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Physical activity and sleep quality in older persons in a 
community in south east Sweden 
 

ABSTRACT 
Background: The population of the world is getting older and in the year of 2020, 1.2 billion 
people will be 60 years or older. A common health complaint affecting the quality of life in 
elderly persons are sleep difficulties. Physical activity is claimed to improve sleep quality and 
the maintenance of a normal circadian rhythm. Several studies have shown positive effects of 
physical activity on sleep quality, still the evidence of physical activity as sleep-promoter is 
insufficient. Aim: The aim of this study was to investigate associations between physical 
activities and sleep quality in persons ≥60 years of age. Methods: The study had a cross-
sectional design and the study sample consisted of persons ≥60 years. Nine hundred and forty-
five persons were included in the study and the associations between physical activity and 
sleep quality as well as health and physical function were calculated through non-parametric 
statistics. Results: In this study 524 (55.4%) were female. Mean age for females was 74.3 
years (SD10.3) respectively 72.8 years (SD 10.1) for men (p= 0.035), 71.2 % performed 
physical activities regularly and there were no differences between genders. Physical activity 
had the strongest correlations with decreased daytime sleep, younger age (<80 years) and less 
difficulty sleeping due to pain or itch. Conclusion: Regular physical activity had a positive 
association with sleep quality, health and physical function.  

 

Keywords: elderly persons, health, non-parametric tests, physical activity and sleep quality. 
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INLEDNING 
FN har bedömt att redan år 2020 kommer 1,2 miljarder av jordens befolkning att vara 60 år 
eller äldre. Det finns därmed ett ökat behov av att inrikta hälso- och sjukvården mot de 
hälsoproblem som ofta kommer med hög ålder, liksom, med tanke på den stora ökningen i 
antalet av äldre personer, hur hälsoproblem kan förebyggas (Helman, 2005). Ett vanligt 
förekommande hälsoproblem bland äldre är dålig sömnkvalitet (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Det finns studier som visar att över 40 % av den äldre 
befolkningen självskattar sin sömnkvalitet som dålig (Roepke and Ancoli-Israel 2010), men 
det finns även studier som visar på något lägre siffror (Hylen & Ranhoff, 2008). I 
populationen i stort, uppskattas det vara ungefär 10-20% av populationen som anser sig själva 
ha allvarliga sömnproblem (Brown 2006). Motion nämns ofta som en sömnförbättrande 
åtgärd för att förbättra personers sömnkvalitet. Enligt SBU (2010) är dock evidensen 
otillräcklig för att kunna rekommendera motion som ett behandlingsalternativ vid dålig 
sömnkvalitet. Därför behövs ytterligare forskning rörande sambandet mellan motionsvanor 
och sömnkvalitet hos äldre. 

 

BAKGRUND 

Sömn 

Den normala sömnen hos människan består av två olika slag; NREM-sömn (Non-Rapid Eye 
Movement sömn) och REM-sömn (Rapid Eye Movement sömn) (Rama, Cho & Kushida, 
2006). Vidare kan NREM-sömnen indelas i fyra olika stadier, beroende på djup. Stadium 3 
och 4 kallas för djupsömn, eller SWS (Slow Wawe Sleep) – eftersom EEG 
(elektroencefalografi) kurvorna under denna sömn utgörs av stora långsamma deltavågor, 
medan stadium 1 och 2 utgörs av en mer ytlig sömn. REM-sömnen kan i sin tur delas in i två 
olika typer; den toniska och den fasiska. Under den toniska REM-sömnen inträder en atoni 
och hela kroppens skelettmuskulatur slappnar av. Vid den fasiska REM-sömnen förekommer 
de karaktäristiska ögonrörelserna (som givit sömnen dess namn) och fluktuerande blodtryck, 
puls samt oregelbunden andning. Under en nattsömn genomgår en människa fyra till sex 
sömncykler á 90 minuter. En sömncykel består av olika sömnstadier av NREM- och REM-
sömn. Sömncyklerna i början av sömnen domineras av större mängd NREM och framför allt 
djupsömn, medan sömncyklerna på senare delen av sömnen karaktäriseras av längre episoder 
med REM-sömn (Rama, Cho & Kushida, 2006). 

 

Sömnförändringar genom livet 

Sömnen genomgår förändringar genom hela människans liv (Ayalon & Ancoli-Israel, 2006). 
Som nyfödd kräver en människa cirka 16 timmars sömn och saknar dygnsrytm. Vid tre 
månaders ålder börjar en rytm komma där huvuddelen av sömnen förläggs till natten. Under 
hela livet sker förändringar av sömnen, när personer kommer upp i övre medelåldern och där 
över sker också förändringar i sömnmönstret (ibid.). I en sammanställning av tidigare 
forskning framkommer att sömnen hos äldre personer fragmenteras i större utsträckning än 
hos yngre personer (Bliwise, 1993). Äldre personer tillbringar mer tid i sängen men sömnen 
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blir kortare och innehåller mindre mängd djupsömn. Det tar längre tid att somna och ofta 
vaknar den äldre personen tidigare på morgonen. Även uppvaknande under natten och fler 
skiften mellan de olika sömnstadierna har påvisats, denna process ökar med åldern även inom 
gruppen äldre (Ayalon & Ancoli-Israel, 2006; Morin, Mimeault & Gagné, 1999). 

 

Dessa förändringar av sömnens kvalitet är oftast helt normala men kan upplevas av den 
enskilda personen som ett problem eftersom han/hon inte sover på samma sätt som tidigare i 
livet, dessa problem kan även ha konsekvenser för det dagliga livet (Ayalon & Ancoli-Israel, 
2006). I vissa fall blir dessa sömnproblem så pass allvarliga att de räknas som en 
sömnstörning. Med sömnstörning menas i detta arbete att det är ett diagnostiserat sjukligt 
tillstånd, som exempelvis manifest insomni, narkolepsi och sömnapné. Den vanligaste formen 
av sömnstörningar är insomni. Insomni beskrivs som svårighet att somna, att inte få någon 
bibehållen sömn och/eller att inte känna sig utvilad efter sömn. Dessa sömnproblem 
förekommer hos en stor del av befolkningen, men det är först då sömnproblemen pågått länge 
och har inverkan på det dagliga livet som personen kan diagnosticeras med insomni (Schutte-
Rodin, Broch, Buysse, Dorsey & Sateia, 2008).  

