för varje år fokusera allt mer på styrketräning,
smidighetsträning, balansövningar och att stretcha lederna som blir stelare med åren.
På ett gym kan du få hjälp med hur du ska stretcha.
När du är 75-80 år och äldre kan du nöja dig med promenader och lättare
muskelstyrketräning istället för riktigt pulshöjande träning. Ta gärna råd
från en instruktör på ett gym. (sid. 84)
Kollektiva insatser för stöd till fysisk aktivitet
Statens folkhälsoinstitut skriver i skriften ”Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa
med möten, mat och aktivitet” att de flesta fallolyckor sker i den egna bostaden, men att
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det är vanligt förekommande med fall utomhus på trottoarer, vägar, gator och
cykelvägar. 20 I skriften tar myndigheten upp kollektiva insatser som kan gynna äldres
fysiska aktivitet.
Det finns ett antal faktorer som påverkar äldres möjlighet till fysisk
aktivitet, inte minst upplevelse av tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
Flera av de faktorer som främjar en beteendeförändring när det gäller goda
matvanor, exempelvis socialt stöd och självtillit, har dessutom betydelse
även när det gäller ändrade vanor kring fysisk aktivitet. Nedan beskrivs
några viktiga områden … (sid. 22)
Tillgänglighet till kollektivtrafik och service
En infrastruktur som gör det möjligt att gå och cykla till och från hemmet
är viktig för många äldre som saknar bil. Den fysiska aktiviteten och
självständigheten hos äldre påverkas av om det finns affärer och service i
närheten, av bostadsområdets attraktivitet samt av tillgången till
kollektivtrafik. (sid. 22)
Trygghet i närmiljön
Det är viktigt att man kan känna sig trygg i sin närmiljö. Otrygghet kan
innebära oro att drabbas av våld och för att gå ut ensam, speciellt kvällstid.
Även skötseln av närmiljön är en viktig aspekt av äldres utevistelse. Det är
till exempel värdefullt att det finns träd, buskar och blommor som skapar
trivsel, samtidigt som planteringar inte får skymma och skapa mörka
gångar och partier. Hinder som motverkar fysisk aktivitet är isolerade
platser utan möjlighet att sitta ner och vila, ojämnheter och kanter på
trottoarer och gångvägar samt buller, trafik och luftföroreningar. (sid. 22)
En säker miljö
Säkerheten är viktig när man planerar för äldres fysiska aktivitet. Detta
gäller både samhällsbyggnad och insatser i form av fysiska aktiviteter.
Äldre människor värdesätter övergångsställen, trafikljus i vägkorsningar
och cykelbanor, eftersom det ibland kan upplevas som farligt att korsa
vägar när detta saknas. Egna insatser i form av exempelvis uppvärmning,
stretchning, användning av skyddsutrustning såsom cykelhjälm, reflexväst
och halkskydd ökar också säkerheten och förutsättningarna för fysisk
aktivitet bland äldre. (sid. 22)
Socialt stöd och praktiska tips
För att insatserna ska öka den fysiska aktiviteten är det vetenskapligt
belagt att självregistrering av aktiviteten, träning med måttlig intensitet i en
grupp på någon form av anläggning samt täta kontakter med
aktivitetsledaren har god effekt. Om aktiviteten genomförs på egen hand
(exempelvis i hemmet) är fler äldre fysiskt aktiva, i jämförelse med
organiserad gruppverksamhet. Både individuell aktivitet och gruppaktivitet
har alltså effekt för att öka den fysiska aktiviteten. (sid. 28)
20

Statens folkhälsoinstitut (2009). Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat
och aktivitet. R 2009:18. Östersund. Statens folkhälsoinstitut.
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Hälso- och sjukvården kan bidra
Det är vetenskapligt belagt att rådgivning om fysisk aktivitet inom hälsooch sjukvården har god effekt. Upprepad kontakt under flera månader ökar
resultaten ytterligare, likaså om rådgivningen kompletteras med till
exempel fysisk aktivitet på recept (FaR), dagbok för fysisk aktivitet,
stegräknare eller informationsbroschyrer. (sid. 28)

