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SAMMANFATTNING 

Försämrat nutritionsstatus är ett vanligt förekommande problem hos äldre och en av orsakerna 
kan vara nedsättning i den kognitiva förmågan. Ytterligare faktorer som kan påverka 
försämrat nutritionsstatus är när äldre bor på särskilt boende eller är ensamboende i eget 
boende. Syftet var att beskriva samband mellan äldres kognition och nutritionsstatus i relation 
till ålder och kön, med fokus på äldre som bodde på särskilt boende eller var ensamboende i 
eget boende. Studien hade en kvantitativ ansats och byggde på redan insamlat material från 
SNAC-B (the Swedish National study on Aging and Care i Blekinge). Deskriptiv och 
analyserande statistisk användes i studien för att beskriva materialet samt undersöka samband. 
En statistisk prövning baserad på hypoteser genomfördes, vilken visade signifikanta samband 
mellan kognition och nutritionsstatus. Detta samband var starkast i gruppen särskilt boende. 
En logistisk regression genomfördes och resultatet visade att lägre kognition innebar en ökad 
risk att ha nedsatt nutritionsstatus. Det framkom även av resultatet i den logistiska regression 
att ökad ålder och att vara kvinna hade en relation till nedsatt nutritionsstatus. Kunskap om ett 
bekräftat samband skulle kunna användas för att på ett tidigt stadium uppmärksamma 
förändringar i nutritionsstatusen hos äldre som bor på särskilt boende och är ensamboende i 
eget boende, och detta för att kunna förebygga undernäring.  
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INTRODUKTION   

Under vår utbildning till sjuksköterskor har vi under praktiktillfällena observerat att ett vanligt 
förekommande problem hos äldre är försämrat nutritionsstatus. Det vi har uppmärksammat 
belyses även av Saletti (2003) vars studie visar liknande problem. Enligt Lee, Cheong, Hong, 
Kim, Kim och Oh (2007) kan en av orsakerna till detta vara nedsättning av den kognitiva 
förmågan. Ytterligare faktorer som kan påverka är när äldre bor på särskilt boende eller är 
ensamboende i eget boende (Saletti, Cederholm, Johansson & Yifter-Lindgren 2000; United 
Nations, 2005). Boendet i sig kanske inte är orsaken utan att fler äldre med kognitiv 
nedsättning bor på särskilt boende samt att äldre som bor ensamma i eget boende är extra 
sårbara om de har nedsatt kognition. Således kan det förväntas att äldre i de boendeformerna 
har en ökad risk att ha nedsatt nutritionsstatus.  

Att hitta samband inom forskningen är betydelsefullt för att öka förståelsen inom olika 
områden (Denscombe, 2004). Angående samband mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus bland äldre har Lee et. al (2007) försökt belysa detta i sin studie. En brist i 
Lee´s et al. (2007) studie är dock att de belyser sambandet mellan nedsatt kognition och 
nedsatt nutritionsstatus enbart i en specifik population, det vill säga, bland äldre som bor på 
särskilt boende. Vi vill med vår studie studera om det finns något samband mellan nedsatt 
kognition och nedsatt nutritionsstatus i relation till om de äldre bor på särskilt boende eller är 
ensamboende i eget boende. 

BAKGRUND  

Enligt Lee et al. (2007) finns det ett fåtal tidigare gjorda studier angående samband mellan 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus. I Lee, Hong, Choeng och Ohs (2008) 
uppföljande studie undersöks skillnad i nutritionsstatus mellan äldre med normal kognition 
och nedsatt kognition som bor på särskilt boende. Resultatet i studien visar att gruppen med 
nedsatt kognition har en större risk att drabbas av undernäring än gruppen med normal 
kognition. En annan studie gjord av Lou, Dai, Huang och Yu (2007) visar att äldre med 
kognitiv nedsättning och som bor på särskilt boende har en nedgående trend i Body Mass 
Index, (BMI). Dock var inte resultatet statistiskt signifikant.  

Enligt Saletti (2003) är undernäring ett vanligt förekommande problem bland äldre som bor i 
eget boende och på särskilt boende. Hos äldre som bor i eget boende har 6-21 % problem med 
nutritionsstatusen, medan motsvarande andel i särskilt boende är 21-71 % (Saletti, 2003). 
Även om undernäring tycks vara mer vanligt bland äldre som bor på särskilt boende är det 
oklart om sambandet är starkare mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus bland 
dem jämfört med dem som bor ensamma i eget boende. 

Äldre 
Åldrandet är enligt Haak (2006) en process som kan ses ur ett kronologiskt, biologiskt, 
psykologiskt och socialt perspektiv. Det kronologiska perspektivet utgår från ålder och det 
biologiska utgår från kroppsliga funktioner. Det psykologiska perspektivet utgår från att 
erfarenheter och intryck successivt förändras, medan det sociala innebär att sociala roller och 
positioner ändras under livets gång (Haak, 2006). I Sverige brukar den kronologiska 
definitionen av äldre dras vid 65 år, men redan vid 60 år har uppmärksammats att flera 
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kroppsliga åldersförändringar blir allt vanligare (Persson et al., 2001). Vi kommer därför att 
definiera äldre som personer från 60 år och uppåt i denna studie. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2008a) kommer antalet äldre personer i Sverige öka under de kommande åren. 
År 2018 kommer antalet äldre över 65 år att vara 2 miljoner, vilket innebär en ökning med 
400 000 personer jämfört med år 2006 (Statistiska Centralbyrån, 2008a).  

Kognition 
Enligt Nyberg (2002) är kognition att kunna orientera sig i tid och rum samt ha minnes-, 
problemlösnings- och språklig förmåga. Nedsättning i kognitionen kan bland annat bero på 
förändringar i hjärnans nervceller och förkalkning av blodkärl i hjärnan (Armanius Björlin et 
al. 2002). Wahlund (2006) beskriver att nedsatt kognitiv förmåga kan innebära en rad 
varierande tillstånd, exempelvis mild kognitiv nedsättning samt begynnande eller utvecklad 
demens. Enligt Socialstyrelsen (2009) drabbar kognitiv nedsättning oftast personer från 65 år 
och uppåt. Uppskattade beräkningar visar på att ca 50 000 - 350 000 personer lider av mild 
kognitiv nedsättning, medan 148 000 personer lider av begynnande eller utvecklad demens 
(Socialstyrelsen, 2009a). 
 
Enligt Folstein, Folstein och Mchugh (1975) och Wahlund (2006) är ett av det vanligaste 
mätinstrument som används för identifiering av kognitiv nedsättning Mini Mental Test 
(MMT). MMT används i stor omfattning i såväl klinisk verksamhet som 
forskningssammanhang. MMT är ett test som täcker många kognitiva områden, exempelvis 
minnes-, orienterings- och språklig förmåga. Testet kräver att personens syn, hörsel och tal är 
fullgod eftersom testet innehåller moment där frågor skall besvaras muntligt och skriftligt. 
Fördelen med MMT-test är att redan vid första testet graderas personens intellektuella 
förmåga. Vid upprepade mätningar kan sedan utvecklingen av den kognitiva nedsättningen 
följas och dokumenteras. Nackdelen med MMT-test är att om personens syn, hörsel och tal 
inte är fullgod kan resultatet blir sämre än vad det i realiteten är. Exempel på detta är att en 
person med försämrad syn kan få ett resultat som visar kognitiv nedsättning när personen i 
själva verket enbart lider av försämrad syn. En ytterligare nackdel med MMT-test är att låga 
resultat även kan bero på andra orsaker än kognitiv nedsättning, exempelvis depression. Trots 
att det finns svagheter med testet kan det enkelt ge en indikation på att något är avvikande i 
den kognitiva förmågan (Folstein, Folstein & McHugh, 1975; Wahlund, 2006). 

