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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund: Malnutrition är ett problem som leder till ohälsa och lidande speciellt hos den 

äldre befolkningen. Det finns mycket forskning om malnutrition och hur den bör behandlas, 

men problemet med malnutrition hos äldre verkar ändock kvarstå. En ökande äldre 

befolkning i Sverige ökar kravet på hur hälso- och sjukvården arbetar för att främja ett 

hälsosamt åldrande. Publicerade befolkningsstudier som representerar ett brett urval av äldre 

och beskriver risk för malnutrition enligt MNA hos den äldre befolkningen i Sverige har inte 

kunnat identifieras. Aktuell forskning inom området är en förutsättning för att förbättringar 

ska kunna ske. Det föreligger därför ett behov av en bred befolkningsstudie. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva nutritionsstatus klassificerat enligt 

MNA hos ett urval av personer 60 år och äldre i Karlskrona kommun i förhållande till 

självskattad hälsa, boende, ålder och kön. 

Metod: Studien var utformad som en befolkningsbaserad tvärsnittstudie med hjälp av redan 

insamlad data som inkluderar deltagare (n=1223) från Swedish National Study on Aging and 

Care-Blekinge (SNAC-B). SNAC-B innefattar slumpmässigt utvalda personer i tio 

åldersgrupper mellan 60-96 år boende i Karlskrona kommun. MNA formuläret samt fyra 

andra enskilda frågor användes som variabler.  

Resultat: Endast 1 % av studiens deltagare var malnutrierade enligt en klassifikation med 

MNA, 8 % hade risk för malnutrition och 91 % var normalnutrierade. Risken för malnutrition 

ökade med stigande ålder. Individerna med risk för malnutrition uppgav oftare en sämre 

upplevd hälsa, en högre frekvens av långvarig sjukdom och bodde oftare ensamma samt på 

särskilt boende jämfört med normalnutrierade.  

Slutsats: Risken för malnutrition var i allmänhet låg bland den äldre befolkningen i 

Karlskrona. Trots detta uppmärksammade studien tydliga samband mellan malnutrition och 

ohälsa, samt mellan malnutrition och boendet. Dessa fynd kan utnyttjas då förebyggande 

insatser planeras för att säkerställa ett långt och hälsosamt åldrande för den ökande äldre 

befolkningen. Flertalet andra potentiella riskfaktorer uppmärksammades under studiens gång 

och det rekommenderas därför att forskningen fortsätter. 

 

 

Nyckelord: Befolkningsstudie, boendeform, boendestatus, malnutrition, Mini Nutritional 

Assessment – MNA, nutritionsstatus, prevalens, sjukdom, självupplevd hälsa, äldre.
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Inledning 

Statistiska Centralbyrån [SCB] (2013) rapporterar att den äldre befolkningen ökar. År 2030 

beräknas antalet äldre i Sverige över 65 år utgöra 22,5 % av befolkningen (SCB, 2013). 

Enligt Dehlin och Rundgren (2007) är det inte klarlagt om framtidens äldre kommer leva fler 

friska år eller längre med sjukdomar och funktionsnedsättningar. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut [FHI]) (2013) medför den ökande 

andelen äldre ett ökat krav på hur hälso- och sjukvården arbetar för att främja ett hälsosamt 

åldrande.  

 

Norman, Pichard, Lochs och Pirlich (2008) menar att näring har stor betydelse för äldres 

hälsa. Norman m.fl. påpekar att malnutrition är ett problem som i västvärlden leder till ohälsa 

och lidande speciellt hos den äldre befolkningen genom bl.a. försämrad funktionsförmåga. 

Samma författare menar vidare att malnutrition även har ett nära samband med ökad 

sjuklighet och dödlighet och att en god nutritionsstatus därför är viktig för att upprätthålla 

hälsan (a.a.). Enligt Socialstyrelsen (2011) finns mycket forskning om malnutrition och hur 

den bör behandlas men problemet med malnutrition hos äldre kvarstår ändock. Törmä, 

Winblad, Cederholm och Saletti (2013) presenterar resultat från en svensk studie som 

utfördes mellan åren 2009-2010 där prevalensen av malnutrition hos äldre i särskilt boende 

angavs vara 30 % och där 63 % angavs ha en risk för malnutrition. 

 

Publicerade svenska befolkningsstudier som beskriver risk för malnutrition med hjälp av 

Mini Nutritional Assessment [MNA] hos ett brett urval av äldre har inte kunnat identifieras. 

Risk för malnutrition i den äldre befolkningen i Sverige har undersökts tidigare i ett flertal 

studier. Befintliga studier som har använt ett brett urval av äldre har dock använt andra 

metoder för att mäta nutritionsstatus (Fagerström, Palmqvist, Carlsson & Hellström, 2011). 

Svenska studier som har använt MNA som mätmetod inkluderar ett smalare urval av äldre 

baserat på boendeform, där individer som bor i särskilt boende har studerats enskilt (Saletti, 

Yifter Lindgren, Johansson & Cederholm, 2000) eller där denna grupp har exkluderats 

(Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2011) är 

tillgång till uppdaterad information inom området en förutsättning för att förbättringar ska 

kunna ske. Det föreligger därför ett behov av en bred befolkningsstudie som använder MNA. 
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Bakgrund 

Ökande äldre befolkning 

Enligt SCB (2013) har den förväntade medellivslängden i Sverige ökat under det senaste 

decenniet och ligger för närvarande på 79 år för män och 83 för kvinnor. SCB rapporterar 

vidare att antalet personer som är 65 år eller äldre ökar och förväntas fortsätta öka. Aktuell 

statistik visar att antalet äldre kommer att uppgå till ca 2,4 miljoner år 2030, jämfört med ca 

1,7 miljoner år 2010. Enligt Dehlin och Rundgren (2007) ger kunskap om demografi en ökad 

förståelse för framtida samhällsstrukturer. Det finns delade åsikter i frågan (Dehlin & 

Rundgren, 2007; FHI, 2013) om den ökande andelen äldre kommer att leva längre friskare 

eller med närvaro av sjukdom. Dehlin och Rundgren (2007) argumenterar att detta ännu inte 

är klarlagt. FHI (2013) menar att den ökande äldre befolkningen kommer ge ett ökat framtida 

behov av vård- och omsorg och påpekar därför vikten av hälsofrämjande insatser för att den 

ökande andelen äldre ska leva friskare längre upp i åldrarna.  

 

WHO (2014) skriver att begreppet äldre är ett socialt konstruerat uttryck som sällan återfinns 

definierat i litteraturen. Enligt Högseth (2005) är åldrandet en utdragen process med stora 

skillnader mellan enskilda individer som inte enbart utgår från kronologisk ålder. Trots detta 

delas människan, enligt Högseth, ofta in i olika åldersgrupper. WHO (2014) använder 

pensionsåldern i sin gränsdragning för att urskilja den äldre befolkningen. Begreppet äldre 

avser fortsättningsvis de som är 60 år och äldre. Denna gränsdragning gjordes för att 

inkludera hela det tillgängliga registerdatamaterialet i SNAC studien och ge en så bred bild 

som möjligt av de äldres hälsa.  

 

Nutritionsstatus och screening 

Enligt Abrahamsson (2006) visar nutritionsstatus hur väl maten som en individ äter täcker 

behovet av energi och näring kombinerat med kroppens förmåga att utnyttja näringen. 

Abrahamsson menar att brist på energi och näringsämnen rubbar balansen som då blir negativ 

och leder till ett katabolt tillstånd i kroppen. Ett långvarigt katabolt tillstånd leder till 

malnutrition. Abrahamsson (2006) menar vidare att begreppet malnutrition är ett bristtillstånd 

som kan betyda flera saker. Malnutrition kan dels innebära ett tillstånd av övervikt med 

feldosering av vitaminer, det kan även innebära ett bristtillstånd som beror på avmagring och 
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näringsämnesbrist. Inom hälso- och sjukvården är begreppet malnutrition oftast förknippat 

med ett bristtillstånd (a.a.). Enligt Socialstyrelsen (2000) består undernäring hos svenska 

äldre vanligtvis av brist på energi och proteiner, även kallat protein-energimalnutrition 

[PEM]. I denna studie användes begreppet malnutrition synonymt med undernäring och i 

liknelse med hälso- och sjukvården i syftet att beskriva ett bristtillstånd med avmagring. 

