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Abstract 
 
Vid samma kronologiska ålder är äldre människor olika gamla i funktionell mening. Denna 

olikhet blir större ju äldre vi blir. Det kan till exempel röra sig om tillbakagång i fysisk styrka, 

minne, blodtryck, och syn, samt ett åldrat utseende. Denna olikhet kan ha många orsaker. 

I denna studie prövas om känslan av sammanhang (KASAM), som är ett indirekt mått på 

stresstålighet, är relaterat till markörer för funktionell ålder, i åldersgrupperna 66 respektive 

86 år. Hypotesen är att ett starkt KASAM är relaterat till låg funktionell ålder. Som markörer 

för funktionell ålder används muskelstyrka, minne, blodtryck, syn och individens skattade 

utseende. 86-åringarna uppvisar för varje markör, förutom det skattade utseendet, ett sämre 

medelvärde i förhållande till 66-åringarna. Dessa markörer för funktionell ålder relateras till 

KASAM genom korrelationstest. Resultaten visar inga signifikanta samband för hela 

populationen. Det finns emellertid ett positivt samband mellan muskelstyrka och KASAM 

inom en subgrupp. Tendenser till ett positivt samband återfinns inom samma subgrupp mellan 

minne och KASAM. Detta lägre KASAM, kan antas bero på individens förändrade självbild, i 

relation till försämrade fysiska och kognitiva förmågor. 
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Inledning 
 
Vad är åldrande? Varför skiljer individer sig åt i sina åldrandeprocesser? Svaren på dessa 

frågor återfinns till stor del inom gerontologin, vilket är läran om åldrandet. Termen 

härstammar från ordet geront som på grekiska betyder gammal man. Åldrandets psykologi är 

ett aktuellt ämne samtidigt som dess historia kan spåras långt tillbaka i tiden. Spekulationer 

kring åldrandet kan vi läsa om i den grekiska mytologin men även ännu tidigare. Dessa 

historier om och kring åldrandet påminner oss många gånger om dess oåterkallelighet och 

ständiga utgång, döden (Birren & Schaie, 1996). 

 

Åldrandet kan se olika ut, till exempel kan en 70 åring te sig funktionellt ung medan en annan 

visar upp tecken på ett mer framskridet funktionellt åldrande. Finns det psykologiska 

processer som påverkar hur vi åldras?  

 

Likt Antonovsky (1991) betonas i denna studie orsakerna till bibehållen hälsa under ett 

åldrande, vilket betraktas som naturligt och inte som en sjukdom. Ett biologiskt åldrande kan 

emellertid innebära en försämring av en individs biologiska, psykologiska och sociala 

resurser. En åldersförändring av dessa resurser kan medföra att individen blir mer mottaglig 

för sjukdom (Berg, 1982). Stressforskningen konstaterar att exponering av stress kan vara en 

orsak till sjukdom. Denna stress visar sig varje dag i olika former. Trots den frekventa 

exponeringen av stress utvecklar inte alla sjukdom, många mår bra även under hård stress 

(Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000). Antonovsky (1991) framhåller 

att detta beror på individens egenskaper och den situationella kontexten. Han menar att detta 

kan kallas en ”generell motståndsresurs”. Känslan av sammanhang är centralt i detta begrepp 

(Dehlin m. fl., 2000). Åldras en människa mer långsamt beroende på om denne har en stark 

känsla av sammanhang i sin tillvaro? 

• Finns det ett mått på var i åldrandeprocessen en individ befinner sig utifrån 

funktionella aspekter? 

• Förekommer det några sambandsförhållanden mellan en individs känsla av 

sammanhang och dennes funktionella åldrande?  
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Bakgrund 

 

Människans funktionella ålder 

Begreppet ålder kan enligt gerontologer diskuteras ur flera olika aspekter, den kronologiska 

åldern anger levnadsår medan den biologiska åldern innefattar en individs funktionsförmåga 

och aktuella position i relation till individens möjliga livslängd (Rundgren, 1991). Personer 

med samma kronologiska ålder kan rent biologiskt ha olika funktionsnivå och på det sättet få 

olika biologisk ålder. En person på 66 år kan således ha en fysik som är jämförbar med en 

genomsnittlig 56-årings. Det biologiska åldrandet är präglat av en fysisk försämring av 

kroppens funktioner, vilket även brukar kallas det primära åldrandet. Det primära åldrandet 

modifieras av en rad faktorer såsom sjukdom och livstilssfaktorer, dessa orsakar det 

sekundära åldrandet. Den sociala åldern låter ingå hur individen i olika åldrar fungerar inom 

samhällets ramar och system till exempel familjen, samt hur dessa sociala roller förändras 

med åldern (Rundgren, 1991).  

 

Den psykologiska åldern implicerar en individs förmåga att anpassa sig till omvärldens 

föränderliga krav, även i relation till andra individer. Rundgren (1991) framhåller att 

åldrandet är en process i vilken individen påverkas av ett antal mekanismer som följer ett 

specifikt mönster. Denna process kan jämföras med hur människan följer en utveckling i 

fostertiden, barndomen och puberteten. I åldrandets process är emellertid utvecklingen mer 

långsam och nedrivande (Rundgren, 1991). I en beskrivning av det primära åldrandet och dess 

påverkan av yttre sekundära faktorer används begreppet funktionellt åldrande. Begreppet 

innefattar en individs åldrande i dagens samhälle utifrån de olika aspekter som kan påverka 

förloppet (Rundgren 1991). De genetiska förutsättningarna är avgörande för hur gammal man 

blir. Barn, vars föräldrar lever länge, tenderar också att få långa liv (Aiken, 1995).  