 

Sömnkvalitet och hälsorelaterad livskvalitet 
Definitionen av begreppet sömnkvalitet är inte helt klar. Harvey, Stinson, Whitaker, 
Moskovitz och Virk (2008) undersökte i en studie hur personer med och utan insomni 
definierade sömnkvalitet. Gemensamt för båda undersökningsgrupperna var att för en god 
sömnkvalitet önskade de vakna utvilade och återhämtade, känna avsaknad av trötthet vid 
uppvaknandet och att inte känna sig trötta under dagen. De personer som led av insomni 
uppgav något fler faktorer för att definiera sömnkvalitet än vad personer som var tillfreds med 
sin sömn gjorde (ibid.). Sömnkvalitet har dock både relation till hur nattsömnen varit och hur 
individen fungerar och känner sig på dagen. Personer som har försämrad sömnkvalitet har 
både försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Sömnkvalitet har även stor betydelse för 
hälsorelaterad livskvalitet, där försämrad sömn leder till att personer skattar sin livskvalitet 
lägre (Stanley 2005). Tidigare forskning har även visat att det går att använda sömnskattning 
för att förutse depression (Livingstone, Blizard & Mann, 1993). Fagerström och Hellström 
(2011) visar att sömnkvalitet har större inverkan på hälsorelaterad livskvalitet än vad 
sjukdomar i sig har hos äldre personer. Hälsorelaterad livskvalitet avses här som fysiska, 
mentala och sociala dimensioner av hälsa relaterade till de aspekter av livet som är av 
betydelse för en persons hälsostatus (Achat, Kawachi, Levine, Berkey, Coakley & Colditz, 
1998). Försämrad sömnkvalitet leder inte bara till konsekvenser nattetid utan kan dessutom 
resultera i dagtrötthet, som i sin tur kan ha negativ inverkan på sociala aktiviteter (Krishnan & 
Hawranik, 2008). Försämrad sömnkvalitet är särskilt problematiskt hos äldre personer då det 
visat sig medföra ökad fallrisk, kognitiv nedsättning, dålig fysisk funktion och mortalitet 
(Roepke & Ancoli-Israel, 2010).   

 

Behandling vid dålig sömnkvalitet 
Läkemedel är idag den vanligaste behandlingsformen vid försämrad sömnkvalitet, då dessa 
visat goda behandlingsresultat. Ett problem då sömnläkemedel ges till äldre är att äldre 
personer i större utsträckning än unga personer drabbas av bieffekter av sömnläkemedlen. 
Detta beror på större känslighet för dos och tidpunkt för då läkemedlet ges, ökad känslighet 
för den maximala effekten av sömnläkemedlet samt förlångsammad metabolism och 
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eliminering (Bloom, Ahmed, Alessi, Ancoli-Israel, Buysse & Kryger et al., 2009). Pågår 
dessutom behandling med sömnläkemedel under en längre tid finns risk för tillvänjning och 
utvecklande av beroende (SBU, 2010). De äldre personer som därtill lider av en eller flera 
kroniska sjukdomar har en ytterligare faktor som kan bidra till försämrad sömnkvalitet 
(Ancoli-Israel & Cook, 2005) och en ökad användning av läkemedel generellt (Modig, 2010). 
En svensk studie har visat att över 40% av personer 77 år eller äldre regelbundet använder 
fem eller fler läkemedel, vilket också benämns som polyfarmaci. Polyfarmaci har associerats 
till ökad förekomst av bieffekter, sjukhusvistelser och mortalitet hos äldre (Haider, Johnell, 
Thorslund & Fastbom, 2008), dessutom är interaktionen mellan övriga läkemedel och 
sömnläkemedel ofta okänd (SBU, 2010). Detta har lett till att icke-farmakologiska 
behandlingar av sömnbesvär hos äldre rekommenderas (Krishnan & Hawranik, 2008). Inom 
omvårdnad var Henderson (1970) en tidig förespråkare för att andra behandlingsmetoder än 
läkemedel skulle användas vid sömnproblem. Hon ansåg att det var allmängiltiga behov hos 
patienten som borde styra utformningen av vården. Hennes teori är en beskrivning av de 
behov som styr vården, som hon också menade gällde alla patienter oavsett medicinsk 
diagnos eller behandlingar som ordinerats av läkare. Principen att de mänskliga behoven styr 
vården kan tillämpas både i förebyggande men också i vårdande omvårdnad. Målet som 
sjuksköterskan har är en bättre hälsa hos patienten. Henderson angav fjorton grundläggande 
behov hos människan och ett av dessa är sömn och vila (Henderson, 1970). Sjuksköterskor 
besitter möjligheten att hjälpa patienter på annat sätt än att enbart medicinera. Samtidigt finns 
det rikligt med forskning som ger belägg för positiva effekter av sömnläkemedel (Fetveit, 
2009; Krishnan & Hawranik, 2008). Däremot har studier angående effekterna av icke-
farmakologiska och omvårdnadsorienterade åtgärder för bättre sömn, inte kunnat tillges 
samma styrka. Framför allt kan det förklaras av små studiepopulationer, empiriska studier där 
det varit svårt att kontrollera för andra variabler eller att olika sätt för att skatta förändringar i 
sömnkvalitet har använts (Hellström, Fagerström & Willman, 2010). 

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet påstås ofta som betydelsefull för en god sömn och vidmakthållande av en 
normal dygnsrytm. I en tvärsnittsstudie av Sherill, Kotchou och Quan (1998) framkom att 
dålig sömnkvalitet är hälften så vanliga hos de personer som har regelbundna motionsvanor 
jämfört med icke motionerande. I en studie av Edinger, Morey, Sullivan, Higginbotham, 
Marsh och Dailey et al. (1993) jämfördes sömnen hos äldre personer som utövar aerobics med 
sömnen hos personer som har ingen eller mycket liten fysisk aktivitet. I studien påvisades 
genom objektiva mätningar att insomningstid och antal uppvaknanden efter insomnandet 
minskade. Även mängden ytlig sömn minskade, till förmån för djupsömn under nattens första 
del. Dessutom förekom färre skiften mellan sömnstadier och en högre sömneffektivitet bland 
de äldre som tränade. En senare studie av Freburger, Callahan, Shreffler och Mielenz (2010) 
visade att äldre personer med artros som fick ett 8 veckors program med lättare träning, hade 
färre dagar som de vaknade upp trötta och därtill vaknade personerna i interventionsgruppen 
mer sällan på nätterna, jämfört med personer som inte tränade. Effekten var dock inte 
bestående efter att träningen upphört.  