 

Enligt Saletti (2007) kan aptitlöshet vara en av orsakerna till undernäring hos äldre och 

aptitlöshet i sig kan ha många bakomliggande orsaker. Faxén Irving (2010) nämner vidare att 

funktionsnedsättning samt en ökad metabolism eller ett försämrat energi- och näringsupptag 

p.g.a. en bakomliggande sjukdom kan vara andra orsaker till undernäring hos äldre. 

Malnutrition hos äldre leder till högre infektionsrisk och längre vårdtider (Cederholm, Jägrén, 

Hellström, 1995), trycksår (Ek, 1987; Ek, Unosson, Larsson, von Schenck & Bjurulf, 1991), 

sämre läkningsförmåga (Ek, m.fl., 1991) och en för tidig död (Elmståhl, Persson, Andrén & 

Blabolil, 1997; Söderström, Rosenblad, Thors Adolfsson, Saletti, Bergkvist, 2014). 

 

Socialstyrelsen (2000) rekommenderar hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen att 

kontinuerligt screena nutritionsstatus hos äldre i syfte att upptäcka och förebygga risk för 

malnutrition. Enligt Akner och Cederholm (2001) finns inte något internationellt 

överenskommet tillvägagångssätt eller mätinstrument för att mäta risk för malnutrition. 

Användandet av olika mätinstrument i liknande studier kan därför ange varierande resultat. 

Enligt Saletti (2007) finns flera olika bedömningsformulär tillgängliga för screening av 

nutritionsstatus, andra mätmetoder är t.ex. biokemiska markörer såsom S-Albumin m.fl. 

(Persson, 2002) eller antropometriska mått såsom BMI (Fagerström m.fl., 2011). En 

kombination av metoder används också (Socialstyrelsen, 2000). Det finns för och nackdelar 

med alla mätinstrument och metoder. Socialstyrelsen (2000) presenterar flera 

bedömningsformulär för screening; exempel är Subjective Global Assessment [SGA] och 

Nutrition Screening Initiative [NSI] samt Mini Nutritional Assessment [MNA]. Enligt Vellas 

m.fl. (1999) har MNA formuläret specifikt utvecklats för att bedöma risk för malnutrition hos 

äldre. Enligt Guigoz (2006) inkluderar MNA förutom antropometriska mått även frågor om 

matvanor, läkemedel, kognitiv status, funktionsförmåga och hjälpbehov samt 

självskattningsfrågor. Guigoz förklarar vidare att efter utförd screening med MNA tilldelas 

personen ett antal poäng. Poängen delar in personen i en av tre kategorier: 24-30 poäng ger 

normal nutritionsstatus, 17-23,5 poäng ger risk för undernäring och < 17 poäng ger 

undernärd.  
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Sjuksköterskans ansvar 

En god nutrition uppmärksammades redan av Nightingale (1969) som viktig för patientens 

tillfrisknande. Enligt Henderson (1982) är säkerställandet av patientens näringsbehov en av 

sjuksköterskans grundläggande omvårdnadsuppgifter. Rothenberg (2013) menar att det ingår 

i sjuksköterskans omvårdnadsansvar att identifiera ätsvårigheter och bedöma risk för 

undernäring. Sjuksköterskan kan självständigt ställa omvårdnadsdiagnoser inom 

nutritionsområdet och ordinera ätstödjande åtgärder. Rothenberg menar vidare att det även är 

sjuksköterskan ansvar att samverka i team med andra yrkesgrupper i syfte att optimera 

omvårdnadsåtgärderna runt patienten och säkerställa ett fullgott näringsintag. Steen (2000) 

påpekar även att det bör ingå i sjuksköterskans kompetens att känna till vikten av god 

nutrition som en förutsättning för prevention och rehabilitering hos äldre. 

 

Hälsa 

Enligt både Antonovsky (2005) och Eriksson (2000) kan hälsa upplevas i olika dimensioner, 

t.ex. fysisk, social och psykisk hälsa. Hälsa kan även beskrivas objektivt och subjektivt (a.a.). 

Enligt Nyström och Andersson-Segesten (1990) är en äldre persons definition av hälsa inte 

densamma som för en yngre person. Socialstyrelsen (2004) hävdar att hälsa påverkas av en 

rad olika faktorer t.ex. är förmågan att klara av vardagliga aktiviteter hos den äldre ofta starkt 

förknippad med en upplevelse av hälsa och att den äldre kan känna sig frisk trots närvaro av 

en eller flera sjukdomar (a.a.). Även Antonovsky (2005) och Eriksson (2000) instämmer i att 

en fysisk sjuklighet inte nödvändigtvis utesluter upplevelsen av hälsa. I denna studie 

definierades individens självskattade hälsa med hjälp av en fråga om den självupplevda 

hälsan samt en fråga gällande närvaro eller frånvaro av långvarig sjukdom, besvär efter 

olycksfall, annat handikapp eller svaghet.  

 

Boende 

Äldrepolitiken i Sverige har sedan 1990-talet strävat efter målet att allt större andel äldre ska 

kunna bo kvar i sitt ordinära boende så länge de önskar med stöd av äldreomsorgen om så 

behövs (Regeringen, 1997). Enligt statistisk från Socialstyrelsen (2014) har andelen mest 

sjuka äldre samt de äldsta äldre som bor i ordinärt boende ökat sedan dess. Samtidigt visar 

statistiken att dessa individer vårdas oftare och längre på sjukhus jämfört med de som bor i 

särskilt boende. I en rapport på uppdrag från Socialstyrelsen (1999) rapporteras att 49 % av 
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äldre i ordinärt boende med hemtjänst hade risk för eller var malnutrierade enligt MNA. En 

annan svensk studie (Söderström m.fl., 2013) som undersökt nutritionsstatus med hjälp av 

MNA hos äldre patienter nyligen inlagda på sjukhus anger att prevalensen för risk för 

malnutrition var hög både då individen kom från ordinärt boende eller särskilt boende. Det är 

därför viktigt som Steen (2000) påpekar att identifiera nutritionsproblem som uppstått i 

hemmet redan innan patienten är i behov av vård. Gustafsson och Sidenvall (2002) anger att 

äldre ensamma kvinnor oftare äter enklare måltider och därför löper större risk att utveckla 

sämre matvanor än sammanboende kvinnor. Boende användes i denna studie som en 

förkortning av boendeform och boendestatus. Med boendeform menades i vilket sorts boende 

den äldre lever i t.ex. eget boende eller särskilt boende. Boendestatus avsåg att visa på om 

personen bodde ensam eller sammanbodde med någon. Detta kunde vara make, maka, sambo, 

barn, barnbarn eller någon annan person. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva nutritionsstatus klassificerat enligt MNA 

hos ett urval av personer 60 år och äldre i Karlskrona kommun i förhållande till självskattad 

hälsa, boende, ålder och kön. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur fördelas nutritionsstatus enligt MNA samt hur ser fördelningen ut mellan 

åldersgrupper och kön? 

2. Hur fördelas självskattad hälsa och boende bland studiens deltagare samt hur ser 

fördelningen ut mellan åldersgrupper och kön? 

3. Hur ser förhållandet ut mellan nutritionsstatus och självskattad hälsa? 

4. Hur ser förhållandet ut mellan nutritionsstatus och boende? 
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Metod 

Design 

Studien utformades som en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie med hjälp av tidigare 

insamlade data från Swedish National Study on Aging and Care Blekinge [SNAC-B] studien. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är deskriptiva tvärsnittsstudier oftast kvantitativa. Det 

utmärkande för kvantitativ metodik är enligt Olsson och Sörensen att frågeställningarna är 

förbestämda och strukturerade. Forskaren har vidare en distans till deltagarna som består av 

ett stort antal individer och analysen samt utvärderingen av resultatet sker med statistisk 

metod.  