 

Markörer för funktionell ålder 

Hagberg (2000) påvisar den välkända metaforen där livet kan ses som en upp- och nedgående 

trappa där utveckling sker fram till 50 år, där vidtar istället avveckling. Vad är det då som 

bestämmer vår funktionella ålder? Enligt Anstey (1996) finns en rad variabler som kan 

definieras som indikatorer på fysiskt åldrande.  

 

Den kronologiska åldern är inte alltid ett mått på individens åldersförändringar, då den 

individuella variationen är stor (Anstey, 1996). Via en genomgång av empiriska studier har 
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Anstey (1996) sökt finna de faktorer som möjligen kan bestämma en individs funktionella 

ålder. I studien återfinns ett antal markörer av antropometrisk och sensomotorisk karaktär. 

Även kognitiva, psykosociala, och biomedicinska, variabler återfinns liksom 

beteendevariabler och tandstatus. Dessa markörer syftar till att täcka in en individs olika 

områden inom vilka hon kan uppleva åldersförändringar. Dessa olika faktorer korrelerar med 

den kronologiska åldern, men kan genom sin variation mellan individer tillsammans bilda ett 

mått på funktionell ålder. I Ansteys (1996) studie visar de psykosociala variablerna det 

svagaste sambandet med kronologisk ålder. Variabler som visar en stark positiv korrelation 

med kronologisk ålder är blodtryck (systoliskt och diastoliskt), de variabler som visar negativ 

korrelation är kognitiva markörer och korttidsminne. Vidare presenteras minskad 

hudelasticitet och grått hår som positivt korrelerat med kronologisk ålder, liksom greppstyrka.  

 

Åldersförändringar i blodtryck 

Anstey (1996) framhåller ett samband mellan förändringar av blodtrycket och åldrande. Den 

vanligaste åldersförändringen av blodtryck är en stegring av det systoliska trycket 

(övertrycket), vilket kan ta sin början redan i 40-års åldern. Denna stegring pågår fram till 70-

80 årsåldern. Det ökade blodtrycket kan förklaras av en minskad elasticitet i aortas och 

artärernas väggar, medan det minskade trycket kan bero på försämrad hjärtfunktion, lägre 

kroppsvikt och hormonellt åldrande (Dehlin m.fl., 2000). Den maximala hjärtfrevensen, det 

vill säga hur snabbt hjärtat kan slå vid fysiskt arbete minskar under åldrandet (Berg, 1982). 

Undertryck är detsamma som det diastoliska trycket. Att blodtrycket i stället sjunker eller 

förblir konstant är också möjligt, men dock inte lika vanligt. Hos blodtrycksfriska personer 

sjunker både det diastoliska och det systoliska trycket efter 80-års ålder (Dehlin m.fl., 2000).  

Dehlin m.fl. (2000) påvisar att blodtrycksfall orsakat av bristande blodtrycksreglering är 

vanligt hos äldre, även hos de som för övrigt är friska.  

 

Åldersförändringar i muskelstyrka 

Fram till individens trettionde levnadsår ökar muskelstyrkan, för att sedan förbli konstant 

fram till ca 50 års ålder varpå den minskar med en till två procent per år. Förändringen är lika 

för båda könen, även om kvinnor under hela sin levnadstid har en totalt sett mindre 

muskelmassa än männen. Minskad fysisk aktivitet vid ökad ålder anförs som huvudskälet till 

varför muskelmassan minskar med åren, något som tycks gälla majoriteten av djurarterna 

också. Att kontinuerlig träning ökar muskelmassan samt skapar ökat impulsflöde från 

nervsystemet till musklerna, är belagt i ett flertal studier. Träning under en individs hela 
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levnad bidrar även till att bromsa muskulaturens åldersförändringar (Dehlin m. fl, 2000). 

Anstey (1996) framhåller minskad greppstyrka som ett möjligt mått på funktionellt åldrande. 

Kronologiskt äldre personer visar upp en försvagad muskelförmåga (Anstey, 1996). 

Lagerström och Nordgren (1998) framhåller Grippit som ett tillförlitligt mätinstrument för 

handstyrka.  

 

Åldersförändringar i minnet 

Ett av det enklaste sättet att kategorisera minnet är enligt Stuart-Hamilton (1994) att mäta hur 

lång tid det man ska minnas finns kvar, vilket innebär en uppdelning i korttidsminne 

alternativt långtidsminne. Ett sätt att testa korttidsminne är att försöksledaren läser upp eller 

visar en serie bokstäver, siffror eller ord och sedan uppmanar försökspersonen att repetera 

dem (Salthouse, 1996). Det största antalet ord, siffror eller bokstäver som försökspersonen 

kommer ihåg kallas för hennes/hans minnesvidd. Det finns olika minnesvidder för siffror och 

ord (Stuart-Hamilton, 1994). De kognitiva förmågorna tenderar att förändras med stigande 

ålder. Hur förändringen ser ut är olika, då den individuella variationen är stor. I stort sett sker 

en ökning av en individs funktioner, fram till ett stadium av stabilitet. När individen uppnår 

en hög ålder avtar funktionernas förmågor. Stabiliteten framhålls som en faktor vilken 

försämras i hög ålder (Dehlin m. fl., 1998). De försämrande funktionernas variationer skall 

enligt Dehlin (1998) betraktas i relation till biologiska dispositioner och uppväxtförhållanden. 

Vidare menar han att de äldre som har möjlighet att underhålla sina kognitiva funktioner löper 

mindre risk att förlora dem. Det spelar även en avgörande roll hur vi lever, att livsstilen inte i 

allt för hög grad präglas av rökning, alkoholintag och andra för hjärnan skadliga substanser. 