3.4 Bra matvanor
PRO redovisar i sitt studiematerial ”Med hälsan i behåll”21 att många äldre redan har
goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa. Maten ska ge
oss all den näring och energi som vi behöver. Äldre människors energibehov är lägre än
yngres, men behovet av viktiga näringsämnen är lika stort. Valet av livsmedel blir därför
särskilt viktigt för äldre. Maten är även mer än bara näring. Den kan och bör vara en
källa till glädje, njutning, fest och gemenskap. Samvaro och gemenskap vid matbordet
fyller en viktig social funktion. I Italien säger man att ”vid matbordet åldras man inte”.
Den mat vi äter har stor effekt på vår fysiska hälsa. Den fysiska hälsan har i sin tur en
koppling till den psykisk hälsan. I inledningen till avsnitt 2 nämns detta: ”Psykisk ohälsa
hos äldre yttrar sig inte sällan som fysiska besvär. En påtaglig förändring är ofta hjärtkärlproblem och diabetes som också visat sig ha samband med depression.”
Vad är metabol hälsa?
Aseem Malhotra, brittisk överläkare inom kardiologi och professor i evidensbaserad
medicin, ger i sin bok ”Bättre immunförsvar på 21 dagar”22 svar både på vad en god
kosthållning innebär och vad en dålig innebär för hälsan. Hans fokus i boken är att
redovisa förbyggande insatser för metabol hälsa. Om metabol hälsa säger han följande:
.
I Storbritannien har den förväntade livslängden slutat öka sedan 2010, och
förra året meddelade välgörenhetsorganisationen British Heart Foundation
att för första gången på 50 år ökar dödstalen i kardiovaskulära sjukdomar
hos personer under 75 år.
Utmaningen idag är hur vi ska kunna angripa den ökande bördan av
kroniska sjukdomar som leder till för tidig död och lidande för tiotals
miljoner människor varje år, för att inte tala om den stora belastning det
innebär för sjukvården.
De flesta av de här kroniska sjukdomarna, som hjärtsjukdom, typ 2diabetes, högt blodtryck och till och med cancer och demens, uppstår ur
metabol ohälsa. (sid. 22)
Metabol hälsa kan enklast förklaras som den balans som kroppen håller
mellan att lagra fett och förbränna det som energi. Så snart den balansen
blir störd påverkas hälsan negativt.

21

PRO Pensionärernas riksorganisation (2018). Med hälsan i behåll. Artikelnummer PROH1010.
Pensionärernas riksorganisation.
22 Malhotra, A (2020). Bättre immunförsvar på 21 dagar. Karneval förlag.
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Den metabola hälsan mäts med hjälp av fem markörer; blodsockernivåer,
blodtryck, midjemått samt kolesterolprofil som bestäms av kroppens
nivåer av triglycerider – en typ av skadligt fett i blodet – och HDL-C (highdensity lipoprotein), en nyttig kolesterolbärande molekyl.
Metabol hälsa har ett direkt samband med hjärt-kärlsjukdom, typ 2diabetes och stroke, vilket innebär att om markörerna ligger på fel nivå
löper vi större risk att utveckla dessa sjukdomar. Det finns också ett
samband mellan metabol ohälsa och utvecklande av cancer och
demenssjukdomar, och personer med metabolt syndrom och tillstånd
kopplade till det är särskilt utsatta för komplikationer i samband med
infektioner. (sid. 23)
Med hjälp av väldigt specifika livsstilsförändringar kan vi faktiskt på ett
märkbart sätt förbättra och potentiellt helt normalisera nivåerna på så kort
tid som 21 dagar. (sid. 23)
Markörer för metabol hälsa - riktvärden
En person anses ha optimal metabol hälsa om markörerna ligger inom
följande nivåer:
•
•
•
•
•

Medelblodsocker (HbA1c) lägre än 5,7 procent.
Blodtryck, lägre än 120/80 mmHg (millimeter kvicksilver)
Midjemått, mindre än 102 cm för män, 88 cm för kvinnor (för sydasiater
mindre än 90 cm för män och 85 för kvinnor).
Triglyceridnivå i blodet, lägre än 1,7mmol/liter (<150 md/dl)
HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) högre än 1 mmol/liter (>40
mg/dl för män och >50 mg/dl för kvinnor). (sid. 24)

En person anses ha metabolt syndrom när tre av dessa optimala värden
inte är uppnådda. Det innebär att om någon till exempel har högt blodtryck,
högt blodsocker och ligger högt i triglyceridnivå löper den personen större
risk att drabbas av hälsoproblem. (sid. 24)
Kost som gör oss sjuka
När det gäller kost som gör oss sjuka säger Aseem Malhotra:
Åttio procent av de kroniska sjukdomarna kan tillskrivas vår livsstil och
faktorer i vår omgivning. Och av livsstilsfaktorerna är dålig kosthållning det
som har störst påverkan, och är numera skuld till mer sjukdom och död än
fysisk inaktivitet, rökning och alkohol tillsammans. Över hela världen
uppskattas antalet dödsfall av näringsbrist just nu till elva miljoner per år.
(sid. 52)
Enligt den färskaste Lancet-studien finns det flera specifika kostvanor som
bidrar till kroniska metabola sjukdomar, antingen för att man äter för
mycket eller för att man äter fel sorts mat. Med andra ord kan man bäst
beskriva dålig kosthållning som att man inte får i sig alla de näringsämnen
som behövs för en god hälsa när man äter den sortens produkter som med
tiden gör en fet eller sjuklig. De värsta bovarna är överdrivet mycket salt,
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kost utan hela frukter och grönsaker, för lite nötter och frön, inte tillräckligt
med omega 3-fetter, inte tillräckligt med fibrer, för mycket socker och stort
intag av processat kött. (sid. 52)
Det finns en direkt koppling mellan dålig kosthållning och överkonsumtion
av ultraprocessad mat som har trängt undan naturlig och näringsriktig mat.
Som jag kommer att förklara nedan är ultraprocessad mat och dryck nu den
främsta fienden i västerländsk kost, och uppgår till förbluffande 50 procent
av det genomsnittliga kaloriintaget i Storbritannien. (sid. 52-53)
Sammanfattningsvis kan man säga att ultraprocessad mat och dryck
huvudsakligen är industriellt framställd (en förpackad produkt) med fem
eller fler ingredienser. Ultraprocessade produkter innehåller socker,
onyttiga oljor, salt och saknar fibrer, vitaminer och mineraler. Några
typiska exempel är kolsyrande drycker, glass och godis, massproducerat
förpackat mat- och kaffebröd, margarin och bredbara pålägg, frukostflingor
av ”spannmål”, ”frukt”-yoghurt och ”hälsosamma bantnings”-produkter.
(sid. 53)
Dessa livsmedel är medvetet utformade av livsmedelsindustrin för att vara
billiga och högbelönande och därför uppmuntrar de också till
överkonsumtion, är milt beroendeframkallande och ökar aptiten. I
extremfallet äter man dem antingen istället för det man borde äta, vilket
skapar näringsbrist och sjukdom, eller så äter man dem utöver det andra
man äter vilket skapar fetma och sjukdom på samma gång. (sid. 53)