 

Population och urval 

Det är materialet från SNAC-B baslinje-undersökning som genomfördes mellan åren 2001-

2003 som ligger till grund för denna studie. Enligt Lagergren m.fl. (2004) är SNAC en 

longitudinell multicenterstudie med syfte att ge svar på hur de äldres behov bäst kan 

tillgodoses i framtiden. Karlskrona kommun var ett av de fyra områden som valts ut att ingå i 

SNAC studien (SNAC-B). Lagergren m.fl. beskriver vidare att den första datainsamlingen i 

SNAC-B skedde mellan åren 2001-2003. Upprepade återundersökningar har skett och 

kommer att ske med sex års mellanrum för deltagarna som är under 81år och med tre års 

mellanrum för de som är över 81år (a.a.). Enligt Halling och Berglund (2006) inkluderar 

materialet från SNAC-B tio åldersgrupper med personer i åldern 60-96 år som är boende i 

Karlskrona kommun. Urvalet skedde slumpmässigt inom åldersgrupperna 60, 66, 72 och 78. 

Medan samtliga i åldersgrupperna 81, 84, 87, 90, 93 och 96 år tillfrågades (a.a.). Enligt 

Lagergren m.fl. (2004) tillfrågades totalt 2312 individer att delta i SNAC-B 

baslinjeundersökningen och svarsdeltagandet var 61 %.  

 

Datainsamling och instrument 

Lagergren m.fl. menar att datainsamlingen till SNAC-B skedde med hjälp av bland annat 

medicinska undersökningar, strukturerade intervjuer och enkäter. MNA formuläret utgjorde 

en del av den medicinska undersökningsdelen. Enligt Fagerström och Hellström (2011) 

fylldes den medicinska delen i av särskild personal på forskningscentret. Frågorna E164, 

E176 och E177 i MNA formuläret (se bilaga 1) som handlar om BMI och överarmens samt 



 

10 

 

vadens omkrets, mättes av personalen på forskningscentret. Svaren till övriga frågor i MNA 

formuläret besvarades av varje enskild person. SNAC-B frågeformulär A och B som bland 

annat innehåller frågor om hälsa och boende fylldes i individuellt i den enskildes hem. 

 

Följande instrument och frågor användes som variabler i den föreliggande studien. 

 

 Nutritionsstatus med MNA: normal nutritionsstatus, risk för malnutrition, 

malnutrierad.  

 Självupplevd hälsa: dålig, någorlunda, god, mycket god och utmärkt. 

 Långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annan svaghet: ja eller 

nej.  

 Boendeform: lägenhet som du hyr, lägenhet med bostadsrätt, egen villa/hus, lantgård, 

inneboende, i servicelägenhet, i servicehus, på ålderdomshem, i gruppboende, på 

sjukhem, i annat boende och vet ej.  

 Boendestatus: ensamboende, ja eller nej. 

 Kön: kvinna eller man. 

 Ålder: 60, 66, 72, 78, 81, 83, 87, 90, 93, 96. 

 

MNA formuläret användes för att bedöma nutritionsstatus. De tre kategorierna för 

nutritionsstatus enligt MNA formuläret i SNAC-B enkäten (normal nutritionsstatus, risk för 

malnutrition och malnutrierad) dikotomiserades till två grupper. Eftersom de personer som 

enligt MNA formuläret bedömdes vara malnutrierade var få till antalet (n=7) slogs denna 

grupp ihop med de som bedömts att ha risk för malnutrition. De som bedömdes ha normal 

nutritionsstatus utgjorde den andra gruppen. 

 

Frågan om självupplevd hälsa hämtades ur SF-12 formuläret som enligt Eriksson, Dey, 

Hessler, Steen och Steen (2005) används för att bedöma hälsorelaterad livskvalitet. Frågan 

som här användes enskilt lyder ”I allmänhet skulle du vilja säga att din hälsa är” med fem 

graderade svarsalternativ ”dålig, någorlunda, god, mycket god och utmärkt”. För att enklare 

kunna utföra analys av materialet dikotomiserades svaren i två grupper där svarsalternativen 

”dålig” och ”någorlunda” slogs samman och benämndes sämre självupplevd hälsa. 

Svarsalternativen ”god”, ”mycket god” och ”utmärkt” slogs samman och benämndes bättre 

självupplevd hälsa. Detta gjordes med stöd av Sullivan, Karlsson och Tafts (2002) tolkning 
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som beskriver att svarsalternativen på denna fråga kan få följande poäng utav 100 möjliga: 

dålig 0p, någorlunda 25p, god 61p, mycket god 84p, utmärkt 100p. Eftersom dåligt och 

någorlunda får låga poäng och de andra alternativen får höga poäng enligt detta resonemang, 

drogs slutsatsen att indelningen i två grupper kunde göras på detta sätt. 

 

Frågan om sjukdomsförekomst löd ”Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, 

något handikapp eller annan svaghet?” med svarsalternativen ja eller nej.  

 

Följande fråga om boendeform användes ”Hur bor du?” med svaralternativen ”lägenhet som 

du hyr, lägenhet med bostadsrätt, egen villa/hus, lantgård, inneboende, i servicelägenhet, i 

servicehus, på ålderdomshem, i gruppboende, på sjukhem, i annat boende och vet ej”. Då 

flertalet svarsalternativ gavs dikotomiserades även dessa in i två grupper. De fem första 

svarsalternativen klassificerades som eget boende och de nästa fem klassificerades som 

särskilt boende. De två sista svarsalternativen kunde inte naturligt tillräknas någon av de två 

dikotomiserade grupperna, de var även få till antalet (n=19) och användes därför inte i 

analysen. 

 

Frågan om boendestatus var formulerad ”Vem eller vilka bor du tillsammans med?” I denna 

fråga användes endast svarsalternativet ”ensamboende, ja eller nej”.  

 

Åldersgrupperna 90, 93 och 96 år slogs ihop till en gemensam grupp som kallades 90+. Detta 

gjordes för att få ett större antal deltagare i den äldsta gruppen då endast få deltagare 

återfanns i åldersgrupperna 93 och 96 år. 

 

Dataanalys 

Till databearbetning, deskriptiv- och jämförande analys användes statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics version 22.  

 

Registerutdraget från SNAC-B kvalitetsgranskades utefter vilka variabler som blivit 

besvarade. De som inte besvarat MNA formuläret räknades som ett bortfall. De som inte 

besvarat resterande frågor räknades som ett bortfall i varje specifik variabel. Detta resulterade 

i en grupp individer som svarat på alla variabler. Ett flödesschema skapades för att ge en 

överskådlig bild av deltagandet i variablerna (se figur 1). Deskriptiv statistik presenterades 
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vidare i tabeller och stapeldiagram med avsikten att lyfta fram och tydliggöra det väsentliga i 

materialet. 

 

Sannolikhetstestning gjordes med hjälp av chitvåtest för variabler på nominalskalenivå då två 

eller flera oberoende grupper jämfördes. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är grupperingar 

eller klassificeringar av data i grupper som utesluter varandra t.ex. kön, variabler på 

nominalnivå. Olsson och Sörensen menar vidare att chitvåtest används då två eller flera 

oberoende stickprov på nominalskalenivå jämförs. Björk (2010) menar instämmande att 

variabler med två möjliga värden kallas binära variabler, t.ex. de dikotomiserade variablerna i 

föreliggande studie samt att chitvåtestet kan användas för att testa skillnader i binära utfall 

mellan två eller flera oberoende grupper.  Då fler än två grupper jämfördes användes vidare 

Tamhanes post hoc test för att undersöka mellan vilka grupper skillnaderna återfanns. Enligt 

Field (2013) används post hoc test för att utreda mellan vilka grupper de statistiska 

skillnaderna finns när materialet inkluderar tre eller fler grupper. Tamhanes post hoc test är 

utvecklad för att hantera grupper av olika storlek. 

 

P-värde p<0,05 användes som gräns för att påvisa en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupper. Ett lägre p-värde ger en högre sannolikhet till en signifikant skillnad och inom 

vårdforskning dras traditionellt brytpunkten vid p<0,05 (Björk, 2010). 

 

Etiska aspekter 

Den bakomliggande SNAC-B studien har erhållit tillstånd från forskningsetisk kommitté i 

Lund med nummer LU 605-00, LU 744-00. Deltagande i SNAC studien var frivilligt och 

informerat samtycke till registrering av insamlad data har säkrats (Lagergren m.fl., 2004). 

 

Resultat 

Vid dataanalysen visade det sig att alla variabler inte blivit besvarade av alla svarsdeltagare. 

