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Sammanfattning 

Ett problem i välfärdsforskningen är att äldre individer ofta exkluderas från 

levnadsnivåundersökningarna genom en övre åldersgräns, alternativt inkluderas men 

utan att särskild hänsyn tas till de metodproblem som uppstår då respondenterna är 

äldre. Detta resulterar i bristande kunskap om de äldres levnadsförhållanden, hälsa och 

behov. 

Uppsatsens syfte är att belysa undersökningsdesignens betydelse för resultatet i 

levnadsnivåundersökningar av de allra äldsta. Tre för äldrestudier viktiga 

metodkomponenter diskuteras och analyseras: betydelsen av bortfall, exkluderingen av 

institutionsboende och användningen av indirekta intervjuer.  

Som underlag används datamaterial från Undersökningen om äldres levnadsvillkor 

(SWEOLD) från tre intervjuår, 1992, 2002 och 2004. SWEOLD är en nationellt 

representativ intervjubaserad levnadsnivåundersökning av de allra äldsta i Sverige. 

Genom jämförelser av olika undersökningsgruppers kön- och åldersstrukturer, relativa 

dödsrisker samt skillnader i olika hälso- och välfärdsmått analyseras och diskuteras 

effekten av olika undersökningsdesigner på resultaten.  

Resultaten av analyserna visar att om SWEOLD-studien antingen exkluderat 

institutionsboende eller valt bort att använda indirekta intervjuer skulle ca 20 procent av 

de äldre inte ha intervjuats, utöver bortfallet. Dessa grupper skiljer sig från 

svarandegruppen avseende ålders- och könsfördelning samt genom 3 gånger så hög 

relativ dödsrisk. Därmed skulle fler kvinnor, fler äldre och fler sjuka inte ha intervjuats 

och resultatet hade varit att andelen med problem inom områden som personlig 

omvårdnad (ADL), fysisk mobilitet och psykisk hälsa hade underskattats.  
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1. Inledning  

Ett problem i välfärdsforskningen är att äldre individer ofta exkluderas från 

levnadsnivåundersökningarna genom en övre åldersgräns, alternativt inkluderas men utan att 

särskild hänsyn tas till de metodproblem som uppstår då respondenterna är äldre. Detta 

resulterar i bristande kunskap om de äldres levnadsförhållanden, hälsa och behov (Lundberg 

& Thorslund, 1996).  

Sverige, liksom många andra länder, genomgår en kraftig demografisk förändring på grund av 

ökad medellivslängd samt låga födelsetal. Den äldre befolkningen ökar i relation till övriga 

åldersgrupper. År 2050 beräknas andelen personer 65 år och äldre i Sverige att vara närmare 

24 procent, till skillnad mot 18 procent år 2010. Andra länder räknar med ännu större ökning 

av andelen äldre. I Japan, Italien och Grekland kan så många som var tredje invånare vara 65 

år eller äldre år 2050 (SCB, 2008).  

Dessa demografiska förändringar beskrivs som en av Europas största sociala och ekonomiska 

utmaningar. Att vara gammal är visserligen inte i sig ett sjukdomstillstånd, och en central 

fråga i äldreforskningen är om det är friska eller sjuka år som läggs till den ökade livslängden. 

Men oavsett vilket drabbas de flesta individer av fler hälsoproblem i livets slutskede. I 

Sverige tillbringas i genomsnitt de sista två åren i livet i någon form av omsorg 

(Folkhälsorapport 2009). Kunskapen om åldrandet och om äldres levnadsförhållanden 

behöver öka, inte minst för att förstå vilka mekanismer som samvarierar med ohälsa, 

funktionsnedsättning och död i den äldre befolkningen. Dessutom utgör prognoser för 

behoven av äldreomsorg en central del i den socialpolitiska planeringen, där individbaserad 

statistik utgör ett viktigt underlag för att öka kunskapen om äldre individers levnadsnivå, 

ohälsa, funktionsnedsättningar och behov. Detta gäller såväl rena prevalensskattningar som 

relationen till olika demografiska och sociala komponenter. För att möta detta kunskapsbehov 

behövs välutvecklade befolkningsstudier, där även de allra äldsta inkluderas och där rätt 

metoder används för att göra riktiga skattningar (Batljan, 2007; Börsch-Supan, Hank, Jurges, 

& Schroder, 2009; Suzman, Willis, & Manton, 1992; Thorslund & Parker, 2005).  
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I många länder genomförs kontinuerligt olika välfärdsundersökningar med syfte att skatta 

befolkningens levnadsförhållanden inom olika områden, såsom hälsa, ekonomi, 

arbetsförhållanden och sociala relationer. Vilken metod, i form av undersökningsdesign, som 

används för att genomföra dessa levnadsnivåundersökningar varierar dock mellan länder och 

mellan olika undersökningar, vilket kan påverka resultaten (V. Freedman, et al., 2004; Walsh 

& Khatutsky, 2007; Wolf, Hunt, & Knickman, 2005). Till att börja med varierar 

urvalsdesignen, det vill säga den design som påverkar vilka individer som inkluderas i 

undersökningen, på grund av att olika undersökningar definierar sin urvalsram på olika sätt. I 

många undersökningar utesluts t.ex. individer som bor på olika typer av institution. Dessutom 

varierar storleken på bortfallet mycket mellan olika undersökningar och risken finns alltid att 

ej inkluderade individer skiljer sig från de intervjuade individerna, varvid resultaten riskerar 

att bli missvisande (SCB, 2006a).  

I undersökningar om äldre är dessa metodologiska problem ibland svårare att hantera, till 

största delen beroende på att sannolikheten för deltagande från respondenten ofta är starkt 

korrelerad med den studerade variabeln, såsom hälsa och funktionsförmåga (Hardy, Allore, & 

Studenski, 2009; Lundberg & Thorslund, 1996). Många äldre är så sjuka eller kognitivt 

nedsatta att de inte själva kan svara på frågor i en intervjuundersökning. Ibland finns då 

möjlighet att utföra en indirekt intervju istället, en så kallad proxyintervju med t.ex. en 

närstående. Många äldre bor dessutom inte i vanligt boende som lägenhet, radhus eller villa, 

utan i någon form av institutionsboende som servicehus, äldreboende eller sjukhem, varpå de 

exkluderas ur många undersökningar. Att inkludera proxyintervjuer och institutionsboende 

kan kräva extra resurser och ställningstaganden, men att utesluta dessa individer är detsamma 

som att utesluta en stor del av de allra äldsta (Lundberg & Thorslund, 1996; Rodgers & 

Herzog, 1992). 

För att öka kunskapen om de äldres levnadsförhållanden, hälsa och behov, och för att möta 

socialpolitikens behov av rättvisande populationsstudier, är det viktigt att de undersökningar 

som görs är representativa för den befolkning de ska representera samt mäter det de avser att 

mäta. Vilken undersökningsdesign som används påverkar naturligtvis resultatet av 

undersökningen. Frågan är hur och i vilken grad. I den här uppsatsen kommer fokus ligga på 

skillnader i resultatet utifrån vilken urvalsdesign som används samt på konsekvensen av vilka 

som slutligen intervjuas. Uppsatsen behandlar inte undersökningsdesign som rör 

insamlingsmetod. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa undersökningsdesignens betydelse för resultatet i 

levnadsnivåundersökningar av de allra äldsta och frågeställningarna begränsas till: 

1. Hur påverkas resultaten om institutionsboende exkluderas från urvalsramen? 

2. Hur påverkar bortfallet resultaten i levnadsnivåundersökningar bland äldre? 

3. Hur påverkas resultaten om indirekta intervjuer inte används? 

1.2 Bakgrund och Teori 

1.2.1 Levnadsnivåundersökningar 

Sverige är ett föregångsland inom välfärdsforskningen, och redan 1968 genomfördes den 

första levnadsnivåundersökningen i Sverige med syftet att beskriva den sociala utvecklingen i 

landet, samt att få underlag för socialpolitiska beslut. Den här typen av populationsbaserade 

levnadsnivåundersökningar bygger på individens självrapporterade levnadsvillkor och syftar 

till att mäta befolkningens faktiska förhållanden (Erikson, 1991; Lundberg & Thorslund, 

1996).  

Välfärdsforskningen historiskt 

Behovet av att kunna beskriva befolkningens levnadsvillkor i bättre termer än genom BNP per 

invånare stod klart redan på 1950-talet (Johansson, 1971, 1979). Under 1960-talet, då många 

industriländer genomgick en kraftig urbanisering och befolkningskoncentration med flera 

sociala och strukturella konsekvenser som följd, ökade behovet av att hitta nya välfärdsmått. 

Tidigare tilltro till att ett lands välfärd står i direkt proportion till dess ekonomiska utveckling 

ansågs inte längre som rimlig och kritik framfördes mot att okritiskt endast använda monetära 

välfärdsmått. En vision växte istället fram att lyckas hitta sociala indikatorer som skulle kunna 

användas som mått på den sociala utvecklingen, motsvarande den rapportering som skedde på 

det ekonomiska planet. Såväl i Östeuropa som i de västliga industriländerna påbörjades 

arbetet med att utforma teorier och skapa verktyg för att möjliggöra beskrivningar av den 

sociala verkligheten, och Sverige blev ett av pionjärländerna i denna nya typ av 

välfärdsforskning (Johansson, 1971, 1979).  
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Levnadsnivåundersökningarna växer fram i Sverige 

En låginkomstkommission tillsattes i Sverige 1965 med uppgift att utföra en 

låginkomstutredning, en åtgärdsrelevant kartläggning med målsättningen att ge 

kunskapsunderlag för 1970-talets svenska socialpolitik. Syftet med utredningen skulle i första 

hand vara att ge det informationsunderlag som var nödvändigt i den låginkomstdiskussion 

som pågick i landet, och kartläggningen skulle utföras på så vis att den skulle kunna ligga till 

grund för en politik som syftade till att förbättra låginkomsttagarnas villkor. Utredningen 

skulle omfatta tre delar, svenska folkets inkomst, köpkraft och levnadsnivå (Erikson, 1993).  

Begreppet levnadsnivå (level of living) hade etablerats i och med publiceringen av FN-

rapporten ”International Definition and Measurement of Standards and Levels of Living” från 

1954. Expertgruppen bakom rapporten, tillsatt av FN´s generalsekreterare, hade föreslagit att 

istället för att beskriva ett lands välfärdsnivå enbart utifrån ekonomiska indikatorer skulle ett 

mått på levnadsnivå konstrueras utifrån ett flertal olika komponenter. FN-experterna 

utvecklade ett antal levnadsnivåkomponenter, vilka skulle kunna användas för jämförelser 

mellan olika länder. Indikatorerna valdes utifrån deras anknytning till internationellt 

vedertagna målsättningar (Johansson, 1971):  

1. Hälsa 

2. Livsmedelskonsumtion 

3. Utbildning 

4. Sysselsättning och arbetsförhållanden 

5. Bostadsförhållanden 

6. Social trygghet 

7. Beklädnad 

8. Rekreation och fritid 

9. Mänskliga friheter  

Det är den här undersökningsmodellen som till stor del kom att utgöra förebilden för den 

levnadsnivåundersökning som Sten Johansson och hans kolleger utvecklade och genomförde, 

men medan FN-experternas vision var att finna ett fåtal indikatorer att jämföra länders olika 

levnadsnivå med var Sten Johanssons vision en undersökningsmodell med många indikatorer, 

i syfte att kunna göra jämförelser mellan individer i ett land (Johansson, 1971).  