Nutritionsstatus  
Nutritionsstatus är ett tillstånd där det råder en balansgång mellan tillgång (energiintag) och 
efterfrågan (energibehov) av näringsämnen, det vill säga, protein, kolhydrater och fett 
(Dudek, 2007). Enligt Elmståhl (2000) och Saletti (2003) kan ett otillräckligt näringsintag 
resultera i nedsatt nutritionsstatus. Detta är vanligt förekommande hos äldre som bor på 
särskilt boende (Elmståhl, 2000; Saletti, 2003). I en studie gjord av Cederholm (2006) 
observeras 6 000 äldres nutritionsstatus och resultatet visar att 25 % av deltagarna har någon 
form av nedsatt nutritionsstatus. Det förekommer även nedsatt nutritionsstatus hos äldre som 
bor i eget boende, vilket Saletti, Cederholm och Johansson (1999) beskriver i sin studie. 
Studien visar att 62 % av äldre som bor i eget boende ligger i riskzon att ha nedsatt 
nutritionsstatus (Saletti, Cederholm & Johansson, 1999). I en senare studie gjord av Saletti 
(2003) bekräftas detta genom att nära hälften av äldre i eget boende har en ökad risk för 
undernäring. Enligt Statistika Centralbyrån (2008b) bor cirka 46 % av de äldre i eget boende 
ensamma och kvinnor är överrepresenterade i denna grupp.     
 
För att upptäcka nedsatt nutritionsstatus hos äldre är det betydelsefullt att det finns olika 
mätinstrument (Larsson & Rundgren, 2003). Enligt Wahlund (2006) är det enklaste 
mätinstrumentet att följa en persons viktutveckling. Ett mer avancerat mätinstrument att 
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använda sig av är Mini Nutritional Assessment (MNA). MNA är ett användbart 
mätinstrument och förekommer ofta i nutritionsutredningar hos äldre (Wahlund, 2006). 
Bosaeus (2009) beskriver i sin rapport att det finns andra mätinstrument som är användbara 
för att upptäcka nedsatt nutritionsstatus hos äldre än de Wahlund beskriver. En av dem är 
Basal Metabolic Rate, (BMR) vilket innebär att räkna ut en persons energibehov. BMR 
betyder basalmetabolism och är ett index på energiförbrukningen i kroppen under basala 
förhållanden, det vill säga, vanligen efter vila och på fastande mage. Energibehovet räknas ut 
för att kunna uppskatta att individens energiintag överstiger basalmetabolismen (Bosaeus, a 
a). Både Cook, Kirk, Lawrenson och Sanford (2005) och Dudek (2007) beskriver i sina 
studier att det finns ytterligare mätinstrument för att upptäcka nedsatt nutritionsstatus hos 
äldre. Ett av dem är BMI, vilket beskriver hur kroppsvikten förhåller sig relaterat till 
kroppslängden (Cook et al., 2005; Dudek, 2007). Detta räknas ut med hjälp av en matematisk 
uträkning där kroppsvikten divideras med kvadraten på kroppslängden, kg/m2 (Dudek, 2007). 
BMI används flitigt i samband med nutritionsbedömningar och i olika 
patientinformationssystem för att upptäcka nutritionsproblem (Elmståhl, 2000). Fördelen med 
användande av BMI är att det är ett lätthanterligt mått och är oberoende ifråga om kön, ålder 
och kognitiv förmåga (World Health Organization, 2009). Nackdelen med användande av 
BMI är att det är svårt att identifiera om det är fett, muskelmassa eller vätska som väger (Beck 
& Ovesen, 1998). 
 
Det finns en rad olika referensvärde (riktvärde) för BMI (Beck & Ovesen, 1998). Dudek 
(2007) beskriver följande referensvärden; undervikt ≤18,5 kg/m2, normalvikt 18,5–24,9 kg/m2 
och övervikt 25–29,9 kg/m2. World Health Organization (2009) beskriver liknande 
referensvärden som Dudek; undervikt ≤18,4 kg/m2, normalvikt 18,5–24,9 kg/m2 och övervikt 
25 – 29,9 kg/m2. Beck och Ovesen (1998) menar att personer från 65 år och uppåt skall ha 
andra referensvärden angående BMI än vad World Health Organization beskriver i sin studie. 
De anser att referensvärdet för undervikt, det vill säga ≤18,4 kg/m2 är missvisande när det 
gäller äldre personer och att värdet bör ligga betydligt högre. De poängterar även att alla 
World Health Organization:s referensvärden bör ligga högre hos äldre och detta på grund av 
att äldre kan ha normalt BMI-värde trots nedsättning i nutritionsstatus. Detta för att BMI inte 
tar hänsyn till om det är fett, muskelmassa eller vätska som väger. Beck och Ovesen (1998) 
fortsätter att beskriva att optimala BMI-värden hos äldre personer bör ligga mellan 24-29 
kg/m2, BMI ≤24 kg/m2 i samband med ofrivillig viktförlust ska uppmärksammas och att BMI 
≤23 kg/m2 ska betraktas som risk för undervikt. Detta resonemang förs även i Saletti, 
Cederholm, Johansson, Osterberg och Wissing (2005) studie, där BMI ≤23 kg/m2 används 
som risk för undervikt. Även World Health Organization (2009) beskriver att deras 
referensvärden kan vara en aning missvisande när det gäller äldre personer. De betonar att 
deras referensvärden är relaterade till medelålders personer med relativ god hälsosstatus 
(World Health Organization, 2009). I denna studie kommer Saletti et al. (2005) och Beck och 
Ovesen (1998) högre referensvärde för BMI att användas, det vill säga, ≤23 kg/m2 risk för 
undervikt.    

Teoretisk referensram  
Hendersons (1982) teori är uppbyggd från behovsmodellen som bygger på att alla människor, 
sjuka som friska, har vissa grundläggande behov. Hon hävdar att, även om behoven är 
allmänmänskliga, ska de tolkas och tillfredställas på olika sätt beroende på individens 
individuella behov, bakgrund, ålder, samt fysisk och psykisk kraft. De grundläggande 
behoven kan exempelvis vara att kunna andas, äta och dricka, vila och sova, av- och 
påklädning, samt uttrycka behov och känslor (Henderson, 1982). Henderson (1982) förklarar 
att dessa behov sköter individen i normala fall själv och när de av något skäl inte klarar av det 
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uppstår ett omvårdnadsbehov. Det är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma vad som 
gör att individen inte klarar av detta själv för att kunna hjälpa individen med 
behovstillfredställande åtgärder och bistå med god omvårdnad (Henderson, 1982). I denna 
studie innebär det att sjuksköterskan uppmärksammar kognitiv nedsättning hos äldre 
individier. Detta är av betydelse för att kunna hjälpa individen med det omvårdnadsbehov 
som uppstår, exempelvis att kunna äta och dricka. Henderson (1982) förklarar att det finns en 
rad behovstillfredställande åtgärder för att kunna hjälpa individen att kunna äta och dricka. 
Exempel på detta är att; äta regelbundet och näringsrik kost, att servera måltiden på ett 
aptitligt och tillfredställande sätt, att finnas till hands för stöttning under måltiderna samt att 
införa närings- och dryckesmätning vid behov (Henderson, 1982). 

Sjuksköterskans roll 
Enligt Socialstyrelsen (2005) innebär yrkesrollen som sjuksköterska att inhämta ny kunskap 
och implentera den bland övrig vårdpersonal. Genom detta verkar sjuksköterskan för att 
omvårdnaden skall överrensstämma med senaste vetenskapen och beprövad erfarenhet 
(Socialstyrelsen, 2005). Även Svensk sjuksköterskeförening (2007) beskriver hur 
sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket på ett vetenskapligt sätt. 
Det är även viktigt för sjuksköterskan att ha ett livslångt lärande för att kunna bibehålla sin 
yrkeskompetens (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007).  
  