Svarsdeltagandet för variablerna var följande: Nutritionsstatus 87 % (n=1223), självupplevd 

hälsa 77 % (n=1081), långvarig sjukdom mm. 78 % (n=1087), boendeform 82 % (n=1145) 

och boendestatus 83 % (n=1164). Svarsdeltagandet för alla variabler var 74 % (n=1043) (se 

figur 1).  
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Tillfrågade att deltaga
 i SNAC baseline

n=2312

Deltog i studien 
n=1402

Deltog inte i studien 
n=910

Inte svarat på MNA
n=179

Svarat på MNA
n=1223

Svarat på 
upplevd hälsa?

Svarat på 
långvarig 
sjukdom?

Svarat på 
boendeform?

Svarat på 
ensamboende?

Nej n=142 Nej n=136 Nej n=78 Nej n=59

Svarat på alla variabler 
n=1043

Ja n=1081 Ja n=1087 Ja n=1145 Ja n=1164

  
Figur 1. Flödesschema över svarsdeltagande och bortfall per variabel. 

 

En övervägande andel (91 %) av studiens deltagare hamnade i kategorin normalnutrierade, 

medan endast 9 % ansågs ha en risk för malnutrition. Ingen skillnad i nutritionsstatus 

återfanns mellan könen. Tio procent av kvinnorna och 7 % av männen hade risk för 

malnutrition. Chitvåtest visade dock att skillnaden mellan könen inte var statistisk signifikant 

(p=0,149) (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Nutritionsstatus klassificerat med MNA fördelat bland studiens deltagare i förhållande till 

kön. Resultatet redovisas i procentenheter och antal. Normalnutrierad innebar MNA poäng 24-30, risk 

för malnutrition var <24 MNA poäng. Chitvåtest användes som testmetod.(n=1223) 

Variabel Alla deltagare % (n) Kvinnor % (n) Män % (n) p-värde

Normalnutrierad 91 (1118) 90 (632) 93 (486)

Risk för malnutrition 9 (105) 10 (67) 7 (38)
0,149

 

 

Större delen av studiens deltagare (62 %) uppgav en bättre självupplevd hälsa. En jämförelse 

mellan könen visade att en bättre självupplevd hälsa var vanligare bland männen än bland 

kvinnorna då 66 % av männen respektive 58 % av kvinnorna uppgav en bättre självupplevd 

hälsa. Skillnaden mellan könen var statistisk signifikant (p=<0,001) (se tabell 2).  
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Tabell 2. Självupplevd hälsa fördelat bland studiedeltagarna i förhållande till kön. Resultatet redovisas 

i procentenheter och antal. Självupplevd hälsa undersöktes med frågan ”I allmänhet skulle du vilja 

säga att din hälsa är”. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1081) 

Variabel Alla deltagare % (n) Kvinnor % (n) Män % (n) p-värde

Bättre upplevd hälsa 62 (667) 58 (353) 66 (314)

Sämre upplevd hälsa 38 (414) 42 (252) 34 (161)
<0,001

 

 

Majoriteten av studiedeltagarna (58 %) levde utan långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, 

något handikapp eller annan svaghet. Långvarig sjukdom var vanligare bland kvinnorna än 

bland männen, skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,039). Bland männen levde 61 % fria 

från långvarig sjukdom m.m. medan 55 % av kvinnorna levde utan långvarig sjukdom m.m. 

(se tabell 3). 

 

Tabell 3. Långvarig sjukdom fördelat bland studiedeltagarna i förhållande till kön. Resultatet 

redovisas i procentenheter och antal. Långvarig sjukdom undersöktes med frågan ”Har du någon 

långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, något handikapp eller annan svaghet?”. Chitvåtest 

användes som testmetod. (n=1087) 

Variabel Alla deltagare % (n) Kvinnor % (n) Män % (n) p-värde

Långvarig sjukdom Ja 42 (455) 45 (279) 39 (185)

Långvarig sjukdom Nej 58 (632) 55 (340) 61 (292)
0,039

 

 

En övervägande andel av studiedeltagarna (95 %) bodde i eget boende, endast 5 % bodde i 

någon form av särskilt boende. Boendefördelningen var relativt jämt mellan könen, bland 

männen bodde 96 % i eget boende och bland kvinnorna bodde 94 % i eget boende. Detta 

innebar att en något större andel kvinnor (6 %) bodde i särskilt boende jämfört med män 

(4 %). Skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,007) (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Boendeform fördelat bland deltagarna i förhållande till kön. Resultatet redovisas i 

procentenheter och antal. Boendeform undersöktes med frågan ”Hur bor du?”. Chitvåtest användes 

som testmetod. (n=1145) 

Variabel Alla deltagare % (n) Kvinnor % (n) Män % (n) p-värde

Bor i eget boende 95 (1085) 94 (615) 96 (469)

Bor i särskilt boende 5 (61) 6 (42) 4 (19)
0,007

 

 

Bland deltagarna var det vanligare att vara sammanboende med någon då 56 % var 

sammanboende och 44 % var ensamboende.  Stora skillnader fanns mellan könen. Hela 71 % 

av männen var sammanboende jämfört med 45 % av kvinnorna. Skillnaden mellan könen var 

statistiskt signifikant (p=<0,001) (se tabell 5). 
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Tabell 5. Boendestatus fördelat bland deltagarna i förhållande till kön. Resultatet redovisas i 

procentenheter och antal. Boendestatus undersöktes med frågan ”Ensamboende, ja/nej?”. Chitvåtest 

användes som testmetod. (n=1164) 

Variabel Alla deltagare % (n) Kvinnor % (n) Män % (n) p-värde

Ensamboende 44 (511) 55 (367) 29 (144)

Sammanboende 56 (653) 45 (300) 71 (353)
<0,001

 

 

Risk för malnutrition var mycket låg (2-4 %) i de yngsta åldersgrupperna mellan 60-72 år. 

Risk för malnutrition ökade sedan med stigande ålder och var störst bland 87 åringarna. Av 

87 åringarna hade 23 % risk för malnutrition medan motsvarande siffra för 90+ åringarna 

minskat till 20 % (se figur 2). En statistisk signifikant skillnad i nutritionsstatus mellan 

åldersgrupperna (p=<0,001) påvisades med hjälp av chitvåtest. Tamhanes post hoc test visade 

vidare att de signifikanta skillnaderna fanns mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. 

Åldersgrupperna 60, 66, 72 och 78 visade en statistiskt signifikant skillnad i nutritionsstatus 

jämfört med 87 och 90+ åringarna. Gruppen med 87 åringarna var utmärkande då den skiljde 

sig från alla övriga åldersgrupper förutom 84 och 90+ åringarna (se tabell 6). 

 

 
Figur 2. Fördelning av nutritionsstatus bland åldersgrupperna. Resultatet redovisas i procentenheter. 

Normalnutrierad innebar MNA poäng 24-30, risk för malnutrition var <24 MNA poäng. (n=1223) 

 

Tabell 6. Tamhanes post hoc test visade statistiskt signifikanta skillnader i nutritionsstatus mellan 

åldergrupperna redovisat i p-värde. Endast p-värden >0,05 redovisas.  

  60 år 66 år 72 år 78 år 81 år 

84 år 0,011         

87 år <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,022 

90+ år <0,001 0,001 0,006 0,032   
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Andelen individer som rapporterade en bättre självupplevd hälsa minskade med stigande 

ålder. Över 80 % av 60-åringarna uppgav en bättre självupplevd hälsa. Minst andel med 

bättre självupplevd hälsa återfanns bland 87 åringarna där endast 41 % uppgav en bättre 

självupplevd hälsa. Åldersgruppen 90+ år uppgav en bättre självupplevd hälsa jämfört med 

både 84 och 87 åringarna (se figur 3). En statistisk signifikant skillnad i självupplevd hälsa 

mellan åldersgrupperna (p=<0,001) påvisades med hjälp av chitvåtest. Tamhanes post hoc 

test visade att de statistiskt signifikanta skillnaderna i självupplevd hälsa mellan 

åldersgrupperna fanns mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Grupperna med 60 

och 81 åringarna utmärkte sig mest. Gruppen med 60 åringar visade en statistiskt signifikant 

skillnad i självupplevd hälsa jämfört med alla övriga åldersgrupper förutom med 66 

åringarna. Gruppen med 81 åringarna visade enbart en signifikant skillnad i förhållande till 

gruppen med 60 åringar (se tabell 7). 

