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Sammanfattning
Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i Sverige och det är den minskade dödligheten hos 
den äldre befolkningen som är den största faktorn. Depression är vanligt förekommande hos 
äldre och kommer med tiden få en högre förekomst. Ohälsosamma matvanor, 
otillräckligfysisk aktivitet, riskbruk av alkohol samt tobak är de ohälsosamma 
levnadsvanorna som bidrar till en hög sjukdomsbörda i Sverige.
Syfte: Syftet var att undersöka eventuella samband mellan levnadsvanor och depression hos 
den äldre befolkningen över 60 år i Blekinge.
Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie och var ett samarbete med Swedish 
National study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). Studien genomfördes i två steg. 
Först undersökte den verkliga skillnaden mellan två gruppen, detta redovisades deskriptivt 
med korstabeller. Andra delen av studien bestod av att undersöka sambandet mellan 
depression och levnadsvanor. Detta gjordes med Spearmans korrelationsanayls.
Resultat: Resultatet visade inget samband mellan depression och de fyra levnadsvanorna.
Däremot påträffades en verklig procentuell skillnad mellan Depressionsgruppen och 
Jämförelsegruppen.
Slutsats: Sjuksköterskan kan genom den hälsofrämjande omvårdnaden hjälpa patienten att få 
hälsosammare levnadsvanor som främjar patientens hälsa. Depression skulle då kunna 
förebyggas samt lindras hos den äldre individen. Det behövs mer forskning inom området 
depression hos äldre samt forskning om sambandet mellan depression och levnadsvanor hos 
äldre. Ny forskning kan hjälpa sjuksköterskan att förbättra sin kompetens och därigenom 
förbättra den hälsofrämjande omvårdnaden för patienten.

Nyckelord: alkohol, depression, fysisk aktivitet, hälsofrämjande omvårdnad, levnadsvanor, 
matvanor, rökning, SNAC, tobak, äldre.
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Inledning
Sjuksköterskan kan med hälsofrämjande omvårdnad skapa möjligheter för individer att 

främja sin egen hälsa. Genom att välja levnadsvanor med positiv inverkan på hälsan kan 

sjukdom förebyggas och risk för ohälsa minska (Willman & Gustafsson, 

2015). Befolkningen i Sverige ökar och blir allt äldre. Medellivslängden beräknades år 2018 

ligga mellan 80–84 år. Det är framför allt den minskade dödligheten i befolkningen från 65 år 

och äldre som är den största faktorn till medellivslängdens fortsatta ökning (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2018). 

Nedsatt psykiskt välbefinnande förekommer i alla åldrar och är vanligare hos den yngre 

befolkningen än hos den äldre. Depression är en psykisk ohälsa som klassificeras som ett 

stort folkhälsoproblem runt om i världen (Folkhälsomyndigheten, 2016a; 

Folkhälsomyndigheten, 2017). Depression är vanligt förekommande hos den äldre 

befolkningen över 60 år och är lika vanligt förekommande som demenssjukdom. Den ökade 

äldre befolkningen kommer resultera i en ökad förekomst av depression hos äldre. Dock är 

depression hos äldre ett område som är minde utforskat (Skoog, Waern, Sigström & Bucht, 

2017; Kvaal, 2010).

Levnadsvanorna som har störst negativ påverkan på sjukdomsbördan i Sverige är otillräcklig 

fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol samt tobak. Svensk hälso-

sjukvård behöver lägga fokus på att hjälpa individer att ändra levnadsvanorna till 

hälsosammare val för att kunna förebygga sjukdom och främja hälsa (Socialstyrelsen, 

2011). Genom att undersöka eventuella samband mellan dessa levnadsvanor och depression 

hos äldre kan sjuksköterskan lättare arbeta hälsofrämjande för patienten. Genom en 

hälsofrämjande omvårdnad skapar sjuksköterskan möjligheter för den äldre befolkningen att 

kunna främja sin egen hälsa och förebygga sjukdom. 
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Bakgrund

Hälsofrämjande omvårdnad
Sjuksköterskan ska se hela patienten ur ett humanistiskt synsätt. Hälsofrämjande omvårdnad 

utgår från att patienten kan uppnå hälsa trots sjukdom eller ohälsa. Sjuksköterskan ska se 

patienten bakom diagnosen och ohälsan för att skapa en helhetsbild av patienten. Varje 

patient har egna resurser, värderingar och en unik livsvärld som omvårdnaden ska anpassas 

efter för att i partnerskap med patienten främja patientens hälsa. Varje patients motivation att 

genomföra förändring är unik vilket ställer krav på sjuksköterskan att lyssna in vad patienten 

har för mål med förändringen (Willman & Gustafsson, 2015). 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att vara ett stöd och till hjälp för patienten samtidigt 

som patienten själv ska bestämma över sitt liv (McCormack, 2003). Med en personcentrerad 

vård kan sjuksköterskan anpassa den hälsofrämjande omvårdnaden utefter varje patient. 

Personcentrerad vård är en utav sjuksköterskans kärnkompetenser. Utgångspunkten i den 

personcentrerade vården är att varje patient är unik med unika värderingar och individuella 

behov. Den legitimerade sjuksköterskan ska kunna genomföra, strukturera och utvärdera 

omvårdnaden som ska ges i gemenskap med patient och eventuella anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Beslut fattas i samråd med patienten och sjuksköterskan har 

inte en bestämmande roll i beslutsfattandet. Sjuksköterskan ska med fördel ge alternativa 

lösningar och perspektiv på problem eller beslut som patienten står inför. Med hjälp av en 

personcentrerad vård får patienten möjlighet att kunna nå sin fulla potential. Genom den 

personcentrerade vården ger sjuksköterskan patienten möjlighet att främja sin egen hälsa och 

förebygga sjukdom (McCormack & McCane, 2010).

En individs levnadsvanor är en återspegling av hens identitet. Levnadsvanor som individen 

valt utgår från vad hen finner tillfredsställande och ger belöning. Därmed kan patienter som 

plötsligt behöver förändra sina levnadsvanor uppleva en oro över förändringen. Patienten ska 

ses som en unik individ med egna förmågor som verktyg för att kunna främja sin egen hälsa. 

Ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och patient är ett utgångsläge för att kunna framhäva 

de resurser och behov som finns hos patienten. Att stärka patientens tro på sig själv samt hens 

egen förmåga att genomföra förändringar är en viktig del i vägen mot en god hälsa (Willman 

& Gustafsson, 2015).
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Patientens välvillighet att genomföra en förändring av levnadsvanor har en betydande roll. 

För att stärka patientens tro på sin egen kompetens kan sjuksköterskan använda sig av 

bekräftande vägledning. Det innebär att sjuksköterskan stöttar och vägleder patienten så att 

patienten kan fullfölja en förändring och skapa ett hanterbart liv (Willman & Gustafsson, 

2015).

Levnadsvanorna som har störst inverkan som främjar hälsan och funktionsförmågan för den 

äldre är en sund kost, motion, måttligt alkoholbruk samt inget bruk av tobak. För att skapa en 

hälsofrämjande vård för äldre ska förutsättsättningar för levnadsförändringar kartläggas. I 

partnerskap med läkare ska sjuksköterskan informera den äldre patienten om hens sjukdom 

samt hur vissa levnadsförändringar kan ha en negativ inverkan på patientens hälsa. Patienter 

med en fysisk ohälsa får ofta depression som följd. Förebyggande av fysisk sjukdom kan 

därför minska risken för att insjukna i depression (Hylen Ranhoff, 2010).