 

Andra studier (Irwin, Olmstead & Motivala , 2008; King, Oman, Brassington, Bliwise & 
Haskell, 1997; King, Pruitt, Woo, Castro, Ahn & Vitello et al., 2008; Li, Fisher, Harmer, Irbe, 
Tearse & Weimer, 2004) har visat att motion i form av medelintensiv konditionsträning eller 
tai chi hade en positiv inverkan på sömn hos personer i övre medelåldern och äldre. 
Sömnförbättringar konstaterades både genom objektiva och subjektiva mätningar. Studierna 
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påvisade också att fysisk aktivitet medförde en signifikant förbättring av äldre personers 
sömn, genom minskad insomningstid och en minskning av antalet uppvaknanden under natten 
(ibid). Den fysiska aktiviteten erbjöds som en intervention i samtliga av dessa studier, vilken 
testades under en begränsad period. Således är kunskapen om hur äldre personer som 
regelbundet motionerar upplever sin sömnkvalitet, jämfört med äldre som inte regelbundet 
motionerar begränsad och behöver undersökas vidare. Med denna studie avses därför att 
undersöka hur äldre som regelbundet motionerar upplever sin sömnkvalitet i jämförelse med 
äldre personer som inte regelbundet motionerar, i en större population äldre som avser att vara 
representativ för den äldre populationen i en medelstor kommun i Sverige. 

  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan regelbunden motion och 
självuppskattad sömnkvalitet hos personer som är 60 år eller äldre i en kommun i sydöstra 
Sverige. 

 

H0= det finns ingen skillnad i sömnkvaliteten mellan äldre som motionerar regelbundet och 
äldre som inte motionerar regelbundet. 

 

H1= det finns en signifikant skillnad i sömnkvaliteten mellan äldre som motionerar 
regelbundet och äldre som inte motionerar regelbundet. 

 

METOD 

Urval 
Studien är en tvärsnittstudie som inkluderar deltagare (n=945) från den longitudinella studien 
SNAC-B (Swedish National Study on Aging and Care – Blekinge). Personerna som deltar i 
SNAC-B är bosatta i Karlskrona kommun. SNAC-B studien följer en stor grupp äldre 
personer i olika ålderskohorter över tid, som avser att vara representativ för en medelstor 
kommun i Sverige. Avsikten med den longitudinella studien är att beskriva processen av 
åldrande, utifrån olika aspekter.  

 

För att fånga den åldrande processen i SNAC och övergången från arbete till pensionering, 
har ålderskohorter från 60 år inkluderats (Fagerström & Hellström, 2011; Lagergren, 
Fratiglion, Rahm Hallberg, Berglund, Elmståhl & Hagberg et al., 2004). Tio olika 
ålderskohorter från 60 år upp till 96 år valdes ut, med sex års intervall mellan 
ålderskohorterna upp till 78 år och tre års intervall mellan efterföljande ålderskohorter. Ett 
randomiserat urval av deltagare gjordes till de fyra yngsta ålderskohorterna (60, 66, 72 och 78 
år). I de äldre ålderskohorterna (81, 84, 87, 90, 93 och 96 +) inkluderades den totala 
populationen (ibid). 

 

I samband med beräkningarna i denna studie av korrelationer och i regressionsmodellen, 
reducerades antalet ålderskohorter till fyra grupper: den första gruppen utgjordes av 60 och 66 
åringar, den andra gruppen av 72 och 78 åringar, den tredje av 81, 84 och 87 åringar och den 
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fjärde gruppen utgjordes av personer i åldrarna 90, 93 och 96+. Avsikten med reduceringen av 
antalet ålderskohorter var att få ett större antal personer i varje grupp. 

  

Datainsamling 
Data till SNAC-B har insamlats genom strukturerade intervjuer och medicinska 
undersökningar tillsammans med kompletterande enkäter. Detta gjordes på forskningscentrat. 
För de deltagare som inte hade möjlighet att komma till forskningscentrat, genomfördes 
intervjuer och undersökningar i personens egna hem (Fagerström & Hellström, 2011). År 
2001-2003 tillfrågades 2312 personer över 60 år att vara med i SNAC- B varav dessa var 
1402 personer med i studien. 2004-2007 återundersöktes personerna som var över 81 år. 
2007-2009 tillfrågades nya personer i åldersgrupperna 60 åringar och 81 åringar, här blev 397 
personer tillfrågade varav 249 personer var med i återundersökning. Av personerna som varit 
med från början var 696 personer med i återundersökningen. 85 personer i 
återundersökningen var anhörigenkäter. Anhörigenkäter innebär att respondenten själv inte 
kunnat besvara enkäten utan anhörig har gjort det i respondentens ställe. Därför är dessa 
enkäter också särskilt utformade och innehåller inte lika många frågor som annars. Alla frågor 
som ingår i denna studie, ingår inte i anhörigenkäterna och därför har valts att exkludera alla 
anhörigenkäter (Bilaga 1). 

 

Instrument och frågor 
Data som använts i denna studie är hämtat från återundersökningen som utfördes 2007-2009. 
För studien har variabler rörande demografisk data, motion och sömn använts (Bilaga 2). För 
att bedöma sömnen hos respondenterna har The Sleep Disturbance Scale använts, samt 
ytterligare två frågor om användande av sömntabletter och antal timmar nattsömn under ett 
typiskt dygn (Bilaga 2). Då läkemedel är den vanligaste behandlingsformen av sömnproblem 
(Bloom et al., 2009, SBU, 2010) har det i denna studie valts att redovisa konsumtion av 
sömnläkemedel i undersökningsgruppen, som deskriptiv data, eftersom konsumtion av 
sömntabletter kan påverka hur personer upplever sin sömnkvalitet. The Sleep Disturbance 
Scale är en subskala som ingår i The Comprehensive Assessment and Referral Evaluation 
interview schedule. Sömnskalan har tidigare validerats (Teresi, Golden & Gurland, 1984) och 
använts i en studie av en äldre population (Livingstone et al., 1993). I skalan ingår 8 frågor 
om sömnkvalitet och har svarsalternativen ja/nej (Bilaga 2).  

 

Två frågor hämtades från SNAC-B studien rörande lätt motion och intensiv motion har 
använts för att beskriva om personernas motionsvanor. Dessa två variabler har i denna studie 
sammanförts till en ny variabel som endast beskriver hur ofta personerna motionerar och inte 
hur intensivt. Högst frekvens av motionstillfällen har registrerats oberoende av om det var lätt 
eller intensiv motion. Alla personer som på någon av frågorna om lätt motion eller intensiv 
motion angivit att de tränar mer än en gång i veckan har klassats som regelbundet 
motionerande. Personer som har bortfall på den ena frågan och på den andra frågan svarat att 
de motionerar mer sällan än en gång i veckan har registrerats som bortfall. Det totala 
bortfallet på variabeln var 33 personer. De som enbart svarat på en av de två frågorna och där 
svarat att de motionerar mer än en gång i veckan, har registrerats som regelbundet 
motionerande. 
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En fråga om global hälsa hämtades från Short-Form Health Survey-12 (SF-12)(Ware, 
Kosisnski & Keller, 1996), vilket är ett instrument med tolv frågor som mäter hälsorelaterad 
livskvalitet. Frågan har fem svarsalternativ där respondenten kan beskriva sin hälsa som dålig, 
någorlunda, god, mycket god eller utmärkt. Frågan om rörlighet (går utan svårighet, går med 
svårighet, är sängliggande) hämtades från EQ 5D (Rabin & de Charro, 2001) som också det är 
ett instrument för hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Dataanalys  
Analys av data gjordes med hjälp av SPSS 18.0 (SPSS Inc Chicago, IL.). Beskrivande 
statistik användes vid frekvensberäkningar av urvalet och presenteras i tabeller och löpande 
text i resultatdelen.  