Sammanfattningsvis redovisar Aseem Malhotra följande lista på mat som han anser ska
undvikas.
•

Socker, fruktjuice, honung och sirap. Under de 21 dagarna råder jag
dig att helt låta bli allt socker och sackaros (som till 50 procent
består av glukos och till 50 procent fruktos). Det är fruktosinnehållet
som i vetenskapliga studier har visat sig öka leverfett och
insulinresistens när det intas i stora mängder. Detta är
huvudsakligen livsmedel som innehåller socker som saknar fibrer.
Hel frukt är i allmänhet inget problem men var med tanke på din
metabola hälsa uppmärksam på att inte äta för många frukter med
högt sockerinnehåll, särskilt om du inte tränar regelbundet. Frukt
från högst sockerinnehåll är exempelvis bananer, vindruvor, ananas
och körsbär.
WHO anger en idealisk maximigräns på högst sex teskedar tillsatt
socker, fruktjuice, saft och honung för en genomsnittlig vuxen per
dag. USA:s Department of Agriculture rekommenderar högst tre
teskedar för ett genomsnittligt barn på 4-8 år. För att få perspektiv
på det innehåller en normalstor chokladkaka, ett glas fruktjuice eller
en burk cola nästan tre gånger så mycket socker! (sid. 83)
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•

Snabba kolhydrater och stärkelserik mat som saknar fibrer. Det
omfattar alla förpackade kolhydrater, kaffebröd, kakor, kex,
müslibars, förpackade nudlar, pasta, couscous och ris. (sid. 85)

•

Spannmål. Jag rekommenderar också att man undviker alla
spannmål under metodens 21 dagar eftersom dessa, särskilt ris,
vete, havre och allt bröd, har ett högt stärkelseinnehåll som
fortfarande kan höja blodsockret avsevärt för dem som är
insulinresistenta. Ett av de mest näringsrika alternativen som inte
tenderar att få blodsockret att slå i taket är quinoa. Ersätt under de
21 dagarna ris med blomkålsris och pasta med strimlad squash eller
rotselleri. (sid. 85)

•

Ultraprocessad mat. Ät inte sådan om den säljs i en förpackning och
har fem eller fler ingredienser, särskilt om den innehåller tillsatser
och konserveringsmedel. (sid. 85)

Bra mat som vi också kan njuta av
Aseem Malhotra redovisar även förslag på bra mat eller ”mat att njuta av” som han
uttrycker det.
•
•
•
•

•
•

Intag högst tre mål om dagen och ät bara tills du känner dig mätt. Ta god
tid på dig när du äter. Ät tillsammans med andra om du kan och njut av
maten.
Intag minst 2-4 matskedar extra jungfruolivolja dagligen.
Ät en liten näve av tre nötter
(valnötter/mandlar/hasselnötter/makadamia) dagligen.
Ät minst 5-7 portioner av olika fiberrika grönsaker och frukter med lågt
sockerinnehåll varje dag.
Fiberrika grönsaker innefattar blomkål, broccoli, sparris, aubergine,
spenat, lök, paprika, brysselkål, svamp, gurka, selleri, tomater och
squash (tomat är tekniskt sett en frukt men de flesta människor ser det
som en grönsak). Du kan också äta så mycket du vill av dessa.
Frukt med lågt sockerinnehåll är alla bär såsom blåbär, hallon och
jordgubbar, avokado, citron och aprikoser (en portion väger 80 gram, ät
högst två portioner per dag).
Frukt med medelhögt sockerinnehåll är äpplen, päron, apelsiner,
persikor (ät högst en per dag).
Ät grönsaker till minst två mål per dag.
Ät fet fisk (exempelvis lax, makrill, tonfisk, strömming och sardiner)
minst tre gånger per vecka. (sid 82-83)