Susanne Kelfve  2010-11-23 

 

 5 

Levnadsnivåbegreppet problematiserades aldrig av FN-experterna, vilka snarare hade 

behandlat begreppet operationalistiskt som om definitionen var ”det som man mäter med de 

mått som man kan hitta på”. Sten Johansson sökte alternativa definitioner på begreppet och 

under utvecklandet av sin undersökningsmodell kombinerade han två olika synsätt på 

välfärdsbegreppet. Det ena har sin utgångspunkt i den engelske sociologen Richard A 

Titmuss´s definition ”command over resources”. Detta synsätt på levnadsnivåbegreppet, väl 

grundat i sociologisk teori genom sin utgångspunkt i människan som en handlande varelse, 

låg bakom definitionen av levnadsnivåbegreppet som:  

”Individens förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, psykisk och fysisk 

energi, sociala relationer, säkerhet mm, med vars hjälp individen kan kontrollera och 

medvetet styra sina livsvillkor”.  

Det andra synsättet grundar sig i den internationella expertlitteraturen, där utvecklingen av 

levnadsnivåbegreppet resulterat i definitionen:  

”Graden av behovstillfredsställelse som tillförsäkras befolkningen genom strömmen av varor 

och tjänster under en tidsperiod”. 

En stor skillnad mellan dessa två definitioner är att den senare är definierad i termer av 

människans behovstillfredsställelse, där människan ses som en konsumtionsvarelse och inte 

som en handlande varelse, vilket är fallet i den första definitionen. I sin slutliga 

undersökningsmodell kom Johansson att ta hjälp av båda definitionstyperna av levnadsnivå, 

och resultatet blev att LNU designades utifrån såväl resurskomponenter som 

konsumtionskomponenter, dock med tyngden på ”individens förfogande över resurser” 

(Johansson, 1971, p. 25).  

För att mäta varje komponent konstruerades en mängd indikatorer och 1968, först ut av de 

nordiska länderna. genomfördes den första levnadsnivåundersökningen i Sverige. 

Undersökningen genomfördes i form av intervjuer, kompletterade med registeruppgifter, av 

ett representativt urval på 6000 personer av den svenska befolkningen mellan 15 och 75 år 

(Johansson, 1971). 

Från låginkomstutredning till social rapportering 

1971 lades låginkomstutredningen ned och en arbetsgrupp för låginkomstfrågor tillsattes för 

att besluta hur låginkomstutredningens arbete skulle bedrivas fortsättningsvis. Resultatet blev 
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att uppdraget delades mellan Statistiska centralbyrån och Institutionen för social forskning vid 

Stockholms universitet. Statistiska centralbyråns uppdrag att bedriva undersökningar av 

levnadsförhållanden i samhället resulterade i det så kallade ULF-projektet, Undersökningen 

om Levnadsförhållanden. Institutionen för social forskning, som fick uppdraget att bedriva 

forskningsverksamhet och utveckla forskningsmetoder på området samt söka konkretisera 

idén om en löpande social rapportering, utvecklade Levnadsnivåundersökningen (LNU), 

vilken är en fortsättning av 1968 års låginkomstutredning (Johansson, 1979).    

På regional nivå genomförs dessutom många andra undersökningar av befolkningen med 

varierande syften, men då fokus i denna uppsats är populationsbaserade undersökningar tas 

regionala undersökningar inte upp här. Även utanför Sverige har 

levnadsnivåundersökningarna växt fram, först i de nordiska länderna, men även t.ex. USA och 

Japan var tidiga med att pröva denna ansats (Johansson, 1979).  

Vissa av de studier som görs är longitudinella, det vill säga att samma individer intervjuas 

flera gånger under en längre tidsperiod. Detta ger möjlighet att direkt på individnivå kunna se 

samband mellan olika variabler över tid. Longitudinella studier förespråkas därmed ofta för 

att beskriva olika mönster av förändringar och samband i åldersrelaterade processer, såväl när 

det gäller riskfaktorer som skyddande faktorer (Börsch-Supan, et al., 2009; Hofer & Piccinin, 

2009). 

1.2.2 Levnadsnivåundersökningar av de allra äldsta 

Trots utvecklingen av välfärdsmätningar utelämnas ofta de allra äldsta ur dessa 

levnadsnivåundersökningar (Lundberg & Thorslund, 1996). I Sverige har till exempel LNU 

genomgående haft en övre åldersgräns på 75 år
1
 medan ULF-undersökningens ursprungliga 

åldersgräns på 74 år höjdes till 84 år 1980 för att från och med 2002 helt tas bort
2
.  

Behovet av äldrestudier 

Redan 1992 skrev Manton och Suzman (1992) om behovet av longitudinella 

populationsrepresentativa studier av de allra äldsta. De allra äldsta var den snabbast växande 

gruppen i USA och hade dessutom det största vård- och omsorgsbehovet. Därmed menade 

Manton och Suzman att denna grupp var mycket viktig att studera av socialpolitiska skäl, 

                                                 
1 www.sofi.su.se 

2 www.scb.se 
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både i utvärderingssyfte och för att ge riktlinjer för design och utveckling av nationella 

riktlinjer och åtgärder. Den åldrande befolkningen beskrivs fortfarande som en av Europas 

största sociala och ekonomiska utmaningar. För att guida europeisk socialpolitik genom dessa 

demografiska förändringar måste förändringar, processer och dess konsekvenser på såväl 

individ- som samhällsnivå undersökas (Börsch-Supan, et al., 2009).  

En viktig fråga är huruvida ökad överlevnad bland de äldsta samvarierar med förekomsten av 

ohälsa i den äldre befolkningen. Inom äldreforskningen har tre olika teorier diskuterats. Den 

första antar att perioden i livet då vi är sjuka komprimeras och blir kortare allteftersom vi 

lever längre. Den andra antar att åren av sjuklighet bara skjuts upp, medan den tredje 

hypotesen är att åren av sjuklighet inte går att skjuta upp, varpå den ökade livslängden leder 

till fler år av sjuklighet. Vilken av dessa teorier som är närmast sanningen är självklart av stor 

betydelse för planeringen och beredskapen inför framtiden (Thorslund & Parker, 2005). 

För att garantera olika studiers socialpolitiska användbarhet måste därmed undersökningarna 

kunna ge svar på frågor om populationens hälsa och funktion, vilka förändringar som sker och 

vilka sociala, ekonomiska, familje- och personliga faktorer som samvarierar med dessa 

förändringar.  Dessutom bör även mönster och behov av såväl formell som informell vård och 

dess effekter på de allra äldsta studeras, samt vilka riskfaktorer och beteenden som skulle 

kunna förändras i syfte att reducera förekomsten av ohälsa som leder till funktionell 

oförmåga, vårdbehov och död (Manton & Suzman, 1992). Dessa frågor, vilka inkluderar såväl 

vårdbehov, familjenätverk, variationer mellan sociala och ekonomiska grupper som 

konsekvenser av hälsoförbättringar och ekonomiska riskgrupper, är av tvärvetenskapligt 

intresse och berör forskning inom såväl ekonomi, sociologi, demografi som epidemiologi för 

att nämna några (Börsch-Supan, et al., 2009).  

Äldrestudier 

På grund av det ökade behovet av kunskap om äldre bedrivs nu många nationella och 

internationella studier inriktade på äldre, både med och utan ålderstak. Många länder har egna 

longitudinella studier av befolkningen och flera av dessa är speciellt inriktade på äldre. I 

Sverige t.ex. genomfördes 1992 en uppföljningsstudie av LNU-respondenter 77 år och äldre, 

det vill säga de som hade blivit för gamla för LNU. Sedan dess har den så kallade SWEOLD-

undersökningen, Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old, även 

genomförts 2002 och 2004. I England till exempel pågår projektet ELSA- English 
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Longitudinal Study of Ageing, i Italien finns ILSA- The Italian Longitudinal Study on Aging 

och i Holland LASA- Longitudinal Aging Study Amsterdam. I USA finns flera olika 

undersökningar, bl.a. HRS- Health and retirement Study och ADAM- Aging, Demographics 

& Memory Study.  

Det finns också studier som omfattar flera länder. SAGE- Study on Global AGEing and adult 

health är till exempel ett projekt inom WHO med data från Mexiko, Ryssland, Sydafrika, 

Kina, Ghana och Indien och i Europa håller SHARE-projektet att växa fram. SHARE- Survey 

of Health, Ageing and Retirement in Europe genomförde sin första datainsamling 2004-2005 i 

12 medlemsländer. Målet är att skapa ett longitudinellt datamaterial som innefattar samtliga 

medlemsländer i EU.  

För en lista över befintliga longitudinella äldrestudier besök exempelvis National Institute on 

Aging (NIA)
3
. 

1.2.3 Att mäta hälsa och levnadsförhållanden bland äldre 

I kvantitativa studier, baserade på urval, är syftet att resultatet skall gå att generalisera till en 

större population, målpopulationen. Många statistiska metoder bygger på antagandet att alla 

individer i en population har en känd sannolikhet, större än noll, att inkluderas i urvalet. Om 

en urvalsdesign inte täcker målpopulationen riskerar en undersökning att få en urvalsbias. Det 

vill säga att de individer som inte kommer med i urvalet skiljer sig från urvalet i något 

avseende som påverkar resultaten. Ytterligare ett problem för representativiteten är risken för 

felskattningar på grund av bortfallsbias. Så fort en undersökning misslyckas med att intervjua 

hela urvalet finns det risk att resultaten påverkas på grund av att bortfallet skiljer sig från 

svarandegruppen (O'Muircheartaigh, Eckman, & Smith, 2009).  

Så gott som alla studier har begränsningar i representativitet genom olika former av selektion. 

Exempelvis kan individer med olika typer av ohälsa vara mer eller mindre benägna att delta i 

intervjuundersökningar jämfört med friska individer.  Det kan också finnas selektiva 

processer som påverkar individers möjlighet till deltagande eller deras respons- och 

svarsbeteende (Hofer & Piccinin, 2009). Ett exempel kan vara att vissa åldersgrupper kanske 

är svårare att kontakta för en intervju, ett annat att kvinnor skulle kunna tendera att över- eller 

underskatta sin förmåga. Många urvalsundersökningar försöker att kompensera för dessa 

                                                 
3 http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/LongitudinalStudiesAllCurrent.htm 
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potentiella felkällor genom olika former av viktsystem, där ambitionen är att ge samtliga 

individer med olika karaktäristik rätt grad av bidrag till resultaten (O'Muircheartaigh, et al., 

2009). 

Att studera de allra äldsta är förenat med ytterligare metodproblem, eftersom möjligheten att 

samla in data av hög kvalitet och att hålla en hög svarsfrekvens ofta är negativt korrelerad 

med flera åldersrelaterade problem som funktionsförmåga och vårdbehov (Corder & Manton, 

1991; Corder, Woodbury, & Manton, 1996; Hardy, et al., 2009; Lundberg & Thorslund, 

1996). Manton och Suzman (1992) t.ex. menar att undersökningsdesign som är viktig att ta 

hänsyn till i studier av yngre individer är obligatorisk vid studier av de allra äldsta. De nämner 

användningen av indirekta intervjuer och att genomföra personliga intervjuer.  

Ett annat problem i äldreforskningen är att forskningsresultaten ofta varierar mellan olika 

studier och att direkta jämförelser mellan studierna är begränsade på grund av skillnader i 

urval, undersökningsdesign och statistiska metoder (V. Freedman, et al., 2004; V. A. 