 

Gruppjämförelser har genomförts med icke-parametriska analysmetoder i detta fall av Chi-2 
test av data på nominal nivå och Mann-Whitney u-test av data på ordinal (Altman, 1999). Om 
förhållandet mellan två kategoriska variabler ska undersökas kan chi2-test användas. 
Variablerna skall endast vara av kategorisk karaktär, dvs. variabeln kan endast anta ett visst 
antal värden (Bring & Taube, 2006). Testet jämför de observerade antal fall som förekommer 
inom respektive kategori med de värden som hade förväntats om det inte fanns något 
samband mellan de variabler som undersöks. Om båda variablerna endast har två 
svarsalternativ vardera bör Yates continuity correction användas, då det finns en risk att Chi2-
värdet annars blir lite för stort. Genom att istället använda Yates continuity correction 
minskas risken för detta bias (Altman, 1999). 

 

Mann-Withney U-test används då skillnaden i en kontinuerlig variabel mellan två oberoende 
grupper (kategorisk variabel) ska undersökas. Metoden jämför medianvärdena mellan de olika 
grupperna. De numeriska värdena på variabeln omvandlas till en rangordning av värdenas 
storlek. U-testen jämför sedan om rangen mellan de olika grupperna skiljer sig åt signifikant. 
Mann-Withney U-test är det icke-parametriska alternativet till t-testet (Pallant, 2007).  

 

Sambandsanalyser gjordes genom korrelationer (Spermans rho, rs) och Multipel logistisk 
regression, eftersom utfallsvariabeln är av icke parametrisk karaktär (Altman, 1999). I steg ett 
undersöktes korrelationer mellan de oberoende variablerna och regelbunden motion. De 
variabler som var associerade med regelbunden motion (rs ± 0.003 - 0.179) i Spearman’s rho 
inkluderades i den Logistiska regressionsanalysen. I steg två fördes samtliga variabler som 
var associerade med regelbunden motion in i regressionen. Den Multipla logistiska 
regressionsanalysen gjordes baklänges (Backward:LR), där de variabler med svagast 
förklaringsgrad plockas bort stegvis. Den fråga som besvaras genom en regressionsanalys är 
med hur stor sannolikhet, eller vilka oddsen är för att ett visst utfall förekommer i en viss 
grupp av människor i relation till ett referensvärde/grupp. Detta anges som odds ratio (OR). 
Oddskvoten innebär en jämförelse mellan grupper. I föreliggande studie har sannolikheten för 
att ha en god sömnkvalitet beräknats mellan grupperna av icke regelbundet motionerande 
personer och regelbundet motionerande personer. Även sannolikheten för att tillhöra en viss 
åldersgrupp har undersökts. Detta gjordes genom att sätta åldersgruppen 90 år eller äldre som 
referensgrupp och sedan jämföra sannolikheten för att vara regelbundet motionerande och 60 
eller 66 år, 72 och 78 år respektive 81,84 och 87 år. Skälet för att den allra äldsta gruppen 
sattes som referensgrupp var att denna åldersgrupp förväntades ha störst andel icke 
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regelbundet motionerande personer. Förutom OR presenteras konfidensintervall (CI) . Ett 
konfidensintervall är ett spridningsmått som anger med 95 % säkerhet att OR-värdet ligger 
mellan de två angivna värdena. Ju smalare konfidensintervallet är, desto större är precisionen 
med vilken OR-värdet har angetts. För att kontrollera hur väl en regressionsmodell passar data 
som ingår, görs oftast ett så kallat goodness-of-fit test. I denna studie har goodness-of-fit för 
regressionsmodellen testats genom Hosmer och Lemeshow, vilket antog ett värde på 0,616. 
Värden över 0,05 indikerar god passform. I den Multipla logistiska regressionsanalysen 
ingick totalt 766 personer i beräkningen. Personer som inte ingick i modellen var de som hade 
bortfall på en eller flera av de frågor som ingick i modellen.  

 

Signifikansnivån för p-värdet i Chi2, Mann-Withney U-test och Multipla logistiska 
regressionen har satts till 0,05, vilket kan anses som standard vid medicinsk och 
omvårdnadsforskning. (Altman, 1999; Bring & Taube, 2006). 

 

Etiska överväganden 
Den lokala etikprövningsnämnden i Lund (LU 605-00, LU 744-00) har godkänt SNAC-B och 
skriftligt och muntligt godkännande har samlats in från alla deltagare. Detta är förenligt med 
svensk lag (2003:460, 16-17 §§) som kräver att det finns ett informerat samtycke till att delta i 
en forskningsstudie. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande. Insamlade 
uppgifter om deltagarna behandlas konfidentiellt och beskrivs på gruppnivå, vilket medför att 
inte någon enskild individ kan identifieras. 

  

RESULTAT 
Av de 945 personer som ingick i studien var 524 (55,4 %) kvinnor. Medelåldern för kvinnor 
var 74,3 år (SD10,3) respektive 72,8 år (SD 10,1) för män, med en signifikans på p= 0,035 
(Tabell 1). Majoriteten av urvalet var regelbundet motionerande (n= 673) och det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan könen avseende motion (p= 0,774) (Tabell 1). 

 

Jämförelser mellan könen 
I sex av nio självskattningsfrågor om sömnkvalitet skattar kvinnorna signifikant lägre 
sömnkvalitet än männen (Tabell 1). Ingen skillnad påträffades avseende om personerna 
känner sig trötta under dagen och behöver sova mer än två timmar och vaknar tidigt (p=0,91). 
Det var signifikant skillnad i medelvärdet för antal timmars nattsömn mellan kvinnor och män 
(p=0,048) (Tabell 1). 75 % av männen respektive 68,3 % av kvinnorna rapporterade att de 
kunde gå utan svårigheter, medan 24,5 % av männen respektive 31,1 % av kvinnorna gick 
med svårighet. Totalt sågs inga signifikanta skillnader mellan könen gällande rörligheten 
(p=0,082) (Tabell 1). 59,8 % av kvinnorna skattade sin hälsa som god, mycket god eller 
utmärkt. 68,3 % av männen skattade sin hälsa god, mycket god eller utmärkt. 
Signifikansnivån mellan män och kvinnor i självskattad hälsa var inte signifikant (p=0,052) 
(Tabell 1).   