 

 
Figur 3. Den självupplevda hälsan hos de olika åldersgrupperna presenterat i procentandel. 

Självupplevd hälsa undersöktes med frågan ”I allmänhet skulle du vilja säga att din hälsa är”. 

(n=1081) 

 

Tabell 7. Tamhanes post hoc test visade statistisk signifikanta skillnader i självupplevd hälsa mellan 

åldergrupperna redovisat i p-värde. Endast p-värden <0,05 redovisas.  

60 år 66 år 72 år

72 år 0,011

78 år <0,001 0,004

81 år 0,001

84 år <0,001 <0,001 0,014

87 år <0,001 <0,001 0,003

90+ år <0,001 <0,001  
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Förekomst av långvarig sjukdom m.m. var relativt jämt fördelat över åldersgrupperna. 

Förekomsten varierade mellan 38-54 % och visade ingen statistiskt signifikans mellan 

åldersgrupperna med chitvåtest (p=0,066). Av 60 och 66 åringarna angav  

38 % en förekomst av långvarig sjukdom m.m. En lika stor andel (39 %) med förekomst av 

sjukdom m.m. uppgavs av 81 åringarna (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Förekomst av långvarig sjukdom m.m. hos de olika åldersgrupperna presenterat i 

procentandel. Långvarig sjukdom undersöktes med frågan ”Har du någon långvarig sjukdom, besvär 

efter olycksfall, något handikapp eller annan svaghet?”. (n=1087) 

 

I åldersgrupperna 60 och 66 år bodde alla individer (100 %) i eget boende. I åldersgrupperna 

72-84 år bodde över 95 % av deltagarna i eget boende. Att bo i särskilt boende blev vanligare 

först efter 87 år då 17 % av 87 åringarna och 27 % av 90+ åringarna bodde i särskilt boende. 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad (p=<0,001) i boendeform mellan åldersgrupperna 

med hjälp av chitvåtest (se tabell 8). Vidare analys med Tamhanes post hoc test visade att den 

statistiskt signifikanta skillnaden fanns mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. 

Grupperna 87 och 90+ åringarna utmärkte sig mest då de visade en statistisk signifikant 

skillnad i boendeform jämfört med alla andra åldersgrupper (se tabell 9).  

 
Tabell 8. Boendeform bland åldersgrupperna. Resultatet redovisas i procentenheter och antal. 

Boendeform undersöktes med frågan ”hur bor du?”. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1145) 
Boendeform 60 år 66 år  72 år 78 år 81 år 84 år  87 år 90+ år p-värde

Eget boende % (n) 100 (165) 100 (176) 98 (154) 98 (138) 98 (129) 95 (161) 83 (93) 73 (68)

Särskilt boende % (n) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 2 (2) 5 (9) 17 (19) 27 (25)
<0,001
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Tabell 9. Tamhanes post hoc test visade statistisk signifikanta skillnader i boendeform mellan 

åldergrupperna redovisat i p-värde. Endast p-värden <0,05 har redovisats.  

60 år 66 år 72 år 78 år 81 år 84 år

84 år 0,007 0,029

87 år <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,028

90+ år <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001  
 

Ensamboendet ökade med stigande ålder. I den yngsta åldersgruppen var 17 % ensamboende 

medan hela 82 % av 90+ åringarna var ensamboende. Det fanns en statistisk signifikant 

skillnad (p=<0,001) i boendestatus mellan åldersgrupperna med hjälp av chitvåtest (se figur 

5). Analys med Tamhanes post hoc test visade att den statistiskt signifikanta skillnaden fanns 

mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. Det fanns även en statistisk signifikant 

skillnad bland de mittersta åldersgrupperna jämfört med både äldre och yngre grupper (se 

tabell 10).  

 

 
Figur 5. Boendestatus hos de olika åldersgrupperna presenterat i procentandel. Boendestatus 

undersöktes med frågan ”ensamboende, ja/nej?”. (n=1164) 
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Tabell 10. Tamhanes post hoc test visade statistisk signifikanta skillnader i boendestatus mellan 

åldergrupperna redovisat i p-värde. Endast p-värden <0,05 har redovisats.  

60 år 66 år 72 år 78 år 81 år 84 år

60 år <0,001 <0,001 <0,001

66 år <0,001 <0,001 <0,001

72 år <0,001

78 år <0,001 <0,001 0,011

81 år <0,001 <0,001 0,041

84 år <0,001 <0,001 <0,001 0,011 0,041

87 år <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,029

90+ år <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,030  
 

Individer med risk för malnutrition uppgav oftare en sämre självupplevd hälsa jämfört med 

de som var normalnutrierade. Hela 81 % av de med risk för malnutrition skattade sin hälsa 

som sämre jämfört med 36 % av de normalnutrierade. Denna skillnad i självupplevd hälsa var 

statistiskt signifikant (p=<0,001) (se tabell 11).  

 

Tabell 11. Fördelning av självupplevd hälsa bland normalnutrierade respektive de som hade risk för 

malnutrition presenterat i procentenheter och antal. Självupplevd hälsa undersöktes med frågan ”i 

allmänhet skulle du vilja säga att din hälsa är”. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1081) 

Bättre % (n) Sämre % (n) p-värde

Normalnutrierad (n=1022) 64 (656) 36 (366)

Risk för malnutrition (n=59) 19 (11) 81 (48)

Upplevd hälsa

<0,001
 

 

Förekomst av långvarig sjukdom m.m. var vanligare hos individer med risk för malnutrition. 

Bland individerna med risk för malnutrition hade 82 % även förekomst av långvarig sjukdom 

m.m. Endast 40 % av de normalnutrierade hade förekomst av långvarig sjukdom m.m. 

Skillnaden i sjukdomsförekomst hos dessa individer var statistiskt signifikant (p=<0,001) (se 

tabell 12).  

 

Tabell 12. Fördelning av sjukdomsförekomst bland normalnutrierade respektive de som hade risk för 

malnutrition presenterat i procentenheter och antal. Sjukdomsförekomst undersöktes med frågan ”har 

du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, något handikapp eller annan svaghet?”. 

Chitvåtest användes som testmetod. (n=1087) 

Nej % (n) Ja % (n) p-värde

Normalnutrierad (n=1027) 60 (621) 40 (406)

Risk för malnutrition (n=60) 18 (11) 82 (49)

Sjukdomsförekomst

<0,001
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Det var vanligare för individer med risk för malnutrition att bo på särskilt boende än för 

normalnutrierade att bo på särskilt boende. Bland de individer som hade risk för malnutrition 

bodde 66 % i eget boende och 34 % i särskilt boende. Bland normalnutrierade bodde 97 % i 

eget boende medan endast 3 % bodde i särskilt boende. Skillnaden i boendeform var 

statistiskt signifikant (p=<0,001) (se tabell 13).  

 

Tabell 13. Fördelning av boendeformen bland normalnutrierade respektive de som hade risk för 

malnutrition presenterat i procentenheter och antal. Boendeform undersöktes med frågan ”hur bor 

du?” Chitvåtest användes som testmetod. (n=1145) 

Eget boende % (n) Särskilt boende % (n) p-värde

Normalnutrierad (n=1056) 97 (1025) 3 (31)

Risk för malnutrition (n=89) 66 (59) 34 (30)
<0,001

Boendeform bland normalnutrierade och de med risk för malnutrition

 

 

Det var vanligare att individer med risk för malnutrition bodde ensamma. Bland de som hade 

risk för malnutrition bodde 73 % ensamboende medan endast 41 % av de normalnutrierade 

bodde ensamma. Skillnaden i boendestatus mellan grupperna var statistiskt signifikant 

(p=<0,001) (se tabell 14).  