Freedman, Martin, & Schoeni, 2002; Hofer & Piccinin, 2009; Parker & Thorslund, 2007; 

Thorslund & Parker, 2005).  

1.2.5 Undersökningsdesignens betydelse 

Det finns många olika faktorer i en studie som kan variera, såsom urvalsdesign, 

bortfallsstorlek, frågekonstruktion och intervjutyp, vilka kan inverka på resultaten. Under 

tidigt 2000-tal blossade en debatt upp bland äldreforskarna efter att inkonsekventa resultat 

publicerats om utvecklingen av äldres funktionsförmåga, utifrån nationella survey-

undersökningar. En arbetsgrupp tillsattes för att reda ut vilka resultat som var de korrekta. 

Dessutom var ambitionen att ta reda på vilka metodologiska skillnader som låg bakom de 

varierande resultaten mellan olika undersökningar och forskare. Arbetsgruppens slutsats var 

att såväl period, definition av funktionsbegreppet, åldersstandardisering samt hur 

institutionsboende behandlades hade betydelse för resultaten (V. Freedman, et al., 2004).  

Att många äldre bor i någon form av institutionsboende eller är i behov av att någon annan 

svarar i deras ställe (proxy) gör det svårare att genomföra en studie som är representativ till en 

äldre population. En studie av äldre individer i USA 1996 (Corder, et al., 1996) visade till 

exempel, genom att dela in respondenterna i 8 hälsoprofiler, att dessa profiler fördelade sig 

mycket ojämnt mellan individer som bodde på institution och individer som var i behov av 

proxy. Deras slutsats var att funktionsförmåga och hälsa påverkade en persons behov av 
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proxy mer än t.ex. ålder och andra enkla kategoriseringar, såsom kön och civilstånd. Därmed 

är det svårt att kompensera för den typen av bortfall genom olika viktsystem.  

1.3 Undersökningsgrupper 

För att belysa vilka konsekvenser olika undersökningsdesign får för en undersöknings resultat 

kommer tre, för äldrestudier mycket centrala, grupper att studeras: institutionsboende, 

bortfallet samt de indirekt intervjuade.   

1.3.1 Institutionsboende 

Ett problem i äldrestudier är att många äldre bor i någon form av institutionsboende. Detta 

kan ställa till problem i urvalsförfarandet. Metoderna för hur urvalsdragningen går till varierar 

mellan olika undersökningar, beroende på vilka möjligheter som finns att tillgå. I länder som 

Sverige, med ett välutvecklat personnummersystem, är det lätt att dra urvalet på individnivå 

(Feychting, Ahlbom, Björk, & Strömberg, 2004). Andra länder drar urvalet utifrån hushåll 

istället, med konsekvensen att individer som institutionsboende och hemlösa exkluderas redan 

i urvalsdragningen. Deras sannolikhet att inkluderas i undersökningen är alltså lika med noll. I 

många länder utesluts därmed ofta institutionsboende redan i populationsramen, alternativt 

behandlas som en egen grupp (Rodgers & Herzog, 1992; Wallace, Kohout, & Colsher, 1992).  

Att exkluderingen av institutionsboende är en potentiell felkälla i en undersökning är både 

intuitivt lätt att förstå och har diskuterats en del i litteraturen, t.ex. (O'Muircheartaigh, et al., 

2009; Rodgers & Herzog, 1992). Då anledningen till institutionsboende, såsom olika 

äldreboenden, är oförmåga att kunna bo i ett eget boende, är det sannolikt att dessa 

institutionsboende inte utgör en representativ grupp av populationen. I en kanadensisk studie 

har såväl ålder, ohälsa, utbildning, civilstatus, ras och alkoholkonsumtion associerats med 

sannolikheten att bo på institution (Asakawa, Feeny, Senthilselvan, Johnson, & Rolfson, 

2009). Flera amerikanska studier har visat på en högre andel kvinnor och vita bland de 

institutionsboende än bland äldre individer i vanligt boende. De institutionsboende visade 

också på större ADL-problem, mobilitetsproblem, syn och hörselproblem samt var generellt 

äldre (Rodgers & Herzog, 1992; Wallace, et al., 1992).  

Andelen äldre som bor på någon form av institution varierar mellan olika länder och över tid. 

En anledning är att antalet platser varierar av olika orsaker, såsom politiska beslut och 
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vårdbehov. Men det finns även skillnader i vad som menas med institution, eller särskilt 

boende som det ofta benämns. Skillnaden finns inte bara mellan länder. Även inom länder 

förändras begreppen över tid på grund av socialpolitiska förändringar och definitioner. I 

Sverige blev till exempel, i och med ädelreformen under 1990-talet, benämningen särskilt 

boende ett samlingsnamn för de boendeformer som tidigare gått under namnen servicehus, 

ålderdomshem, sjukhem och gruppboende. Av dessa boendeformer går vissa dessutom under 

benämningen institutionsboende, till exempel genom definitionen att dygnetruntvård ska 

finnas knuten till boendet (SCB, 2006b). Därmed är det svårt att göra en generell uppskattning 

av hur stor andel av de äldre som är institutionsboende. I USA t.ex. uppskattades 1984 så 

mycket som 20 procent av befolkningen över 85 år att vara institutionsboende i form av 

”long-termcare” (Wallace, et al., 1992). I Sverige har antalet platser för äldre i särskilt boende 

minskat de senaste åren, efter att ha legat still sedan mitten av 80-talet. Detta beror inte på en 

minskning av vård- och omsorgsbehovet, utan på en förändrad äldreomsorgspolitik. 

Framförallt är det de äldre kvinnorna som till större del bor kvar hemma. Mellan åren 2000 

och 2007 minskade andelen institutionsboende kvinnor i gruppen 85 år och äldre med cirka 

22 procentenheter till 12 procent. Motsvarande siffra för männen är en minskning med 8 

procentenheter till 17 procent.  

Trots minskningen är det en betydande andel av de äldre som bor på institution, vilket talar 

för vikten av att inkludera de institutionsboende i levnadsnivåundersökningar, i synnerhet då 

syftet är att göra representativa skattningar av olika funktions- och hälsorelaterade variabler. 

Att de institutionsboende dessutom tenderar att skilja sig från de äldre som bor i vanligt 

boende vad gäller kön- och åldersstruktur talar också för att variabler som korrelerar med kön 

och ålder riskerar att felskattas om institutionsboende utelämnas ur analysen.   

1.3.2 Bortfall  

Om en korrekt urvalsdragning är första steget till representativa resultat så är andra steget en 

hög svarsfrekvens, det vill säga avsaknad av bortfall. Bortfall är ett problem om det inte är 

slumpmässigt, det vill säga om bortfallet systematiskt skiljer sig från svarandegruppen 

riskerar resultaten att systematiskt felestimeras. Dessutom blir de statistiska skattningarna 

osäkrare, eftersom kompletta data förutsätts vid de statistiska standardmetoderna (Japec, et al., 

1997; Reuterberg, 2001). Därmed finns inget svar på vad som kan anses vara en acceptabel 

bortfallsfrekvens, eftersom konsekvensen av bortfallet är beroende av i vilken grad de 
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svarande skiljer sig åt från de icke-svarande med avseende på undersökningsvariabeln, och 

konsekvensen av bortfallet blir olika stor i olika undersökningar (Japec, et al., 1997).  

Ökande och varierande bortfall 

Det finns många olika anledningar till bortfall, såsom sjukdom, felaktig adress eller vägran 

t.ex.. (Feychting, et al., 2004; Japec, et al., 1997). Under de senaste årtiondena har 

svarsfrekvensen i levnadsnivåundersökningar successivt minskat, såväl i Sverige som i andra 

länder (Feychting, et al., 2004; Jonsson, 2003). Dessutom kan bortfallet i olika studier variera 

mycket, dels mellan olika studier men även inom samma studie över tid. Även mellan olika 

intervjugrupper inom samma studie kan det finnas stora variationer i svarsfrekvens.  

Bortfall bland äldre 

I studier av äldre är många variabler hälsorelaterade. Då anledningen till bortfall i äldrestudier 

ofta är högt korrelerad med ohälsa är därmed resultaten i undersökningar av äldre extra 

känsliga för bortfall. Bortfallet kan då inte anses vara slumpmässigt och riskerar därmed att 

påverka skattningarna, i synnerhet om det är ohälsa som ska mätas, t.ex. att ohälsan tycks vara 

lägre än den är (Chatfield, Brayne, & Matthews, 2005; Lundberg & Thorslund, 1996; Manton 

& Suzman, 1992; Thorslund & Parker, 2005).  

Svarsfrekvensen bland de allra äldsta är dessutom ofta lägre än bland yngre grupper. I ULF-

undersökningen t.ex. är 75-84-åringar den åldersgruppen som har störst bortfall totalt sett. En 

jämförelse av bortfallen i ULF mellan åren 1994 och 2005 visar att bortfallsandelen för alla 

åldersgrupper har legat mellan 20 och 25 procent. I den äldsta åldersgruppen 75-84 år har 

andelen bortfall legat mellan 25 och 31 procent. Närmare analys visar att det är bland 

kvinnorna som den största skillnaden i svarsfrekvens återfinns. Bland kvinnorna ligger 

andelen bortfall bland 75-84-åringarna mellan 27 och 34 procent, jämfört med 19 och 24 

procent för kvinnor i övriga åldersgrupper. När det gäller män är det de medelålders männen 

samt 75-84-åringarna som står för det största bortfallet 
4
.  

                                                 
4 www.scb.se ”supplement till appendix 15” 

http://www.scb.se/
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Bortfallsanalys 

Ett problem med bortfall är att man oftast har en mycket begränsad information om dessa 

individer, varför det är mycket svårt att jämföra denna grupp med svarandegruppen för att 

kunna avgöra om dessa skiljer sig åt (SCB, 2006a).   

En systematisk litteraturstudie av avhoppare från populationsbaserade longitudinella studier 

av äldre individer har genomförts vid Cambridge (Chatfield, et al., 2005). Studiens mål var att 

undersöka alla stora populationsbaserade studier av äldre som på ett systematiskt sätt 

rapporterade om naturlig avgång mellan uppföljningsintervjuerna. Studien kom fram till att 

individer som hoppade av studien av andra orsaker än död, tenderade att vara äldre samt 

kognitivt nedsatta, och författarna kom fram till att personer som är sjuka eller sköra löper 

större risk att hoppa av. Dessutom kunde det konstateras att risken finns att personer som är 

svåra att kontakta har sämre hälsa än individer som fortsätter att medverka i studien. 

Ofta finns dock inga hälsovariabler att tillgå avseende bortfallet, då i stället analyser av 

relativa dödsrisker har använts för att jämföra hälsoskillnader mellan svarandegrupp och 

bortfallet. En analys av ULF-data avseende individer över 65 år t.ex. visade att dödsrisken för 

bortfallsgruppen var högre jämfört med svarandegruppen med undantag för individer över 75 

år som kategoriserats som vägrare, vilka i stället tenderade att ha en lägre risk att dö under 

samma uppföljningsperiod (SCB, 2006a).  