Medelhavskost och ny nordisk kost
Kerstin Brismar, professor i endokrinologi och diabetesforskning vid KI, vars synpunkter
på fysisk aktivitet har tagits upp ovan, har även synpunkter på mat och näring som i
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mycket överensstämmer med professor Aseem Malhotras tankar. Här redovisar jag vad
Brismar säger om medelhavskost och ny nordisk kost.23
Medelhavskost var tidigare vanligt i Grekland, speciellt på Kreta. Det finns
många studier som visat att den är mycket hälsosam, att den minskar
risken för typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Kosten är rik på
omättat fett från växtriket som olivolja, nötter, mandel och avokado. Den
innehåller fet fisk och skaldjur, mycket färggranna grönsaker, baljväxter,
frukt, fågel och ljust kött, endast små mängder rött kött, pasta och ris. Ett
litet glas vin till maten kan ingå. (sid. 40)
Medelhavskost med nordiska inslag är minst lika bra som renodlad
medelhavskost. Jag rekommenderar den här kosten därför att den ger bra
insulinkänslighet, bättre kontroll på blodsockret och blodfetterna, lägre
blodtryck och viktnedgång. På så sätt minskar risken för hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes och andra ålderssjukdomar. (sid 40)
Ny nordisk mat består av (sid 40-41)
• Bär som finns i skogar och trädgårdar som blåbär, lingon, hjortron,
krusbär och vinbär
• Frukter och grönsaker som äpplen och päron, vaxbönor, vitkål, rödkål,
mangold och nässlor
• Rotfrukter som potatis, rödbeta, kålrot, rotselleri och palsternacka
• Vegetabiliska proteiner från baljväxter som bruna bönor och torkade
gula och gröna ärtor
• Spannmål som havre, korn och råg som ger nyttiga fibrer
• Olja från raps som innehåller mindre mättat fett, mer enkelomättat och
mer av omega 3-fettsyror än olivolja
• Ägg och fisk med nyttigt fett som lax, sill, makrill och hälleflundra
• Kryddor som dill, gräslök, pepparrot, kummin, fänkål och persilja
Ny nordisk mat innebär ost i maträtter men inte som pålägg. Smör ingår
inte. Man dricker max en halv liter lättmjölk eller yoghurt per dag och äter
begränsade mängder kött. Socker förekommer sparsamt, liksom
natriumsalt. Kosten är alltså vegetabiliskt baserad men med animaliska
livsmedel som tillbehör.
Ett utmärkande drag för den nya nordiska maten är tillagningsmetoden.
Låg temperatur vid matlagning bevarar näringen bättre. Ett annan är att 80
procent av livsmedlen ska gå att odla i Norden. Kvaliteten på kolhydraterna
ska vara hög, det vill säga bestå av fullkornsprodukter, frukt, grönsaker och
baljväxter. Fullkornsbröd med låg salthalt rekommenderas till alla måltider.
(sid. 41)
Kost och kognitiv funktion
Elisabeth Rothenberg, biträdande professor i näringslära vid Högskolan Kristianstad,
menar i en artikel i tidskriften Äldre i centrum att det finns intressanta samband mellan
23
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kostvanor och mental hälsa.24 Hon säger i artikeln att kunskapen om kostens betydelse
för den psykiska hälsan har ökat betydligt under senare år och att syftet med artikeln är
att ge en översikt över kunskapsläget när det gäller relationen mellan kostmönster och
hälsa med fokus på äldre. Hon börjar artikeln med att berätta om tarmens betydelse.
Tarmen omfattar en yta av cirka 400 kvadratmeter, motsvarande två
tennisbanor. Den utgör gränslandet mellan ”den inre” och ”den yttre”
världen och interagerar med resten av kroppen. Den absorberar
näringsämnen och dämpar effekten av yttre hot från exempelvis stress,
rökning, kost och läkemedel genom den barriärfunktion som hindrar
skadliga ämnen från att nå blodbanan. Bakteriefloran omfattar cirka tio
gånger fler celler än de kroppsegna cellerna. Skulle dessa mikroorganismer
läggas på rad skulle de nå 2,5 varv runt jordklotet. Merparten av
bakteriefloran återfinns i tarmen, framförallt i den nedre delen, det vill säga
tjocktarmen (sid. 36)
Forskningen har under senare år givit ny kunskap om hur maten vi äter via
tarmfloran påverkar hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Tydliga
relationer finns med livsstilssjukdomar som fetma samt hjärt-kärlsjukdom,
men också samband med psykiska sjukdomar har påvisats. En fiberrik kost
stimulerar de ”goda” bakterierna i tarmen, som i sin tur producerar
kortkedjiga fettsyror, vilka absorberas och utgör signalsubstanser i
kroppen och till exempel kommunicerar med hjärnan. (sid 36-37)
Tarmflorans sammansättning styrs i stor utsträckning av vår livsstil, där
kostvanorna utgör en mycket viktig del. Både observations- och
interventionsstudier visar att en kost med mycket fett och lite fibrer
minskar antalet stammar, vilket innebär en förlust av bakterier som är
specialiserade på att bryta ner – fermentera - fibrer, samtidigt som
exponeringen för proinflammatoriska och cancerframkallande ämnen ökar.
I motsats till detta påverkar en fiberrik och fettlåg kost tarmflorans
sammansättning i positiv riktning, vilket innebär en större artrikedom med
bakteriestammar som är specialiserade på nedbrytning av fibrer och andra
bioaktiva ämnen som inte kroppen själv kan bryta ner. (sid. 37)
En mer hälsosam kost i linje med de nordiska näringsrekommendationerna
bidrar därmed till en miljö i tarmen som skyddar mot olika typer av
sjukdomar. Skyddet består av bland annat kortkedjiga fettsyror, till
exempel butyrat, som bildas när tarmens bakterier bryter ner fiber. Dessa
fettsyror kopplar samman tarmen med andra organ inkluderat hjärnan och
påverkar på så sätt deras fysiologiska funktion. … (sid. 37)
Från att ha varit ganska stabil under vuxen ålder börjar tarmflorans
sammansättning förändras med stigande ålder. Variationen i antal stammar
minskar samtidigt som tarmens genomsläpplighet (permeabilitet) ökar,
vilket innebär ökad risk både för att skadliga mikroorganismer får större
inflytande i tarmen och att skadliga ämnen når blodbanan. (sid. 37)
24
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Vitamin D har visats ha väldigt många viktiga funktioner i kroppen, också
en rad positiva effekter när det gäller hjärnans funktion har påvisats. Flera
observationsstudier har visat ett positivt samband mellan högre
koncentration av vitamin D och bättre kognitiv förmåga. Mycket forskning
återstår dock innan det möjligen går att fastställa samband mellan vitamin
D och kognitiv svikt och demens. Vitamin D får vi framför allt genom solens
uv-ljus under den ljusa delen av året, men vitaminet finns också i fisk, mest i
fet fisk, och en del i ägg. Mjölk, fil, yoghurt och bordsmargarin är berikat
med D-vitamin. (sid. 37)
Forskning om omega-3-fettsyror har länge handlat om deras roll i hjärtkärlsjukdom – kunskapen om deras antiinflammatoriska effekt är också
känd sedan tidigare. Mer nyligen har man också sett att dessa fettsyror
spelar en viktig roll när det gäller neuropsykiatriska diagnoser som
depression och ångest, kognitiv svikt och demenssjukdomar. Relevansen av
fettsyrorna för hjärnans funktion illustreras av det faktum att centrala
nervsystemet har den högsta koncentrationen efter fettväven. (sid. 37)
Lågt intag har i studier visats förknippat med risken för olika
neuropsykiatriska diagnoser. Vidare har man sett att tillägg
(supplementering) skulle kunna användas förebyggande eller behandlande
av dessa tillstånd i framtiden, även om studierna ännu ger ganska
motstridiga resultat. I kosten utgör fet fisk den bästa källan för intag, men
också fleromättade matfetter bidrar till intaget. (sid. 37-38)
Forskning tyder på att åtminstone en portion fet fisk per vecka kan bidra
med de positiva effekter förknippade med omega-3-fettsyror som påvisats.
Många viktiga frågor står dock obesvarade, till exempel genom vilka
mekanismer som omega-3-fettsyror verkar och vilka mängder som skulle
krävas för att ge effekt. (sid. 38)
En systematisk litteratursammanställning och en så kallad metaanalys
(statistisk sammanställning) av resultat från flera studier visar att
kostvanor i linje med en medelhavskost – det vill säga en kost rik på
grönsaker, frukt, fisk, nötter/frön och vegetabiliska oljor – var förknippad
med en minskad risk för kognitiv försämring och för övergång från mild
kognitiv svikt till Alzheimers sjukdom, vilket ligger väl i linje med vad som
ovan beskrivits för omega-3-fettsyror och vitamin D. (sid. 38)
Sammanfattningsvis går det at konstatera att det finns flera intressanta
samband mellan våra kostvanor och kognition och mental hälsa. Många
viktiga frågor måste besvaras innan det är möjligt att ta fram vetenskapligt
förankrade rekommendationer om hur vi ska äta för att motverka psykisk
ohälsa. Det verkar dock som att de kostråd som gäller för hälsan i övrigt
också gäller för hjärnans funktion och hälsa. Att äta fisk och fiberrika
livsmedel som frukt och grönsaker tycks vara viktigt för att bibehålla
kognitiv funktion och mental hälsa. (sid. 38)
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Kollektiva insatser till stöd för en god mathållning
Statens folkhälsoinstitut skriver om vad som påverkar äldres matvanor i skriften ”Det är
aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet”. 25 Institutet säger
att det finns ett antal faktorer som påverkar äldre personers val av mat, till exempel
kulturella och andra vanor, tillgänglighet och utbud av livsmedel, pris och ekonomisk
situation samt kroppsliga förändringar. Myndigheten beskriver sedan ett antal viktiga
faktorer som främjar goda matvanor för vuxna i allmänhet och för äldre i synnerhet.
Känsla och kunskap om mat och hälsa
Känslan av att vara hälsosam och kunskapen om att maten påverkar hälsan
och förebygger ohälsa är en betydelsefull faktor för valet av mat hos vissa
äldre. Det är också viktigt att man vet vad som är näringsriktigt och känner
till sambandet mellan matvanor, sjukdom och hälsa. Studier visar att hinder
till goda matvanor för äldre män kan vara bristfälliga kunskaper om
matlagning. Motstridiga hälsobudskap från experter kan upplevas som ett
hinder, likaså att man inte förstår olika typer av livsmedelsmärkning. Sådan
kunskap är central för att kunna göra medvetna val i vardagen. (sid. 25)
Självtillit och stödjande miljöer
Självtillit är ett begrepp som ofta används vid insatser som syftar till
beteendeförändringar. Om en person ska kunna förändra sina matvanor är
det betydelsefullt att man har tilltro till sin förmåga att förändra gamla
mönster och hålla fast vid ett nytt beteende. För att öka sin självtillit
behöver man socialt stöd från exempelvis vänner och familj. Även andra
förhållanden i omgivningen påverkar – till exempel stödjande miljöer för en
beteendeförändring kopplade till goda matvanor som möjligheter till
hälsosamma val i livsmedelsbutiker och restauranger. (sid. 25)
Matpriser och inkomst
Val av mat påverkas av inkomst, där äldre ofta framhåller priset som ett
hinder för goda matvanor. Det finns tydliga sociala skillnader mellan
grupper när det gäller matvanor, och bland äldre från socioekonomiskt
svaga grupper är dessa skillnader särskilt framträdande.
Hälsosam mat behöver inte vara dyr. En beräkning av vad det kostar att
ställa om till hållbara matvanor, visar at cirka 40 procent av matkostnaden
går till så kallade utrymmesvaror.26 Minskar man konsumtionen av dessa
varor innebär det att pengar kan läggas på sådant som är mer hälsosamt
och hållbart, exempelvis mer frukt och grönsaker. (sid. 25)
Tillgänglighet och utbud av mat
Valet av mat påverkas av tillgången på hälsosamma och prisvärda livsmedel
samt av om det finns ett fullvärdigt utbud i närområdet. Från
folkhälsosynpunkt handlar det också om att tillgängligheten till mindre
hälsosamma livsmedel, exempelvis godis och bakverk, ibland är för stor.
25