Hjärnans funktioner kan även påverkas negativt av vissa sjukdomar såsom hjärt-

kärlsjukdomar (Dehlin m. fl.,1998).   

 

Åldersförändringar i synkapaciteten 

Åldersförändringar i synförmågan yttrar sig i en försämring av ögats ursprungliga kapacitet. 

Från 30 år till 65 år blir ögat allt mer långsynt genom en reduktion av linsens 

brytningsförmåga. Men efter 65-årsåldern ändras detta och ögat blir allt mer närsynt då linsen 

blir tjockare och tätare. Synskärpan, förmågan att urskilja saker på långt avstånd, blir allt 

sämre efter 50-årsåldern och vid 85-årsåldern har människan en synskärpa som är endast 20-

25% av en 40-årings. Ögats precision och flexibilitet försämras också med åren. Detta orsakas 

till stor del av försämringar i ögonmuskelns funktion. Vanligen är dessa muskler kraftigare än 

de behöver vara, men hos äldre individer mister ögonmusklerna sin elasticitet och styrka. I 
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50-årsåldern upplever många att de behöver glasögon som hjälper till att öka ögats 

brytningskraft, för att kunna se klart på nära håll (Rundgren, 1991). Hit hör det välkända 

exemplet att man ofta i denna ålder ”måste hålla tidningar så långt från ögonen att armarna 

inte räcker till” (Berg & Mårtensson, 1978, s.27). Dessutom tar hjärnan längre tid på sig att 

reagera vilket gör att synen inte är lika synkroniserad som i 20-30 årsåldern (Rundgren, 

1991). Pupilldiametern minskar med ökande ålder. Effekten av detta blir att mängden ljus 

som når näthinnan avtar (Berg & Mårtensson, 1978).  

 

Åldersförändringar i hudelasticitet 

Anstey (1996) framhåller minskad hudelasticitet som ett möjligt mått på funktionellt åldrande. 

Har väl rynkor uppstått hos en människa försvinner de inte. Rynkor börjar framträda hos 

människan redan i 20-årsåldern och vid 40-årsåldern finns de hos alla. Dessa förändringar i 

huden uppkommer dels genom att underhudsfettet minskar, och dels genom förlust av 

hudelasticitet. Det finns i läderhuden små elastiska fibrer som är uppbyggda av elastin och 

kan tänjas ut till sin dubbla längd. Huden tänjs ut men återgår till sitt ursprungsläge när 

kraften upphör. Denna elasticitet försämras när människan blir äldre och dessutom reduceras 

antalet fibrer. Därför minskar förmågan att hålla huden lika slät som tidigare hos äldre. 

Underhudsfettets minskade tjocklek gör också att vår hudkostym blir en aning för stor. 

Rynkorna fördjupas mest i de områden där huden har stor rörlighet och på de mest solbelysta 

områdena. Därför är ansiktet ett utsatt hudområde (Rundgren, 1991). De biologiska faktorer 

som tenderar att ha ett det starkaste sambandet med kronologisk ålder är grått hår och 

försämrad hudelasticitet (Anstey, 1996).  

 

Dessa beskrivna variabler avses som möjliga markörer för en individs funktionella ålder. 

Variablernas mått skall utgöra ett möjligt exempel på hur en funktionellt gammal respektive 

ung människa kan definieras. Hagberg och Nordbeck (2000) framhåller att socialt 

sammanhang och ekologisk miljö är aspekter som påverkar det funktionella åldrandet. Kan 

psykologiska processer som coping och känsla av sammanhang påverka vår funktionella 

levnadsålder?   

 

Coping (hantering) 

Lazarus och Folkman (1984) framhåller termen coping som en individs sätt att behärska en 

icke rutinmässig eller automatiserad situation av fara, hot eller utmaningar. Dessa sociala och 

individuella processer hos en individs hantering av förändring, har erhållit samlingsnamnet 
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coping. Lazarus och Launier menar att coping ”inbegriper alla krafter eller ansträngningar, 

såväl handlingar som kognitiva och emotionella strategier, som tas i anspråk av individen för 

att klara av, tolerera, reducera, eller minimera yttre och inre krav liksom konflikter mellan 

dessa båda” (Lazarus & Launier i Ryden & Stenström, 1994, s. 78). Lazarus och Folkman 

(1984) påvisar att hanteringen kan se olika ut. Ibland framstår en problemlösande attityd och 

ibland finnes ett undvikande beteende, hos vissa förekommer ångestattacker, flyktreaktioner, 

detta kan yttra sig i neurotiska och till och med psykotiska symtom. Lazarus och Folkman 

(1984) delar in copingstrategierna i en probleminriktad och en emotionellt inriktad form. 

 

Åldrandet kan för många innebära ett flertal förändringar både när det gäller hälsa, fysik samt 

sociala och psykologiska förhållanden. Den eventuella förändringen är inte i sig det centrala 

utan även hur man hanterar den nya situationen, eller ett hot om omställning (Dehlin m. fl., 

2000). 

 

Hagberg påtalar ett samband mellan olika typer av coping och överlevnad i högre ålder. 

Likaså visar han att förmåga till god coping ger en högre livstillfredsställelse, genom mindre 

utsatthet för stress (Hagberg m. fl., 2000). Tornstam (1998) diskuterar begreppet stress, som 

förhållanden och belastningar vilka drabbar individen, och som påverkar det allmänna 

välbefinnandet genom individens subjektiva upplevelse. Hagberg (Dehlin m.fl., 2000) 

framhåller hur tidigare studier av Fooken har bevisat sambandet mellan överlevnad i högre 

ålder och olika typer av coping (Hagberg i Dehlin m. fl. 2000) 

 

Hagberg (Dehlin m. fl., 2000) har identifierat fyra huvudstrategier beträffande coping, dessa 
är  

• aktiv hantering, dvs. bearbetning av situationen, 

• passiv hantering, till exempel att hoppas att det ordnar sig,  

• undvikande hantering, till exempel att låtsas som om inget har hänt, 

• emotionella strategier, till exempel sorg, saknad, chock, självanklagelser mm. 