1.3.3 Indirekta intervjuer 

En vanlig orsak till bortfall i äldrestudier är att många äldre är så sjuka eller kognitivt nedsatta 

att de själva inte kan delta i en intervju. Ett sätt att hantera detta problem är att använda sig av 

en så kallad proxy, det vill säga en person som svarar i intervjupersonens ställe. Proxyn är 

vanligtvis en nära anhörig eller en vårdpersonal som känner individen väl och det 

underliggande antagandet är att proxyn har kunskap om intervjupersonens hälsa m.m. (Kane, 

et al., 2005; Snow, Cook, Lin, Morgan, & Magaziner, 2005). 

Att använda sig av proxyintervjuer är dock inte oproblematiskt och det ställer krav på både 

undersökningens genomförande, frågeformulering och tolkning av resultatet. Trots att 

proxyanvändningen är relativt utbredd är dess validitet sällan undersökt på djupet (Kane, et 

al., 2005) och många forskare efterfrågar mer forskning på området (Middleton, Kirkland, 

Mitnitski, & Rockwood, 2010; Moore, 1988; Neumann, Araki, & Gutterman, 2000; Sitoh, et 

al., 2003; Snow, et al., 2005). Den forskning som finns är dessutom inte entydig (Moore, 
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1988) och mycket talar för att överrensstämmelsen mellan svaren från proxy och 

intervjuperson varierar med typ av variabler och olika egenskaper hos proxy och 

intervjupersonen (J Magaziner, Bassett, Hebel, & Gruber-Baldini, 1996; J. Magaziner, 

Zimmerman, Gruber-Baldini, Hebel, & Fox, 1997). Proxydiskussionen kan delas in i fyra 

olika delar: 1) vem har rätt 2) proxyperspektiv 3) proxys egenskaper samt relation till 

intervjupersonen och 4) variabeltyp.  

Vem har rätt, ”The gold standard”? 

En viktig fråga att ta ställning till vid användandet av proxyintervjuer är vem som kan ge det 

rätta svaret på intervjufrågorna. Är svaret som intervjupersonen ger det rätta och därmed det 

svar som proxysvaret ska jämföras med eller kan proxypersonen ge ett mer korrekt svar än 

intervjupersonen? Eller är det intervjupersonens upplevelse som är det primära och det som 

ska mätas? Vanligtvis ses intervjupersonens svar som det korrekta, ”the gold standard”, och 

avvikelser från detta som felaktiga (Kane, et al., 2005; Snow, et al., 2005).  Detta perspektiv 

kan dock diskuteras och det finns många teorier som hävdar att såväl en proxy som en 

intervjuperson ibland ger ”felaktiga” svar (Snow, et al., 2005).  

Proxy tenderar t.ex. att underskatta intervjupersonens funktionsförmåga, medan 

intervjupersoner tenderar att överskatta sin fysiska förmåga (J Magaziner, et al., 1996; J. 

Magaziner, Simonsick, Kashner, & Hebel, 1988; Santos-Eggimann, Zobel, & Bérod, 1999; 

Todorov & Kirchner, 2000; Walsh & Khatutsky, 2007). Vem har rätt och vilket svar ska 

jämföras med vilket? Många forskare är överens om att mer forskning behövs på området och 

att proxydata i högre utsträckning behöver utvärderas i relation till mer ”objektiva” 

mätinstrument, såsom journaler och ”prestationsutvärderingar”(Neumann, et al., 2000).  

Proxyperspektiv 

Nästa fråga är vilket perspektiv proxypersonen ska ha när han/hon svarar på frågorna. 2005 

lyfte Pickard och Knight (Pickard & Knight, 2005) frågan att det är viktigt att skilja på om 

proxy vid besvarandet av frågorna ombeds ha ett proxy-proxyperspektiv eller ett proxy-

patientperspektiv. Det vill säga om frågorna ska formuleras utifrån vad proxy tycker är rätt 

svar på frågan eller utifrån vad proxy tror att intervjupersonen skulle ha svarat. 

Definitionsskillnaden Packard gjorde har fått fäste och det är en klar samstämmighet från 

forskarhåll att särskiljandet mellan perspektiven är viktig, men hittills finn ingen klar bild av 
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vilket perspektiv som är det bästa, även om vissa indikatorer tyder på att proxy-

proxyperspektivet är bättre (Gundy & Aaronson, 2008).  

Proxys egenskaper samt relation till intervjupersonen  

Vilken relation proxy har till intervjupersonen har givetvis också betydelse för resultatet. 

Huruvida anhöriga och vårdpersonal är att föredra beror troligtvis på frågeställningen, men 

det finns forskning som visar att information från proxy som inte är nära anhörig i stort är lika 

bra som den från nära anhöriga, bara mindre komplett (Dewey, Parker, & Slegg, 2000a) . 

Vad gäller anhöriga har forskning visat att en nära kontakt och en lång relation mellan proxy 

och intervjupersonen är viktigare än graden av släktskap, samt att kvinnliga proxy tenderar att 

fungera bättre än manliga (Dewey, Parker, & Slegg, 2000b). När det gäller variabler som rör 

mentala hälsoindikatorer finns det dock inga indikationer på att proxys kön, ålder eller 

relation till intervjupersonen påverkar samstämmigheten med intervjupersonen i någon högre 

utsträckning. Ett undantag är att äkta män tenderar att underskatta sina fruars depressiva 

symptom och alltså överskatta deras mental hälsa, medan intervjupersonernas döttrar i mycket 

högre utsträckning uppger svar som överensstämmer med intervjupersonernas. Vad gäller 

kognition
5
 har också hög frekvens av kontakt visat sig vara viktig (Bassett, Magaziner, & 

Hebel, 1990).   

Variabeltyp 

Att använda sig av en proxy har även visat sig ha varierande effekt på olika typer av variabler. 

Många forskare är överens om att variabler som antingen är lätta att observera eller är av 

sådan karaktär att man diskuterar dem med andra är lättare för proxy att svara på än mer 

subjektiva variabler som till exempel olika psykosociala och depressiva besvär (Bassett, et al., 

1990; J Magaziner, et al., 1996; Neumann, et al., 2000; Snow, et al., 2005; Todorov & 

Kirchner, 2000). Detta får också stöd i en systematisk genomgång av 24 kliniska studier av 

proxyanvändning i undersökningar där intervjupersonerna varit över 60 år. Genomgången av 

studierna visade en relativt god samstämmighet mellan proxy och intervjuperson, framförallt 

inom funktion, fysisk hälsa och kognition. Samstämmigheten var däremot sämre inom 

områden av psykologiskt välmående (Neumann, et al., 2000).  

                                                 
5 Innefattar hjärnans olika funktioner såsom uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt 

beslutsfattande och problemlösning. 
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Inom äldreforskningen är variabler som mäter hälsa, kognition, hushållssysslor (IADL) och 

personlig omvårdnad (ADL) centrala. När det gäller IADL och ADL visar många studier en 

god samstämmighet mellan proxy och intervjupersonen (Cotter, Burgio, Roth, Gerstle, & 

Richardson, 2008; Picavet & Van den Bos, 1996; Santos-Eggimann, et al., 1999). Däremot är 

resultaten inte lika entydiga inom forskningsfältet QoL- Quality of Life. Trots att vissa studier 

visar att proxy ska användas med stor försiktighet inom QoL-forskningen (Kane, et al., 2005; 

Sitoh, et al., 2003), visar annan forskning att proxy fungerar tillfredsställande inom området, 

men att proxyperspektiv, kognition samt timing påverkar resultatet (McPhail, Beller, & 

Haines, 2008).  

Proxys förmåga att skatta individers mentala hälsa är fortfarande ett relativt outforskat 

område. En undersökning som har gjorts jämförde proxysvar med intervjupersonernas svar i 

en studie av icke institutionsboende äldre kvinnor, där kvinnorna fick välja proxy själva. 

Resultaten visade att det fungerar bra att använda sig av proxy för att svara på mentala 

hälsoindikatorer. Framförallt i form av psykologiskt välbefinnande och kognition. Sambanden 

höll även då intervjupersonen var kognitivt nedsatt eller deprimerad. När det gäller kognition 

fungerade proxy dock olika bra för de två skalorna som testades. Det väletablerade 

kognitionsinstrumentet MMSE fungerade bra med proxy, medan ett annat 

kognitionsinstrument MSQ inte fungerade i samma utsträckning (Bassett, et al., 1990).  

Generellt sett tenderar proxy att underskatta intervjupersonens funktionsförmåga och 

överrapporterar problem jämfört med intervjupersonen (J Magaziner, et al., 1996; J. 

Magaziner, et al., 1988; Santos-Eggimann, et al., 1999; Todorov & Kirchner, 2000). Detta 

förhållande verkar dock enbart gälla när intervjupersonen är äldre (Todorov & Kirchner, 

2000). Indikationer finns även på att proxy tenderar att överskatta intervjupersonens kognition 

men underskatta dennes psykologiska välbefinnande (Bassett, et al., 1990).  

Konsekvens av proxyanvändning 

För att hantera problemet med att många av intervjupersonerna i äldrestudier är för sjuka eller 

kognitivt nedsatta för att själva kunna delta i en intervju ställs forskaren inför svåra val. Vilka 

konsekvenser får resultaten beroende på om proxy används eller inte? I en 

litteraturgenomgång från 1988 kom Moore (Moore, 1988) fram till att det finns mycket lite 

som talar för att proxyrapportering skulle vara av mycket sämre kvalitet än självrapporterade 

svar, men att mer och bättre forskning behövs.  
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Klart är i alla fall att utan proxyintervjuer skulle samtliga personer som inte har möjlighet att 

svara för sig själva hamna i bortfallsgruppen, med resultatet att bortfallet skulle öka, samt att 

intervjugruppen skulle vara friskare än gruppen de ska representera, varvid resultatet blir en 

underskattning av hälsoproblemen (Thorslund & Parker, 2005). Om proxyintervjugruppen 

dessutom antas skilja sig från svarandegruppen avseende t.ex. ålder- och könsstruktur förlorar 

undersökningen representativitet samt riskerar att påverka samtliga skattningar i de fall där 

anledningen till proxyintervju korrelerar med undersökningens utfallsvariabler.  

Många forskare är överens om att proxyanvändning inom äldreforskning är ett bra 

komplement inom många områden, men att den ska användas med varsamhet. Dessutom 

behövs mer forskning för att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar korrektheten i 

såväl självrapporterad som proxyrapporterad data (Middleton, et al., 2010; Neumann, et al., 

2000; Snow, et al., 2005). 

2. Metod 

För att möjliggöra jämförelser mellan olika undersökningsdesign analyseras inledningsvis 

kön- och åldersstrukturer, relativa dödsrisker samt eventuella skillnader i olika hälso- och 

välfärdsmått mellan olika undersökningsgrupper.  

Därefter kommer effekten på resultatet utifrån olika simulerade undersökningsdesigner att 

analyseras. Metoden är bland annat använd av Freedman et al. (V. Freedman, Aykan, & 

Martin, 2002), då de genom simuleringar av ett datamaterial undersökte den kumulativa 

effekten av tre olika undersökningsdesigner på ett tidigare resultat. Deras analys visade att 

den årliga minskningen i proportionen äldre amerikaner med allvarlig kognitiv nedsättning 

varierade mellan 2,5 och 6,9 procent, beroende av vilken design som valdes.   