Levnadsvanor

Fysisk aktivitet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar minst 150 minuter måttlig pulsökande aktivitet per 

vecka. Aktivitet av intensiv karaktär som markant höjer puls och andning bör utföras minst 

75 minuter per vecka. Anpassning av den fysiska aktiviteten ska ske efter individuella 

förutsättningar (Folkhälsomyndigheten, 2019a).

Matvanor

Rekommendationerna angående matvanor utgår från Socialstyrelsens

näringsrekommendationer som är hämtade från livsmedelsverket. Socialstyrelsens framtagna 

rekommendation angående hälsosamma matvanor omnämner en varierande och balanserad 

kost med intag av bland annat grönsaker, rotfrukter, fisk, kött samt frukt och bär. 20 % av 

befolkningen följer inte Socialstyrelsens rekommendationer och har därmed ohälsosamma 

matvanor. Ohälsosamma matvanor kan leda till fetma, övervikt, undervikt eller undernäring.

Individer med depression kan behöva extra stöd med att uppnå en hälsosam kost, dock finns 

det inte speciella näringsrekommendationer för individer med depression (Socialstyrelsen, 

2011).
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Övervikt och fetma ökar bland befolkningen och är vanligare hos män än hos kvinnor oavsett 

ålder (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Gränsvärdarna för övervikt och undervikt mäts enligt 

Body Mass Index, BMI. Mini Nutritional Assessment, MNA, räknar ut om individen i fråga är 

undernärd. I Sverige används dessa verktyg som komplement för att mäta en individs 

hälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2019a). 

Alkohol

Alkohol är en av de största orsakerna till förtidig död och sjukdom. 4 % av all sjukdom i

Sverige är orsakad av alkohol. Denna höga siffra tros bero på att alkoholens skadliga effekter

påverkar både psykiska- och fysiska funktioner. Alkohol kan orsaka ett beroende samt flertal 

andra sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Rekommendationerna i Norden är att 

kvinnor bör bruka högst 10 gram alkohol på en dag och män högst 20 gram per dag 

(Livsmedelsverket, 2019). 30 % av den vuxna befolkningen brukar en skadlig mängd 

alkohol. Fler män än kvinnor och fler yngre än äldre har en riskkonsumtion 

(Folkhälsomyndigheten, 2019d). I Sverige används Alcohol Use Disorders Identification 

Test, AUDIT för att bedöma en individs alkoholvanor (Socialstyrelsen, 2019b)

Tobak

Rökning är en riskfaktor för flertal sjukdomar, bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar, 

infektioner och sjukdom i andningsorganen samt diabetes. Rökning är en riskfaktor som kan 

förebyggas, vilket då kan för att minska risken för sjukdom och förtidig död. På grund av 

rökningens negativa inverkan på hälsan rekommenderas inget tobaksbruk

(Folkhälsomyndigheten, 2016b).



8

Depression
Depression kan utlösas på grund av plötsliga förluster i livet. I takt med en ökad ålder 

förekommer fler kroniska fysiska sjukdomar och den sociala omgivningen minskar. Vänner, 

partner eller familj går bort och en ökad ensamhet uppstår. Även förlust av kroppsliga 

funktioner påverkar den psykiska hälsan negativt och ökar risken för att insjukna i 

depression. Depression kan orsaka en känsla av att vara värdelös eller en känsla att vara en 

börda för andra samt bidrar till en låg självkänsla för den äldre individen. Det finns även ett

starkt samband mellan förtidig död och individer med depression. Vanliga symtom på 

depression är ointresse för tidigare intressanta aktiviteter, trötthet, isolering samt ältande av 

bekymmer. Ingenting upplevs roligt och en längtan efter döden kan upplevas. Andra symtom 

så som nedsatt aptit eller svårigheter att sova kan också förekomma (Kvaal, 2010).

Fysisk aktivitet

Diagnosen depression samt dess symtom minskar hos den äldre befolkningen som genomför 

regelbunden fysisk aktivitet. Stillasittande aktiviteter så som läsning och social interaktion är 

vanligt förekommande aktiviteter hos äldre. För denna typ av livsstil visar sig fysisk aktivitet 

ha bäst hälsofrämjande effekt som lindrar depressiva symtom (Heinzel, Lawrence, Kallies, 

Rapp & Heissel 2017; ).

Fysisk aktivitet enligt rekommendationer är en skyddsfaktor för depression. En utebliven 

självkänsla är vanligt i samband med depression men kan ökas med hjälp av träning och 

fysisk aktivitet. Minskning av depressiva symtom samt förbättring av humör kan ses i 

samband med rekommenderad fysisk aktivitet (Sarris et al. 2014). 

Matvanor

Forskning visar att samband finns mellan fetma och depression. Individer med depression

eller depressiva symtom kan ha ett stört ätbeteende. Ätstörningen kan bland annat innebära 

att individen ökar sitt energiintag för att dämpa depressiva symtom vilket kan leda till en 

övervikt eller fetma (Goldschmidt et al. 2014). Depression kan även orsaka undernäring. 

Undernäringen kan sedan i sin tur försvåra depressionen vilket kan skapa en större 

problematik med måltider för individen (Socialstyrelsen, 2019a). En nedsatt aptit 

förekommer oftare hos individer med depression än individerna utan (Yoshimura et at. 

2013).
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Av de näringsproblem som kan uppstå i samband med en ökad ålder är undernäring de mest 

förekommande. Äldre individer med depression har en större risk att få en undernäring. 

Nedsatt aptit och minskat näringsintag är vanligt förekommande för äldre individer med 

depression. Trots att kaloribehovet är tillräcklig kan en undernäring förekomma. Ensidig kost 

kan leda till brist på vitaminer och mineraler som i sin tur kan leda till bristsjukdomar

(Brodtkorb, 2010). 

Forskning påvisar att en dålig kost ökar risken för att insjukna i depression. Kost som inte 

följer rekommendationer kan leda till depressiva symtom och ångest. Sambandet mellan 

depression och matvanor är inte tillräckligt utforskat och det finns ingen evidensbaserad 

forskning som visar att kostbehandling kan användas som behandling mot depression (Sarris 

et al., 2014).

Alkohol

Brukande av alkohol under en depression kan öka depressionens varaktighet med två till tre 

gånger. Data från samhällsstudier har påvisat att alkoholmissbruk i ung ålder eller som ung 

vuxen ökar risken för att insjukna i depression. Samband har påvisats mellan depression och 

alkoholmissbruk genom att alkoholmissbruk eller depression fördubblar risken för att 

respektive sjukdom uppstår. Studier har visat att frånvaro av alkohol lindrar depressiva 

symtom (Sarris et al., 2014).

Tobak

Individer med depression kan uppleva stora svårigheter med att sluta röka. Abstinensbesvären 

som uppstår vid rökstopp upplevs värre hos individer med depression jämfört med de utan 

depression, detta kan bero på att nikotinberoendet är högre hos individer med depression. 

Forskning visar att motivationen till att sluta röka kan vara lika stor hos individer med 

depression som hos individer utan, dock är chansen att genomföra rökstopp 30–50% lägre 

hos individer med depression. Nikotinet i cigaretter tros ha en antidepressiv effekt vilket leder 

till att individer med depression upplever viss lindring av depressiva symtom i samband med 

rökning. Individer med psykisk ohälsa avlider i snitt 25 år tidigare jämfört med den 

genomsnittliga befolkningen. En av orsakerna till detta antas vara konsekvenserna som 

uppstår på grund av rökning som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar (Mathew et at. 2017; 

Cooper et al. 2016).
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Mängden eller frekvensen av rökning kan öka hos rökare i samband med depression.