 

Den begreppsmodell som Hagberg presenterar tar fram det individuella perspektivet. Han 

visar begreppets anknytning till dynamisk psykologi och dess brukbarhet för insikt om hur 

individen hanterar åldrandets förändringar, såsom reducerad ork, minnessvikt, demens, 

kroppslig sjukdom, separation etc. Exempel på hur man hanterar dessa åldersförändringar 

finns noterat i flera longitudinella studier, exempelvis i Bonnstudien (Hagberg i Dehlin m. fl., 
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2000). Det centrala i Hagbergs modell innefattar livsloppsperspektivet i vilket individen 

möter förändringar, utmaningar eller hot. Med ökad ålder sker biologiska förändringar, debut 

av sjukdom, förlust av mental förmåga eller förändringar i omgivningen. Flera studier har 

visat att de äldre som bemöter sina negativa livshändelser på ett aktivt sätt tenderar att 

uppleva sin situation som mer positiv än de som intar en passiv hållning inför de negativa 

livshändelserna (Lawrence, Smith, Thomas, Patterson & Grant, 1990). Även  Keller, 

Leventhal och Larson (1989) framhåller coping som avgörande för ett positivt åldrande.  

 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991) menar att den mänskliga tillvaron är full av stressorer, påfrestningar, krav, 

förvecklingar och olika sorters problem. Antonovsky försöker svara på vad det är som gör att 

en del individer klarar av svåra prövningar med hälsan i behåll och kanske till och med 

vidareutvecklas av det. Antonovsky (1991) betonar hälsa och orsakerna till bibehållen hälsa. 

Detta beskriver han som salutogenesen i motsats till patogenesen som är orsakerna till 

sjukdomstillstånd. Antonovsky använder sig av uttrycket känsla av sammanhang (KASAM), 

som definieras: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 1991, 

s. 41). 

 

De tre centrala komponenter som identifierats i känsla av sammanhang är alltså begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En individ med hög känsla av sammanhang har höga värden 

på dessa komponenter. Med begriplighet menas i vilken utsträckning människan uppfattar 

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Alltså information som är strukturerad 

och sammanhängande. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att kunna 

förutsäga de stimuli som hon möter i framtiden. Komponenten hanterbarhet innebär den grad 

av vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande. Det är med dessa resurser man 

ska möta de krav som ställs av de stimuli som människan blir utsatt för. Den tredje 
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komponenten, meningsfullhet, betraktas som motivationskomponenten i sammanhanget. 

Individer med stark känsla av sammanhang uttrycker områden som de är engagerade i och 

som har betydelse för dem. Det som sker inom dessa områden kan betraktas som utmaningar 

värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991).  

 

Antonovsky menar att styrkan i KASAM är avgörande för möjligheterna att förebygga 

störningar. Det är troligare att personer med starkt KASAM undviker att gå in i, av 

omgivningen, framkallade stressituationer och mer troligt att de definierar stimuli som icke-

stressorer. Antonovsky menar vidare, att personer med stark känsla av sammanhang väljer 

den copingstil som verkar mest lämpad för sammanhanget (Antonovsky, 1991). Antonovsky 

uttrycker att vi under livet ställs inför en mängd stressorer. Dessa stressorer kan vara positiva, 

negativa, kortvariga eller långvariga. Att ständigt använda sig utav en bestämd copingstil för 

att möta dessa är det samma som att inte lyckas svara på stressorernas art och därmed få en 

misslyckad problemhantering. Ur denna synvinkel finns det anledning att förvänta sig en 

sekvens av orsak och verkan mellan KASAM, hälsobeteende och hälsa. Det innebär enligt 

Antonovsky (1991) att personer med starkt KASAM kommer att uppvisa adaptiva 

hälsobeteenden oftare än de med svagt KASAM. 

 

Meyers och Smith (1997) påvisar att individer med högt KASAM rapporterade mindre känsla 

av stress och såg förändringar som en del av livet. Dessa individer var också de som 

rapporterade minst förkylningar, influensa och de ansåg sig ha bra motståndskraft. I en studie 

av Ratner och Wolff (1999) fann man att individer med lägre KASAM tenderade att uppleva 

mer kronisk och personlig stress. Ratner och Wolff (1999) menar i sin undersökning att en 

negativ utveckling av KASAM kan leda till nedsatt hälsa. Styrkan i KASAM kan alltså 

beskrivas som ett indirekt mått på copingförmågan och därigenom stresståligheten. På detta 

sätt kan coping och KASAM med fördel betraktas i relation till varandra. Att använda en 

passande copingstrategi ger en högre livstillfredställelse genom mindre utsatthet för stress. En 

individ med högt KASAM kan därför tänkas klara av stress och andra yttre faktorer med hjälp 

av vad Antonovsky (1991) kallat den generella motståndsresursen. 

 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan en individs känsla 

av sammanhang och markörer för funktionell ålder, i åldersgrupperna 66 respektive 86 år. Ser 

relationen mellan känsla av sammanhang och olika markörer för funktionell ålder annorlunda 
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ut för 66-åringar än för 86-åringar? Kan man med bibehållna funktioner uppleva ett starkare 

KASAM?  Se fig.1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 

 
Procedur  

Datamaterial till studien har inhämtats från projektet ”Åldrandet i Blekinge”. Detta 

forskningsprojekt ingår i en nationell studie som vill få svar på hur framtidens behov av vård 

och omsorg ser ut. I projektet undersöks bland annat i vilken omfattning individens 

omgivning, tidigare erfarenheter och livsstil påverkar hälsan och välbefinnandet. Man vill få 

svar på frågor om åldrandet och hälsa, och bakomliggande orsaker till förändring i dessa. 