Analyserna som syftar till att upptäcka strukturella skillnader mellan undersökningsgrupperna 

genomförs på samtliga tre undersökningsår för att öka underlaget för slutsatserna, samt för att 

minska risken för att dra slutsatser från ett år som är avvikande på ett eller annat sätt. För 

analyser av de olika hälso- och välfärdsmåtten har 2002 valts som undersökningsår då 

undersökningen ligger senare i tiden samt i huvudsak är utförd genom besöksintervjuer. En 

jämförelse med 2004 års datainsamling utförs i syfte att validera 2002 års resultat.   
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2.1 Datamaterial och variabler 

Som underlag används datamaterial från Undersökningen om äldres levnadsvillkor-

SWEOLD. SWEOLD är en nationellt representativ intervjubaserad levnadsnivåundersökning 

av de allra äldsta i Sverige. Urvalet består av individer som varit med i LNU men har passerat 

den övre åldersgränsen på 75 år. Den första SWEOLD-undersökningen genomfördes 1992 

och därefter har ytterligare två undersökningar genomförts, 2002 samt 2004. 1992 gjordes en 

begränsning i urvalet på så sätt att respondenten, förutom att ha varit med i LNU´s urval, 

dessutom måste ha varit intervjuad minst en gång. Denna restriktion tog borts 2002 och 2004, 

varvid dessa urval är fullt representativa för Sveriges befolkning över 75 år.  

Såväl 1992 som 2002 genomfördes undersökningen i huvudsak genom besöksintervjuer, 

medan intervjuerna i 2004 års datainsamling genomfördes på telefon. Undersökningen täcker 

traditionella levnadsnivåkomponenter såsom hälsa, utbildning, fritid och sociala relationer, 

men med tyngdpunkten på områden som vanligtvis är mer centrala i äldre människors liv, 

såsom hälsa och funktionsförmåga. Dessutom genomförs ett antal test för att mäta 

respondenternas fysiska och kognitiva förmåga.  

SWEOLD använder sig av indirekta intervjuer (intervju med en proxy) i de fall där 

intervjupersonen inte själv har möjlighet att delta, ofta beroende på svaghet eller kognitiv 

nedsättning. De indirekta intervjuerna sker vanligtvis med en nära anhörig eller vårdpersonal 

och sker till största del genom telefon. För mer information om SWEOLD och datamaterialet 

se SWEOLDS hemsida
6
.  

                                                 
6 www.sweold.se 
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2.1.1 Deskriptiv statistik 

                    Tabell 1. Deskriptiv statistik av SWEOLD för de tre undersökningsåren. 

Urval (%) 1992 2002 2004 

Andel män  

Andel kvinnor  

40,5  

59,5  

39,0  

61,0  

39,2  

60,8  

Andel bortfall  4,6  15,6  10,7  

N 563 735 720 

 

Intervjuade 1992 2002 2004 

Kön (%) 

Andel män  39,5  40,8  39,2  

Andel kvinnor  60,5  59,2  60,8  

Ålder    

Åldersspann 77-98 år 77-99 år 77-100 år 

Medelålder totalt 83,0 83,3  83,3 

Medelålder män 82,6  82,7 82,9 

Medelålder kvinnor 83,2  83,7 83,5 

Utbildning (år)    

Medelvärde utbildning  7,4 8,0 8,2 

Medianutbildning  7 7 7 

Typ av intervju (%)    

Andel direkt intervjuade  84,4  79,4  79,0  

Andel indirekt intervjuade  11,9  13,2  21,0  

Andel blandad intervju  3,7  7,4  0  

Andel besöksintervjuer  85,5  80,8   

Andel telefonintervjuer  14,5  19,2  98,0  

Boende (%)    

Andel institutionsboende  20,5  22,6  18,5  

n 537 620 643 

 

Som framgår av Tabell 1 har SWEOLD relativt sett haft ett lågt bortfall, trots att det har 

varierat mellan de tre åren, från knappt 5 procent 1992 till knappt 16 procent 2002. Andelen 

kvinnor och män samt åldersfördelningen är likartad de tre undersökningsåren. Undantaget är 

att de två senare undersökningarna har en marginellt högre medelålder. Detta beror på att 
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individerna från LNU-urvalet hunnit nå högre åldrar. Utbildningsnivån ökar också något för 

varje undersökningsvåg, men medianutbildningen ligger stadigt på 7 år.  

Andelen direktintervjuer var högst 1992, då drygt 84 procent direktintervjuades. 2002 och 

2004 sjönk denna siffra till ca 79 procent. Detta kan bero på den lilla åldersökning som 

noterats ovan, vilket kan ha lett till ett ökat behov av indirekta intervjuer. Samtliga intervjuer 

2004 genomfördes på telefon, medan telefonintervjuerna 1992 och 2002 i huvudsak består av 

indirekta intervjuer. Andelen institutionsboende har legat relativt konstant på runt 20 procent 

samtliga tre undersökningsår. 

Av de indirekta intervjuerna 2002 och 2004 genomfördes huvuddelen av dessa med anhöriga 

som proxy. 2002 var 16 procent av proxy vårdpersonal medan närmare 80 procent var 

anhöriga. 2004 var 4,5 procent av proxy vårdpersonal medan ca 84 procent var anhöriga. 

Såväl 2002 som 2004 var anledningen till att en proxy intervjuades hälsorelaterad i över 90 

procent av fallen, med demens som vanligaste anledning. Andra hälsorelaterade anledningar 

som uppgavs är svaghet, depression, stroke, afasi, sjukhusvistelse eller hörselnedsättning. 

1992 noterades inte anledningen till indirekt intervju eller vem som proxyintervjuats. 

 

Tabell 2. Andel proxyintervjuade av institutionsboende respektive 

hemmaboende personer, samtliga tre undersökningsår (%) 

  1992 2002 2004 

Andel proxy av institutionsboende 50,0 60,0 64,7 

Andel proxy av hemmaboende 6,8 9,2 11,1 

 

Tabell 2 visar att det också är en stor andel av de institutionsboende som är indirekt 

intervjuade jämfört med hemmaboende individer. Detta betyder att grupperna indirekt 

intervjuade och institutionsboende till viss del överlappar varandra.        

2.1.2 Oberoende variabler 

Kön 

Variabeln kön hämtas från register. 

Ålder   

Variabeln ålder hämtas från register. 
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Bortfall 

Som bortfall räknas individer som av olika orsaker inte alls intervjuats. 

Indirekt intervjuad 

Som indirekt intervjuad räknas den individ där hela eller delar av intervjun besvarats av någon 

annan än intervjupersonen själv, en så kallad proxy. 

Institutionsboende 

Som institutionsboende räknas den individ som bor i någon form av äldreboende, såsom 

servicehus, gruppboende eller sjukhem. 

2.1.3 Beroende variabler 

Inom varje undersökningsområde har följande levnadsnivåindikatorer/variabler valts utifrån 

att de är vanligt förekommande i äldrestudier och ofta redovisas i samband med äldres 

levnadsförhållanden (Socialstyrelsen, 2009). Dock finns det inga klara gränsdragningar 

mellan respektive undersökningsområde. Hur och varför dessa områden har kategoriserats kan 

naturligtvis diskuteras. Variablerna under psykisk ohälsa är t.ex. inte enbart indikatorer på 

psykisk ohälsa.  

Alla variabler består av det självrapporterade svaret på frågor som ”har du följande 

problem…”,  ”kan du utföra följande moment…” eller ”gör du följande aktivitet…” och är 

avsedda att mäta faktiska förhållanden snarare än förväntningar. Många av frågorna har 

dikotoma svarsalternativ från början, det vill säga svaret är ”ja” eller ”nej”. De variabler som 

har graderade svarsalternativ har gjorts dikotoma genom att alla som svarat att de har 

problemet, oavsett om det är mycket eller lite, har kodats till att de har problem.  

Fysisk funktion 

Problem att gå 100 meter, Problem att gå i trappor, Problem att resa sig ur stol, Problem att 

knäppa knappar, Synproblem, Hörselproblem 

Personlig omvårdnad (ADL) 

Problem att klä av och klä på sig, Problem att gå i och ur sängen, Problem att tvätta håret, 

Problem att klippa tånaglarna själv, Problem att gå på toaletten själv, Problem att äta själv 
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Värk 

Skuldervärk, Ryggvärk, Ledvärk 

Fysisk ohälsa 

Hjärtproblem, Högt blodtryck, Diabetes, Yrsel, Andfåddhet, Magsmärtor 

Psykisk ohälsa 

Trötthet, Sömnproblem, Depression, Nervösa besvär såsom ängslan, oro, ångest 

Aktiviteter  

Aldrig kulturella besök (bio, teater, konserter, museum eller utställningar), Läser aldrig 

böcker, Utför ingen hobby (t.ex. sticka, sy, snickra,måla, frimärkssamla eller liknande) , 

Aldrig besök av släktingar, Aldrig besök av vänner 

Ekonomi 

Ej kontantmarginal (få fram 12000 kr på en vecka), Ger ej ekonomiskt stöd (gett bort minst 

5000 kr till mottagare utanför hushållet under senaste 12 månaderna) 

Sjukdomsindex 

Ett sjukdomsindex har även konstruerats i syfte att fånga upp såväl mängden ohälsoproblem 

samt styrkan i ohälsa. Sjukdomsindexet är konstruerat utifrån ett frågebatteri i SWEOLD med 

olika hälsoindikatorer som rör allt ifrån cirkulationsrelaterade besvär, olika typer av värk samt 

andra fysiska och psykiska besvär. Frågan som ställs till respondenterna är ”har du under de 

senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar eller besvär?” Svarsalternativen är 

”nej” ”ja, lätt” och ”ja, svår”. Indexet skapas genom att för varje hälsotillstånd ge inget besvär 

0 poäng, lätta besvär 1 poäng och svåra besvär 3 poäng och sedan summera ihop poängen för 

varje individ. Dessutom har indexet delats upp i olika sjukdomsområden i syfte att se var 

eventuella skillnader i ohälsa återfinns. Vilka hälsoindikatorer som ingår beskrivs i Appendix. 

2.2 Analysmetoder 

2.2.1 Hazardregressioner  

I syfte att jämföra olika undersökningsgruppers relativa dödlighet har Hazardregressioner 

använts, i form av Cox proportional hazard model. Hazardregressioner är en väl etablerad 
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metod vid analys av överlevnadsdata, även om metoden likaväl kan användas vid all analys 

där intresset är att undersöka risken att en definierad händelse, såsom död, inträffar vid en 

specifik tidpunkt inom en definierad tidsram (Collett, 2003). Vid analyser av överlevnadsdata 

är traditionella statistiska metoder mindre lämpliga. Dels är datamaterialet vanligtvis inte 

symmetriskt fördelat och dels utmärks överlevnadsdata av att individerna i studien har olika 

lång exponeringstid. Dels kan deras startdatum variera, alltså att de kommer in i studien vid 

olika tidpunkter, och dels blir individerna ofta ”censored”, det vill säga att händelsen inte 

inträffar under den definierade tidsramen, antingen genom att uppföljningstiden tar slut eller 

att individen försvinner ur undersökningen innan uppföljningstiden är slut.  

Cox proportional hazards model, eller Cox regression model som den ofta kallas, är den 

grundläggande modellen i analys av överlevnadsdata. Modellen bygger på hazardfunktionen 

och kan sägas vara en semiparametrisk modell, då den inte bygger på antagandet om någon 

specifik sannolikhetsfördelning för överlevnadstiden. Samtliga oberoende variabler antar sitt 

värde vid uppföljningstidens början, vid baseline, och kan sen inte variera över tid.  