 
 



 
 

8 
 

 
 
Tabell 1. Beskrivning studiedeltagare med avseende på kön (n=945) 

 Man (n=421) Kvinna (n=524) P-värde Bortfall (n) 

Medelålder (SD) 
 

72,8 (SD 10,1) 74,3 (SD 10,3) 0,0352  

Svårighet att somna 
 

74 (17,9%) 188 (36,5%) <0,0011 17 

Tar eller är beroende av medicin 
för att kunna somna 
 

51 (12,3%) 103 (19,9%) 0,0021 12 

Vaknar under natten 
 

325 (77,9%) 446 (86,4%) 0,0011 12 

Svårigheter att somna/förbli 
sovande på grund av 
sinnesstämning eller spänning 
 

71 (17,3%) 165 (32,7%) <0,0011 30 

Svårigheter att sova på grund av 
smärtor eller klåda 
 

54 (13,0%) 111 (21,8%) 0,0011 21 

Oförmögen att somna om efter att 
ha vaknat på natten 
 

45 (10,9%) 112 (21,8%) <0,0011 17 

Vaknar Du tidigt 
 

236 (57,0%) 308 (60,2%) 0,3671 19 

Känner Du dig trött och sover mer 
än två timmar under dagen? 
 

33 (8,0%) 39 (7,6%) 0,9101 17 

Antal timmars nattsömn i 
medelvärde (SD) 

6,92 (1,21) 6,74 (1,33) 0,0482 119 
 

Använder sömntabletter 
         Aldrig 

       Någon gång/månad 
Flera ggr/månad 

Någon gång/vecka 
Varje natt 

 
339  
35  
3 
8 
31 

 
367 
48 
9 
34 
61 

>0,0013 10 

 
 

    

Rörelseförmåga 
Går utan svårighet 

Går med viss svårighet 
Är sängliggande 

 
312 
102 
2 

 
354 
161 
3 

0,0823 11 

Skattning av hälsa 
Dålig 

Någorlunda 
God 

Mycket god 
Utmärkt 

 
16 
115 
129 
97 
57 

 
24 
183 
152 
109 
48 

0,0523 15 

1För p-värde har chi2 - test använts med Yates Correction     
2 För p-värde har Mann-Whitneys U-test använts. 
3För p-värde har Pearsons chi2 – test använts. 
 

Konsumtion av sömntabletter 
Femhundranitton kvinnor och 416 män besvarade frågan om användning av sömntabletter. 
Utav de personer som besvarade frågan använde 11,8 % av kvinnorna sömntabletter varje natt 
jämfört med 7,5 % för männen. Av kvinnorna var det 8,4 % som använde sömntabletter 
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ganska ofta (flera gånger i månaden till någon gång per vecka) jämfört med 9,2 % av männen. 
Skillnaden i konsumtion av sömntabletter mellan män och kvinnor var signifikant (p<0,001) 
(Tabell 1). Majoriteten av studiepopulationen (75,5 %) använde dock inte sömntabletter alls. 
Bland personer som var regelbundet motionerande som inte använde sömntabletter var siffra 
något högre, 78,4 %, däremot var andelen som aldrig använde sömntabletter endast 68,5 % i 
gruppen av icke regelbundet motionerande personer. Av de som använde sömntabletter varje 
natt återfanns 15,1 % i gruppen som inte motionerade regelbundet. Korresponderande siffra 
för de regelbundet motionerande personerna var 7,6 %. Konsumtionen av sömntabletter hos 
personer som regelbundet motionerande var signifikant lägre än hos personer som inte 
regelbundet motionerande (p=0,006) (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Beskrivning studiedeltagare med avseende på motionsvanor.  

 Regelbunden motion Ej regelbunden motion p-värde Bortfall (n)  
Svårighet att somna 169 (25,4%) 83 (35,0%) 0,0061 42 

 
 

Tar eller är beroende av medicin 
för att kunna somna 

94 (14,1%) 52 (21,8%) 0,0071 38 
 

 

Vaken under natten 546 (81,8%) 200 (84,0%) 0,5111 38 
 

 

Svårigheter att somna/förbli 
sovande på grund av 
sinnesstämning eller spänning 
 

163 (24,6%) 68 (29,7%) 0,1551 53 
 

 

Svårigheter att sova på grund av 
smärtor eller klåda 

105 (15,9%) 55 (23,7%) 0,0091 46 
 

 

Oförmögen att somna om efter att 
ha vaknat på natten 
 

109 (16,3%) 44 (18,7%) 0,4681 42  

Vaknar tidigt 
 

392 (58,9%) 138 (59,2%) 0,9641 43  

Trött och sover mer än två 
timmar under dagen 
 

26 (3,9%) 41 (17,6%) <0,0011 41  

Antal timmars nattsömn i 
medelvärde (SD) 
 

6,82 (1,206) 6,80 (1,476) 0,9472 142 
 

 

Använder sömntabletter 
         Aldrig 

       Någon gång/månad 
Flera ggr/månad 

Någon gång/vecka 
                                   Varje natt 

 
527 
58 
7 
29 
51 

 
163 
23 
5 
11 
36 

0,0063 35  

 
 

     

Rörelseförmåga 
Går utan svårighet 

Går med viss svårighet 
                        Är sängliggande 

 
533 
136 
0 
 

 
120 
113 
4 

<0,0013 39  

Skattning av hälsa 
Dålig 

Någorlunda 
God 

Mycket god 
                                      Utmärkt 

 
12 
189 
205 
171 
88 

 
27 
90 
74 
32 
16 

<0,0013 41  

1 För p-värdet har Yates Correctuion for continuity använts vilket kompenserar för överestimering av chi2-värde.  
2 För p-värde har Mann-Whitneys U-test använts. 
3 För p-värde har Pearsons chi2-test använts 
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Regelbunden motion 
Äldre personer som regelbundet motionerade hade signifikant mindre svårighet att somna, 
använde eller var mindre beroende av medicin för att kunna somna, hade mindre svårigheter 
att sova på grund av smärtor eller klåda och/eller var mindre trötta och sov mer sällan två 
timmar under dagen (Tabell 2). Signifikanta skillnader fanns mellan de personerna som 
motionerade regelbundet och de personer som inte motionerade regelbundet avseende på 
rörlighet och självskattad hälsa (p<0,001). Personer som inte motionerade regelbundet hade i 
större utsträckning svårare för att gå (41,5 % versus 20,2 %). Fem personer i 
studiepopulationen uppgav sig vara sängliggande varav fyra återfanns i den icke regelbundet 
motionerande gruppen och en person hade inte besvarat motionsfrågorna (Tabell 2). Personer 
som motionerade regelbundet skattade sin hälsa som god, mycket god eller utmärkt i större 
utsträckning än icke regelbundet motionerande (69,7 % versus 51,1 %). Personer som ansåg 
sitt hälsotillstånd vara dåligt var 1,8 % bland de som motionerade regelbundet jämfört med 
11,3 % hos de som inte motionerade regelbundet (Tabell 2). 