Enligt Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan det övergripande ansvaret för att 
uppmärksamma eventuella omvårdnadsproblem. Ansvaret innefattar även att planera, 
genomföra och utvärdera de åtgärder som krävs till följd av problemet på ett ändamålsenligt 
sätt. Även Sidenvall (2007) betonar att det är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma 
och ha förståelse för omvårdnadsproblemet och det omvårdnadsbehov som kan uppstå. 
Problemet kan vara kognitiv nedsättning, vilket kan leda till behov i samband med nutrition. 
Det är viktigt för sjuksköterskan att använda rätt omvårdnadsåtgärder för att förebygga 
nedsatt nutritionsstatus. Några av de åtgärderna kan exempelvis vara regelbundna måltider, 
näringsrik kost samt servera måltiden på ett aptitligt och tillfredställande sätt. Det är också 
viktigt för sjuksköterskan att finnas till hands för stöttning under måltiderna samt att införa 
närings- och dryckesmätning vid behov (Sidenvall, 2007). Även Engström (2001) belyser 
vikten av att uppmärksamma och ha förståelse för kognitiv nedsättning, samt sätta det i 
relation till nutritionsstatus. Dessutom förtydligar Svensk sjuksköterskeförening (2007) detta 
genom att beskriva vikten av att uppmärksamma omvårdnadsproblemet och till följd av det 
stödja de åtgärder som tillgodoser god hälsa, detta i synnerhet hos svaga befolkningsgrupper. 
Vi kan tänka oss att de med nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus som bor på särskilt 
boende eller är ensamboende i eget boende kan inbegripas i svaga befolkningsgrupper.  

SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan kognition och 
nutritionsstatus hos äldre i relation till ålder och kön, med fokus på personer som bodde på 
särskilt boende eller var ensamboende i eget boende. 

Hypotes 
1.  H0 = Det fanns inget samband mellan kognition och nutritionsstatus. 

             H1 = Det fanns ett samband mellan kognition och nutritionsstatus. 
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2. H0
 = Det fanns inget samband mellan kognition och nutritionsstatus i relation till att 

den äldre bodde på särskilt boende. 

H1
 = Det fanns ett samband mellan kognition och nutritionsstatus i relation till att den 

äldre bodde på särskilt boende. 

3. H0 = Det fanns inget samband mellan kognition och nutritionsstatus i relation till att 
den äldre bodde ensam i eget boende. 
 
H1 = Det fanns ett samband mellan kognition och nutritionsstatus i relation till att den 
äldre bodde ensam i eget boende. 

METOD 

Studie hade en kvantitativ metod, vilket enligt Hartman (2004) kan innebära att det statistiska 
materialet beskrivs och förklaras utifrån hypoteser och frågeställningar. 

Datainsamling och urval 
SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) är en studie som bedrivs i fyra 
studieområden i Sverige, det vill säga, Skåne, Blekinge, Nordanstig och Stockholm. I 
studieområdena samlas data in och de är finansierade av de kommuner de finns i samt av 
regeringen. Orterna valdes för att kunna få studien så representativ som möjligt och på grund 
av lokal tillgång till forskningsresurser, informationssystem och finansiell support. SNAC 
studien är tänkt att löpa över de närmaste årtiondena och bygga en tillförlitlig databas som kan 
användas för forskning (Lagergren et al. 2004; Lagergren 2008). SNAC-Blekinge (SNAC-B) 
består av en befolkningsdel och en vårdsystemdel (Lagergren et al. 2004; Lagergren 2008). I 
befolkingsdelen samlas information och uppgifter om hur tidigare och nuvarande levnadssätt 
hos intervjupersonerna (IP) påverkar deras välbefinnande och hälsa. Nya uppgifter samlas 
sedan in vart sjätte år och fram tills dess att IP fyller 78 år. Efter 78 års ålder samlas data in 
vart tredje år och det för att förändringar i tillstånd och liv kan förändras betydligt snabbare ju 
äldre individerna blir (Lagergren et al. 2004; Lagergren 2008).  

Materialet som den här studiens resultat grundar sig på kommer från befolkingsdelen i SNAC-
B. SNAC-B är godkänd av etiska kommittén vid Lunds universitet ( LU 605-00, LU 744-00) 
och samtliga intervjupersoner har givit muntligt och skriftligt samtycke till att delta i studien. 
Totalt i SNAC-B ingår 1402 personer (N=1402) och är uppdelade i åldersgrupperna 60, 66, 
72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 och 96. Åldersgränsen 60 år väljs för att kunna studera övergången 
mellan arbetsliv och pensionering, som vanligtvis ligger vid 65 års ålder i Sverige (Lagergren 
et al. 2004; Lagergren 2008).  
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Diagram 1. Översikt i procent av populationen (N= 1402) i SNAC-B. 

 
 

De tre yngsta åldersgrupperna (60, 66 och 72 år) representerade med 41 % medan de tre äldsta 
åldersgrupperna (90, 93 och 96 år) representerade med 11 % av det totala urvalet i SNAC-B 
(N=1402) (Diagram 1). 

Inklusionskriterier i vår studie var att personerna i SNAC-B skulle ha besvarat frågor eller 
deltagit i undersökningar som berörde kön, MMT, vikt, längd och BMI. Detta resulterade i ett 
urval på 1217 personer och benämns totala gruppen i diagrammet och resultatet i föreliggande 
studie. Störst internt bortfall hade undersökningar som berörde BMI, det vill säga, 158 
personer (Diagram 2). 

 
Diagram 2. Svarsfrekvens i olika variabler som ingår i studien. 
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Instrument 
I denna studie användes följande instrument och variabler; ålder, kön, MMT, BMI, längd och 
vikt och detta för att få svar på om vår första hypotes kunde förkastas eller accepteras. Enligt 
Ejlertsson (2003) kan variabler delas in i kvantitativa och kvalitativa variabler. De 
kvantitativa kan i sin tur delas in i kontinuerliga och diskreta variabler. En kontinuerlig 
variabel kan anta i princip alla mätvärden inom ett visst intervall, medan en diskret variabel 
endast kan anta vissa mätvärden i ett intervall (Ejlertsson, 2003). I denna studie definierades 
ålder, längd, vikt, BMI som kontinuerliga variabler och MMT som diskret variabel. Eftersom 
denna studies resultat grundar sig på SNAC-B, där tillgång till MMT-värden finns 
presenterade i heltal, det vill säga, 1-30, bedömdes efter tolkning av Ejlertsson (2003) att 
beskriva den som en diskret variabel i vårt resultat. Detta på grund av att det är svårt att 
bedöma avstånd mellan heltal i testet när det gäller kognitiv förmåga. Kön identifierades i 
denna studie som kvalitativ variabel för att Ejlertsson (2003) beskriver att kvalitativa variabler 
kan innebära kategorier eller klassificeringar.  

Huvudvariablerna i studien var kognition och nutritionsstatus. Som vi tidigare nämnt mäts 
kognition med hjälp av MMT-test, vilket enligt Folstein et al. (1975) består av olika frågor 
som maximalt kan ge 30 poäng och vid identifiering av nedsatt kognition används gränsvärdet 
(cut-off värde) 24 poäng eller lägre. Således användes Folstein et al. (1975) rekommendation 
för normal respektive nedsatt kognition i denna studie. Normal kognition definieras som 
MMT med cut-offvärde >24 och nedsatt kognition definieras som MMT med cut-offvärde 
≤24. I förekommande studie bestod gruppen normal kognition av 1010 personer, medan 
gruppen nedsatt kognition bestod av 207 personer (Tabell 1). När det gäller nutritionsstatus 
användes Saletti et al. (2005) och Beck och Ovesens (1998) referensvärde för risk för 
undervikt, BMI ≤23 kg/m2 i denna studie. Risk för undervikt benämns i studien som nedsatt 
nutritionsstatus och definieras BMI-värde med cut-off värde ≤23, medan normal 
nutritionsstatus definieras BMI-värde med cut-off värde >23. I förekommande studie bestod 
gruppen normal nutritionsstatus av 1022 personer, medan gruppen nedsatt nutritionsstatus 
bestod av 195 personer (Tabell 1).  
 
För att få svar på om vår andra och tredje hypotes kunde förkastas eller accepteras, användes 
ytterligare två variabler, särskilt boende och ensamboende i eget boende. Båda dessa variabler 
betraktades i studien som kvalitativa. SNAC-B:s fråga angående ”hur bor du?” användes för 
att undersöka boendeformerna servicelägenhet, servicehus, ålderdomshem, gruppboende och 
sjukhem, vilka alla definieras särskilt boende i studien. Sammanslagningen gjordes på grund 
av att huvuddelen av populationen i SNAC-B har eget boende och få bor på olika särskilda 
boenden. I denna studie kommer ensamboende inbegripa äldre som bor ensamma i eget 
boende. I den totala gruppen (N=1217) var gruppen ensamboende respresenterad med 39 %, 
medan gruppen särskilt boende var representerad med 3,7 % (Tabell 1).  
 