Hazardfunktionen uttrycker risken att dö vid en specifik tidpunkt t, och bygger på 

sannolikheten att en individ dör vid denna specifika tidpunkt t givet att individen överlevt 

fram till denna. I Coxregressioner är betakoefficienten, β, logaritmen av de jämförda 

gruppernas hazardratio varvid det är den exponentierade betakoefficienten, exp(β), som 

tolkas. Givet allt annat lika, indikerar en exp(β) över ett att gruppens dödsrisk är högre än 

referensgruppens, medan en exp(β) under ett indikerar lägre relativ dödsrisk (Collett, 2003).   

Här har tidsvariablerna konstruerats så att exponeringstiden för varje individ löper mellan 

intervjudatumet och ett på förhand bestämt slutdatum, vilket valts så att de tre åren ska vara 

jämförbara. Utgångspunkten var den maximala uppföljningstiden för det senaste året i de 

olika jämförelserna. Startdatumet för bortfallsindividerna sattes till medianintervjudatumet av 

de intervjuade samma år. Information om dödsdatum kommer från dödsorsaksregistret
7
. 

2.2.2 Logistisk regression 

Logistisk regression har använts i syfte att signifikanstesta eventuella prevalensskillnader 

mellan indirekt- och direktintervjuade samt för att beräkna justerade andelar. Logistisk 

regression valdes eftersom utfallsvariablerna är dikotoma. Den logistiska regressionsmodellen 

                                                 
7 www.socialstyrelsen.se 
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predicerar logaritmen av oddset för att den beroende variabeln ska vara lika med ett. Dessa 

logaritmerade odds kan sedan lätt omvandlas till sannolikheter (Edling & Hedström, 2003).  

2.2.3 Justerad andel  

Då medelåldern samt fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig åt mellan indirekt- och 

direktintervjuade går det inte göra direkta jämförelser i prevalensskillnader mellan grupperna. 

För att möjliggöra jämförelser mellan andelen indirekt intervjuade och andelen 

direktintervjuade med olika välfärdsproblem, kontrollerat för kön och ålder, beräknas därför 

en justerad andel för de indirekt intervjuade med välfärdsproblem fram. Beräkningarna utgår 

från en logistisk regression där oddskvoten för indirekt intervjuade med ett visst 

välfärdsproblem, kontrollerat för kön och ålder, fås fram. Genom att multiplicera denna 

oddskvot med oddset att ha välfärdsproblemet som direktintervjuad fås oddset för 

indirektintervjuade med välfärdsproblemet fram, och därmed kan den justerade andelen 

indirektintervjuade med välfärdsproblemet beräknas.  

 

Ex. 

A = Direktintervjuad med problem 

B = Indirekt intervjuad med problem 

 

Andel A = Hämtas från korstabell. 

Oddskvot B = Hämtas från den logistiska regressionen (exp B). 

 

       Odds B   

 

Den andel B som fås ut genom ovanstående formler är alltså den andel av de indirekt 

intervjuade som skulle ha problem om de indirekt intervjuade hade haft samma fördelning av 

män och kvinnor och åldrar som de direktintervjuade. Det är skillnaden mellan dessa andelar 

som signifikanstestas i den logistiska regressionen. 
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Ett ställningstagande har då gjorts att de direktintervjuade är referenskategori, och därmed 

justeras inte de direktintervjuades andel av välfärdsproblemet.  

Självklart finns det andra strukturella faktorer som skulle kunna vara relevanta som 

kontrollvariabler, men då ålder och kön så uppenbart är relaterade till ohälsa och dödlighet, 

valdes dessa.  

3. Resultat 

3.1 Skillnader mellan undersökningsgrupperna 

Inledningsvis redovisas hur de olika undersökningsgrupperna skiljer sig åt, dels genom olika 

kön- och åldersstrukturer, dels genom dödlighet och dels genom skillnader i olika hälso- och 

välfärdsmått.  

3.1.1 Kön- och åldersstruktur 

Den totala andelen män och kvinnor i urvalet är relativt konstant mellan de tre 

undersökningsåren (se Tabell 1), med ca 60 procent kvinnor och ca 40 procent män. Detta 

motsvarar nära nog fördelningen av kvinnor och män över 76 år i befolkningen. I 

befolkningen 2002 var fördelningen mellan män och kvinnor 38 respektive 62 procent i 

åldrarna mellan 77 och 99 år
8
. Utan några strukturella skillnader mellan 

undersökningsgrupperna med avseende på fördelningen mellan kvinnor och män, skulle 

samma fördelning återfinnas i samtliga undersökningsgrupper. Det vill säga varje grupp 

skulle bestå av 60 procent kvinnor och 40 procent män. Detsamma gäller för ålder. Samtliga 

undersökningsgrupper bör ha liknande åldersfördelning som urvalet.   

                                                 
8 www.scb.se 
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Tabell 3. Kön och åldersfördelning i de olika undersökningsgrupperna, samtliga tre 

undersökningsår. 

  1992   2002   2004  

  Bortfall Intervjuade Bortfall Intervjuade Bortfall Intervjuade 

Andel män (%) 61,5  39,5  29,6  40,8  39,0  39,2  

Andel kvinnor (%) 38,5  60,5  70,4  59,2  61,0  60,8  

Åldersspann  78-90 77-98 77-95 77-99 77-95 77-100 

Medelålder 82,6 83,0 82,1 83,3 82,1 83,3 

n 26 537 115 620 77 643 

Boendetyp Institution Hemma Institution Hemma Institution Hemma 

Andel män (%) 32,7  41,2  35,7  42,3  31,9  40,8  

Andel kvinnor (%) 67,3  58,8  64,3  57,7  68,1  59,2  

Åldersspann 78-98 77-95 77-98 77-99 77-100 77-97 

Medelålder 85,6 82,3 86,4 82,4 86,3 82,6 

n 110 427 140 480 119 524 

Intervjutyp Indirekt Direkt Indirekt Direkt Indirekt Direkt 

Andel män (%) 34,5  40,4  33,6  42,7  37,0  39,8  

Andel kvinnor (%) 65,5  59,6  66,4  57,3  63,0  60,2  

Åldersspann 77-96 77-98 77-99 77-98 77-100 77-97 

Medelålder 85,3 82,6 86,2 82,6 85,8 82,6 

n 84 453 128 492 135 508 

 

I Tabell 3 skiljer sig bortfallsgruppen 2002 och 2004 inte nämnvärt åt från den förväntade 

fördelningen, 60 procent kvinnor och 40 procent män. Däremot är fördelningen i 

bortfallsgruppen den omvända 1992, med ca 40 procent kvinnor och ca 60 procent män, men 

då bortfallet är så litet det året är det svårt att dra några slutsatser av detta. Samtliga 

undersökningsår tenderar bortfallsgruppen att vara något yngre än svarandegruppen, vilket 

betyder att man lyckats bra med att intervjua de äldsta individerna. Därmed finns det ingen 

åldersförklaring som talar för att bortfallet skulle vara sjukare än svarandegruppen. 

Vad gäller institutionsboende jämfört med hemmaboende är tendensen i Tabell 3 att en något 

större relativ andel kvinnor än män är institutionsboende av de intervjuade. Det vill säga, 

mellan 65 och 70 procent av de institutionsboende är kvinnor, vilket är en något större andel 

än vad som skulle varit fallet utan några könsskillnader, då andelen skulle ha varit omkring 60 
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procent. Detta stämmer bra med de verkliga samhällsförhållandena, där kvinnor i större 

utsträckning än män bor i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2009). Vad gäller åldersskillnader 

är det tydligt att åldern har stor betydelse för typ av boende. Medelåldern för de 

institutionsboende är 86 år till skillnad från de hemmaboende, vilkas medelålder ligger på 

drygt 82 år.  

Skillnaden mellan indirekt- och direktintervjuade följer samma mönster.  Kvinnorna tenderar 

att, relativt sett, intervjuas genom proxy i högre utsträckning än männen. Indirekt intervjuade 

har också högre medelålder än de direktintervjuade.    

 

Tabell 4. Andel av männen och kvinnorna från urvalet som ingår i de olika 

undersökningsgrupperna, samtliga tre undersökningsår. 

 1992 2002 2004 

  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Andel bortfall % 3,0  7,0  18,0  11,8  10,7  10,6  

N  335 228 448 287 438 282 

Andel 

institutionsboende % 22,8  17,0  24,5  19,8  20,7  15,1  

Andel indirekt 

intervjuade % 16,9  13,7  23,2  17,0  21,7  19,8  

n 325 212 367 253 391 252 

       

Tabell 4 bekräftar resultaten från Tabell 3, att en högre andel av kvinnorna än männen bor på 

institution och/eller intervjuas genom proxy. Vad gäller bortfallet ser det olika ut de olika 

åren. Andelen män som blir bortfall är relativt stabil, med ett bortfall på mellan 7 och knappt 

12 procent. Däremot varierar bortfallet bland kvinnorna. År 1992 blev 3 procent av kvinnorna 

i urvalet bortfall, till skillnad från 18 procent år 2002.  

Då kvinnorna har en något högre medelålder än männen (Tabell 3) och ålder är starkt 

korrelerad med indirekta intervjuer och institutionsboende, är det också rimligt att en större 

andel kvinnor återfinns bland de indirekt intervjuade och institutionsboende.  

Konsekvensen av dessa skillnader i fördelning av män och kvinnor samt åldersskillnader 

skulle innebära att utelämnandet av institutionsboende och indirekt intervjuade får dubbel 

effekt på resultatet. Dels skulle anledningen till institutionsboende eller indirekt intervju ge 

systematiska felskattningar i de fall där dessa anledningar, såsom ohälsa och nedsatt 
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kognition, korrelerar med utfallsvariabeln. Dessutom skulle en mindre andel kvinnor och 

äldre intervjuas, vilket i sin tur är ytterligare en källa till systematiska felskattningar.  

3.1.2 Relativ dödsrisk  

Ett annat sätt att undersöka systematiska skillnader mellan undersökningsgrupper är att 

jämföra deras relativa dödsrisk (SCB, 2006a). Detta gäller i synnerhet då ohälsa ofta är ett av 

de primära undersökningsområdena i undersökningar av äldre. 

Som ett första steg estimeras den relativa dödsrisken för bortfallsgruppen, de indirekt 

intervjuade och de institutionsboende, jämfört med deras respektive referensgrupp, 

kontrollerat för kön och ålder. Därmed kan den relativa dödsrisken tolkas som skillnaden i 

dödsrisk mellan undersökningsgruppen och dess jämförelsegrupp som inte kan förklaras av 

skillnader i gruppernas sammansättning av kvinnor och män samt ålder.  

 

Tabell 5. Relativ dödsrisk för bortfallsindivider, indirekt intervjuade och 
institutionsboende, kontrollerat för kön och ålder. 2,5 års uppföljningstid. 

  1992 2002 2004 

  exp(β) exp(β) exp(β) 

Intervjugrupp 

Bortfallsgrupp 

1,00 

1,64 

1,00 

0,86 

1,00 

1,69** 

Direktintervjuade 

Indirekt intervjuade 

1,00 

3,36*** 

1,00 

3,31*** 

1,00 

2,92*** 

Hemmaboende 

Institutionsboende 

1,00 

2,89*** 

1,00 

3,27*** 

1,00 

3,52*** 

N/n 563/537 735/620 720/643 

                      Signifikansnivåer *10% **5% ***1% 

 

Skillnader i relativ dödsrisk mellan bortfallsgrupp och intervjugrupp 

Vad gäller bortfallsgruppen jämfört med intervjugruppen är resultaten i Tabell 5 inte entydiga. 