 

Tabell 3. Logistisk regressionsanalys (backward: LR) för regelbunden motion, sömnkvalitet 
och ålder (n=766). 

 OR 95% CI för OR p 
Svårigheter att sova på grund av smärtor eller 
klåda 

1,56 1,03-2,36 0,034 

Känner sig trött och sover mer än två timmar 
under dagen 

5,19 2,82-9,57 0,000 

Ålder    0,001 
Ålder 60 och 661 2,47 1,36-4,51 0,003 
Ålder 72 och 781 3,19 3,19-1,72 0,000 

Ålder 81, 84 och 871 1,78 0,94-3,35 0,075 
Notering: Hosmer och Lemeshow´s goodness-of-fit p-värde var 0,616 i modellen. Variabler som användes i modellen var ålder, regelbundet 
motionerande, svårighet att somna, tar eller är beroende av medicin för att kunna somna, vaken under natten, svårigheter att somna/förbli 
sovande på grund av sinnesstämning eller spänning, svårigheter att sova på grund av smärtor eller klåda, oförmögen att somna om efter att ha 
vaknat på natten, vaknar tidigt, trött och sover mer än två timmar under dagen och använder sömntabletter. 1 jämförelse mellan 
ålderskohorterna med 90, 93 och 96+ som referens. 

 
För att undersöka på vilket sätt sömn hade ett samband med regelbunden motion när analysen 
var justerad för ålder och kön gjordes en regressionsanalys. Analysen innehöll nio steg och av 
de tio inkluderade variablerna återstod tre variabler i den slutgiltiga modellen; svårighet att 
sova på grund av smärta eller klåda, dagtrötthet med över två timmars sömn under dagen samt 
ålder. Ålder föll ut som en faktor av betydelse, vilket innebär att personens ålder var 
avgörande för om personen motionerade regelbundet. Personer i åldrarna 60-78 år som 
regelbundet motionerade var signifikant fler än personer som var över 81år och som 
motionerade regelbundet . Svårigheter att sova på grund av smärtor eller klåda och att känna 
sig trött och sova mer än två timmar under dagen föll också ut som signifikant. Äldre personer 
som motionerade regelbundet hade 1,56 gånger så stor sannolikhet att inte ha svårigheter att 
sova på grund av smärtor eller klåda jämfört med personer som inte motionerade regelbundet. 
Dessutom hade personerna som motionerade regelbundet 5,19 gånger så stor sannolikhet att 
inte känna sig trötta och behöva sova mer än två timmar dagtid jämfört med icke regelbundet 
motionerande. 
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Sammanfattningsvis kan noll hypotesen dvs. det finns ingen skillnad i sömnkvaliteten mellan 
äldre som motionerar regelbundet och äldre som inte motionerar regelbundet, förkastas. 
Resultatet visade signifikanta skillnader i fyra av nio (Tabell 2) självskattade frågor om 
sömnkvalitet, mellan de personer som motionerade regelbundet och personer som inte 
motionerade regelbundet. Även antalet personer som använde sömntabletter varje natt var 
lägre hos de som motionerade regelbundet. Dessutom hade personer som motionerade 
regelbundet större benägenhet att aldrig använda sömntabletter, vilket styrker att H0 kan 
förkastas. Vid den Multipla logistiska regressionsanalysen visade två variabler (Tabell 3) en 
signifikant skillnad mellan personer som motionerade regelbundet och personer som inte 
motionerade regelbundet. Därför accepteras mothypotesen (H1) dvs. det finns en signifikant 
skillnad i sömnkvaliteten mellan äldre som regelbundet motionerar och äldre som inte 
regelbundet motionerar utifrån framkomna resultat. 

 

DISKUSION 

Resultatdiskussion 
I denna studie framkom att regelbunden motion har ett samband med sömnkvalitet, 
rörelseförmåga och hälsa. Ett positivt samband mellan regelbunden motion och sömnkvalitet 
verifierades både genom beskrivande och jämförande statistik samt med den Multipla 
logistiska regressionsanalysen. De aspekter som visade sig mest signifikanta var; att 
regelbunden motion hade starkt samband med minskad dagtrötthet och att personer som 
motionerade regelbundet inte behövde sova mer än två timmar dagtid i samma utsträckning 
som de personer som inte motionerade regelbundet. Dessutom framkom att de allra äldsta 
personerna, från 80 år och över, inte motionerade regelbundet i samma omfattning som yngre 
äldre (60-78år).  

 

I studien valdes att lägga samman både personer som motionerar lätt och de som motionerar 
mer intensivt i samma grupp. Det kan diskuteras om detta inverkar på studiens utfall och om 
dessa grupper hellre skulle ha redovisats var för sig. Å andra sidan visar Meisner, Dogra, 
Logan, Baker och Weir (2010) att intensiteten av motionen hos personer 60 år och äldre är 
underordnat om personen inte motionerar alls eller är regelbundet motionerande, för 
sömnkvaliteten. Gränsen för att klassas som regelbundet motionerande i föreliggande studie 
sattes vid om personen motionerade flera gånger per vecka eller dagligen. Foley, Ancoli-
Israel, Britz och Walsh (2004) visade att redan då personer motionerade minst en gång per 
vecka rapporterade de sömnproblem i mindre utsträckning än vad personer som inte 
motionerade regelbundet gjorde. Då en något högre gräns (minst flera gånger i veckan) 
användes i denna studie innebär denna att ytterligare säkerhet kan sättas till resultatet av 
föreliggande studie.  

 

Hälsoproblem som exempelvis svårt med rörlighet kan innebära att den äldre har svårare att 
motionera. Resultatet i denna studie visade att äldre som regelbundet motionerade hade 
mindre svårt med rörlighet och behövde inte hjälpmedel i samma utsträckning som de icke-
regelbundet motionerande. I en review av Gordon och Gladman (2010) där sömn hos personer 
på äldreboenden har undersökts, framkommer att positiva effekter på sömnkvalitet kan 
uppnås även vid låg-intensiv motion, som inte kräver så stor ansträngning. Personer som har 
problem med rörligheten kan därmed ha förmågan att utöva lättare gymnastik, vilken kan 
utföras sittande och därigenom bibehålla en viss fysisk aktivitetsnivå. Det är möjligt att det 
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kan ha funnits personer i gruppen som inte motionerade regelbundet som kunde ha blivit 
hjälpta till en regelbunden motion genom anpassade aktiviteter, men att detta inte erbjudits. 
En annan tänkbar förklaring till att de personer som inte motionerade regelbundet hade sämre 
rörlighet kan vara formuleringen av enkätfrågan (Bilaga 2). De aktiviteter som exemplifieras i 
formuläret kräver viss rörelseförmåga. Det kan ha inneburit att personer som utför lättare 
former av gymnastik inte identifierat sig som personer med regelbunden motion. 