Behandling mot depression kan få lägre förväntad effekt om individen brukar tobak. Det 

förekommer att individer med depression använder cigarrettrökning som självmedicinering 

mot depressionens akuta symtom (Sarris et al., 2014).

Problemformulering
Den ökade äldre befolkningen bidrar till en ökning av depression hos äldre. Genom att 

undersöka eventuella samband mellan depression och levnadsvanor kan sjuksköterskan tidigt 

påbörja den hälsofrämjande omvårdnaden för patienten. Depression kan både orsakas av och 

leda till ohälsosamma levnadsvanor. Genom en hälsofrämjad omvårdnad kan patienten 

främja sin hälsa och förebygga insjuknandet av depression samt andra fysiska sjukdomar som 

ohälsosamma levnadsvanor kan orsaka. 

Syfte
Syftet var att undersöka eventuella samband mellan levnadsvanor och depression hos den 

äldre befolkningen över 60 år i Blekinge.
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Metod

Design
För att besvara syftet valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie som design. Enligt Polit och Beck 

(2017) används en kvantitativ metod då studien genomförs på ett större urval samt med ett 

begränsat antal variabler. Datan är objektiv och presenteras oftast med siffror i tabeller. I en 

tvärsnittsstudie består datan av variabler som är insamlade vid en specifik tidpunkt. 

Tvärsnittsstudie kan användas för att undersöka eventuella samband mellan variablerna (Polit 

& Beck, 2017).

Urval
Datan som användes i studien kom från The Swedish National study on Aging and Care,

SNAC. SNAC hade som syfte att via en longitudinell studie följa åldrandet i den äldre 

befolkningen. Studien var fortfarande pågående vid genomförandet av denna studie.

Deltagarna följdes över tid för att kunna kartlägga åldrandet i Sverige. Datan samlades in från 

fyra olika delar i landet för att kunna representera den äldre befolkningen i Sverige. Dessa 

delar bestod av Nordanstig, Kungsholmen, Skåne och Blekinge. Tidpunkten då datan 

samlades in kallas för Baseline och den första genomfördes mellan år 2001 och 2003, 

Baseline 2001–2003. Deltagarna är indelade i olika åldersgrupper från 60 till 96, se figur 1

(Lagergren et al., 2004).

Figur 1: Undersökningsprocess i SNAC-B visad i bildformat. Totalt tre Baseline.
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Urvalet i denna studie baserades enbart på data insamlad i Blekinge, SNAC-B. Tre Baseline 

användes för att utöka urvalet och totalt deltog 1817 individer, 791 var män och 1026 

kvinnor. Inklusionskriterier för studien var att deltagaren skulle besvarat frågan om 

depression samt besvarat någon utav frågorna gällande levnadsvanorna. Levnadsvanorna som 

studerades var fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och rökning.

Bortfall

En bortfallsanalys enligt Billhult (2017) genomfördes i studien. Författaren menar att 

bortfallsanalys bör genomföras för att påvisa om eventuella bortfall har påverkat resultatet.

Internt bortfall är de deltagare som inte har besvarat frågor kring behövda variabler för att 

besvara syftet (Billhult, 2017). I denna studie är det interna bortfallet de som inte svarat på 

frågan om depression eller uteslutit någon fråga angående levnadsvanor (bilaga 1).

Bortfallsanalysen presenteras i metoddiskussionen, bortfallet presenteras i figur 2.

Figur 2: Flödesschema av bortfallet i studien. Blåmarkering representerar de individer som ingår i urvalet 
och rödmarkering representerar bortfallet. Presenteras i antal svarande och den procentuella 
fördelningen mellan kvinnor och män.
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Datainsamling
Datan i SNAC-B har samlats in via intervjuer, kliniska undersökningar och enkätsvar som 

deltagarna själva fyllt i (Lagergren et al., 2004). I denna studie användes enbart en del av 

enkätsvaren från SNAC-B. Enkätsvaren gällande undernäring, BMI, fysisk aktivitet, alkohol 

och rökning samt depression användes för att kunna besvara syftet. Depression, fysisk 

aktivitet och rökning samlades in med hjälp av fristående frågor i enkäten och återfinns i 

bilaga 1. För att mäta undernäringen hos deltagarna användes mätinstrumentet MNA och för 

att mäta alkoholvanorna användes mätinstrumentet AUDIT. BMI angavs enbart som ett svar 

och var inte formulerad som en specifik fråga.

MNA - Mini Nutrition Assasment

MNA är skapad för att enkelt kunna bedöma näringsstatus hos individer. Vid utformandet var 

svaga äldre på sjukhus, serviceboende eller i hemmet målgruppen. MNA är utformad för att 

hitta individer som löper hög risk för undernäring i både sjukhusmiljö och i samhället för att 

sjukvården tidigt ska bistå med de insatser som behövs för en hälsofrämjande omvårdnad.

MNA består av kryssfrågor angående individens matvanor. Individen fyller bland annat i 

ålder, vikt, längd och hälsostatus. Mängden av vissa råvaror samt frekvensen av måltider fylls 

i och ger ett poängsaldo som påvisar om individen ligger i riskzon eller har en befintlig 

undernäring (Vellas et al., 1999). Poäng mellan 24–30 tyder på normal nutritionsstatus, 17-

23,5 poäng tyder på risk för undernäring och mindre än 17 poäng tyder på undernäring 

(Nestlé Nutrition Institute, uå) (bilaga 2).

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test

För att fastställa en skadlig konsumtion av alkohol har World Health Organization, WHO,

arbetat fram ett instrument som heter AUDIT. Instrumentets främsta mål är att smidigt kunna 

användas av både hälso-sjukvårdspersonal samt av individen själv som en självskattning för 

att kartlägga om det föreligger skadligt bruk av alkohol. Instrumentet är utformad som en 

enkät med frågor angående individens alkoholvanor. Svaren på enkäten resulterar i ett 

poängsaldo där kvinnors gränsvärde på riskbruk ligger på 6 poäng och män på 8 poäng 

(Socialstyrelsen, 2019b) (bilaga 3).
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BMI - Body Mass Index

BMI räknas ut genom att multiplicera individens längd med längden i meter och dividerar 

med vikten. Ett BMI över 25 klassas som övervikt och ett BMI över 30 som fetma hos vuxna 

individer (Folkhälsomyndigheten, 2019b). BMI under 20 tyder på undervikt för individer 

under 70 år och för individer över 70 ligger gränsen på 22 (Socialstyrelsen, 2019a).

Dataanalys
I första delen av analysen genomfördes en deskriptiv statistik med korstabeller för att 

procentuellt se den verkliga skillnaden i de fyra levnadsvanorna mellan två grupper. Därefter 

genomfördes Spearmans korrelationsanalys för att undersöka eventuella samband mellan 

depression och de valda levnadsvanorna. Variablerna som användes var på nominal- och 

kvotnivå. För att kunna genomföra analysen omkodades vissa variabler, dessa presenteras i 

följande underrubrik Variabelgenomgång. Statistikprogramvaran IBM SPSS Statistics 26

användes för att genomföra analysen. 