1992 och 2004 tenderade individerna i bortfallsgruppen att ha en högre risk att dö jämfört 

med intervjugruppen. Estimatet är dock inte signifikant 1992, vilket troligen är kopplat till det 

mycket låga bortfallet det året. År 2004 är resultatet däremot både tydligt och signifikant. 

Bortfallsgruppen har närmare 70 procent ökad risk att dö under de närmsta 2,5 åren jämfört 
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med svarandegruppen. År 2002 däremot ses ingen skillnad i dödlighet mellan svarande och 

bortfallsgruppen. Snarare indikerar estimatet det omvända förhållandet, att bortfallsgruppen 

har en lägre risk att dö.   

Sammantaget visar Tabell 5 inte någon entydig bild avseende bortfallets relativa dödsrisk 

jämfört med intervjugruppen.  

Skillnader i relativ dödsrisk mellan indirekt- och direktintervjuade 

Vid jämförelsen mellan indirekt- och direktintervjuade är det däremot tydligt att de indirekt 

intervjuade skiljer sig åt vad gäller dödsrisk. Personer som är intervjuade genom proxy har ca 

3 gånger så hög risk att dö, justerat för ålder och kön, vid samtliga tre undersökningsår. Detta 

resultat är dock inte på något sätt överraskande, då anledningen till att indirekta intervjuer 

används oftast kan kopplas till hälsorelaterade orsaker. 

Skillnader i relativ dödsrisk mellan institutionsboende och hemmaboende 

Bland de institutionsboende jämfört med individer som bor i vanligt boende är resultatet lika 

starkt som mellan de indirekt- och direktintervjuade. De institutionsboende har ca 3 gånger så 

hög risk att dö, justerat för ålder och kön, vid samtliga tre undersökningsår. Tabellen visar 

dessutom en tendens till ökad risk, vilket skulle kunna förklaras av att ”tröskeln” för att bli 

institutionsboende har höjts i och med de senaste årens förda politik som syftat till att minska 

institutionsboendet till förmån för vård och omsorg i hemmet (Socialstyrelsen, 2009).  

Samtliga analyser gjordes även för män och kvinnor separat, med i princip identiska resultat.  

3.1.3 Hälsa  

När det gäller de intervjuade har även analyser av undersökningsgruppernas hälsa genomförts 

genom att jämföra deras respektive medelvärde av sjukdomsindexen med respektive 

referensgrupps. Syftet är att fånga upp såväl mängden som styrkan av hälsoproblemen.  
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Direktintervjuade jämfört med proxyintervjuade 

 

Tabell 6. Medelvärde av summerade sjukdomsindex, totalt index samt index uppdelat på de 

olika sjukdomsgrupperna, för indirekt- och direktintervjuade 2002.  

 
Index 

  
Antal 

besvär 
Direkt 

intervjuad 
Indirekt 

intervjuad 
Skillnad i 

medelvärde 
Relativ 

skillnad 
Samtliga besvär  25 10,15 12,70*** 2,55 0,10 

Fysiska besvär 15  3,98          4,83* 0,85 0,06 

Psykiska besvär   5  1,91          3,34** 1,43 0,29 

Värk    3  2,76          2,57       -0,19     -0,06 

Syn- och hörselbesvär   2  1,59  1,99*** 0,40 0,20 

n    467-491 118-127   

Signifikanser avser t-test, oberoende sample, equal variance not assumed.   *10% **5% ***1% 

 

För det totala indexet visar Tabell 6 att de indirekt intervjuade individerna har ett signifikant 

högre medelvärde än de direktintervjuade när det gäller anhopningen av sjukdomsbesvär, 

12.70 jämfört med 10.15. Detta betyder att de indirekt intervjuade individerna har sämre hälsa 

än de direktintervjuade. Uppdelat på olika typer av ohälsa visar det sig att de indirekt 

intervjuade har uppgett sämre hälsa, i form av högre medelvärde, än de direktintervjuade 

inom samtliga ohälsoområden, med undantag för indexet som mäter värk.  

Eftersom indexen innehåller olika antal indikatorer redovisas även den relativa skillnaden 

mellan de indirekt intervjuades och direktintervjuades medelvärden. Därmed är det möjligt att 

jämföra vilket av indexen som har den största relativa medelvärdesskillnaden, oavsett antal 

indikatorer i indexet.  Den relativa skillnaden är differensen i medelvärde mellan de indirekt 

intervjuade och direktintervjuade delat med antal besvär som ingår i indexet och utläses som 

medelvärdesskillnad per indikator.  Störst skillnad visar indexet som mäter de psykiska 

besvären, där de indirekt intervjuade har ett medelvärde på 3.34 jämfört med de 

direktintervjuades medelvärde på 1.91. Där är den relativa skillnaden 0.29. Den största 

skillnaden i rapporterad ohälsa mellan indirekt intervjuade och direktintervjuade i det totala 

indexet beror alltså på att de indirekt intervjuade framförallt rapporterar mer psykisk ohälsa än 

de direktintervjuade.   
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Samma analys gjordes mellan institutionsboende och hemmaboende med i princip samma 

medelvärdesskillnader och signifikansnivåer. Enda undantaget var att de institutionsboende 

även rapporterade mer värk än hemmaboende, dock var skillnaden inte signifikant.  

Uppdelade undersökningsgrupper 

På grund av att gruppen institutionsboende och indirekt intervjuade till viss del överlappar 

varandra kan det vara svårt att särskilja vilken av omständigheterna som har samband med en 

variabel. Gäller sambandet därför att individen bor på institution eller är det omständigheten 

att vara indirekt intervjuad som har samband med variabeln? I ett försök att klarlägga vilken 

omständighet som har samband med ohälsa har även medelvärdena för de olika 

sjukdomsindexen tagits fram för direktintervjuade uppdelade på boendeform samt 

institutionsboende uppdelat på intervjuform.  

 

Tabell 7. Medelvärde av summerade sjukdomsindex, totalt index samt index uppdelat på de 

olika sjukdomsgrupperna, för olika intervjugrupper 2002.  

Index   
Antal 

besvär 
Direkt 

 hemma 
Direkt 

institution 
Indirekt 
hemma 

Indirekt 
institution 

Samtliga besvär  25 9,86 12,65 11,83 13,17 

Fysiska besvär 15 3,89 4,82 4,45 5,04 

Psykiska besvär  5 1,79 2,78 2,61 3,73 

Värk   3 2,73 3,04 2,53 2,59 

Syn- och hörselbesvär  2 1,53 2,07 2,27 1,84 

n    418-436 49-55 41-44 77-83 

 

Som förväntat visar Tabell 7 att medelvärdet för det totala indexet är högre för 

institutionsboende än för hemmaboende och allra högst för de individer som dessutom blir 

intervjuade genom proxy. Lägst medelvärde, och därmed bäst hälsa, har individer som bor 

hemma och har direktintervjuats.   

Uppdelningen av indexet visar dock att de olika gruppernas ohälsa fördelar sig olika beroende 

på sjukdomsområde. Anhopningen av fysisk och psykisk ohälsa följer samma fördelning som 

det totala indexet. Värk däremot har direktintervjuade rapporterat i högre utsträckning än 

indirekt intervjuade, i synnerhet de direktintervjuade som är institutionsboende. Vad gäller 
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syn- och hörselbesvär är det gruppen indirekt intervjuade hemmaboende som har det högsta 

medelvärdet.  

3.1.4 Andel välfärdsproblem  

I syfte att närmare analysera vilka enskilda variabler som skiljer sig mellan de olika grupperna 

har även andelen med olika välfärdsproblem jämförts mellan indirekt- och direktintervjuade. 

Ett val har gjorts att enbart titta på skillnaden mellan dessa grupper. Anledningen är att 

samtliga analyser hittills visat på liknande resultat avseende skillnader mellan 

institutionsboende och hemmaboende som mellan indirekt och direkt intervjuade. Dessutom 

är uppsatsens syfte snarare att exemplifiera än att presentera faktiska resultat. 

De kategorier av välfärdsproblem som har valts representerar ett axplock av områden vanligt 

förekommande i levnadsnivåundersökningar av äldre (Socialstyrelsen, 2009). Varje kategori, 

eller undersökningsområde, mäts genom ett antal variabler som ingår i SWEOLD. Här 

redovisas resultatet både från år 2002 och 2004. Graden av samstämmighet i resultaten kan 

ses som ett validitetstest av 2002 års resultat, med tanke på att det korta tidsintervallet mellan 

undersökningarna bör resultera i liknande andelar de båda åren.  

På grund av att inledande analyser visat på skillnader i både ålderstruktur och andel kvinnor 

och män mellan dessa grupper presenteras även en justerad andel för de indirekt intervjuade i 

tillägg till de faktiska andelarna. 
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Tabell 8. Andel med olika välfärdsproblem 2002 uppdelat på indirekt- och direktintervjuade, 

samt den justerade andelen indirekt intervjuade, kontrollerat för kön och ålder (%) 

2002   

Andel av 

direkt 

intervjuade 

Andel av 

indirekt 

intervjuade 

Justerad andel 

av indirekt 

intervjuade 

     

Fysisk  Problem att gå 100 meter 41,8 80,5 77,0*** 

funktion Problem att gå i trappor 34,8 78,0 74,7*** 

 Problem att komma i/ur stol 24,7 66,4 61,6*** 

 Problem att knäppa knappar 11,0 52,3 47,0*** 

 Synproblem 33,4 37,8 31,7 

 Hörselproblem 56,8 57,5 53,1 

ADL Problem att klä/klä av sig  5,5 57,5 53,4*** 

 Problem att gå i/ur säng 3,3 52,0 47,8*** 

Värk Skuldervärk 44,8 35,4 34,9* 

 Ryggvärk 53,1 50,8 50,4 

 Ledvärk 56,8 55,9 52,8 

Fysisk Hjärtproblem 19,7 24,0 22,9 

ohälsa Högt blodtryck 27,7 30,1 30,0 

 Diabetes 10,4 9,4 10,5 

 Yrsel 37,7 45,7 41,9 

 Andfåddhet 34,6 30,7 29,6 

 Magsmärtor 21,7 32,2 28,5 

Psykisk  Trötthet 44,8 66,1 64,5*** 

ohälsa Sömnproblem 40,9 33,9 27,5*** 

 Nervösa besvär 24,0 48,0 49,7*** 

 Depression 13,5 35,7 37,0** 

Aktiviteter Aldrig kulturella besök 63,9 89,0 85,9*** 

 Läser aldrig böcker 26,0 76,6 72,8*** 

 Aldrig besök av släktingar 18,0 20,3 19,1 

 Aldrig besök av vänner 16,4 35,2 32,0*** 

 Inga hobbies 55,4 86,7 84,2*** 

Ekonomi Ej kontantmarginal 11,0 17,9 16,5 

 Ger ej ekonomiskt stöd 73,9 87,3 87,5*** 

n   492 128  
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Signifikanser gäller de justerade andelarna av indirekt intervjuade jämfört med direktintervjuade *10% **5% 

***1% 

Tabell 9. Andel med olika välfärdsproblem 2004 uppdelat på indirekt- och direktintervjuade, 

samt den justerade andelen indirekt intervjuade, kontrollerat för kön och ålder (%) 

2004   

Andel av 

direkt 

intervjuade 

Andel av 

indirekt 

intervjuade 

Justerad andel 

av indirekt 

intervjuade 

     