Statens folkhälsoinstitut (2009). Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat
och aktivitet. R 2009:18. Östersund. Statens folkhälsoinstitut.
26 Utrymmesvaror är livsmedel som inte behövs ur näringssynpunkt. Flertalet ger mycket energi
utan att gr någon näring som till exempel bullar, godis och läsk.
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Äldre är särskilt beroende av livsmedelsaffärer i närområdet, eftersom
många saknar tillgång till bil. … Det är också viktigt att de livsmedel som
befolkningen förväntas äta mer av, exempelvis frukt och grönsaker, finns
inom rimligt avstånd och till ett bra pris; annars får inte hälsoinsatserna
önskad effekt. De senaste 30 åren har antalet traditionella
dagligvarubutiker minskat med 23 000 till 7 000, en utveckling som gått
fortare och längre i Sverige än i flertalet europeiska länder. (sid. 25-26)
Socialt stöd, trivsamma måltider och praktiska tips ger effekt
När det gäller metoder för att förbättra matvanorna i grupp eller
individuellt finns det vetenskapligt stöd för att beteendet påverkas av
rådgivning i små grupper, socialt stöd exempelvis genom familj och vänner
samt insatser där individuella och konkreta målsättningar sätts upp.
Forskningen lyfter också fram att det är viktigt att uppmärksamma det
sociala och kulturella värdet av måltiden. Detta har stor betydelse för den
totala upplevelsen av välbefinnande och livskvalitet. Även metoder där
deltagarna gör praktiska aktiviteter kring mat, exempelvis
matlagningskurser, samt information, tips och recept anpassade till äldre
ger effekt på beteendet. Det är också betydelsefullt att hälsobudskapen som
ges till äldre är begränsade i antal, är uppmuntrande och individuellt
anpassade. (sid. 27-28)