Analys 
Analysering i föreliggande studien gjordes i två steg bestående av deskriptiv och analyserande 
statistik. Enligt Ejlertsson (2003) beskriver deskriptiv statistik resultatet på ett överskådligt 
och begripligt sätt med hjälp av statistiska metoder, tabeller, diagram, siffermått, %, 
medelvärde, median och standardavvikelse (SD). SD är det vanligast förekommande 
spridningsmåttet och beskriver hur stor variabelns spridning är kring medelvärdet (Ejlertsson, 
2003). Vid den deskriptiva statistiken i föreliggande studie användes variablerna ålder, kön, 
vikt, längd, MMT, BMI, särskilt boende, ensamboende, normal och nedsatt nutritionsstatus.  
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Tabell 1 beskriver kön med hjälp av frekvens i %, medan ålder beskrivs med hjälp av 
medelvärde, median och SD. Vikt, längd och BMI beskrivs med hjälp av medelvärde och SD. 
Nedsatt nutritionsstatus, särskilt boende och ensamboende beskrivs med hjälp av frekvens i 
%. Tabell 2 beskriver ålder med hjälp av medelvärde och SD. Vidare beskrivs särskilt boende 
och ensamboende med hjälp av antal och frekvens i %. Valet att presentera data med 
medelvärde och SD gjordes för kommande resultat ska kunna jämföras med andra studier. 

För att undersöka signifikans på deskriptiv statistik kan chitvåtest och t-test användas 
(Ejlertsson, 2003). I denna studie användes chitvåtest på nominal- och ordinalskala samt 
kvalitativa mätvärden, det vill säga, kön, nutritionsstatus, särskilt boende och ensamboende. I 
denna studie användes t-test på intervall- och kvotskala samt kvantitativa mätvärden, det vill 
säga, ålder, vikt, längd och BMI. Den signifikansnivå som användes i studien är p-värde 
<0.05 och är markerade med fet stil i tabellerna. P-värde användes i tabell 1 mellan grupperna 
normal och nedsatt nutritionsstatus och i tabell 2 mellan grupperna kvinna och man.  

När materialet beskrivits och organiserats går analysen över till steg två, det vill säga, 
analyserande statistik. Vid analyserande statistik i föreliggande studie analyseras hur olika 
variabler är relaterade, skiljer sig signifikant och korrelerar med varandra (Ejlertsson, 2003). 
För att få svar på om första hypotes kunde förkastas eller accepteras analyserades om det 
fanns ett samband mellan kognition och nutritionsstatus (Tabell 3). Detta gjordes med hjälp 
av spridningsdiagram, så kallat, koordinatsystem. Enligt Körner och Wahlgren (2002) kan ett 
koordinatsystem analyseras med hjälp av exempelvis, Pearsons eller Spearmans 
korrelationkoefficient. Dessa båda koefficienter betecknas r och studerar hur starkt eller svagt 
ett samband är (Körner & Wahlgren, 2002). I denna studie användes Spearmans 
korrelationskoefficient (rs) framför Pearson (Ejlertsson 2002) därför den inte kräver ett linjärt 
samband och är användbar på både kvantitativa och kvalitativa mätvärden.   
 
I samband med att vi undersökte sambandet mellan kognition och nutritionsstatus i den totala 
gruppen (Tabell 3) testades signifikansen. Vid signifikans (p-värde<0,05) kunde vidare analys 
i en ny korrelation ske för att studera var det starkaste sambandet fanns i grupperna normal 
respektive nedsatt kognition och normal respektive nedsatt nutritionsstatus i den totala 
gruppen (Tabell 3:1).   
 
För att få svar på om vår andra och tredje hypotes kunde förkastas eller accepteras 
analyserades om det fanns något samband mellan kognition och nutritionsstatus i relation till 
särskilt boende och ensamboende (Tabell 4 och 5). I samband med detta testades 
signifikansen. Vid signifikans (p-värde<0,05) kunde vidare analys i en ny korrelation ske för 
att studera var det starkaste sambandet fanns i grupperna normal respektive nedsatt kognition 
och normal respektive nedsatt nutritionsstatus i grupperna särskilt boende och ensamboende. 
Vidare analyser genomfördes dock enbart i gruppen ensamboende (Tabell 5:1) på grund av 
för litet antal personer i gruppen särskilt boende, det vill säga 45 personer.  
 
För att få svar på studiens syfte ingick att göra en logistisk regression. Denna utfördes i 
följande grupper; den totala gruppen, gruppen särskilt boende och gruppen ensamboende 
(Tabell 6, 7 och 8). Logistisk regression innebär enligt Ejlertsson (2003) att studera hur 
mycket en beroende variabel är relaterad till en oberoende variabel. Den beroende variabeln 
är alltid en dikotom variabel, det vill säga, en variabel med två möjliga utfall, exempelvis 0 
och 1 (Ejlertsson, 2003). I denna analys benämns den beroende variabeln som nedsatt 
nutritionsstatus. Normal nutritionsstatus definieras 0, medan nedsatt nutritionsstatus definieras 
1. Den oberoende variabeln kan antingen vara en dikotom eller kvantitativ variabel 
(Ejlertsson, 2003). I denna analys benämns oberoende variabler som ålder, kön, kognition, 
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särskilt boende och ensamboende. Ålder betrakas som kvantitativ variabel, medan kön, 
kognition, särskilt boende och ensamboende betraktas som dikotoma variabler. Värden som 
hade minst association till nedsatt nutritionsstatus samt att vara man, valdes som 
referensvärde, det vill säga 0. Enligt Ejlertsson (2003) beräknar logistisk regression oddset 
eller sannolikheten för att en händelse ska inträffa eller inte. Resultatet presenteras med 
oddskvoter (OR´s)  och konfidensintervall. OR´s förklarar varje oberoende variabels 
förklaringsvärde. Förklaringsvärden mellan 0 och <1 innebär en lägre risk för sannorlikheten 
att en händelse ska inträffa eller inte. Förklaringsvärden över 1 innebär en högre risk för 
sannorlikheten att en händelse ska inträffa eller inte (Ejlertsson, 2003). Ett 95 procentigt 
konfidensintervall valdes i studien, vilket enligt Ejlertsson (2003) innebär att med 95 procents 
sannolikhet hamnar medelvärdet på oddskvoten inom ett visst intervall. I samtliga analyser 
användes Statistical Package for the Social Sciences version 17 (SPSS). 
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RESULTAT  

Tabell 1. Beskrivning av den totala gruppen (N=1217) i normal respektive nedsatt kognition. 
 

Variabler 

 

Total antal 
(N=1217) 

 

 

Normal 
kognition 
(n=1010) 

 

Nedsatt 
kognition     
(n=207) 

 

p-värde 

Kön % 

Kvinna 

Man 

Ålder median  

Kvinna medelålder (SD) 

Man medelålder (SD) 

Vikt medelvärde (SD) 

Längd medelvärde (SD) 

BMI medelvärde (SD) 

Nedsatt nutritionsstatus % 

Boendeform %  

Särskilt boende   

Ensamboende   

 

 

  56,0 

  44,0 

  78,0 

 75,7 (9.8) 

 74,4 (9,6) 

 74,6 (14,2) 

166,0 (9,4) 

  27,0 (4,2) 

  16   

 

    3,7  

  39,0  

   

 

 56,2 

 43,8 

 72,0 

 74,1 (9,5) 

 72,8 (9,4) 

 75,7 (13,8) 

166,6 (9,3) 

 27,2 (4,1) 

 15 

 

  2,7  

37,2 

 

 

 54,1 

 45,9 

 84,0 

 83,8 (7,2) 

 81,8 (7,0) 

 69,3 (15,0) 

163,3 (9,3) 

 25,9 (4,7) 

 23 

 

   8,6  

 47,8 

 

<0,001 

<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

  0,457 

  0,856 

  0,120 

<0,001 

 

 0,180 

<0,001 

 

P-värde mellan grupperna normal och nedsatt kognition i variablerna kön, medelålder, vikt, längd, 
BMI, nedsatt nutritionsstatus, särskilt boende och ensamboende. Chi-tvåtest användes vid jämförelse 
mellan kön, nedsatt nutritionsstatus, särskilt boende och ensamboende. T-test användes vid 
jämförelse av medelålder, vikt, längd och BMI.  
 