 
Tabell 14. Fördelning av boendestatus bland normalnutrierade respektive de som hade risk för 

malnutrition presenterat i procentenheter och antal. Boendestatus undersöktes med frågan 

”ensamboende, ja/nej?”. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1164) 

Ensamboende % (n) Sammanboende % (n) p-värde

Normalnutrierad (n=1075) 41 (446) 59 (629)

Risk för malnutrition (n=89) 73 (65) 27 (24)
<0,001

Boendestatus bland normalnutrierade och de med risk för malnutrition

 

 

Risken för malnutrition var större bland de som bodde på särskilt boende jämfört med de i 

eget boende. Bland individer på särskilt boende hade ungefär hälften (49 %) risk för 

malnutrition medan endast 5 % av individer i eget boende hade risk för malnutrition. 

Skillnaden var statistiskt signifikant (p=<0,001) (se tabell 15).  

 

Tabell 15. Fördelning av nutritionsstatus bland individer i eget boende och särskilt boende presenterat 

i procentenheter och antal. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1145) 

Eget boende (n=1084) Särskilt boende (n=61) p-värde

Normalnutrierad % (n) 95 (1025) 51 (31)

Risk för malnutrition % (n) 5 (59) 49 (30)
<0,001

Nutritionsstatus bland de i eget boende och särskilt boende
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Risken för malnutrition var högre bland ensamboende jämfört med sammanboende. Bland 

ensamboende individer var risken för malnutrition 13 %. Bland sammanboende individer var 

risken för malnutrition 4 %. Skillnaden var statistiskt signifikant (p=<0,001) (se tabell 16). 

 
Tabell 16. Fördelning av nutritionsstatus bland ensamboende och sammanboende individer, 

presenterat i procentenheter och antal. Chitvåtest användes som testmetod. (n=1164) 

Ensamboende (n=511) Sammanboende (n=653) p-värde

Normalnutrierad % (n) 87 (446) 96 (629)

Risk för malnutrition % (n) 13 (65) 4 (24)
<0,001

Nutritionsstatus bland ensamboende och sammanboende

 

 

Diskussion 

Metod diskussion 

Studien var utformad som en befolkningsbaserad tvärsnittstudie med kvantitativ ansats. I 

likhet med Olsson och Sörensens (2011) beskrivning av kvantitativ forskningsansats 

utformades studiens specifika frågeställningar med syfte att beskriva skillnader och samband 

i en större population. Data som samlades in med hjälp av bland annat strukturerade enkäter 

och medicinska undersökningar presenterades statistiskt.  

 

Enligt Lagergren m.fl. (2004) är SNAC en svensk multicenterstudie som med sina fyra 

undersökningscentra från norr till söder ämnar representera den äldre befolkningen i Sverige. 

SNAC-B baseras på befolkningen i Karlskrona kommun beläget i sydöstra Sverige, där de 

yngre äldre som tillfrågats att delta valts ut slumpmässigt och där samtliga äldre äldre 

invånare tillfrågats. Lagergren m.fl. anger att andelen äldre var väl representerade i 

kommunen (19 % 65 år och äldre) jämfört med Sveriges hela befolkning (17 % 65 år eller 

äldre). Dock bodde en något högre andel äldre över 65 år i eget boende i kommunen (68 %) 

jämfört med i hela befolkningen (54 %). Olsson och Sörensen (2011) menar att om studien 

innefattar ett urval av personer måste urvalet vara representativt för populationen för att 

resultatet ska kunna generaliseras. En förutsättning för representativitet är även att urvalet 

skett slumpmässigt.  

 

Till studien valdes registerdata från baslinjeundersökningen 2001-2003. En återundersökning 

har skett sedan dess och en är pågående. Valet att studera det ursprungliga materialet gjordes 
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då SNAC-B materialet inte tidigare studerats utifrån en kombination av föreliggande 

variabler. Baslinjeundersökningen har även ett större underlag jämfört med 

återundersökningen 2007-2009. 

 

Det externa bortfallet vilket utgjordes av de individer som inte deltog alls i studien var 39 %. 

Bortfallets storlek var i linje med H70–studien som är en annan stor svensk befolkningsstudie 

som studerat den äldre befolkningen vid liknande tidpunkt (Eiben m.fl., 2004). Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) bör bortfallets eventuella påverkan på resultatet analyseras. Enligt 

Lagergren m.fl. (2004) visar en bortfallsanalys som gjordes av SNAC-B att det var vanligare 

bland de äldsta och sjukaste tillfrågade att inte ställa upp i studien. Detta trots att hembesök 

genomfördes då individerna inte hade möjlighet att komma till forskningscentret. Vidare 

påpekar Lagergren m.fl. att 68 % av kommunens befolkning över 65 år bodde i eget boende. 

Denna siffra är något låg vid jämförelse med föreliggande studie där 94 % av populationen 

över 65 år bodde i eget boende. Antagandet görs därför att det även var vanligare bland 

individer i särskilt boende att inte delta i studien. Enligt Ejlertsson (2003) kan ett större 

bortfall försvåra tolkningen av resultatet och medföra en risk för minskad representativitet. 

Det kan därför diskuteras om resultatet är fullständigt representativt för den äldsta och 

sjukaste delen av befolkningen samt den del av befolkningen som bor i särskilt boende (a.a.). 

Eftersom föreliggande studies resultat visade att äldre och sjukare individer samt de individer 

som bor i särskilt boende har en högre risk för malnutrition kan bortfallet innebära att risken 

för malnutrition i föreliggande studie är något underskattad. Äldre individer som bor i särskilt 

boende är dock en grupp som redan är mycket välstuderad vad gäller nutritionen och dessa 

studier visar på en högre prevalens av risk för malnutrition hos individer med denna 

boendeform (Carlsson, Gustafson, Eriksson & Håglin, 2009; Christensson m.fl., 2002; 

Saletti, Yifter Lindgren, Johansson & Cederholm, 2000).  

 

Det interna bortfallet, vilket utgjordes av individer som inte fullständigt besvarat alla 

variabler, varierade från 13 % till 23 % beroende på variabel. Bortfallet bland de individer 

som inte besvarat hela MNA formuläret var 13 % (n=179). Även här utgjordes majoriteten av 

äldre individer, 63 % var 81 år eller äldre. Av de 179 individerna hade 49 inte besvarat några 

MNA frågor alls. Ytterligare 40 individer saknade data om överarmens och vadens omkrets. 

Totalt 109 individer saknade ett uträknat BMI. Andra obesvarade frågor gällde 

läkemedelsanvändning, förekomst av trycksår och om individen känt psykisk stress eller haft 

akut sjukdom de senaste tre månaderna. Även de individer som inte svarat på resterande 
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variabler blev ett bortfall. De som inte svarat på hälsofrågorna var generellt fler än de som 

inte svarat på boende frågorna. Bortfallet i boendefrågorna var relativt jämt fördelat över 

åldersgrupperna och mellan könen, medan bortfallet i hälsofrågorna var mestadels i högre 

ålder och kvinnligt kön. 

 

Enligt Ejlertson (2003) ska bortfallet så långt som möjligt minimeras. I ett försök att 

minimera bortfallet kunde ytterligare utdrag från SNAC-B materialet begärts för att se om 

obesvarade frågor kunnat besvaras med hjälp av andra enkäter som förekommer i SNAC-B 

studien t.ex. läkemedelsanvändning och sårförekomst. Bedömningen gjordes dock att detta 

skulle medfört mer arbete än värdet det skulle tillfört studiens resultat.  

 

För att begränsa föreliggande studies storlek valdes medvetet ett fåtal variabler ut som antogs 

samverka med nutritionsstatus. Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör studien begränsas för 

att vara rimlig att genomföra. Variablerna som valdes ut var nutritionsstatus, självupplevd 

hälsa, sjukdomsförekomst, boendeform, boendestatus, ålder och kön. Under studiens gång 

tydliggjordes det att nutritionsstatus påverkas av många fler faktorer som valts att inte 

inkluderas i denna studie. Detta framkom både genom vidare analys av litteraturen samt 

genom en mer detaljerad analys av studiedeltagarnas svar på de enskilda MNA frågorna där 

det t.ex. påvisades att malnutrition var vanligare hos individer med ett högre hjälpberoende 

samt hos de med fler läkemedel.  