3.5 Socioekonomi och hälsa
I avsnitt 2.3 nämns att socioekonomi i form av lägre utbildningsnivå, boende i
socioekonomiskt mer utsatt område och avsaknad av kontantmarginal vid oförutsedda
utgifter påverkar människors hälsosituation. Detta gäller på gruppnivå och påverkar
både fysisk och psykisk hälsa.
Socioekonomi är den viktigaste faktorn i människors levnadsförhållanden. Detta visas i
Göran Dahlgrens & Margaret Whiteheads regnbågsmodell över hälsans
bestämningsfaktorer där begreppet levnads- och arbetsförhållanden sammanfattar de
arenor som definierar människors livsvillkor.27

Dahlgren, G & Whitehead, M (1991). Policies and Strategies to Promote Social Equity
in Health, Stockholm: Sweden Institute for Future Studies.
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Hälsans bestämningsfaktorer

Folkhälsomyndigheten beskriver modellen så här. ”Längst in i modellen finns faktorer som vi
inte kan påverka, som ålder, kön och arv. Ett lager handlar om sociala nätverk och stöd, som
är särskilt viktiga under uppväxtåren. De övriga lagren behandlar levnadsvanor, levnads- och
arbetsförhållanden och ytterst generella förhållanden i samhället. Regnbågsmodellen klargör
att det finns ett samspel mellan olika lager, exempelvis påverkas levnadsvanor av sociala
normer, nätverk och levnadsförhållanden, som i sin tur påverkas av socioekonomiska
förhållanden. Livsvillkor påverkas även av dels individuella val, dels politiskt styrda
beslut.”28
Vi kan konstatera att vi i framställningen hittills – genom fokus på social gemenskap,
meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor – har berört individuella levnadsvanor
samt sociala och samhälleliga nätverk, men inte människors ekonomiska och andra
livsvillkor som påverkar deras sociala gemenskaper och levnadsvanor, och som i sin tur
påverkas av de överliggande samhälleliga strukturerna som visas i regnbågsmodellen.
En teoretisk modell av socioekonomi och hälsa
Avsikten är inte att här belysa socioekonomi och hälsa i konkreta termer utan mer att redovisa
en teoretisk modell som avser att förklara skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska
grupper, en modell som också visar hur skillnaderna kan påverkas via politiska åtgärder.
Modellen har utarbetats av professor Finn Diderichsen i samverkan med andra forskare
(Diderichsen F, Evans T & Whitehead M).29 Texten nedan är väsentligen hämtad från min
28