Deskriptiv statistik används för att förklara med ord de siffror som redovisas i korstabeller, 

exempelvis beskrivs ett redovisat procenttal i löpande text. Datan kan redovisas enligt olika 

skalor beroende på vad som undersökts samt vad som efterfrågas i resultatet. Nominalskala 

används när undersökningsgruppen ska delas in enligt kategori, exempelvis kvinna och man.

Kvotskala innebär att det existerar ett nollvärde på mätetalet och att avståndet mellan 

skalstegen är lika stora (Polit & Beck, 2017).

Spearmans korrelationsanalys är en icke-parametrisk korrelationsanalys och används för att 

påvisa styrkan i sambandet mellan två variabler. Analysen resulterar i en 

korrelationskoefficient med ett värde mellan +1 och -1. Ett värde på 0 tyder på inget samband 

mellan variablerna. Ett värde nära +1 tyder på ett positivt samband medan ett värde nära -1

tyder på ett negativt samband. Spearmans korrelationsanalys genererar även ett p-värde som 

påvisar om det finns en signifikant skillnad mellan två variabler. Ett p-värde under 0,05 visar 

att skillnaden är signifikant. Det innebär att resultatet med 95 % säkerhet inte framkom av 

slumpen (Polit & Beck, 2017).
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Variabelgenomgång

Variabeln depression angavs på nominalnivå. I SPSS tilldelades siffran 1 om individen 

svarade för en diagnostiserad depression och bildade Depressionsgruppen. Siffran 2 

tilldelades de individer som inte hade en depression och bildade studiens Jämförelsegrupp.

De individer som angav svarsalternativ 3 på frågan i enkäten exkluderades från datan i SPSS 

(bilaga 1).

Variabeln rökning omkodades från 4 svarsalternativ till 2 grupper. Grupp 1 bestod av 

individer som angav svarsalternativ 1–2 i enkäten och blev den rökande gruppen. Grupp 2

bestod av individer som angav svarsalternativ 3–4 i enkäten och blev den icke rökande 

gruppen (bilaga 1). I SPSS tilldelades siffran 0 för icke rökare (grupp 2) och siffran 1 för 

individer som var rökare (grupp 1).

Variabeln fysisk aktivitet omkodades från 5 svarsalternativ till 2 grupper. Grupp 1 bestod av 

individer som angav svarsalternativ 1–3 i enkäten, detta motsvarar en grupp med otillräcklig 

fysisk aktivitet. Grupp 2 bestod av individer som angav svarsalternativ 4–5 i enkäten och 

motsvarar en grupp med tillräcklig fysisk aktivitet (bilaga 1). I SPSS tilldelades siffran 0 för 

grupp 1 och siffran 1 för grupp 2.

För att motsvara levnadsvanan matvanor användes variablerna MNA och BMI. MNA angavs 

på nominalnivå och delades in i 3 grupper. Grupp 1 bestod av individer som hade en 

totalpoäng mellan 24–30 på mätinstrumentet MNA (bilaga 2). Denna grupp representerade 

de individer som inte hade någon risk att drabbas av undernäring och tilldelades siffran 0 i 

SPSS. Grupp 2 bestod av individer som hade en totalpoäng mellan 17–23,5 och 

representerade de individer som hade en risk för undernäring. I SPSS tilldelades grupp 2

siffran 1. Grupp 3 bestod av individer som hade en totalpoäng under 17 och representerades 

av de som vid svarstillfället hade en undernäring. Grupp 3 tilldelades siffran 2 i SPSS. 
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Variabeln BMI angavs på kvotnivå och omkodades till nominalnivå. Omkodningen 

resulterade i 4 grupper. Individer yngre än 70 år med ett BMI under 20 samt individer äldre 

än 70 år med BMI under 22 placerades i grupp 1. Denna grupp tilldelades siffran 0 i SPSS 

och representerade individer som enligt BMI var underviktiga. De individer som var yngre än 

70 år med ett BMI över 20 samt de äldre än 70 år med ett BMI över 22 placerades i grupp 2. 

Gruppen representerade normalviktiga och tilldelades siffran 1 i SPSS. Grupp 3 bestod av 

individer med ett BMI över 25 och representerade övervikt. I SPSS tilldelades grupp 3 siffran 

2. Grupp 4 bestod av individer med ett BMI över 30 och representerade individer som vid 

svarstillfället hade en fetma. I SPSS tilldelades gruppen siffran 3.

Variabeln Alkohol baserades på totalpoängen som framkom med hjälp av AUDIT (bilaga 3).

Kvinnor med en totalpoäng på 6 och över samt män med totalpoäng på 8 och över hade ett 

riskbruk av alkohol (Socialstyrelsen, 2019b). I SPSS tilldelades siffran 0 för det individer 

som inte hade något riskbruk av alkohol. Siffran 1 tilldelades de individer som hade ett 

riskbruk av alkohol.

Förutom de tidigare nämnda variablerna användes även ålder och kön. Variabeln ålder

omkodades från en kvotskala till en nominalskala. Detta resulterade i den nya variabeln 

åldersgruppering och blev totalt 5 grupper. I SPSS tilldelades siffran 1 om individens ålder 

var mellan 60–66 år, siffran 2 mellan 72–78 år, siffran 3 mellan 81–84 år, siffran 4 mellan 

87–90 år och siffran 5 om åldern var 93 år och uppåt. Omkodningen gjordes enligt baseline i 

SNAC-B (figur 1). Variabeln kön angav på en nominalskala. I SPSS tilldelades siffran 1 om 

individen var en man och siffran 2 om individen var en kvinna.
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Etiskt övervägande
I SNAC har samtliga deltagare gett sitt samtycke till medverkan både skriftligt och muntligt. 

SNAC har i sin datainsamling upprätthållit de svenska lagarna vad det gäller integritet och 

personuppgifter. Studien har även erhållits ett etiskt tillstånd från etikprövningsnämnden på 

Karolinska institutet (KI dnr 00–446) samt två etiska tillstånd från Lunds universitet (LU dnr 

650–00; LU 744-00) (Lagergren et al., 2004).

Olsson och Sörensen (2011) belyser att vinsten med forskningen måste överväga risken. 

Forskningen måste bidra till en betydelsefull genererad kunskap som är väl underbyggd 

(Olsson & Sörensen, 2011). Syftet med studien var att undersöka eventuella samband mellan 

levnadsvanor och depression hos äldre. Mottagen data från SNAC var avkodad och kunde

inte kopplas till specifika individer. Därmed förhindrades kränkning av den personliga 

integriteten hos deltagarna. Det mottogs enbart data som var nödvändig för att genomföra 

studien. Kunskapen som framgår efter den genomförda studien kan bidra till att 

sjuksköterskan kan stärka sitt arbete mot en evidensbaserad och hälsofrämjande omvårdnad.

Därmed väger vinsten med studien tyngre än risken.
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Resultat
Totalt svarade 1803 individer på frågan om depression. Dessa individer delades in i två 

grupper, Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Individerna i Depressionsgruppen var 

de som hade en diagnostiserad depression och individerna i Jämförelsegruppen var de som 

inte hade någon depression. Dessa grupper jämfördes genom hela studien (tabell 1).

Tabell 1: Tabell beskrivande av kön, åldersgruppering och medelåldern i depressionsgruppen och 
jämförelsegruppen. Visat i antal individer och procent.

Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen var båda snedfördelade i åldersgrupperna enligt 

diagram 1 och 2. Fler kvinnor än män var diagnostiserade med depression (diagram 1). Antal 

kvinnor och män var normalfördelat i Jämförelsegruppen (diagram 2).