Andelen kvinnor med normal kognition var större än andelen kvinnor med nedsatt kognition, 
56,2 % (p-värde <0,001). Andelen män med nedsatt kognition var större än andelen män med 
normal kognition 45,9 % (p-värde <0,001). Kvinnorna var överrepresenterade i grupperna 
normal kognition med 56 % och i nedsatt kognition med 54 % jämfört med männen 
(p<0,001). Medelåldern var lägre hos män med normal kognition 72,8 år (SD 9,4) jämfört 
med män med nedsatt kognition 81,8 år (SD 7,0), (p-värde <0,001). Vidare var medelåldern 
lägre hos kvinnor med normal kognition 74,1 år (SD 9,5) jämfört med kvinnor med nedsatt 
kognition 83,8 år (SD 7,2) (p-värde <0,001). Andelen med nedsatt nutritionsstatus var större i 
gruppen nedsatt kognition (23 %) än andelen med nedsatt nutritionsstatus i gruppen normal 
kognition (15 %) (p<0,001). Andelen ensamboende var större i gruppen nedsatt kognition 
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(47,8 %) än andelen i gruppen normal kognition (37,2 %) (p<0,001) (Tabell 1). I den totala 
gruppen var medelvärde på MMT 26,8 (SD 3,7). 

 
Tabell 2. Beskrivning av den totala gruppen (N=1217) i kvinna respektive man. 
   

Total  
 
Kvinna 
 

 
Man 

 
P-värde 

 
Ålder medelvärde (SD) 
 
Ensamboende n (%) 
 
Särskilt boende n (%) 

 
75,1 (9,8) 
 
475 
 
45 

 
75,7 (9,8) 
 
65 % 
 
60 % 
 

 
74,4 (9,6) 
 
35 % 
 
40 % 
 

 
 0,020 

 
<0,001 

 
  0,180 

P-värde mellan grupperna kvinna och man i variablerna ålder, ensamboende och särskilt boende. Chi-
tvåtest användes vid jämförelse av ensamboende och särskilt boende. T-test användes vid jämförelse 
av ålder.  
 
  
Medelåldern i totala urvalet var 75,1 år (SD 9,8) och det fanns skillnad i ålder mellan könen 
(p-värde = 0,02). Kvinnor var överrepresenterade i grupperna ensamboende med 65 % 
(p<0,001) i urvalet (Tabell 2). 
 
 
 
 
Tabell 3. Korrelation mellan kognition och nutritionsstatus i den totala gruppen (N=1217).  
  

Normal kognition     

 

Nedsatt kognition   

 

rs  

 

p-värde 

 

Normal nutritionsstatus (n) 

Nedsatt nutritionsstatus (n) 

 

 

 

862 

148 

 

    83 % 

 

161 

  46 

 

     17 % 

 

 

 

0,078 

 

 

 

  0,007 

Chitvåtest användes vid signifikanstest i korrelationen. 

 

De med normal kognition var representerade med 83 %. Flertalet av personerna hade normal 
kognition och normal nutritionstatus (n=862). Resultatet visade att det fanns ett svagt positivt 
samband rs=0,08 (p-värde = 0,007) mellan kognition och nutritionsstatus, det vill säga, ju 
lägre kognition, ju sämre nutritionsstatus. Detta innebar att första hypotesen kunde förkastas 
och den alternativa hypotesen kunde accepteras (Tabell 3). Detta föranledde vidare 
korrelation för att studera om det fanns starkare samband mellan kognition och 
nutritionsstatus i grupperna normal respektive nedsatt kognition i den totala gruppen (Tabell 
3:1). 
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Tabell 3:1. Korrelation inom grupperna normal respektive nedsatt kognition i den totala 
gruppen (N=1217). 

 

Normal kognition 

 

 

Nedsatt kognition 

 

 rs p-värde rs p-värde 

 

Normal  nutritionsstatus 

Nedsatt nutritionsstatus 

 

- 0,003 

  0,166 

 

0,934 

0,044 

 

0,069 

0,331 

 

0,386 

0,024 

Chitvåtest användes vid signifikanstest i korrelationen. 

 

Resultatet visade att det starkaste positiva sambandet, rs=0,33 (p-värde = 0,024) fanns mellan 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus i gruppen nedsatt kognition, det vill säga, ju 
lägre kognition, ju sämre nutritionsstatus (Tabell 3:1).  

 

 

Tabell 4. Korrelation mellan kognition och nutritionsstatus i gruppen särskilt boende (n=45). 

  

Normal kognition     

 

Nedsatt kognition   

 

rs 

 

p-värde 

 

Normal nutritionsstatus (n) 

Nedsatt nutritionsstatus (n) 

 

 

 

25 

 2 

 

  60 % 

 

10 

 8 

 

     40 % 

 

 

 

0,436 

 

 

 

  0,003 

Chitvåtest användes vid signifikanstest i korrelationen. 

 
 
Av de som bodde på särskilt boende hade 60 % normal kognition. Resultatet visade att det 
fanns ett positivt samband, rs=0,44 (p-värde = 0,003) mellan kognition och nutritionstatus 
bland de som bor på särskilt boende, det vill säga, ju lägre kognition, ju sämre 
nutritionsstautus. Detta innebär att andra hypotesen kunde förkastas och den alternativa 
hypotesen kunde accepteras (Tabell 4). 
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Tabell 5. Korrelation mellan kognition och nutritionsstatus i gruppen ensamboende (n=475). 

  

Normal kognition     

 

Nedsatt kognition   

 

rs 

 

p-värde 

 

Normal nutritionsstatus (n) 

Nedsatt nutritionsstatus (n) 

 

 

 

309 

72 

 

    80 % 

 

67 

27 

 

   20 % 

 

 

 

0,096 

 

 

 

  0,036 

Chitvåtest användes vid signifikanstest i korrelationen. 

 

Av dem som bodde ensamma hade 80 % normal kognition. Resultatet visade att det fanns ett 
svagt positivt samband, rs= 0,10 (p-värde = 0,036) mellan kognition och nutritionsstatus bland 
dem som bodde ensamma, det vill säga, ju lägre kognition, ju sämre nutritionsstatus. Detta 
innebär att tredje hypotesen kunde förkastas och den alternativa hypotesen kunde accepteras 
(Tabell 5). 

 

 
Tabell 5:1. Korrelation inom grupperna normal respektive nedsatt kogntion i gruppen 
ensamboende (n=475). 

 

Normal kognition  

 

 

Nedsatt kognition  

 

 rs p-värde rs p-värde 

 

Normal nutritionsstatus 

Nedsatt nutritionsstatus 

 

-0,044 

 0,107 

 

0,439 

0,388 

 

0,053 

0,441 

 

0,656 

0,021 

Chitvåtest användes vid signifikanstest i korrelationen. 

 

Resultatet visade att det starkaste positiva sambandet, rs=0,44 (p-värde = 0,021) fanns mellan 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus i gruppen nedsatt kognition bland dem som 
bodde ensamma i eget boende (Tabell 5:1).  
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Tabell 6. Logistisk regression över hur de oberoende variablerna ålder, kön, kognition, 
särskilt boende och ensamboende är relaterade till den beroende variabeln nedsatt 
nutritionsstatus i den totala gruppen (n=1217). 