Folkhälsomyndighetens webb: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlikhalsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/socialabestamningsfaktorer/

29

Diderichsen, F., Evans, T. & Whitehead, M. (2001). The social basis of disparities in health. In:
Evans T., Whitehead M., Diderichsen F., Bhuiya A., & Wirth M. (eds). From challenging inequities
in health: From ethics to action. New York: Oxford University Press.
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egen rapport med namnet ”Den lönsamma hälsan. Om folkhälsoarbetets grunder och
möjligheter.30
Modellen berör följande områden:
• social stratifiering
• exponering för hälsorisker
• utfall i sjukdomar och ohälsa
• sociala konsekvenser av ohälsa
• den samhälleliga kontexten.
Social stratifiering
Social stratifiering skapas via två processer. Den första är att i samhället allokeras makt,
status och välstånd till olika sociala positioner, i första hand i termer av yrken. Den
andra är att individer konkurrerar om de sociala positionerna och att de har större eller
mindre förmåga att nå dessa positioner beroende på ålder, kön, etnicitet, social
bakgrund, utbildning och så vidare. Social stratifiering kan modifieras främst genom
insatser som gäller utbildning, sysselsättning och inkomstomfördelning.
Exponering för hälsorisker
Människors position i samhället påverkar i vilken omfattning de är utsatta för fysiska,
kemiska, psykosociala, beteendemässiga och biologiska exponeringar som ger upphov
till ohälsa, sjukdom och skador. Åtgärder mot exponering för hälsorisker är den
klassiska ingångspunkten för folkhälsopolitik. Inom detta område finns det i Sverige mer
än 150 års erfarenhet av nationell lagstiftning och lokalt folkhälsoarbete för att förbättra
sanitära förhållanden och att utveckla människors boende, näringsförhållanden,
arbetarskydd och miljöskydd. Till området hör även åtgärder för att förbättra barns
levnadsvillkor, restriktioner då det gäller alkohol- och tobaksförsäljning samt åtgärder
för att minska fattigdom.
Ekonomiska resurser är både en indikator på social position och en bestämningsfaktor
för hälsa och ohälsa. Ekonomiska resurser har med andra ord både en statuseffekt
(positionsanknytning) och en direkt konsumtionseffekt på hälsa, eller en kombination
av båda. Politik som syftar till att minska inkomstskillnader och att reducera fattigdom
påverkar därför ojämlik hälsa. Ekonomiska resurser fungerar som en övergripande
bestämningsfaktor för andra bestämningsfaktorer, vilka har sin grund i ekonomiska
förhållanden som till exempel boende, näringsriktig kost, social stress på grund av
fattigdom och så vidare.
Sårbarhet och utfall i sjukdom och ohälsa
Effekten av olika exponeringar kan bero på individens sårbarhet, som i sin tur kan bero
på genetisk variation eller immunologiska faktorer. Goda känslomässiga och sociala
villkor under barndomen minskar till exempel sårbarheten för psykosociala
exponeringar i ett livsloppsperspektiv. Sociala nätverk och socialt stöd inom familjer och
andra gemenskaper kan minska sårbarhet och modifiera effekten på hälsa av andra
exponeringar. En omfattande internationell litteratur har visat att reduktion av en
nyckelexponering som avsaknad av utbildning kan minska sårbarheten hos kvinnor för
30