Depressionsgrupp Jämförelsegrupp Totalt
Antal 247 (13,7)

n (%)
1556 (86,3)

n (%)
1803
n (%)

Kvinnor 183 (74,1) 833 (53,5) 1016 (56,4)
Män 64 (25,9) 723 (46,5) 787 (43,6)

60–66 98 (39,7) 585 (37,6) 683 (37,9)
72–78 45 (18,2) 298 (19,2) 343 (19)
81–84 66 (26,7) 414 (26,6) 480 (26,6)
87–90 33 (13,4) 207 (13,3) 240 (13,3)

93+ 5 (2) 52 (3,3) 57 (3,2)
Medelålder 73,5 74,4 74,3
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Diagram 1: Depressionsgruppen visat i antal 
individer i respektive åldersgrupp samt kön.

Diagram 2: Jämförelsegruppen visat i antal individer 
i respektive åldersgrupp samt kön.
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Fysisk aktivitet
Totalt svarade 1437 individer på frågorna gällande fysisk aktivitet (bilaga 1) vilket 

motsvarade 79,7 % av det totala urvalet. Medelåldern ökade för individer med otillräcklig 

fysisk aktivitet. Procentuellt förkom ingen större skillnad mellan könen, däremot var det fler 

kvinnor än män som svarade på frågorna. Depressionsgruppen hade procentuellt marginellt

högre förekomst av otillräcklig fysisk aktivitet än tillräcklig fysisk aktivitet.

Jämförelsegruppen hade däremot procentuellt högre förekomst av tillräcklig fysisk aktivitet

än otillräcklig fysisk aktivitet (tabell 2).

Tabell 2: Visar otillräcklig och tillräcklig fysisk aktivitet efter Socialstyrelsens rekommendationer.
Tabell beskrivande antal och procent av svarande individer i Depressionsgruppen och 
Jämförelsegruppen. Visar även antal och procent mellan kön och åldersgrupper.

Matvanor 
Totalt svarade 1631 individer på MNA enkäten (bilaga 2) vilket motsvarade 90,5 % av det 

totala urvalet. Medelåldern var högst hos de individer som låg i risk för undernäring. 

Procentuellt var det fler kvinnor än män som låg i risk för undernäring. Depressionsgruppen

hade procentuellt marginellt högre förekomst av risk för undernäring än ingen risk och 

Jämförelsegruppen hade procentuellt högre förekomst av ingen risk än risk (tabell 3).

Totalt delades 1620 individer in i olika kategorier utefter sitt BMI, 89,9 % av det totala 

urvalet på 1803 individer. Medelåldern var som högst i undernärdskategorin och som lägst i 

fetmakategorin. Överviktskategorin bestod av 46,8 % och var den största gruppen (tabell 4).

Fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk 
aktivitet

Tillräcklig fysisk 
aktivitet

Totalt

Antal 479 (33,3)
n (%)

958 (66,7)
n (%)

1437
n (%)

Depressionsgrupp 72 (15) 121 (12,6) 193 (13,4)
Jämförelsegrupp 407 (85) 837 (87,4) 1244 (86,6)

Kvinnor 257 (53,7) 531 (55,4) 788 (54,8)
Män 222 (46,3) 427 (44,6) 649 (45,2)

60–66 152 (31,7) 465 (48,5) 617 (42,9)
72–78 86 (18) 191 (19,9) 277 (19,3)
81–84 129 (26,9) 232 (24,2) 361 (25,1)
87–90 91 (19) 57 (5,9) 148 (10,3)

93+ 21 (4,4) 13 (1,4) 34 (2,4)
Medelålder 76,1 71,3 72,9
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Därefter kom normalviktskategorin med 24,1 %.  Förekomsten av depression var lägst i 

normalviktskategorin och var procentuellt marginellt högre i de övriga tre kategorierna

(tabell 4).

Tabell 3: Visar bedömning av undernäring enligt MNA. Tabell beskrivande antal och procent av 
svarande individer i Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Visar även antal och procent 
mellan kön och åldersgrupper.

Tabell 
4:Visar BMI-kategorisering. Tabell beskrivande antal och procent av svarande individer 
Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Visar även antal och procent mellan kön och 
åldersgrupper.

MNA Ingen risk för 
undernäring 

Risk för 
undernäring

Undernärd Totalt

Antal 1510 (92,6)
n (%)

112 (6,9)
n (%)

9 (0,6)
n (%)

1631
n (%)

Depressionsgrupp 205 (13,6) 20 (17,9) 1 (11,1) 226 (13,9)
Jämförelsegrupp 1305 (86,4) 92 (82,1) 8 (88,9) 1405 (86,1)

Kvinnor 855 (56,6) 71 (63,4) 4 (44,4) 930 (57)
Män 655 (43,4) 41 (36,6) 5 (55,6) 701 (43)

60–66 603 (39,9) 32 (28,6) 4 (44,4) 639 (39,2)
72–78 269 (17,8) 19 (17) 3 (33,3) 291 (17,8)
81–84 392 (26) 37 (33) 1 (11,1) 430 (26,4)
87–90 198 (13,1) 20 (17,9) 1 (11,1) 219 (13,4)

93+ 48 (3,2) 4 (3,6) 0 (0) 52 (3,2)
Medelålder 73,9 76,7 72,7 74,1

BMI Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma Totalt
Antal 115 (7,1)

n (%)
391 (24,1)

n (%)
758 (46,8)

n (%)
356 (22)

n (%)
1620
n (%)

Depressionsgrupp 15 (13) 43 (11) 97 (12,8) 52 (14,6) 207 (12,8)
Jämförelsegrupp 100 (87) 348 (89) 661 (87,2) 304 (85,4) 1413 (87,2)

Kvinnor 83 (72,2) 224 (57,3) 372 (49,1) 204 (57,3) 883 (54,5)
Män 32 (27,8) 167 (42,7) 386 (50,9) 152 (42,7) 737 (45,5)

60–66 18 (15,7) 153 (39,1) 329 (43,4) 171 (48) 671 (41)
72–78 23 (20) 67 (17,1) 150 (19,8) 91 (25,6) 331 (20,4)
81–84 43 (37,4) 116 (29,7) 207 (27,3) 70 (19,7) 436 (26,9)
87–90 23 (20) 45 (11,5) 65 (8,6) 23 (6,5) 156 (9,6)

93+ 8 (7) 10 (2,6) 7 (0,9) 1 (0,3) 26 (1,6)
Medelålder 79,8 73,9 72,5 70,8 73



21

Alkohol
Totalt svarade 1068 individer på AUDIT enkäten (bilaga 3) vilket motsvarade 59,2 % av det 

totala urvalet. 93,1 % av individerna hade inget riskbruk av alkohol. Procentuellt hade fler 

män än kvinnor riskbruk av alkohol. 52,2 % som svarade på AUDIT var i åldersgruppen 

60–66 år (tabell 5).

Tabell 5:Visar förbrukning av alkohol enligt AUDIT. Tabell beskrivande antal och procent av 
svarande individer i Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Visar även antal och procent 
mellan kön och åldersgrupper.