                                                          

                                       Nedsatt nutritionsstatus                   

 OR´s 95 % 
konfidensintervall 

p-värde 

Ålder 

Kön 

Kognition 

Särskilt boende 

Ensamboende 

 

1,02 

2,13 

1,63 

1,52 

1,51 

 

(1,00- 1,04) 

(1,53- 2,97) 

(1,10- 2,39)  

(0,74 – 3,10) 

(1,10- 2,07) 

   0,036 

 <0,001 

   0,014 

   0,261 

   0,011 

 

Att vara kvinna (113 %), att ha låg kognition (63 %), att vara ensamboende (51 %), att ha hög 
ålder (2 %) innebär en högre risk för sannolikheten att ha en nedsatt nutritionsstatus. Att bo på 
särskilt boende innebär ingen risk för sannolikheten att ha en nedsatt nutritionsstatus (p-värde 
= 0,261) (Tabell 6). 

 

 

Tabell 7. Logistisk regression över hur de oberoende variablerna ålder, kön och kognition är 
relaterade till den beroende variabeln nedsatt nutritionsstatus i gruppen särskilt boende 
(n=45). 
  

Nedsatt nutritionsstatus 

 OR 95 % 
konfidensintervall 

p-värde 

Ålder 

Kön 

Kognition 

1,08 

1,00 

10,00 

(0,99- 1,2) 

(0,24- 4,20) 

(1,80- 55,53) 

0,074 

1,000 

0,008 

 

Att ha låg kognition innebär 10 gånger högre risk för sannolikheten att ha nedsatt 
nutritionsstatus hos äldre som bor på särskilt boende (Tabell 7). 
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Tabell 8. Logistisk regression över hur de oberoende variablerna ålder, kön och kognition är 
relaterade till den beroende variabeln nedsatt nutritionsstatus i gruppen ensamboende 
(n=475). 

  

Nedsatt nutritionsstatus 

 OR 95 % 
konfidensintervall 

p-värde 

Ålder 

Kön 

Kognition 

1,06 

1,72 

1,73 

 (1,03- 1,08) 

 (1,03- 2,85) 

 (1,03- 2,89) 

<0,001 

  0,037 

  0,038 

 

Att vara kvinna (72 %), att ha låg kognition (73 %) och ökad ålder (6 %)  innebär en högre 
risk för sannolikheten att ha en nedsatt nutritionsstatus hos äldre som bor ensamma (Tabell 8).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Materialet till den här studien är hämtat från SNAC-B, där 1402 personer i åldrarna 60-96 år 
deltog (Lagergren et al. 2004; Lagergren 2008). Fördelar med att använda sig av redan 
insamlat material är att man får tillgång till ett stort antal personer och variabler, vilket i vår 
studie hade varit svårt att införskaffa på egen hand. Nackdelar med det är att det kan medföra 
att vi får med för många personer som inte tillhör vår målgrupp för studien, det vill säga, de 
med normal kognition och normal nutritionsstatus.   
 
Material i SNAC-B samlades in genom intervjuer, undersökningar och enkäter. Totalt tar 
detta cirka 4 timmar/person och utförs vanligtvis på olika forskningscentrum, men även i 
hemmen (Lagergren 2004; Lagergren 2008). Med hänsyn taget till ovanstående tror vi att det 
kan upplevas som tröttande för äldre att delta i studien, vilket kan leda till att många haft svårt 
att fullfölja. I denna studie exkluderas totalt 185 personer på grund av att något av våra fyra 
inklusionskriterier, det vill säga, MMT, BMI, längd och vikt inte har kunnat fullföljas 
(Diagram 2). En liknande bild ses även i variabeln MMT, där 147 personer exkluderas på 
grund av att något av de övriga inklusionskriterierna, det vill säga, BMI, längd och vikt inte 
kunnat fullföljas (Diagram 2). Vi bedömer att om antal kriterier hade ändrats till två, 
exempelvis om endast MMT och BMI hade valts, hade antalet personer som exkluderats 
minskat. Dock anses att detta hade påverkat vår analys negativt då felaktiga BMI-värde kan 
förekomma. Detta till följd av att vikt och längd ibland kan registreras fel i materialet. Trots 
att ett större antal personer har exkluderats i denna studie till följd av de fyra 
inklusionskriterierna anses ändå att detta tillvägagångsätt ger oss ett mer tillförlitligt material 
att analysera och således ett mer trovärdigt resultat.      
 
I variabeln MMT finns ett bortfall på 38 personer (Diagram 2). Detta bortfall anses grundar 
sig på att personer med nedsatt kognition kan haft svårigheter att fullfölja MMT-testet. Detta 
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eftersom många svar måste tas direkt ur minnet. Det finns en risk att de med lägst kognitiv 
förmåga befinner sig i denna bortfallsgrupp, vilket gör att vi går miste om de med lägst 
kognitiv förmåga som är intressanta för vår studie. Rent statistiskt (Ejlertsson 2003) skulle 
inte ett bortfall på 38 personer av 1402 påverka en analys nämnvärt. Dock skulle detta bortfall 
ha kunnat påverka vår analys i gruppen nedsatt kognition där 207 personer befinner sig. Detta 
eftersom det finns en möjlighet att de med lägst kognitiv förmåga finns i den bortfallsgruppen, 
det vill säga, 38 personer. Risken att de med lägst kognitiv förmåga även har nedsatt 
nutritionsstatus är enligt Lee et al. (2008) stor. Om så är fallet i vår bortfallsgrupp hade det 
varit betydelsefullt att försöka få med dem i föreliggande studie. Detta hade eventuellt kunnat 
resultera i att finna ett ännu starkare samband mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus än det vi fann i studien.  
 
I denna studie valdes cut-off värde vid analyserna av kognition och nutritionsstatus. Här 
presenteras överväganden i samband med val av cut-off värde för kognition, men ett liknande 
resonemnag angående cut-off värde för nutritionsstatus bedöms som relevant. Cut-off värde 
för  nedsatt kognition valdes till ≤24 efter rekommendation av Folstein et al. (1975) värde för 
nedsatt kognition på MMT-testet. I gruppen nedsatt kognition inbegrips personer med 
varierande grad av nedsatt kognitionsstatus, vilket är viktigt att ha i åtanke när tolkning av 
analys och resultat sker. Exempel på detta är att i gruppen nedsatt kognition kan en person ha 
värde 23 och en annan person värde 10 på MMT-testet. Detta har föranlett diskussion 
angående huruvida vårt resultat hade förändrats med annat cut-off värde. Desto lägre cut-off 
värde vi väljer i studien, desto sämre resultat på MMT-testet har personerna. Antalet personer 
i analysen hade minskat för varje lägre cut-off värde som valts och vårt resultats precision 
hade försvagats. Detta med tanke på att ett mindre antal personer hade analyserats. Trots detta 
skulle det kunna förväntas ett samband mellan de med lägst kognitiv förmåga och nedsatt 
nutritionsstatus i gruppen nedsatt kognition hade funnits ändå. Undersökning av detta 
samband gjordes dock inte på grund av att det inte stämde väl överrens med vårt syfte i 
studien. I studien var vi intresserade av att studera hela gruppen nedsatt kognition och inte 
endast de med lägst kognitiv förmåga i gruppen nedsatt kognition. För vårt resultats 
trovärdighets skull valde vi att inte själva välja cut-off värde utan följa de vetenskapliga 
rekommendationerna för nedsatt kognition som enligt Folstein, Folstein och McHugh (1975) 
är cut-offvärde ≤24. Detta gjordes för att bättre kunna jämföra resultat i förekommande studie 
med andra som undersökt samband mellan kognition och nutritionsstatus.     
 