Vidare studerar man hur och när sjukdomar uppkommer, samt behandling och rehabilitering. 

Projektet undersöker också livskvalitet och kostnader för vård och omsorg. De tester som 

datamaterialet bygger på är utförda av sjukvårdspersonal och psykologiska testledare som är 

anställda inom forskningsprojektet. Datamaterialet analyserades i statistikprogrammet SPSS, 

först genom en deskriptiv analys, sedan genom korrelationstest (Spearman och Pearson) och 

t-test. Anledningen till de olika korrelationsanalyserna var datamaterialets karaktär, då 

variablerna syn och skattat utseendet inte hade någon ekvidistant skala. 

  

Material 

I projektet ”åldrandet i Blekinge” används Antonovskys utformade test för mätning av 

KASAM, den förkortade versionen (Antonovsky, 1991). Detta test innefattar 13 frågor. Hög 

poäng betyder stark KASAM, och således indikerar låg poäng svag KASAM.  

 

KASAM

minne

syn

blodtryck

muskelstyrka

utseende

66

86

Fig. 1: Relationen mellan KASAM och markörer för 
funktionell ålder i åldersgrupperna 66 och 86 år. 
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De funktionella variabler som används i studien, (syn, blodtryck, utseende, muskelstyrka och 

minne) hämtades också från databasen som ”Åldrandet i Blekinge” har upprättat. I projektets 

databas fanns fotografier på probanderna. Dessa foton skattades av de anställda inom 

projektet; detta för att hålla den av projektet utlovade sekretessen. Det var sex personer som 

utförde skattningen oberoende av varandra. Dessa personer var i varierande åldrar, 24 till 55 

år. Probandens utseende skattades på en skala på 1-3, där 1 motsvarar ett yngre utseende i 

relation till probandens kronologiska ålder, 2 är neutralt och en 3 betyder att probanden ser 

äldre ut i relation till sin kronologiska ålder. Därefter beräknades den genomsnittliga 

skattningen för varje individ. 

 

Variabeln syn är inhämtat från ett test på den så kallade jaegertavlan, där probanden får 

använda de eventuella hjälpmedel (till exempel glasögon) som behövs för att kunna se så bra 

som möjligt. Probanden får även korrigera avståndet för att få optimala förhållanden. Ett lågt 

värde innebär att individen har en bättre syn, till skillnad från ett högt värde. Skalan sträckte 

sig från 5 till 24, där 5 innebär att man ser den minsta texten medan 24 innefattar den största.  

 

Variabeln blodtryck åsyftar det diastoliska och systoliska tryck som uppmäts när probanden 

sitter på en stol. Det diastoliska trycket mättes för båda åldersgrupperna. För gruppen 66-

åringar mättes även det systoliska blodtrycket. Detta ansågs relevant eftersom det systoliska 

trycket ökar fram till ca 70 år, därefter sjunker det. Det systoliska trycket korrelerar därför 

positivt med det kronologiska åldrandet. 

 

Ur ett kognitivt testbatteri, som nyttjas på projektet ”Åldrandet i Blekinge” valdes ett test för 

korttidsminne (Salthouse, 1996), där den maximala poängen var 16. Försöksledaren läste upp 

dessa 16 ord, samtidigt som denne visade ordet i skrift. Sedan fick testpersonen försöka återge 

ett maximalt antal ord. 

 

Greppstyrka testas med hjälp av ett mätinstrument (Grippit), där testpersonen under 10 sek 

trycker ihop ett handtag efter maximal förmåga (Lagerström & Nordgren, 1998). Mätenheten 

registrerar ett medeltal, ett minimalt tal, samt ett maximalt tal för den tidsperiod då 

testpersonen tryckte ihop handtaget. I denna studie användes det maximala trycket för höger 

hand. Det tryck som varje person uppnår mäts i Newton. 
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Försökspersoner 

De anställda inom projektet ”Åldrandet i Blekinge” valde ut de individer som överrensstämde 

med de ålderskategorier som skulle användas i studien (66- och 86-åringar), detta i enlighet 

med forskningsprojektets sekretesspraxis. Inga namn eller personnummer har funnits med i 

det tillhandahållna materialet. I studien ingick 51 personer, varav 27 stycken var 66 år och 24 

stycken var 86 år. Könsfördelningen i populationen består av 16 kvinnor och 11 män i 

ålderskategorin 66 år. I åldersgruppen 86-åringar studeras 18 kvinnor och 6 män. 

Försökspersonerna studerades först i hela populationen sedan inom subgrupper, (män/kvinnor 

66 år, män 66 år, kvinnor 66 år, män/kvinnor 86 år, män 86 år samt kvinnor 86 år). 

Nya försökspersoner (10 stycken 86 åriga män) togs in då bortfallen var för många på testet 

för muskelstyrka, Grippit (Lagerström & Nordgren, 1998). De slutliga bortfall som 

registrerats i studien var fyra personer under kategorin KASAM, syn fem personer, 

greppstyrka en, minne två och i skattat utseende tolv personer. Bortfall på 

utseendeskattningen ersattes med talet som motsvarande den genomsnittliga skattningen i 

respektive åldersgrupp. Orsakerna till bortfallen för de olika skalorna beror på de luckor som 

finns i databasen då alla probander inte har kapacitet att genomföra alla testerna. 

 

Resultat 

 

För att få en helhetsbild och en översikt beräknades deskriptiv statistik på hela populationen.  