 

För att bedöma risk för malnutrition användes MNA formuläret som ingick i SNAC-B 

enkäten (se bilaga 1). Frågorna i formuläret överensstämmer med den svenska versionen av 

MNA daterad 1998. Ordvalet för gradering av näringstillståndet skiljer sig mellan formulären 

då SNAC-B använt risk för malnutrition och malnutrierad och MNA formuläret daterat 1998 

använder risk för underäring och undernärd. I föreliggande studie användes dock undernäring 

synonymt med malnutrition. MNA formuläret daterat 1998 skiljer sig ytterligare från den 

aktuella svenska versionen av formuläret daterat 2006 (Nestlé, 2014b). Skillnaderna 

bedömdes som obetydliga för studiens resultat. 

 

MNA formuläret framhålls som ett tillförlitligt och användbart instrument för att bedöma risk 

för malnutrition hos äldre av både Vellas m.fl., (1999) och Guigoz (2006). Eriksson m.fl. 

(2005) menar att MNA kan användas av friska hemmaboende äldre såväl som av sköra äldre i 

särskilt boende. En sökning i sökmotorn Pubmed där ”Mini Nutritional Assessment” 
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förekommer i titel eller abstrakt gav ett resultat på 676 studier publicerade mellan år 1995-

2014. MNA är alltså ett välkänt instrument som förekommer i många studier. Guigoz, 2006 

och Kaiser m.fl., 2010 menar instämmande att instrumentet har hunnit användas i många 

sammanhang sedan det introducerades och det har visat sig att det har en hög validitet. Dock 

har olika specificitet uppnåtts i användningen av MNA i olika studier, men Guigoz (2006) 

menar att detta är p.g.a. att det inte finns någon ”gold standard” att jämföra med inom 

nutrition. Det finns även andra instrument som uppskattar nutritionsstatus hos äldre t.ex. 

SGA. I en jämförelse mellan SGA och MNA instrumenten menar Christensson, Unosson och 

Ek (2002) att SGA instrumentet är mest användbart i att upptäcka malnutrierade individer, 

medan MNA är mest användbart i att identifiera individer som är i riskzonen och därmed i 

behov av preventiva interventioner. Detta kan uppfattas som att MNA överskattar problemet 

med malnutrition beroende på om instrumentet används i behandlande eller förebyggande 

syfte (a.a.). MNA användes i den föreliggande studien för att klassificera normalnutrierade 

och de med risk för malnutrition för att sedan jämföras med individernas hälsa och boende. 

Malnutrition kan definieras som både ett underskott och ett överskott av energi och 

näringsämnen. Malnutrition i denna studie innebar som nämnts ett bristtillstånd, då MNA inte 

identifierar individer med ohälsosamma överskott av energi. Det kan därför förekomma 

malnutrierade individer med ett överskott av energi och näringsämnen bland de som 

kategoriserades som normalnutrierade i föreliggande studie. 

 

Datainsamlingen bestod av ett fåtal frågor som besvarades av individen själv och som 

möjligtvis lämnat utrymme för subjektiv tolkning t.ex. vad ett fullständigt huvudmål består av 

i fråga E169 ur MNA-formuläret ”äter du ett/två/tre fullständiga huvudmål per dag”. Detta 

kan eventuellt tas upp som en svaghet med den annars objektiva datainsamlingen. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) ska informationen vid kvantitativ ansats inhämtas så objektivt 

som möjligt för att säkra reproducerbarheten. En annan studie (Saletti, Johansson och 

Cederholm, 1999) som använt MNA skapade en egen manual för frågeformuläret med 

exempelvis definitioner för fullständiga huvudmål för att minimera subjektiv tolkning. Nestlé 

(2014a) har sedan SNAC-B baslinjeundersökningen genomförts utvecklat en manual i detta 

syfte som finns tillgänglig på internet. 
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Resultat diskussion 

Resultatet visade att 9 % av den äldre befolkningen hade risk för malnutrition enligt en 

klassifikation med MNA. Dessa 9 % utgjordes av 1 procentenhet malnutrierade och 8 

procentenheter med risk för malnutrition. En liknande studie (Fagerström m.fl., 2011) som 

undersökt samma befolkningsunderlag men som använde BMI för att bedöma risk för 

malnutrition resulterade i 16 % med risk för undernäring. En ofta citerad studie av Thorslund 

m.fl. från 1990, som undersökt äldre mellan 65-80 år i eget boende, visar en prevalens för 

malnutrition på 5 %. Thorslund m.fl. använde en kombination av biokemiska markörer och 

antropometriska mått som indikation på malnutrition i sin studie. Inga andra heltäckande, 

svenska befolkningsstudier som använt MNA har kunnat identifieras. Skillnaden i resultat 

mellan föreliggande och liknande studier kan bero på att olika mätmetoder för risk för 

malnutrition använts. Enligt en studie av Joosten, Venderelst och Pelemans’s (1999) där olika 

mätmetoder för malnutrition jämfördes, kan bristen på ett internationellt accepterat 

mätinstrument för malnutrition ge olika prevalens. I den jämförande studien uppmättes en 

prevalens av malnutrition som varierade mellan 6,5 % och 85 % beroende på om en 

kombination av biokemiska markörer och antropometriska mått eller då enbart 

antropometriska mått använts som mätmetod i samma urval.  

 

Resultatet visade att de individerna med risk för malnutrition hade högre ålder, en sämre 

självupplevd hälsa och en högre förekomst av långvarig sjukdom m.m., bodde oftare 

ensamma samt bodde oftare i särskilt boende jämfört med normalnutrierade individer. Det 

fanns en statistisk signifikant skillnad mellan normalnutrierade och de med risk för 

malnutrition i förhållande till fysisk sjuklighet (p=<0,001) och den självupplevda hälsan 

(p=<0,001). Detta tyder på ett samband mellan nutritionsstatus och självskattad hälsa. Enligt 

Norman m.fl. (2008) leder malnutrition till ohälsa och lidande och är förknippat med 

funktionsnedsättning. Enligt Faxén Irving (2010) är funktionsnedsättning och bakomliggande 

sjukdom orsaker till malnutrition. Oavsett om malnutrition eller sjukdom kommer först i tid 

kvarstår vikten av tidiga interventioner för att förebygga malnutrition och sjukdom.  

 

Resultatet visade även på ett samband mellan nutritionsstatus och boende. Större delen av de 

som hade risk för malnutrition bodde i eget boende (66 %). Detta kan förstås då 95 % av 

populationen bodde i eget boende. Av de individer som bodde i eget boende hade dock endast 

5 % risk för malnutrition. En tidigare svensk studie (Johansson m.fl., 2008) som undersökt 



 

26 

 

individer i eget boende visade en något högre prevalens av risk för malnutrition enligt MNA. 

Johansson m.fl. presenterar en prevalens av risk för malnutrition på 14,5 % hos 579 äldre 

individer i eget boende. Prevalensen baseras dock bara 75 och 80 åringar vilket gör att ålder 

kan vara en anledning till skillnaden i resultatet.  

 

I föreliggande studie framkom att 49 % av de som bodde i särskilt boende hade risk för 

malnutrition enligt MNA. Även här visar andra studier (Saletti m.fl., 2000; Carlsson m.fl., 

2009) på en högre prevalens av malnutrition samt risk för malnutrition enligt MNA jämfört 

med föreliggande studie. Saletti m.fl. (2000) anger en prevalens på 84 % medan Carlsson 

m.fl. (2009) anger en prevalens på 76 %. Anledningen till denna skillnad kan finnas i den 

aktuella studiens bortfall bland de äldsta, sjukaste samt de som bor på särskilt boende då 

denna grupp har en större risk för malnutrition och då gruppen var något underrepresenterad i 

föreliggande studie. Trots en lägre andel med risk för malnutrition jämfört med andra studier, 

påvisar resultatet ändå att individer i särskilt boende är en tydlig riskgrupp där 

förbättringsåtgärder bör fokuseras. En förklarande orsak till varför det fanns en högre risk för 

malnutrition bland de som bodde på särskilt boende kan vara, som resultatet visade, att dessa 

individer hade en högre ålder samt att det fanns en ökad risk för malnutrition med stigande 

ålder. Saletti (2007) menar instämmande att de som beviljats bistånd i form av särskilt 

boende ofta är äldre och sköra med kroniska sjukdomar. Sydner och Fjällström (2005) 

beskriver att sköra äldre individer med ett större hjälpbehov inte ges samma valmöjligheter 

till en individanpassad måltid som friskare äldre. Detta kan vara vidare argument till varför 

risken för malnutrition var större för individer i särskilt boende. Persson (2002) menar 

instämmande att det finns utrymme för förbättringar vad gäller att individanpassa måltider 

inom äldreomsorgen samt att utöka vård- och omsorgspersonalens kunskap om nutritionens 

betydelse.   