AUDIT Inget riskbruk 
av alkohol

Riskbruk av 
alkohol

Totalt

Antal 994 (93,1)
n (%)

74 (6,9)
n (%)

1068
n (%)

Depressionsgrupp 146 (14,7) 13 (17,6) 159 (14,9)
Jämförelsegrupp 848 (85,3) 61 (82,4) 909 (85,1)

Kvinnor 489 (49,2) 28 (37,8) 517 (48,4)
Män 505 (50,8) 46 (62,2) 551 (51,6)

60–66 504 (50,7) 53 (71,6) 557 (52,2)
72–78 172 (17,3) 8 (10,8) 180 (16,9)
81–84 240 (24,1) 10 (13,5) 250 (23,4)
87–90 64 (6,4) 3 (4,1) 67 (6,3)

93+ 14 (1, 4) 0 (0) 14 (1,3)
Medelålder 71 66,2 70,6
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Tobak
Totalt svarade 1652 individer på frågorna gällande rökning (bilaga 1) vilket motsvarade 91,6 

% av det totala urvalet. Depressionsgruppen hade högre förekomst av rökare än icke rökare. 

Jämförelsegruppen hade däremot högre förekomst av icke rökare än rökare. Procentuellt var 

det fler män än kvinnor som rökte. Medelåldern var lägre hos de individer som brukar tobak

(tabell 6; diagram 3; diagram 4).

Tabell 6: Visar förbrukning av tobak. Tabell beskrivande antal och procent av svarande individer i 
Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Visar även antal och procent mellan kön och 
åldersgrupper.

Tobak Icke rökare Rökare Totalt

Antal 1472 (89,1)
n (%)

180 (10,9)
n (%)

1652
n (%)

Depressionsgrupp 186 (12,6) 36 (20) 222 (13,4)
Jämförelsegrupp 1286 (87,4) 144 (80) 1430 (86,6)

Kvinnor 837 (56,9) 88 (48,9) 925 (56)
Män 635 (43,1) 92 (51,1) 727 (44)

60–66 541 (36,8) 98 (54,4) 639 (38,7)
72–78 289 (19,6) 37 (20,6) 326 (19,7)
81–84 403 (27,4) 36 (20) 439 (26,6)
87–90 198 (13,5) 5 (2,8) 203 (12,3)

93+ 41 (2,8) 4 (2,2) 45 (2,7)
Medelålder 74,5 70 74

13%

87%

Icke rökare

Depressionsgrupp Jämförelsegrupp

20%

80%

Rökare

Depressionsgrupp Jämförelsegrupp

Diagram 4: Visar i procent förekomsten av 
icke rökare i Depressionsgruppen och 
Jämförelsegruppen.

Diagram 3:Visar i procent förekomsten 
av rökare i Depressionsgruppen och 
Jämförelsegruppen.
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Spearmans korrelationsanalys
Spearmans korrelationsanalys påvisade inget samband mellan depression och någon av de 
fyra levnadsvanorna (tabell 7).

Tabell 7: Korrelationskoefficient och signifikansvärde mellan depression och levnadsvanor, kön och 
ålder.

Depression Korrelationskoefficient P-värde Totalt antal individer
Fysisk aktivitet 0,033 0,209 1437

Matvanor MNA -0,028 0,252 1631
BMI -0,031 0,209 1620

Alkohol -0,021 0,502 1068

Tobak -0,067 0,006 1652

Kön -0,143 0,000 1803

Ålder 0,024 0,302 1803
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Diskussion

Metoddiskussion

Design

Kvantitativ tvärsnittsstudie var studiens design och genomfördes enligt Polit och Becks

(2017) beskrivning. Denna design lämpade sig bäst för att besvara syftet då 

sambandsmätning var i centrum. Datan var objektiv och urvalet var stort vilket stämmer 

överens med Polit och Becks (2017) kriterier för att en kvantitativ design ska användas. 

Studien var ett samarbete med SNAC och baserades på data från SNAC-B. Datan som 

användes presenterades i siffror och var inte baserad på deltagarens upplevelser eller känslor, 

alltså var ingen data subjektiv. Det lämpade sig därför inte att göra en studie med en annan 

design (Polit & Beck, 2017). För att syftet skulle besvaras gjordes ett nedslag i tiden och 

variablerna var därför insamlade vid en specifik tidpunkt. Enligt Polit och Beck (2017) kallas 

detta för tvärsnitt vilket resulterade i att designen blev en kvantitativ tvärsnittsstudie (Polit & 

Beck, 2017).

Urvalsprocess och det faktiska urvalet

SNAC använde sig av strukturerade enkäter. Deltagarna fyllde i enkäterna själva med tillgång 

till utbildad hälso- och sjukvårdspersonal ifall frågor dök upp. De deltagare som på egen hand 

inte kunde fylla i svaren i enkäten fick hjälp av den närvarande personalen. SNAC använde 

sig även av de väletablerade mätverktygen MNA och AUDIT för att undersöka undernäring 

respektive alkoholvanor hos deltagarna (Lagergren et al., 2004). När enkäter används i 

studier ska de vara utformade på ett sådan sätt att missförstånd inte kan uppstå, enkäten ska 

även svara på studiens syfte (Trost & Hultåker, 2016). Lagergren et al. (2004) menar att 

enkäten som används i SNAC-studien är framtagen på ett sådan sätt som minskar risken för 

att missförstånd ska uppstå vid svarstillfället. Trots att deltagarna själva svarar på enkäten 

minskar risken för missförstånd då personal finns om deltagaren inte förstår en fråga. 

Mätverktygen MNA och AUDIT är också utformade på ett tydligt och strukturerat sätt, vilket 

även här minskar risken för att missförstånd har kunnat uppstå vid svarstillfället (Lagergren 

et al., 2004).
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Trots strukturerade enkäter och väletablerade mätverktyg ställs frågan om trovärdigheten i 

svaren. Även att deltagaren inte missförstår en fråga så behöver det inte betyda att deltagaren 

svarar ärligt (Trost & Hultåker, 2016). Det var frivilligt att delta i SNAC-studien och 

deltagarna som deltog behövde inte svara på alla frågor. Lagergren et al. (2004) menar att 

valmöjligheten ökar trovärdighetenen i svaren som ges då deltagaren antas avstå helt från 

frågan istället för att svara oärligt (Lagergren et al., 2004). Eftersom datan för denna studie 

kom från SNAC antogs detta påstående stämma även här.

Studien använde sig av tre baseline för att utöka urvalet. Ett stort urval ger säkrare resultat 

och gör det möjligt att generalisera resultatet (Polit & Beck, 2017). Baseline 2001–2003

bestod av 1402 deltagare. Genom att utöka urvalet med baseline 2007–2009 och baseline 

2014–2015 ökades antalet deltagare till 1817. En studie på enbart baseline 2001–2003 hade 

inte förändrat val av metod då datan fortfarande hade varit snedfördelat. När en studie baseras 

på enkäter menar Polit och Beck (2017) att en studie bör använda ett större urval från början 

då det kommer existera ett bortfall (Polit & Beck, 2017). Detta styrker anledningen till att 

studien utökades från början.