Medelvärden och standardavvikelser för hela populationen, bestående av 27 stycken 66- åriga 

kvinnor och män, samt 24 stycken 86- åriga kvinnor och män redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för hela materialet. 

 M Sd N 

Kasam 69,60 14,99 51 

Minne 5,42 2,39 51 

Syn 6,09 1,83 51 

Diastoliskt blodtryck 81,76 11,22 51 

Greppstyrka 222,63 111,23 57 

Skattat utseende 2,06 0,47 51 
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Standardavvikelser och medelvärden för 66-åringar och 86-åringar redovisas i Tabell 2. 86-

åringarna uppvisade signifikant lägre värden på variabeln minne, vilket innebär att 

korttidsminnet var sämre för 86-åringarna än för 66-åringarna. På samma sätt uppvisade 86-

åringarna signifikant lägre värden på variabeln greppstyrka. Däremot skattades 86-åringarnas 

utseende som motsvarande yngre än kronologisk ålder i signifikant högra grad än för 66-

åringarna. Under variabel greppstyrka är könsfördelningen jämn, med 16 kvinnor och 11 män 

i varje ålderskategori. 

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och t-värden för 66-åringar och 86-åringar. 

  M Sd n t p 

KASAM 66 år 72,50 11,37 27 1,488 0,143 

 86 år 66,33 17,92 24   

Minne 66 år 6,41 2,36 27 3,430 0,001 

 86 år 4,32 1,94 24   

Syn 66 år 5,70 1,56 27 -1,620 0,112 

 86 år 6,52 2,03 24              

Greppstyrka 66 år 266,78 121,03 27 2,497 0,016 

 86 år 196,96 80,39 27   

Skattat 66 år 2,29 0,40 27 4,172 0,00 

Utseende 86 år 1,81 0,41 24    

   

Pearsons korrelationstest på samtliga försökspersoner mellan KASAM och de funktionella 

variablerna minne, diastoliskt blodtryck och greppstyrka visade ingen signifikant korrelation. 

Eftersom blodtrycket ej är lineärt beroende av åldern, kan det inte anses relevant att använda 

detta som markör för åldrandet. En tendens finns dock mellan ett högt KASAM och höga 

värden på korttidsminnet. På variablerna syn och skattat utseende användes Spearmans 

korrelationstest som inte visade några signifikanta resultat. Tabell 3. 
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Tabell 3. Korrelationer mellan KASAM, minne, syn, diastoliskt blodtryck, greppstyrka och  

skattat utseende för hela populationen. 

KASAM 

 Spearman r p Pearson r p N 

Minne - - 0,262 0,064 51 

Syn                              - 0,223 0,115 - - 51 

Diastoliskt blodtryck - - 0,076 0,598 51 

Greppstyrka - - 0,226 0,110 51 

Skattat utseende          - 0,027 0,850 - - 51 

   

Vid Pearsons korrelationstest på 66-åringar mellan KASAM och variablerna, minne, 

diastoliskt och systoliskt blodtryck, samt greppstyrka framkom inga signifikanta 

korrelationer. Vid Spearmans korrelationstest på 66-åringar mellan KASAM och variablerna 

syn och skattat utseende framkom inga signifikanta korrelationer. Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan KASAM, minne, syn, blodtryck, greppstyrka och utseende för 

66-åringar. 

KASAM 

 Spearman r p Pearson r p n 

Minne - - 0,107 0,592 27    

Syn                        - 0,151 0,451 - - 27                            

Diastoliskt blodtr. - - 0,041 0,841 27    

Systoliskt blodtr. - - 0,255 0,200 27    

Greppstyrka - - 0,254 0,202 27    

Skattat utseende    - 0,127 0,528 - - 27 

 

 

Vid Pearsons korrelationstest, utfört på 86-åringar mellan deras KASAM och de funktionella 

variablerna minne, diastoliskt blodtryck och grepp styrka framkom inga signifikanta 

korrelationer. Inte heller vid Spearmans korrelationstest på 86-åringar mellan KASAM och 

variablerna syn och skattat utseende framkom några signifikanta korrelationer. Se tabell 5. 
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Tabell 5. Korrelationer mellan KASAM, minne, syn, blodtryck, greppstyrka och utseende för 

86-åringar. 

KASAM 

 Spearman r p Pearson r p n   

Minne - - 0,289 0,171 24   

Syn                        - 0,165 0,442 - - 24                            

Diastoliskt blodtr. - -           - 0,02  0,994 24                

Greppstyrka - - 0,079 0,712 24   

Skattat utseende    - 0,031 0,886 - - 24                                   

 

Vid korrelation mellan KASAM och greppstyrka visar gruppen män 66/86 upp en signifikant 

korrelation r = 0,456 (p<0,05), se tabell 6. I gruppen män 66 uppvisade en signifikant 

korrelation. För de övriga grupperna kvinnor 66/86, kvinnor 66, kvinnor 86 samt män 86 

fanns inga statistiskt säkerställda samband. En tendens till positiv korrelation mellan KASAM 

och greppstyrka för män 86 år. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Korrelation mellan KASAM och greppstyrka för a) kvinnor 66 år och 86 år. b) män 

66 år och 86 år. c) kvinnor 66 år. d) kvinnor 86 år. e) män 66 år. f) män 86 år. 