Lundgren, B. (2015). Den lönsamma hälsan. Om folhälsoarbetets grunder och möjligheter. BL
Välfärdsanalys. http://www.valfardsanalys.se
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effekter av andra risker. Detta, som primärt gäller låginkomstländer, vittnar om
utbildningens stora betydelse.
Konsekvenser av ohälsa för individen
Många sjukdomar och skador innebär kortare överlevnad eller att människor får en
nedsatt funktionsförmåga. De konkreta konsekvenserna av detta på till exempel
sysselsättning, ekonomi och socialt deltagande beror på den sociala position som
individen har. Fyra områden är särskilt viktiga när det gäller biologiska, psykiska,
sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukdom och skada. Dessa är behandlande och
rehabiliterande hälso- och sjukvårdstjänster, ekonomisk ersättning vid arbetsförmåga
via en generös socialförsäkring samt arbetsmarknadsinsatser.
Att påverka den samhälleliga kontexten
Människors stratifiering till specifika sociala positioner som påverkar deras allmänna
livsvillkor och exponeringar för hälsorisker, har samband med den samhälleliga
(socioekonomiska och politiska) kontexten och de varierande strukturella drivkrafter i
denna som genererar och fördelar makt, status, rikedom och risker. Till den samhälleliga
kontexten hör exempelvis de politiska förutsättningarna för att styra samhället, politik
inom områden som makroekonomi, utbildning och arbetsmarknad samt kulturella
normer och värderingar, till exempel om jämlikhet och jämställdhet. Samhällskontexten
kan vara mycket konkret som till exempel i fråga om grannskap där normer tillåter våld
eller arbetsplatser som genererar stress och ohälsa. På global nivå finns resursflöden,
migration av människor, skuldbetalningar med mera som påverkar det sociala kapitalet
i samhället och därmed hälsans villkor för befolkningar i många länder.
Det är möjligt att värdera rättvisan i samhällskontexten. Strukturen och funktionen hos
särskilda institutioner och sociala arrangemang är orättvisa om det till exempel innebär
begränsad rörlighet för kvinnor, institutionaliserad rasism eller begränsad tillgång till
grundutbildning på grund av avgifter. Strukturella ojämlikheter i fördelningen av
kontroll av resurser och möjligheter att få kontroll är en del av samhällskontexten,
vilken påverkar hälsan.
Den samhälleliga kontexten kan med andra ord påverkas genom politik för ett jämlikt
och jämställt samhälle som integrerar människor med olika förutsättningar och minskar
konsekvenserna av ohälsa på samhällsnivå. Det handlar bland annat om skatte- och
finanspolitik, arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringspolitik, socialtjänstpolitik och
integrationspolitik.
Samlad modell: Resurser och risker
Människors hälsa och välbefinnande bestäms som har framgått av många faktorer, men
generellt sett handlar det om vilka resurser vi har och vilka risker vi utsätts för, både
resurser och risker knutna till oss själva som individer och resurser/risker som ”finns
utanför” oss. Individuella resurser är till exempel utbildning, sysselsättning och inkomst,
och individuella risker är bland annat vanor som gäller rökning, riskbruk av alkohol,
undermålig mat från hälsosynpunkt och avsaknad av fysisk aktivitet. Resurser som
”finns utanför” oss som individer är till exempel de resurser som finns i de gemensamma
välfärdssystemen medan risker kan handla om miljöfaktorer, som kan skada hälsan, till
exempel kemikalier och strålning.
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Sociala bestämningsfaktorer för hälsa kan uttryckas på individuell nivå genom
begreppet välfärdsresurser.31 Sådana resurser kan definieras som ”de resurser som
människor förfogar över i form av pengar, positioner, kunskap, psykologisk och fysisk
energi, sociala relationer, trygghet med mera genom vilka individen kan kontrollera och
medvetet styra sina livsvillkor”. De resurser som individen förfogar över kan vara
individuella eller kollektiva. De individuella resurserna är viktiga i alla samhällen. De är:
• personliga resurser som till exempel kunskap eller psykologisk energi,
• marknadsbaserade resurser som till exempel inkomst och prestige som är skapade
av individen själv på marknaden,
• familjerelaterade resurser som till exempel familjeinkomst, social position eller
sociala relationer som är genererade genom familjen.
De kollektiva resurser som tillhandahålls av välfärdsstaten är främst socialförsäkringar
(välfärdsstatens ”kontantsida”) som täcker inkomstbortfall vid sjukdom, arbetslöshet
och ålderdom, samt subventionerade välfärdstjänster (välfärdsstatens
”omvårdnadssida”) som till exempel barnomsorg, hälso- och sjukvård och
handikappomsorg. Rätten till stöd via kollektiva resurser är knuten till olika problem,
bland annat hälsoproblem och sociala konsekvenser av ohälsa till exempel att inte
kunna försörja sig genom arbete. Denna tvåvägsrelation mellan hälsa och sociala villkor
är ett viktigt drag i utvecklingen av välfärdsstaten i Sverige och i de övriga nordiska
länderna.
Äldres hälsa enligt modellerna
Dahlgren och Whiteheads regnbågsmodell för hälsans bestämningsfaktorer och
Diderichsens med fleras modell över de förhållanden som kan förklara skillnader i hälsa
mellan olika socioekonomiska grupper gäller såväl fysisk som psykisk hälsa och över hela
åldersspannet från barn till äldre människa.
För äldre som har yrkeslivet bakom sig visar modellerna naturligtvis i första hand ett
facit av de livsvillkor som livet har bjudit på under livets gång och som även under
perioden efter pensioneringen visar sig i olika socioekonomiska villkor och i en hälsa
som på gruppnivå är socioekonomiskt skiktad.
Som också har berörts kan livsvillkoren och hälsan på individnivån påverkas av den
äldre själv i varierande grad. När det gäller stöd via kollektiva resurser så kan
motsvarande ske genom offentliga resurser inom bland annat hälso- och sjukvård och
social omsorg, men också - som har nämnts tidigare i texten - via insatser från främst
den ideella sektorn, såsom exempelvis pensionärsorganisationer, andra
medlemsförbund och vänföreningar.
Den ideella sektorns organisationer har enligt till exempel pensionärsorganisationernas
projekt ”Inte ensam” under åren 2018-2021 varit mycket framgångsrik med att hitta
goda lösningar som kan väsentligt minska ensamhets- och depressionsproblem hos
äldre.
31

Underlaget till texten bygger på: Lundberg O, Åberg Yngve M, Kölegård Stjärne M, Björk, L &
Fritzell, J (2008). The Nordic Experience. Welfare States and Public Health. Stockholm: Centre
for Health Equity Studies. (sid. 15)
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