Bortfallsanalys

I bortfallsanalysen redovisas det bortfall som förekom i studien. Det är en deskriptiv del av 

datan som av någon orsak inte kom med i resultatet (Billhult, 2017). Inklusionskriterier för 

studien var att deltagaren skulle besvarat frågan om depression samt besvarat någon utav 

frågorna gällande levnadsvanorna. Det var enbart 14 individer av 1817 som inte inkluderades 

i studien efter första kriteriet, vilket resulterade i ett bortfall på 0,7 %. 247 av de 1803 

individerna som inkluderades hade en diagnostiserad depression. Dessa individer bildade 

Depressionsgruppen, de resterande 1556 individerna bildade Jämförelsegruppen. Figur 2 

påvisar att 74,1 % i Depressionsgruppen var kvinnor. Jämförelsegruppen var jämnare 

fördelat mellan könen, 53,5 % kvinnor och 46,5 % män. Studien bekräftar 

Folkhälsomyndighetens (2016a) påstående att det är fler kvinnor än män som har depression

(Folkhälsomyndighetens, 2016a).
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I studien beräknades enskilt bortfall för varje levnadsvana. Trost och Hultåker (2016) menar 

att om bortfallet är över 50 % så bör gruppen exkluderas från studien. Antal svarande 

deltagare kan inte längre representera en grupp och resultatet kan då inte anses trovärdigt 

eller generaliserbart (Trost & Hultåker, 2016). Procentuellt var bortfallen i 

Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen lika stora för frågorna gällande fysisk aktivitet 

och rökning samt MNA-enkäten. BMI angavs inte av alla deltagare och resulterade i ett 

bortfall på 16,2 % i Depressionsgruppen respektive 9,1 % i Jämförelsegruppen. Det största 

bortfallet för grupperna var på alkoholvanor hos deltagarna. Depressionsgruppen hade ett 

bortfall på 35,6 % och Jämförelsegruppen hade ett bortfall på 41,6 %, en skillnad på 6 %. 

Eftersom bortfallet inte överskred 50 % exkluderades inte någon av levnadsvanorna från 

studien.

Jämförelsegruppen hade procentuellt lika stort bortfall av kvinnor och män, förutom på BMI 

och alkohol där kvinnor stod för den största andelen av bortfallet. Bortfallet av kvinnor var 

dock procentuellt högre än män i Depressionsgruppen för samtliga levnadsvanor. Detta antas 

bero på att det procentuellt var fler kvinnor än män i Depressionsgruppen likväl som att det 

procentuellt var jämnt fördelat mellan könen i Jämförelsegruppen. Bortfallen mellan könen 

varierar i grupperna men anses inte ha påverkat resultatet. Depressionsgruppen hade cirka 70 

% kvinnor och cirka 30 % män som inkluderades efter varje bortfall. De som inkluderades i 

Jämförelsegruppen var procentuellt jämnt fördelade mellan könen oavsett hur bortfallen såg 

ut.

Dataanalys

Då det inte gick att förutse resultatets utgång gjordes en deskriptiv del med korstabeller som 

första steg i studien. Detta för att se om det fanns en procentuell verklig skillnad i 

levnadsvanor mellan Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Billhult (2017) menar att 

en deskriptiv statistik även talar om hur det ser ut i grupperna gällande könsfördelning samt 

mellan åldrar (Billhult, 2017). Därför gjordes även detta i studien trots att studiens syfte inte 

var att undersöka skillnader mellan kön eller mellan åldrar. Däremot kunde denna del 

användas för att påvisa om kön och ålder hade någon inverkan på en verklig skillnad mellan 

grupperna.
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Spearmans korrelationsanalys är användbar när samband ska påvisas. Analysen visar enbart 

om det finns ett samband, inte hur ett samband hänger ihop (Polit & Beck, 2017). Det innebär

att analysen inte kan visa om depression leder till ohälsosamma levnadsvanor eller om 

ohälsosamma levnadsvanor leder till depression. I studien var det sambandet mellan 

levnadsvanor och depression bland äldre som skulle undersökas vilket gjorde att Spearmans 

korrelationsanalys passade bäst för att uppfylla studiens syfte. Spearmans korrelationsanalys 

används när en eller flera variabler är snedfördelade (Polit & Beck, 2017). Detta var den 

huvudsakliga anledningen till att Spearmans korrelationsanalys användes.

Levnadsvanor och variabler

De levnadsvanorna som valdes att undersökas i studien baserades på de levnadsvanor som 

Socialstyrelsen (2011) anser har störst inverkan på hälsan i Sverige. Sjuksköterskan ska följa 

Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad det gäller levnadsvanor för att 

kunna ge en hälsofrämjande omvårdnad.

Variabeln Rökning bestod av två svarsalternativ, icke rökare och rökare. Det ansågs inte 

relevant att veta om individen var en tidigare rökare, hen klassades istället som icke rökare på 

grund av att hen hade slutat bruka tobak. Det var inte heller relevant att veta om individen 

rökte ibland eller dagligen. Detta ansågs som att bruka tobak och frekvensen av rökningen 

togs bort i studien.

Variabeln Fysisk aktivitet baserades på Socialstyrelsens (2019a) rekommendationer gällande 

fysisk aktivitet angivet i tid samt frekvens (Socialstyrelsens, 2019a). Svarsalternativen i 

enkäten anger enbart frekvensen. Därför kategoriseras deltagarna in efter tillräcklig och 

otillräcklig fysisk aktivitet. Svarsalternativen 1–3 på frågan om fysisk aktivitet (bilaga 1)

antogs inte uppfylla Socialstyrelsens (2019a) rekommendationer på 150 minuter måttligt 

pulsökande aktivitet i veckan. Deltagare som angav svarsalternativ 4–5 antogs uppfylla 

kravet för tillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsens, 2019a).

Ohälsosamma matvanor undersöktes med två mätmetoder, MNA och BMI. Ett högt BMI och 

depression har enligt forskning ett samband (Goldschmidt et al. 2014). BMI är relevant att ha 

med separat som en egen mätmetod för att påvisa eventuell undervikt, övervikt eller fetma. 

BMI anges även i mätverktyget MNA men presenteras inte separat. MNA ger en sammanlagd 

poäng vilket gör att verktyget inte kan visa på eventuell förekomst av fetma eller övervikt. 
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Goldschmidt et al. (2014) belyser att depression kan påverka ätmönstret och därmed bidra till 

ett förhöjt BMI (Goldschmidt et al., 2014). Ett högt BMI behöver nödvändigtvis inte enbart 

bero på dåliga matvanor då även otillräcklig fysisk aktivitet bidrar till ett högre BMI. 

Dock ska rekommendationerna som Socialstyrelsen (2011) har gällande matvanor inte skapa 

ett ohälsosamt BMI hos en individ trots otillräcklig fysisk aktivitet. Det antogs därför i 

studien att en totalpoäng under 17 i MNA eller ett BMI utanför det normala värdet är kopplat 

till ohälsosamma matvanor för att kunna undersöka studiens syfte.

Omkodningen av SNAC-materialet var en tolkning som baserades på de svarsalternativ samt 

rekommendationer som fanns gällande samtliga levnadsvanor. Denna tolkning kan ha

påverkat resultatet då deltagarnas uppfattning av frågorna möjligen inte överensstämde med 

den tolkningen som gjordes i studien. På grund av att tolkning och omkodning gjordes av 

datan från SNAC-B försvåras möjligheten att jämföra denna studie med andra studier som 

baseras på samma data.

Resultatdiskussion

Sambandet mellan depression och levnadsvanor

Syftet var att undersöka eventuella samband mellan levnadsvanor och depression hos den 

äldre befolkningen över 60 år i Blekinge. Spearmans korrelationsanalys påvisade inget 

samband mellan depression och de fyra levnadsvanorna hos äldre över 60 år i Blekinge 

(tabell 7). 

Tidigare forskning visar att samband finns mellan depression och de fyra levnadsvanorna. 