 

Samband mellan regelbunden motion och sömnkvalitet samt samband mellan regelbunden 
motion och upplevd hälsa har påvisats i denna studie. De personer som regelbundet 
motionerade skattade sin globala hälsa högre på SF-12 än de icke-regelbundet motionerande. 
Därtill framkom i denna studie att en större andel av de regelbundet motionerande personerna 
hade bättre fysisk funktion än de som inte motionerade regelbundet. Positiva effekter av 
motion som rapporterats av Meisner et al. (2010) var en mindre grad av sjukdom eller nedsatt 
prestationsförmåga tillföljd av sjukdom, bättre kognitivt status och bättre fysisk funktion samt 
ökat socialt engagemang, vilket kan likställas med en högre hälsorelaterad livskvalitet (Achat 
et al., 1998) hos motionärerna. En studie (Ohayon, Zulley, Guilleminault, Smirne & Priest, 
2009) över den generella populationen i tre europeiska länder, beskrivande relationen mellan 
aktiviteter dagtid och sömnkvalitet (dagtrötthet, insomningstid, antal uppvaknanden under 
sömnen och att inte känna sig utvilad av sömnen) visade att inaktivitet, missbelåtenhet över 
det sociala livet samt fysiska och psykiska sjukdomar var de starkaste prediktorerna för 
sömnproblem (ibid). Sambandet mellan regelbunden motion, sömnkvalitet och hälsorelaterad 
livskvalitet är komplicerat och har bara till viss del kunnat beskrivas i denna studie. Det som 
framkommit är att det finns samband mellan god rörlighet, god eller utmärkt hälsa samt bättre 
sömnkvalitet och regelbunden motion. 

 

Av de regelbundet motionerande var det signifikant färre personer som kände sig trött dagtid. 
Oberoende av personens ålder eller kön fanns det ett samband mellan dagtrötthet och om 
personen inte motionerade regelbundet. Detta fynd stöds av Chasens, Sereika, Weaver och 
Umlauf (2007), som i sin studie visar att det går att förutsäga om personer har problem med 
dagtrötthet genom att undersöka deras motionsvanor. Även i en studie av de Castro Toledo 
Guimaraes, Bizari Coin de Carvalho, Yanaguibashi och Fernandes do Prado (2007) avseende 
fysiskt aktiva och inaktiva kvinnor över 60 år, framkom att de fysiskt aktiva kvinnorna i 
genomsnitt sov två timmar och 43 minuter mindre dagtid per månad jämfört med kvinnorna 
som inte var aktiva. Ohayon et al. (2009) visar däremot i sin studie att åldern hos personen 
spelar roll för behovet av att sova dagtid.  
 

I denna studie framkom att det fanns en brytpunkt vid åldern 80 år eller äldre. Efter 80 års 
ålder motionerade inte studiepopulationen regelbundet i samma omfattning som tidigare. I 
Chasens et al. (2007) framkommer att motionsvanorna är oberoende av ålder, dock har de 
tittat på en något yngre population (55-84 år). Cotter och Lachman (2010) menar att 
hälsoproblem, avsaknad av träningspartner, svårigheter med transportmedel, bristande 
ekonomiska möjligheter, ogästvänligt väder, otrygghet och rädsla att skada sig kan bidra till 
minskad motion hos de allra äldsta. Vidare visar Cotter och Lachman (2010) att social status 
och utbildningsnivå är avgörande för om personer bibehåller sin fysiska aktivitet även när de 
blir äldre. Om likheter fanns i undersökningsgruppen för denna studie är okänt, då variabler 
beskrivande ekonomi för respondenten eller sociala relationer inte använts. Skäl för låg grad 
eller ingen grad av regelbunden motion har heller inte efterfrågats. Studien av Cotter och 
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Lachman (2010) kan till viss del bidra med tänkbara orsaker till brytpunkten i 
motionsmönstret hos personer 80 år eller äldre i föreliggande studie.  

 

Metoddiskussion 
Den interna validiteten, styrks av att det är en validerad sömnskattningsskala som använts. 
Skalan har använts i äldre populationer både i dess original form, men också i svensk 
översättning i SNAC sedan 2001. Studiepopulationen för denna studie är hämtad från den 
longitudinella studien SNAC-B. Sedan SNAC-B startades har deltagare försvunnit och nya 
har rekryterats, men nyrekryteringen har endast gjorts i åldersgrupperna 60 år och 81 år. Detta 
gör att sammansättningen av studiepopulationen kan ha förändrats något sedan 2001. Det som 
trots allt talar för att det är en representativ studiepopulation för en medelstor kommun är att 
deltagarantalet är stort (n=945) (Bilaga 2), vilket minskar risken för att någon avvikande 
karaktäristika skulle vara överrepresenterad hos deltagarna (Polit & Beck, 2008). Dock kan 
det ha förekommit ett selektivt bortfall, dvs. att fler av de allra äldsta inte orkat medverka i 
studien, vilket i så fall medfört ett större bortfall bland de äldsta. Ett selektivt bortfall kan 
medföra så kallat urvals bias, där något segment av populationen är över- eller 
underrepresenterat. Utgångspunkten är att det finns en variation i befolkningen, vilket det ofta 
finns i attitydfrågor (till exempel frågor om hälsa, livskvalitet eller sömnkvalitet). Om ett 
urvals bias föreligger har detta konsekvenser för generaliserbarheten av resultaten (ibid.). Det 
förekom ett internt bortfall för en del av variablerna, denna översteg dock inte 12 % där det 
var som störst, vilket innebär att samtliga variabler har besvarats av majoriteten av personerna 
som deltog. Intentionen var att urvalet i SNAC-B skulle spegla befolkningen i en medelstor 
kommun i Sverige, vad gäller kön och ålder. Det bör inte ha någon betydelse i valda variabler, 
att vara från Blekinge jämfört med att komma från någon annan medelstor kommun i Sverige. 
Resultatet av denna studie kan därför förväntas vara generaliserbart till äldre personer i 
Sverige, med undantag för de allra äldsta och sjukaste, då de inte har orkat genomföra studien.  