I variabeln särskilt boende finns endast 3,7 % representerade i den totala gruppen i 
föreliggande studie (Tabell 1). Denna andel ligger strax under vad Socialstyrelsen (2009b) 
visar, det vill säga, 6 % av Sveriges befolkning som är 65 år eller äldre bor i särskilt boende. 
Att andelen i föreliggande studie är lägre kan bero på att det oftast är de sjukaste och svagaste 
personerna som bor på särskilt boende samt att de inte orkat fullfölja eller deltagit alls i 
SNAC-B. Vi anser att de med lägst kognitiv förmåga och sämst nutritionsstatus har haft svårt 
att fullfölja eller delta i studien alls på grund av att deras hälsotillstånd inte möjliggör att klara 
av en så lång undersökning som SNAC-B kräver. Ovanstående kan ha föranlett att endast 45 
personer är representerade i gruppen särskilt boende i föreliggande studie. Till följd av detta 
bedömer vi att vi kan gått miste om personer som skulle kunna tillhört vår målgrupp i studien, 
det vill säga, de med nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus. Det begränsade antalet på 
45 personer ligger enligt Körner och Wahlgren (2002) strax över gränsen för att få 
tillförlitliga resultat vid statistiska beräkningar. Om antalet som orkat fullfölja eller delta i 
studien på särskilt boende hade varit större, anses att tillförlitligheten av resultatet hade 
kunnat förbättras i gruppen särskilt boende. Metoder som valts i studien är deskriptiv och 
analyserande statistik. Deskriptiv statistik används i studien för att få en överblick över 
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variablerna normal respektive nedsatt kognition. Som hjälpmedel används bland annat 
medelvärde. När det gäller användande av medelvärde som metod på MMT bör hänsyn tas till 
att medelvärde enligt Ejlertsson (2003) ger ett kontinuerligt värde. Detta innebär att värden 
kan antas ner på decimalform, exempelvis 26,8. Enligt vår tolkning innebär det att MMT i 
vårt resultat felaktigt kan uppfattas som ett mätinstrument som kan mäta in på decimalform. 
Så är dock är inte fallet utan MMT mäter enbart heltal. En mer lämplig metod att använda sig 
av när det gäller MMT hade varit median, vilket enligt Ejlertsson (2003) inte ger ett 
kontinuerligt värde. Dock väljs medelvärde på grund av att det ger ett bra referensvärde att 
kunna jämföra med tidigare studier.   
 
Analyserande statistik används i studien för att få svar på våra hypoteser. För att få svar på 
dessa valdes Spearmans korrelationskoefficient framför Pearsons då variablerna var av både 
kontinuerlig och kvalitativ karaktär samt för att ett linjärt samband inte kunde förutses. 
Nackdelar med att använda Spearmans framför Pearsons är enligt Körner och Wahlgren 
(2002) att rangordning istället för kontinuerliga mätvärden används, vilket leder till att 
information om variabler kan tappas bort. I denna studie har valet av analysmetod gjort att vi 
gått miste om viss information angående framförallt variabeln BMI. Trots detta anses ändå 
Spearmans korrelationskoefficient vara den mest korrekta att använda sig av i analysen. Detta 
då både kontinuerliga och kvalitativa variabler används. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan kognition och 
nutritionsstatus hos äldre i relation till ålder och kön, med fokus på personer som bor på 
särskilt boende eller är ensamboende. Resultatet visar att det starkaste sambandet finns i 
gruppen särskilt boende (rs=0,436), samt att det finns betydelsefulla samband hos äldre med 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus i den totala gruppen och gruppen ensamboende 
(rs=0,331–0,448).  

Den deskriptiva statistiken i den totala gruppen visar att 1010 personer har normal kognition, 
medan 207 personer har nedsatt kognition (Tabell 1). En liknande snedfördelning ses även i 
normal respektive nedsatt nutritionsstatus (Tabell 1). Denna ojämna fördelning gör att det kan 
vara svårt att finna starka samband mellan kognition och nutritionsstatus i den totala gruppen. 
I den totala gruppen finns det ett svagt samband (rs=0,078) och det hade varit intressant att se 
hur detta samband hade förändrats vid en jämnare fördelning av normal respektive nedsatt 
kognition och normal och respektive nedsatt nutritionsstatus. Detta hade troligtvis gjort att ett 
starkare samband hade kunnat påvisas i den totala gruppen. Vidare tolkning av resultatet i den 
analyserande statistiken när det gäller den totala gruppen visar att det starkaste sambandet 
mellan kognition och nutritionsstatus finns mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus i gruppen nedsatt kognition (rs=0,331) (Tabell 3:1). Ett liknande samband har 
även Lee et al. (2007) kommit fram till i sin studie, det vill säga, de med nedsatt kognition 
löpte större risk att ha nedsatt nutritionsstatus. Vidare visar resultatet i den logistiska 
regressionen i den totala gruppen att ha lägre kognition ökar risken, 63 % för sannolikheten 
att ha sämre nutritionsstatus. Detta resultat ligger i linje med vad Lee et al. (2007) studie visar, 
det vill säga, 71 % ökad risk. Sammanfattningsvis anser vi att det inte går att förbise den 
totala gruppen trots ett svagt samband. Detta på grund av att i den totala gruppen ingår 
personer som har både normal och nedsatt kognition, vilka löper minskad respektive ökad risk 
att ha nedsatt nutritionsstatus. 
 
Den deskriptiva statistiken i gruppen särskilt boende visar att 44 % av de med nedsatt 
kognition har risk för nedsatt nutritionsstatus. Detta värde ligger i linje med Salva, Andrieu, 
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Fernandez, Schiffrin, Moulin, Decarli, Guigoz och Vellas (2009) studie, vilka visar att 32 % 
av de äldre på särskilt boende med nedsatt kognition även har risk för nedsatt nutritonsstatus. 
Vidare tolkning av den analyserande statistiken visar att det finns ett starkt samband mellan 
kognition och nutritionsstatus i gruppen särskilt boende (rs=0,436), det vill säga, ju lägre 
kognition, ju sämre nutritionsstatus. Detta resultat stöds av tidigare studier som beskriver att 
ett vanligt förekommande problem på särskilt boende är nedsatt nutritionsstatus (Saletti et al. 
2000; Saletti, 2003; & Cederholm, 2006). Både Saletti et al. (2000) och Saletti (2003) 
beskriver att mellan 21-71 % av äldre som bor på särskilt boende lider av undernäring. 
Cederholm (2006) beskriver att 25 % av äldre som bor på särskilt boende har någon form av 
nedsatt nutritionsstatus, vilket även ligger i linje med vår studie, 22 %. En orsak till att det 
förhåller sig på detta vis tror vi kan vara bristfällig kunskap hos sjuksköterskan när det gäller 
äldres nutritionsstatus. Detta bestyrks även av Endevelt, Goldman, Karpati och Werner 
(2009), vars resultat visar att sjuksköterskan behöver mer utbildning i att upptäcka och 
uppmärksamma nedsatt nutritionsstatus hos äldre. 
 
Resultatet i föreliggande studie, det vill säga, att det finns ett samband mellan nedsatt 
kognition och nedsatt nutritionsstatus i gruppen särskilt boende bestyrks även i Lee et al. 
(2007) och Lee et al. (2008) studier, vars resultat visar att det finns ett samband och risk 
mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus hos äldre som bor på särskilt boende. 
Även Lou et al. (2007) har kommit fram till att äldre på särskilt boende med nedsatt kognition 
har ett lägre BMI-värde, dock är inte resultatet statistiskt signifikant. Vidare visar resultatet i 
den logistiska regressionen i gruppen särskilt boende att ha lägre kognition ökar risken 10 
gånger för sannolikheten att ha sämre nutritionsstatus. Detta värde är betydligt högre än vad 
Lee et al. (2007) och Lee et al. (2008) visar sina studier, det vill säga, 71 och 13 % ökad risk. 
Att vårt resultat är betydligt högre än deras anses bero på att vår grupp särskilt boende är 
avsevärt mindre till antalet än i deras studie. I vår studie representeras 45 personer i gruppen 
särskilt boende (Tabell 1), medan i Lee et al. (2007) 2934 personer och i Lee et. al (2008) 490 
personer. Med tanke på detta bör resultatet av den logistiska regressionen i gruppen särskilt 
boende tolkas med viss försiktighet. Detta innbär att vi endast kan beakta att det finns en risk 
utan hänsyn till OR´s storlek.  
 