 

Bland individerna med risk för malnutrition var större delen (73 %) ensamboende. Risken för 

malnutrition var högre (13 %) hos ensamboende jämfört med sammanboende (4 %). 

Skillnaden var statistisk signifikant (p<0,001). Skillnaden i nutritionsstatus mellan 

ensamboende och sammanboende kan ha flera förklaringar. Enligt Gustafsson och Sidenvall 

(2002) har ensamboende i eget boende sämre matvanor jämfört med sammanboende. Många 

har förlorat meningen med att laga mat i och med att de inte har någon att dela måltiderna 

med och har därför en större tendens till att byta ut tillagad allsidig kost mot enklare 

alternativ. Wikby och Fägerskiöld (2004) påpekar att ensamheten påverkar aptiten negativt då 
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måltiden är av social betydelse för äldre och att valt sällskap kan bidra till en god aptit. Detta 

överensstämmer med föreliggande studies resultat om antagandet görs att de individer som 

bor ensamma även äter ensamma och att de som är sammanboende äter med valt sällskap. 

 

I studien framkom det att männen hade ett generellt bättre resultat än kvinnorna. Männen 

hade bättre självupplevd hälsa jämfört med kvinnor, skillnaden var statistiskt signifikant 

(p=<0,001). Männen hade även en lägre förekomst av långvarig sjukdom jämfört med 

kvinnor, skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,039). Männen bodde oftare i eget boende 

jämfört med kvinnorna, denna skillnad var statistsikt signifikant (p=0,007). En större andel av 

männen än kvinnorna var sammanboende, skillnaden mellan könen var statistiskt signifikant 

(p=<0,001). Även andra studier (von Heideken Wågert m.fl. 2006; Fors, Lennartsson & 

Lundberg, 2008) hittade fördelaktigare förhållanden för män där kvinnor rapporterade fler 

antal diagnoser och sjukdomssymtom (Heideken Wågert m.fl. 2006) samt hade oftare 

rörelsehinder, mer smärta och mer psykisk stress jämfört med männen (Fors m.fl. 2008). 

Dock såg ingen av dessa studier någon skillnad i den självupplevda hälsan mellan könen. 

Ingen förklaring har identifierats till varför kvinnor uppgav fler diagnoser och symtom än 

män parallellt med att de uppgav en likvärdig självupplevd hälsa. Fors m.fl. (2008) förklarar 

att det var fler kvinnor med högre ålder som ingick i studien och att detta påverkade 

skillnaderna mellan könen. SCB (2013) rapporterar att kvinnor har en längre medellivslängd 

än män. Det kan därför spekuleras om kvinnor lever ett längre liv med fler sjukdomar än 

män. Ålder skulle kunna utgöra en orsak till skillnaden mellan könen även i föreliggande 

studie då medelåldern var något högre för kvinnorna (76,9 år) än för männen (75,2 år).   

 

Den självupplevda hälsan hade en tendens till att försämras med stigande ålder. Förutom för 

grupperna med 81 och 90+ åringarna som avvek från denna trend. Även nutritionsstatus 

försämrades med stigande ålder förutom för 90+ åringarna. Nutritionsstatus har som tidigare 

påpekats ett nära samband med en för tidig död (Elmståhl, m.fl.,1997; Söderström, m.fl., 

2014). Dehlin och Rundgren (2000) menar att de äldsta åldersgrupperna utgörs av deltagare 

som överlevt från sin åldersgrupp och att dessa därför kan bestå av friskare individer i 

jämförelse med de yngre åldergrupperna. Detta kan vara orsaken till att 90+ åringarna 

rapporterade en bättre nutritionsstatus och en bättre självupplevd hälsa än yngre 

åldersgrupper. Orsaken kan även finnas i bortfallet då det var vanligare bland de äldsta äldre 

att inte delta i studien. 
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Som nämnts tidigare försämrades den självupplevda hälsan med stigande ålder. Andelen med 

förekomst av långvarig sjukdom m.m. däremot var relativt jämn i alla åldersgrupper. Vid en 

jämförelse av förekomsten av långvarig sjukdom m.m. samt den självupplevda hälsan i de 

olika åldersgrupperna sågs därför tydliga skillnader i de yngre åldersgrupperna (60- 72 år). 

De yngre äldre hade en högre självupplevd hälsa trots relativt hög förekomst av långvarig 

sjukdom m.m. (se figur 3 och 4). Det innebär att den självupplevda hälsan inte behöver vara 

beroende av att individen var fysiskt frisk, i allafall inte i de yngre åldrarna. Detta kan även 

förstås med bakgrund av Socialstyrelsens (2004) påstående att hälsan hos äldre är beroende 

av t.ex. förmågan att klara vardagliga aktiviteter. Med antagandet att de yngre äldre har en 

större förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. En spekulation kan vara att just dessa 

individer upplevde en bättre hälsa trots närvaro av sjukdom beroende av att de hade en högre 

känsla av samanhang, vilket enligt Antonovsky (2005) resulterar i en större motståndskraft 

mot ohälsa. Enligt både Eriksson (2000) och Antonovsky (2005) kan hälsa upplevas trots 

närvaro av fysisk sjuklighet. 

 

Slutsatser 

Studien visade att risken för malnutrition var i allmänhet låg bland den äldre befolkningen 

jämfört med tidigare studier, även inom särskilt boende där prevalensen ofta anges vara 

högst. Trots att prevalensen för risken för malnutrition var låg i allmänhet identifierade 

studien samband mellan malnutrition och ohälsa, samt mellan malnutrition och boendet. I 

studien framkom det att individer med risk för malnutrition hade en sämre självupplevd hälsa, 

hade oftare förekomst av långvarig sjukdom m.m., bodde oftare ensamma samt i särskilt 

boende jämfört med normalnutrierade individer. Med en ökande äldre befolkning ökar vikten 

av förebyggande insatser för att säkerställa ett långt och hälsosamt åldrande. Fynden i studien 

kan utnyttjas då förebyggande insatser för malnutrition planeras. Prevalensen för risk för 

malnutrition hos äldre ger indikation på hur stort problemet är och kan användas vid 

planering och prioritering av sjukvårdsresurser. Sambanden som framkom mellan risk för 

malnutrition och hälsan samt risk för malnutrition och boendet kan användas i syfte att 

förebygga malnutrition hos äldre. Riktande preventiva insatser bör fokusera på individer med 

sämre självupplevd hälsa och med sjukdom. Insatser kan även riktas mot de individer som 

bor ensamma samt de som bor i särskilt boende.  
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Under studiens gång framkom det att det kan finnas många riskfaktorer som kan tänkas ha en 

negativ inverkan på nutritionsstatus och det rekommenderas därför att forskningen inom detta 

område fortsätter. Variablerna bör utökas och utvecklas i vidare studier och andra 

analysmetoder kan användas för att vidare visa på orsakssamband för att bredda kunskapen 

om vilka tidiga riskfaktorer som föreligger innan individen utvecklar en malnutrition. För att 

vidare undersöka förändringar i nutritionsstatus hos äldre över tid rekommenderas att 

upprepade studier genomförs med hjälp av återundersökningarna i SNAC-B som 

genomfördes år 2007-2009 och som pågår för närvarande (2013-2015).  

 

Självständighet  

Båda författarna har varit aktiva och sökt bakgrundsmaterial till arbetets alla delar. 

Författarna har delat lika på ansvaret runt formulering av text, uträkningar, utformning av 

tabeller och beslut kring materialets innehåll. Båda författarna har varit aktivt närvarande då 

alla arbetets delar har bearbetats och skrivits. 
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Bilaga 1 – Mini Nutritional Assessment MNA 

MNA formuläret, hämtat från enkätunderlaget i SNAC-B baseline undersökningen.   
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Bilaga 1, fortsättning. 
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Bilaga 1, fortsättning 

 