 

En fördel med de utvalda variablerna är att samtliga ingår i SNAC, som är en omfattande och 
nationell studie, vilket innebär att variablerna förekommer i många studier och är beprövade. 
Samtidigt kan kritik riktas mot att flera av frågorna som använts i denna studie och som är 
hämtade från SNAC formuläret, frågar efter flera olika saker i samma fråga. Ett viktigt 
element då frågeformulär konstrueras är att ställa tydliga frågor som endast söker svar på en 
fråga. Det är inte helt ovanligt med så kallade ”dubbel-mynnade” frågor, då två eller flera 
frågor ställs samtidigt och dessutom kan besvaras olika (Streiner & Norman, 2008). Det blir 
därför svårt att bedöma vad respondenterna de facto har besvarat. Som ett exempel på denna 
tvetydighet kan nämnas frågan: Har Du svårigheter att somna/förbli sovande på grund av 
sinnestämning eller spänning? (Bilaga 2). Detta kan också innebära ett bortfall på frågorna, 
då respondenten inte anser sig uppfylla samtliga delar som efterfrågas, exempelvis som i 
frågan: Känner Du dig trött och sover mer än två timmar under dagen? (Bilaga 2). 
Konsekvensen av dubbla frågor blir att det är svårt att bedöma hur det verkligen förhåller sig 
med de aspekter som efterfrågats (Streiner & Norman, 2008). I föreliggande studie föll frågan 
”Känner du dig trött och sover mer än två timmar under dagen” ut som signifikant i den 
Multipla regressions analysen. Med beaktande av frågans formulering kan det vara så att 
ytterligare personer som var trötta och behövde sova dagtid inte svarat jakande på frågan. Det 
skulle i så fall kunna innebära att OR för denna fråga kan vara ännu högre än vad som 
framkommit i denna studie. 
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Denna studie har visat på samband mellan sömnkvalitet och regelbunden motion. Däremot 
kan inga slutsatser dras om kausaliteten i detta förhållande. Det går inte att säga om 
sömnkvaliteten blir bättre av regelbunden motion eller om en god sömnkvalitet är en 
förutsättning för att en person ska kunna vara regelbundet motionerande. Detta ligger utanför 
denna studies syfte och framtida studier får undersöka hur detta samband ser ut.  

 

För en mer heltäckande bild av om upplevd sömnkvalitet och regelbunden motion hade det 
varit nödvändigt att ta med fler variabler i beräkningarna. Samband mellan utbildningsnivå, 
socioekonomisk status som exempel har inte funnits med i studien som tänkbara samband 
med regelbunden motion och sömnkvalitet. I framtida studier borde sambanden mellan dessa 
variabler undersökas ytterligare.  

 

Konklusion 
Regelbunden motion hade ett positivt samband med upplevelse av sömnkvalitet, hälsa och 
rörlighet. Personer som inte regelbundet motionerade upplevde i större utsträckning sämre 
sömnkvalitet, dålig hälsa och svårigheter med rörlighet. Betydelsen av intensiteten i motionen 
för sömnkvalitet har inte undersökts i denna studie, däremot visade resultatet att sömnkvalitet, 
hälsa och rörlighet var avhängiga regelbundenheten i motionen. Genom en förbättrad 
sömnkvalitet skulle även positiva förändringar i upplevd hälsa kunna nås. I mötet med en 
person som har problem med dålig sömnkvalitet kan ett sätt att hjälpa personen vara att 
initiera regelbundet motionerande så långt det är möjligt. Genom att informera om de positiva 
effekterna som regelbunden motion har på sömnkvalitet kan personer motiveras att börja 
motionera mer regelbundet. Därtill kan denna studies resultat innebära att personer med 
rörelsesvårigheter skulle kunna förbättra sin sömnkvalitet om möjlighet gavs för utövande av 
regelbunden motion anpassad efter personens fysiska förmåga.  
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Bilaga 1. Bortfallsanalys 

”Befolkning” 2001-2003 

2312 

Vill ej 

870 

† före us. 

40 

Undersökta 2001-2003 

1402 (62%) 

Å-us 1 2004-2007 >81 år 

517 

828 varav 210 avlida + 8 före us. 93 vill ej 

 

66+72 år 

           

  
† 429 

Vill ej 

111 
Nytt 

sample 

60+81 

år 

397 
Vill ej 

119 
144 ej 

lämnat in 

enkät 4 anhörigenkäter 

† före us 

22 

63 ej lämnat in 

enkät 

81 anhörigenkäter 

Återundersökta 2007-2009 

696+249=945 
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Bilaga 2. Variabler uttagna ur SNAC 
Frågor Svarsalternativ 
Har Du svårigheter att somna? 
 

Ja  
Nej 

Tar Du eller är du beroende av medicin för att kunna 
somna? 

Ja  
Nej 

Vaknar Du under natten? 
 

Ja  
Nej 

Har Du svårigheter att somna/förbli sovande på grund av 
sinnestämning eller spänning? 

Ja                                                                                              
Nej 

Har Du svårigheter att sova på grund av smärtor eller klåda? Ja                                                                                              
Nej 

Är Du oförmögen att somna om efter att ha vaknat på 
natten? 

Ja                                                                                             
 Nej 

Vaknar Du tidigt? 
 

Ja                                                                                              
Nej 

Känner Du dig trött och sover mer än två timmar under 
dagen? 

Ja                                                                                              
Nej 

Använder Du sömntabletter? 
 

Aldrig 
Någon gång i månaden 
Flera ggr/månaden 
Någon gång i veckan 
Varje natt 

Hur många timmar brukar Du sova på natten under ett 
typiskt dygn? 

Antal timmar: 
 

Motionerar Du regelbundet med lättare motion – nu eller 
tidigare? ( promenader på vägar och i parker, 
skogspromenader, korta cykelturer, lätt gymnastik, golf eller 
annan liknande verksamhet)  

 De senaste 12 månaderna   
Aldrig 
En gång per månad 
2-3 ggr per månad 
Flera ggr per vecka 
Varje dag 

Motionerar Du mer intensiv motion – nu eller tidigare? 
(jogging, raska promenader, tungt trädgårdsarbete, långa 
cykelturer, intensiv gymnastik, långfärdsskriskor, 
skidåkning, simning, bollspel (ej golf) eller annan liknande 
verksamhet) 

De senaste 12 månaderna   
Aldrig 
En gång per månad 
2-3 ggr per månad 
Flera ggr per vecka 
Varje dag 

Rörlighet 
 

Jag går utan svårighet 
Jag kan gå med en viss svårighet 
Jag är sängliggande  

I allmänhet skulle Du vilja säga att Din hälsa är? 
 

Dålig 
Någorlunda 
God 
Mycket god 
Utmärkt 

Ålder År… 
Kön 
 

Man                                                                                           
kvinna 
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