KASAM-GREPPSTYRKA 

 Pearson r p n 

a)                                 - 0,092 0,603 34 

b) 0,456 0,029 23 

c)                                 - 0,248 0,354 16 

d) 0,015 0,953 18 

e) 0,614 0,045 11 

f) 0,515 0,087 12 

 

Vid Pearsons korrelationstest mellan KASAM och minne indelat i sex subgrupper, (kvinnor 

66 och 86, män 66 och 86, kvinnor 66, kvinnor 86, män 86, samt män 66) hittades inga 

signifikanta korrelationer. En tendens till en positiv korrelations finns mellan minne och 

KASAM för män 66 och 86 år. Se tabell 7. 
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Tabell 7. Korrelation mellan KASAM och minne för a) kvinnor 66 år och 86 år. b) män 66 år 

och 86 år. c) kvinnor 66 år. d) män 66 år. e) kvinnor 86år. f) män 86 år. 

KASAM-MINNE 

 Pearson r p n 

a) 0,174 0,326 34 

b) 0,454 0,067 17 

c) 0,109 0,687 16 

d) 0,378 0,252 11 

e) 0,299 0,228 18 

f) 0,239 0,648 6 

 

 

 

Diskussion 

Denna studie har testat om känslan av sammanhang (KASAM), som är ett indirekt mått på 

stresstålighet, är relaterat till funktionell ålder i urvalsgrupperna 66 och 86 år. Hypotesen är 

att ett starkt KASAM är relaterat till låg funktionell ålder. Som markörer för funktionell ålder 

presenteras minne, blodtryck, syn, greppstyrka och försökspersonernas skattade utseende.  

Resultatet visar att det finns en tendens till samband mellan känsla av sammanhang och vissa 

markörer för funktionell ålder hos 66-åringarna respektive 86-åringarna.  

 

Det framkom inga signifikanta samband mellan KASAM och de funktionella markörerna för 

hela populationen sammantaget. Dock fanns en positiv korrelation mellan KASAM hos 66- 

åriga män och deras testresultat på greppstyrka. Båda åldersgrupperna av män visade även 

tillsammans en tendens till en positiv korrelation mellan KASAM och greppstyrka. Den 

positiva korrelation som upptäcktes mellan KASAM hos 66- åriga män och deras testresultat 

på greppstyrka kan motiveras av diverse rollteorier. Män förväntas många gånger vara fysiskt 

starka. Männens känsla av sammanhang kan tendera att vara lägre på grund av att de upplever 

sig som ”svaga”. Att inte uppfylla normen för en arbetsför man kan tänkas bidra till en 

minskad känsla av sammanhang. Antonovsky (1991) betonar individens känsla av 

hanterbarhet som en avgörande komponent för KASAM. Att förlora sin muskelkraft kan 

innebära en minskad känsla av hanterbarhet, och i sin tur ett lägre KASAM. Att inte längre 

kunna sysselsätta sig med intressen som kräver muskelstyrka kan innebära förlust av 
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meningsfullhet, vilket Antonovsky (1991) ansåg vara viktigt för ett gott KASAM. Kvinnor 

uppvisar ingen korrelation mellan greppstyrka och KASAM. Detta kan möjligen härledas till 

att kvinnor inte förväntas bekräfta normen som ”stora och starka”. Detta kan även förklaras av 

individens syn på sig själv, alltså den egna självbilden. De 66-åriga är relativt unga i sin 

åldrandeprocess. Att se och känna sina funktioner försämras kan innebära en minskad känsla 

av sammanhang i tillvaron, där självbilden förändras. Att de 86-åriga männen inte uppvisar 

någon signifikant korrelation mellan KASAM och greppstyrka kan möjligen bero på att de 

vant sig vid sina åldrande funktioner. Resultatet visar att 86 åringar har ett lägre medelvärde 

inom alla de funktionella kategorierna utom skattat utseende. 

 

Ansteys (1996) studie menar att de funktionella variablerna försämras ju äldre man blir. 

Denna slutsats kommer från en korrelation mellan markörer för funktionell ålder och den 

kronologiska åldern. Detta resultat bekräftas dock ej i denna studie. I studien tenderar 86-

åringarna att ha ett lägre diastoliskt blodtryck än 66-åringarna, vilket överensstämmer med 

longitudinella studier (Anstey, 1996). Studier visar att blodtrycket sjunker efter 70-80 års 

ålder. I föregående studier (Dehlin m.fl.2000) har denna företeelse ansetts vara en följd av 

bland annat försämrad hjärtfunktion, lägre kroppsvikt och hormonellt åldrande.  

 

I denna studie finns tendenser till ett positivt samband mellan en individs KASAM och minne 

för hela populationen. Med variabeln minne avses korttidsminnet, som tycks påverka eller 

påverkas av individens KASAM. Denna upptäckt kan jämföras med teorin om de kognitiva 

förmågornas behov av att underhållas (Dehlin m. fl., 1998). Med andra ord ”use it or loose it”, 

vilket kan innebära försämrad kognitiv förmåga till följd av ett minskat bruk av den kognitiva 

förmågan, exempelvis korttidsminnet. Minnets tendens till samband med KASAM kan 

relateras till Antonovskys syn på att de stimuli som kommer från en individs inre och yttre 

värld bör vara strukturerade, förutsägbara och begripliga för att uppnå ett gott KASAM. En 

tilltro till den egna kognitiva förmågan underlättar för individen att uppleva sin tillvaro som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Synförmågan som enskild markör för funktionell ålder verkar inte ha något samband med 

KASAM. Hudelasticiteten är viktig för en individs utseende liksom håret. En åldersförändring 

av dessa påverkar en individs biologiska utseende. Som enskild markör för funktionell ålder 

finns inget signifikant samband mellan skattat utseende och KASAM. Det kan ifrågasättas 
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varför dessa markörer inte tycks påverka KASAM. Möjligen är de inte relevanta för 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i tillvaron. 