Deltagarna i dessa studier var i olika åldrar och från andra geografiska platser än vad som 

undersöktes i denna studie (Brodtkorb, 2010; Cooper et al., 2016; Goldschmidt et al., 2014; 

Heinzel, Lawrence, Kallies, Rapp & Heissel, 2017; Sarris et al., 2014). Resultatet baserades 

enbart på data från SNAC-B vilket kan vara en orsak till att inget samband påträffades.

Urvalet var mer begränsat jämfört med urvalet i tidigare forskning. För att svara på studiens 

syfte var det dock relevant att enbart använda sig av data från SNAC-B eftersom deltagarna 

var över 60 år och boende i Blekinge.
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Verklig skillnad mellan Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen

Trots att resultatet inte påvisade ett samband mellan depression och samtliga levnadsvanor 

hittades en procentuell verklig skillnad mellan Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen.

Den procentuella skillnaden visade att ohälsosamma levnadsvanor var mer förekommande 

hos Depressionsgruppen än hos Jämförelsegruppen.

Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och depression.

Högre förekomst av fysisk aktivitet minskar förekomsten av depression (Heinzel, Lawrence, 

Resultatet stämmer överrens 

med forskningen då det procentuellt visade att Depressionsgruppen hade en högre förekomst 

av otillräcklig fysisk aktivitet jämfört med tillräcklig fysisk aktivitet. Tabell 2 visar att 

individer utan depression uppfyller Socialstyrelsen (2019a) rekommendationer för fysisk 

aktivitet i en större utsträckning än individer med en depression (Socialstyrelsen, 2019a). 

Depressionsgruppen hade procentuellt fler individer i risk för undernäring jämfört med icke 

undernärda (tabell 3). Resultatet stöds av forskning som visar att depression kan leda till 

undernäring samt att undernäring kan leda till depression (Brodtkorb, 2010; Socialstyrelsen 

2019b). Goldschmidt et al. (2014) menar att det finns ett samband mellan depression och 

ätbeteende. Individer med depression kan ha ett stört ätbeteende vilket kan leda till ett BMI 

utanför normala värden (Goldschmidt et al. 2014). Tabell 4 visar att individer med depression 

hade en högre förekomst av onormala BMI-värden.

Sarris et al. (2014) belyser att förtäring av alkohol ökar risken för depression samt att 

depression ökar risken för ett riskbruk (Sarris et al., 2014), vilket stämmer överens med 

resultatet enligt tabell 5.

Den procentuella verkliga skillnaden som framkom i resultatet mellan Depressionsgruppen 

och Jämförelsegruppen var dock marginell. Resultatet kan ha påverkats av att urvalet 

ändrades för respektive variabel vilket gjorde att samma antal individer inte undersöktes i 

respektive grupp under levnadsvanorna. Det gick dock inte bortse från att skillnaden 

existerade vilket styrker att sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad är av betydelse vid 

omvårdnad av individer med depression.
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Den hälsofrämjande omvårdnaden kan för samtliga levnadsvanor minska den verkliga 

skillnaden mellan Depressionsgruppen och Jämförelsegruppen. Individer med depression

kan med sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad minska sina ohälsosamma levnadsvanor

(Willman & Gustafsson, 2015). Hylen Ranhoff (2010) belyser vikten av att kartlägga äldre 

individers förmåga till att genomföra förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Äldre kan ha 

svårare för att genomföra en förändring på grund av annan sjukdom eller nedsatt fysisk 

förmåga. Sjuksköterskans ledarroll och handledning blir därför extra viktig vid en 

hälsofrämjande omvårdnad mot äldre (Hylen Ranhoff, 2010). En ny studie kan på sikt visa att 

det inte förekommer någon procentuell skillnad mellan Depressionsgruppens och

Jämförelsegruppens levnadsvanor. 

Depression och rökning

Störst procentuell skillnad mellan depression- och jämförelsegrupp hittades för levnadsvanan 

rökning. Tabell 6 visade större förekomst av tobaksbruk hos Depressionsgruppen jämfört 

med Jämförelsegruppen. Tidigare forskning stärker resultatet. Rökstopp kan vara svårare för 

individer med depression att genomföra (Cooper et al., 2016; Matew et al., 2017). 

Sjuksköterskan får därmed en viktig roll i stöttandet och den bekräftande vägledningen om 

rökstopp ska genomföras av en patient med depression. Den hälsofrämjande omvårdnaden 

blir en utgångspunkt för att hitta patientens motivation att sluta röka och främja sin hälsa

(Willman & Gustafsson, 2015).

McCormack och McCane (2010) tillsammans med Willman och Gustafsson (2015) belyser 

att den personcentrerade omvårdnaden är en utgångspunkt för en hälsofrämjande omvårdnad

(McCormack & McCane, 2010; Willman & Gustafsson, 2015). Genom att sjuksköterskan 

arbetar personcentrerat kan omvårdnaden anpassas efter varje enskild patient. Sjuksköterskan 

kan i partnerskap med patienten hitta vad som motiverar den enskilde patienten till ett

rökstopp. Detta kan öka patientens egen förmåga att främja och bibehålla sin hälsa. 

Willman och Gustafsson (2015) skriver att levnadsvanor är en del av en individs identitet.

Det kan därför upplevas svårt och oroväckande att ändra en levnadsvana som patienten är van 

vid (Willman & Gustafsson, 2015). Patienter som brukar tobak kan ha svårt att sluta röka då 

det har blivit en del av individens identitet. Sjuksköterskan behöver därför visa ett extra stöd 

och hänsyn inför patientens eventuella svårigheter till ett rökstopp. Detta så att patienten kan 

hitta sin egen förmåga och vilja till att sluta bruka tobak.
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Slutsats
Resultatet i studien visar inte på ett samband mellan levnadsvanor och depression, dock finns 

en procentuell skillnad som visar att ohälsosamma levnadsvanor oftare förekommer hos 

individer med depression. Sjuksköterskan kan genom den hälsofrämjande omvårdnaden 

hjälpa patienten att få hälsosammare levnadsvanor som främjar patientens hälsa. Även om 

sambandet mellan levnadsvanor och depression inte visades i denna studie kan kronisk 

sjukdom som uppstår på grund av ohälsosamma levnadsvanor i sin tur öka förekomsten av 

depression. En hälsofrämjande omvårdnad kan därför förebygga depression genom att

hälsosammare levnadsvanor skulle kunna minska insjuknandet i kronisk sjukdom. Det 

behövs mer forskning inom området depression hos äldre samt sambandet mellan depression 

och levnadsvanor hos äldre. Ny forskning kan hjälpa sjuksköterskan att förbättra sin 

kompetens och därigenom förbättra den hälsofrämjande omvårdnaden för patienten.
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Bilaga 1 Fristående frågor

Utvalda frågor gällande depression, rökning och motion från SNAC material.

Depression

Har du en diagnostiserad depression?

1. Ja.

2. Nej.

3. Vet ej.

Rökning

Röker du?

1. Ja, röker regelbundet.

2. Ja, röker ibland.

3. Nej, slutade röka år ….

4. Nej har aldrig rökt.

Fysisk aktivitet

Motionerar du regelbundet med lättare motion? (Promenader på vägar och i parker, 

skogspromenader, korta cykelturer, lätt gymnastik, golf eller annan liknande verksamhet de 

senaste 12 månaderna)

1. Aldrig.

2. En gång per månad.

3. 1–2 gånger per månad.

4. Flera gånger i veckan.

5. Varje dag. 
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Bilaga 2 MNA

Mini Nutrition Assasment
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Bilaga 3 AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test



11