En förklaring till att samband mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionstatus hos äldre 
som bor på särskilt boende finns tror vi kan vara att de betraktas som en homogen grupp och 
inte som individuella individer, framförallt i samband med måltider. Detta belyses även av 
Murray (2006) vars studie visar att äldre som bor på särskilt boende inte alltid betraktas 
individuellt i samband med måltider. I samband med måltider kan missuppfattningar lätt 
uppstå och en ökad risk för nedsatt nutritionsstatus finns (Murray, 2006). Detta tenderar 
framförallt att bli ett problem när det gäller äldre med nedsatt kognition (Sidenvall, 2007).  
Det är av yttersta vikt att sjuksköterskan betraktar de med kognitiv nedsättning som 
individuella individer och detta för att de enligt Lee et al. (2007) och Lee et al. (2008) löper 
större risk att ha nedsatt nutritionsstatus. Även Henderson (1982) betonar vikten att betrakta 
alla människor som individer med individuella behov, och inte som en homogen grupp.   
 
Föreliggande studie skiljer sig från Lee et. al (2007), Lee et al. (2008) och Lou et al. (2007) 
studier genom att studien även beaktar gruppen ensamboende och inte enbart gruppen särskilt 
boende. I gruppen ensamboende finns ett positivt samband mellan kognition och 
nutritionsstatus (rs=0,096), vars samband är starkast mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus i gruppen nedsatt kognition (rs=0,441) (Tabell 5:1). Förståelsen för vårt 
resultat ökar när vi tolkar resultatet av den logistiska regressionen i gruppen ensamboende, det 
vill säga, att ha nedsatt kognition innebär en ökad risk, 73 % för sannolikheten att ha en 
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nedsatt nutritionsstatus. Veterligen har inga tidigare studier berört huruvida sambandet mellan 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus i gruppen ensamboende ser ut, vilket gör det 
svårt att bestyrka vårt resultat. Däremot beskrivs att nedsatt nutritionsstatus är vanligt 
förekommande i eget boende (Saletti et al. 1999; Saletti et al. 2005). Statistiska Centralbyrån 
(2008b) beskriver att cirka 46 % av äldre som bor i eget boende är ensamboende. Betraktande 
ensamboendes relation till nutritionsstatus visas detta av resultatet i den logistiska 
regressionen i den totala gruppen, det vill säga, att vara ensamboende innebär en ökad risk, 51 
% för sannolikheten att ha nedsatt nutritionsstatus. Utifrån detta anses att resultatet i 
föreliggande studie angående samband och risk mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus i gruppen ensamboende ändå bedöms trovärdigt och behöver 
uppmärksammas.  
 

En förklaring till att samband och risk mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus 
hos äldre som bor ensamma finns kan enligt Brown (2006), Holmes (2004) och Sidenvall 
(2006) vara att när äldre är ensamboende måste de handla, laga och äta sin mat ensamma. 
Detta  kan upplevas betungande och gör att intresset för mat kan minska, vilket i sin tur kan 
leda till att de äter mindre och en ökad risk för nedsatt nutritionstatus finns (Brown 2006; 
Holmes 2004; & Sidenvall 2006). Sidenvall (2007) beskriver ytterligare att om de äldre 
dessutom har kognitiv nedsättning finns en ökad risk att de glömmer bort att äta helt, vilket 
gör att risken för nedsatt nutritionsstatus ökar ännu mer. Detta belyses även av United Nations 
(2005), vilka beskriver att när äldre bor ensamma tenderar de att bli utsatta och sårbara i 
händelse av förändring i deras hälsotillstånd, exempelvis nedsatt  kognition som kan leda till 
nedsatt nutritionsstatus.  

Med hänsyn taget till ovanstående är det viktigt för sjuksköterskan att inte glömma bort äldre, 
ensamboende och med nedsatt kognition. Denna grupp behöver uppmärksammas eftersom de 
enligt Brown (2006), Holmes (2004), Sidenvall (2006) och Sidenvall (2007) har en ökad risk 
att ha nedsatt nutritionsstatus. Även Svensk sjuksköterskeförening (2007) beskriver vikten av 
att stödja svaga befolkningsgrupper, vilka i föreliggande studies resultat identifieras äldre med 
nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus som bor ensamma i eget boende. Enligt 
Statistiska Centralbyrån (2008b) är i stor utsträckning äldre som bor ensamma kvinnor, vilket 
även är fallet i föreliggande studie (Tabell 2). En förklaring till att kvinnor är 
överrepressenterade i gruppen ensamboende kan vara att kvinnor har en högre medelålder i 
föreliggande studie (Tabell 2). Detta bekräftas även av Statistiska Centralbyrån (2008b), vilka 
visar att ju äldre kvinnor blir, desto mer överrepresenterade blir de i gruppen ensamboende. 
Det framkommer även av föreliggande studies resultat (Tabell 1) att kvinnor är 
överrepressenterade i gruppen nedsatt kognition, vilket kan bero på att kvinnor har en högre 
medelålder i gruppen nedsatt kognition (Tabell 1). 
 
Utifrån ovanstående bedömer vi att det i större utsträckning är äldre ensamboende kvinnor 
med nedsatt kognition som befinner sig i svaga befolkningsgrupper. Att det förhåller sig så 
visas även av resutatet i den logistiska regressionen i gruppen ensamboende, det vill säga, 
ökad ålder 6 %, att vara kvinna 72 % och ha nedsatt kognition 73 % ökar risken för 
sannolikheten att ha nedsatt nutritionsstatus. Veterligen har inga tidigare studier berört 
huruvida sambandet mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus i gruppen äldre, 
ensamboende kvinnor ser ut. Dock visas av resultatet i föreliggande studie att detta är en 
riskgrupp som behöver uppmärksammas. Vi kan tänka oss att denna grupp är svåridentifierad 
och inte har någon vidare kontakt med vården. Vid de tillfällen de kommer i kontakt med 
vården anser vi att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan kan identifiera och 
uppmärksamma denna riskgrupp. Mer forskning behövs för att kunna uppskatta hur stort 
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behovet är och för att kunna hjälpa äldre, ensamboende kvinnor med nedsatt kognition och 
nedsatt nutritionsstatus. 
 
Hendersons (1982) teori är uppbyggd från behovsmodellen som bygger på att alla människor 
har grundläggande behov, exempelvis att kunna äta och dricka. I normala fall sköter individen 
detta själv och när de inte klarar av det uppstår ett omvårdnadsbehov. Vi anser att en nackdel 
med Hendersons teori är att den inte fokuserar tillräckligt mycket på det förebyggande 
omvårdnadsarbetet. Murray (2006) belyser att det är betydelsefullt för sjuksköterskan att 
förstå orsaken till att individen inte kan äta och dricka, och detta för att kunna förebygga 
nedsatt nutritionsstatus. I denna studie innebär det för sjuksköterskan att uppmärksamma och 
ha förståelse för att det finns ett samband och risk mellan nedsatt kognition och nedsatt 
nutritionsstatus.   

 

Slutsats 
Samtliga fynd som berörs i resultatdiskussionen anses vara betydande och viktiga för 
sjuksköterskan att uppmärksamma i vården av äldre. Enligt Socialstyrelsen (2005) åligger det 
sjuksköterskans yrkesroll att hålla sig á jour med den senaste vetenskapen och kunskapen 
inom områden som berör hälsa, i denna studie kognition och nutritionsstatus. I vår studie 
finns ett bekräftat samband och risk mellan nedsatt kognition och nedsatt nutritionsstatus. 
Denna kunskap bör användas för att på ett tidigt stadium uppmärksamma förändringar i 
nutritionsstatusen, vilket kan förebygga undernäring. Detta skiljer sig från Hendersons teori 
som inte betonar det förebyggande omvårdnadsarbetet som det mest centrala för 
sjuksköterskan att uppmärksamma, utan omvårdnadsbehovet i sig. Vi anser att varje person 
som bor på särskilt boende och till följd av kognitiv nedsättning har nedsatt nutritionsstatus är 
ett misslyckande för vården. Enligt oss kan orsaken till detta vara att det finns brister i det 
förebyggande omvårdnadsarbetet. Slutligen anser vi att personer i gruppen ensamboende i 
eget boende med kognitiv nedsättning och nedsatt nutritionsstatus bättre behöver 
uppmärksammas och följas upp genom mer forskning.  
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