 
Att ett högt KASAM påverkar en individs funktionella ålder bekräftas av de resultat i denna 

studie där vissa markörer syns påverka en individs känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet i tillvaron. I denna studie används greppstyrka som en markör för funktionell 

ålder. I denna studie finns en positiv korrelation mellan greppstyrka och KASAM, dels för 

båda åldersgruppernas män tillsammans, och dels för åldersgruppen 66-åriga män men inte 

för några kvinnor. Ur detta material kan vissa svar ges på studiens inledande frågeställningar.  

Ansteys (1996) genomgång av empiriska studier resulterade i att man ansåg att man kan 

fastställa ett mått för den funktionella åldern. Om det sedan finns ett samband mellan den 

funktionella åldern och KASAM, kan knappast besvaras av de enstaka samband som finns 

mellan vissa markörer för funktionell ålder och KASAM i denna studie. Om en individ åldras 

mer långsamt beroende på att denne har en stark känsla av sammanhang i sin tillvaro, kan inte 

besvaras utifrån denna studien.  

 

Vissa funktionella variabler kan ifrågasättas som ett mått på åldrande. Dock är de markörer 

för vad som vanligen anses vara korrelerat till kronologiskt åldrande. Värt att belysa är de 

felkällor som uppstår när de äldres mått presenteras. Man kan anta att de personer som är 86 

år och genomför tester är förhållandevis funktionellt starka 86-åringar. De 86–åringar som är i 

sämst skick kan antagligen inte ens medverka i studien. De presenterade medelvärdena för 86-

åringar kan därför anses vara något optimistiska i relation till den funktionella statusen för den 

genomsnittlige 86-åringen. I testet för synförmåga finns ytterligare felkällor att beakta. Då 

testet syftar till att skapa de egna förutsättningarna för att kunna se jaegertavlan på bästa sätt, 

blir yttre aspekter såsom glasögon avgörande. I detta fall kan tänkas att tillgången på bra 

hjälpmedel får en alltför central roll istället för den egna synförmågan. Mortaliteten mellan 66 

och 86 år är en central faktor värd att betona. Det finns ett stort antal individer som kan 

beräknas ha avlidit mellan åldern 66 år till 86 år. Man kan inte förutsätta att dessa individer 

hade en genomsnittlig funktionell ålder. Det kan istället ifrågasättas om 86-åringarna i denna 

studie möjligen kunde ha innehaft någon form av motståndsresurs som har fört dem till denna 

aktningsvärda ålder. 

 

Utseendeskattningen av försökspersonerna är baserad på det intryck som skattnings-

personerna får. Detta kan tänkas innebära hot mot studiens reliabilitet. Skattningarna visar att 
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86 åringarna tenderar att se yngre ut i relation till sin kronologiska ålder, medan 66-åringarna 

skattades som äldre utseendemässigt än deras kronologiska ålder. Detta kan bero på att 

skattningspersonerna har olika förväntningar på hur en gammal eller ung, 66-åring respektive 

86-åring skall se ut. Hud och hår är starkt korrelerade till kronologisk ålder (Anstey, 1996), 

men en möjlig felkälla är att vi allt oftare färgar vårt hår och lyfter hud i ansiktet. Det kan 

emellertid diskuteras hur vanligt det kan tänkas vara i landsorten och bland de äldre 

ålderskategorierna, såsom 86- åringar. 

 

Vänsterhänta personer som gjort testet för greppstyrka kan möjligtvis fått ett lägre resultat, 

eftersom hänsyn inte har tagits till huruvida personen var höger- eller vänsterhänt. 

 

En möjlig felkälla är att korttidsminnet är testat i en icke naturlig situation, detta kan innebära 

en låg psykologisk validitet. 

 

Vidare forskning. 

Känsla av sammanhang är en psykologisk aspekt värd att poängtera då den kan betyda en 

lyckad ålderdom. Äldreomsorgen kostar samhället mycket. För att kunna hantera framtidens 

krav på äldreomsorg bör större satsningar läggas på den förebyggande vården. Att likt 

Antonovsky (1991) söka orsaker till hälsa kan innebära tidigare insatser för att öka 

välbefinnandet och främjandet av ett gott åldrande. Projektet ”Åldrandet i Blekinge” arbetar 

med longitudinella studier, för att utreda i vilken omfattning individens omgivning, tidigare 

erfarenheter och livsstil påverkar hälsan och välbefinnandet. Vidare studerar man hur och när 

sjukdomar uppkommer, samt behandling och rehabilitering. Forskningsprojektet undersöker 

också livskvalitet och kostnader för vård och omsorg. Denna form av longitudinell forskning 

är behövlig för vidare forskning. Samhället står inför en ”åldringsboom”, då 40-talisterna 

utgör en stor ålderskull som snart blir vårdtagare. Med kunskaper om orsaker till hälsa kan vi 

förhoppningsvis i framtiden erbjuda fler människor en bättre äldreomsorg.  

 

Hur individer åldras olika bör ytterligare undersökas i vidare forskning. Den funktionella 

åldern och markörer för densamma borde kunna utformas till ett mått för hur långt en individ 

har kommit i sin funktionella åldrandeprocess. Det borde även vara intressant att se hur de 

markörer som används i denna studie påverkar varandra. I framtida forskning bör undersökas 

hur markörerna tillsammans verkar i relation med KASAM. Detta borde kunna göras i någon 

form av multivariat studie. De variabler som framträder mest i denna studie är greppstyrkans 
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samband med KASAM för män, samt en tendens till sambandet minnet och KASAM. Dessa 

två är värda att i vidare forskning undersöka, då de båda tycks påverka en individs känsla av 

sammanhang. Dock bör kanske påpekas att KASAM uppvisar få samband med olika 

markörer för åldrandet, vilka har använts i denna studie. 
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