Fysisk  Problem att gå 100 meter 37,5 66,7 63,5*** 

funktion Problem att gå i trappor 34,3 74,1 71,0*** 

 Problem att komma i/ur stol 21,3 54,8 49,9*** 

 Problem att knäppa knappar 7,7 47,0 42,0*** 

 Synproblem 34,7 33,8 28,0 

 Hörselproblem 54,7 63,2 59,6 

ADL Problem att klä/klä av sig  5,5 54,1 48,5*** 

 Problem att gå i/ur säng 2,6 47,4 43,0*** 

Värk Skuldervärk 41,6 28,5 28,6** 

 Ryggvärk 47,9 42,3 43,6 

 Ledvärk 48,7 51,1 49,0 

Fysisk  Hjärtproblem 20,7 28,9 24,9 

ohälsa Högt blodtryck 37,8 40,2 44,6 

 Diabetes 12,5 22,4 24,8*** 

 Yrsel 38,5 45,7 42,3 

 Andfåddhet 32,3 28,0 26,4 

 Magsmärtor 22,9 20,5 19,3 

Psykisk  Trötthet 37,0 70,0 66,5*** 

ohälsa Sömnproblem 39,5 34,3 33,3 

 Nervösa besvär 26,1 45,7 46,4*** 

 Depression 12,3 29,2 28,6*** 

Aktiviteter Aldrig kulturella besök 61,3 88,1 84,5*** 

 Läser aldrig böcker 26,3 79,3 76,5*** 

 Aldrig besök av släktingar 27,5 38,5 37,1** 

 Aldrig besök av vänner 17,9 38,5 33,4*** 

 Inga hobbies 63,6 86,7 84,9*** 

Ekonomi Ej kontantmarginal 12,3 21,6 20,2** 
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 Ger ej ekonomiskt stöd 71,4 79,4 78,6 

n   508 135  

Signifikanser gäller de justerade andelarna av indirekt intervjuade jämfört med direktintervjuade *10% **5% 

***1% 

I Tabell 8 och 9 är det tydligt att det är samma grupper av mått som visar på skillnader i andel 

mellan de indirekt- och direktintervjuade. Med undantag för syn- och hörselproblem visar 

samtliga indikatorer på fysisk funktion och personlig omvårdnad (ADL) signifikant högre 

prevalens bland de indirekt intervjuade än bland de direktintervjuade. Även för indikatorerna 

på psykisk ohälsa har de indirekt intervjuade signifikant högre prevalens, såväl 2002 som 

2004. Enda undantaget är sömnproblem som i motsats till de övriga indikatorerna visar på 

högre prevalens bland de direktintervjuade. 

Vad gäller indikatorerna för värk och fysisk ohälsa är det i princip inga skillnader mellan 

grupperna. För samtliga indikatorer på aktiviteter är det däremot en signifikant högre andel av 

de indirekt intervjuade som aldrig utför aktiviteten än bland de direktintervjuade. Undantaget 

är variabeln som mäter besök av släktingar, vilken inte visar på någon skillnad mellan 

grupperna år 2002. Indikatorerna inom området ekonomi går i samma riktning bägge åren, en 

större andel av de proxyintervjuade uppger att de inte har någon kontantmarginal eller ger 

något ekonomiskt stöd. Skillnaden mellan grupperna är dock olika stor för de ekonomiska 

variablerna, mellan år 2002 och 2004. 

Slutsatsen av resultaten i Tabell 8 och 9 är att prevalensskattningarna inom ett flertal områden 

skiljer sig åt mellan indirekt- och direktintervjuade. På i princip samtliga indikatorer inom 

områden som handlar om fysisk funktion, personlig omvårdnad (ADL), psykisk ohälsa samt 

aktiviteter visar de indirekt intervjuade en betydligt högre andel välfärdsproblem än de 

direktintervjuade. Detta gäller även då hänsyn tas till att grupperna har olika sammansättning 

av kvinnor och män, samt åldersstruktur. Däremot kan ingen större skillnad ses i andelen som 

uppgav värk, fysisk ohälsa, samt syn- och hörselproblem. Ett undantag är skuldervärk, där 

prevalensen bland de indirekt intervjuade är lägre än bland de direktintervjuade.  

3.2 Konsekvens av olika undersökningsdesigner  

Resultatet visar att undersökningsgrupperna skiljer sig åt både vad gäller kön- och 

åldersstrukturer, dödlighet samt olika hälso- och välfärdsmått. I syfte att undersöka hur dessa 

skillnader skulle påverka resultatet utifrån vilken undersökningsdesign som används har två 
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olika ansatser valts. Dels jämförs olika simulerade bortfalls relativa dödlighet, och dels 

redovisas hur prevalensskillnader inom tre för äldreforskningen centrala mått skulle förändras 

beroende på vilka grupper som inkluderas i analysen.  

3.2.1 Simulerade bortfall  

Ambitionen i kvantitativa studier bör alltid vara frånvaro av ett systematiskt bortfall. Att 

bortfallet och svarandegruppen har olika stor risk att dö är en form av systematiskt bortfall.  

För att illustrera hur olika undersökningsdesigner skulle påverka skillnaden mellan 

bortfallsgruppen och de intervjuade har den relativa dödsrisken för tre simulerade bortfall 

beräknats. Syftet är att se vilken skillnad i dödlighet som skulle finnas mellan svarandegrupp 

och bortfallsgrupp om antingen  

1. Proxyintervjuer inte skulle ha genomförts, utan om de individer där enda möjligheten 

till intervju var genom proxy istället hade blivit bortfall.  

2. Institutionsboende inte skulle intervjuats utan blivit bortfall, alternativt inte ingått i 

urvalet. 

3. Bortfallet skulle varit dubbelt så stort. Det dubblerade bortfallet består av bortfallet 

samt andelen sist intervjuade respondenter. De sist intervjuade har inkluderats i det 

utökade bortfallet eftersom de antogs vara svårare att få en intervju med.  

 

  

Tabell 10. Relativ dödsrisk för tre simulerade bortfall, 2,5 års 

uppföljningstid. 

  1992 2002 2004 

  exp(β) exp(β) exp(β) 

Svarandegrupp 1,00 

3,01*** 

1,00 

2,33*** 

1,00 

2,66*** Bortfall inkl proxy 

Svarandegrupp 1,00 

2,72*** 

1,00 

2,30*** 

1,00 

3,02*** Bortfall inkl Institution 

Svarandegrupp 1,00 1,00 1,00 

Dubblerat bortfall 1,64* 1,08 1,76*** 

n: 563 735 720 

Signifikansnivåer *10% **5% ***1%    
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Tabell 10 visar att den relativa dödsrisken för bortfallet skulle öka dramatiskt för samtliga tre 

undersökningsår om antingen proxyintervjuade eller institutionsboende hade utelämnats i 

undersökningen och blivit bortfall. Om institutionsboende dessutom inte hade ingått i 

urvalsramen, skulle denna skillnad inte heller kunna identifierats genom analyser av bortfallet 

i efterhand. 

Även ett dubblerat bortfall skulle få konsekvensen att bortfallets relativa dödlighet hade blivit 

större än svarandegruppens. År 1992 är den relativa dödsrisken identisk med det riktiga 

bortfallets (se Tabell 5), nu även signifikant, och 2002 ökar estimatet från 0,86 till 1,08, men 

är fortfarande inte signifikant. 2004 ökar både estimatet något samt signifikansnivån. Samtliga 

tre estimat indikerar att individerna som intervjuats mot slutet av datainsamlingarna var 

sjukare än genomsnittet, eftersom deras relativa dödsrisk ökade alternativt låg kvar på samma 

nivå när bortfallet dubblerades.  

Sammantaget visar Tabell 10 att i en undersökning som utelämnat institutionsboende eller 

inte använt indirekta intervjuer, utan låtit dessa individer bli bortfall, skulle bortfallet 

systematiskt ha skilt sig från svarandegruppen genom ungefär 2-3 gånger så hög risk att dö. 

Detsamma gäller i undersökningar där institutionsboende inte inkluderats i urvalsramen. 

Individerna hamnar visserligen inte i bortfallsgruppen, men resultatet blir detsamma. En andel 

individer som inte intervjuas skiljer sig från de intervjuade genom en högre relativ dödsrisk.  

Även en undersökning som nöjt sig med en lägre svarsfrekvens riskerar att få ett bortfall som 

systematiskt skiljer sig från svarandegruppen och konsekvensen i samtliga tre fall skulle vara 

att fler individer med ohälsa kopplat till dödlighet skulle finnas i bortfallsgruppen, varpå 

ohälsan riskerar att underskattas.  

3.2.2 Skillnader i prevalensskattningar 

För att illustrera vilken konsekvens olika undersökningsdesign har på olika 

prevalensskattningar på befolkningsnivå, redovisas slutligen exempel på hur inkludering av 

olika grupper förändrar resultatet. Måtten som har valts är fysisk funktion, personlig 

omvårdnad (ADL) och psykisk ohälsa.  
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Personlig omvårdnad (ADL) och fysisk funktion 

Såväl fysisk funktionsförmåga som personlig omvårdnad (ADL) är hälsomått som ligger till 

grund för behovsprövning och planering av äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2009). Vad gäller 

fysisk funktion är nedsatt fysisk mobilitet ett av de vanligaste funktionsmåtten, på grund av 

dess nära samband med självständigt boende (Parker & Thorslund, 2007). Nedsatt fysisk 

mobilitet mäts här genom förmåga att gå 100 meter, att gå i trappor samt att resa sig från en 

stol. Måttet som mäter förmåga att sköta sin personliga omvårdnad (ADL) inkluderar här 

förmåga att äta själv, gå på toaletten, klä sig, komma i och ur säng, klippa tånaglar samt tvätta 

håret. För närmare beskrivning se Appendix. 

Det första cirkeldiagrammet inkluderar enbart individer som bor i vanligt boende och är 

direktintervjuade. I det andra cirkeldiagrammet inkluderas även direktintervjuade individer 

som bor på institution och i det tredje cirkeldiagrammet inkluderas slutligen även individer 

som är proxyintervjuade.  

 

Figur 1. Antal fysiska mobilitetsbegränsningar 2002 

 

 

Figur 1 visar hur skattningen av andel med fysiska mobilitetsbegränsningar beror på vilka 

individer som inkluderas i analysen. Om enbart direktintervjuade, icke institutionsboende 

individer skulle inkluderats i undersökningen, blir slutsatsen att 50 procent av befolkningen 

över 76 år inte har några fysiska mobilitetsbegränsningar. Om även institutionsboende och 

indirekt intervjuade individer inkluderas skulle andelen utan fysiska mobilitetsbegränsningar 
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sjunka till 39 procent. Andelen med två eller tre begränsningar skulle samtidigt öka från 30 

procent till 42 procent.  
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Figur 2. Antal ADL-begränsningar 2002 

 

Om i stället andelen med ADL-begränsningar studeras, ökar skattningen av andelen som inte 

fullt ut kan klara sin personliga omvårdnad (ADL) då institutionsboende och indirekt 

intervjuade individer inkluderas (Figur 2). Andelen utan ADL-begränsningar minskar från 65 

procent till 50 procent och andelen med fler än tre ADL-begränsningar stiger från 3 till 16 

procent.  

Figur 1 och 2 visar således att en undersökning baserad enbart på hemmaboende 

direktintervjuade äldre personer skulle överskatta äldre individers förmåga, genom att 

underskatta såväl förekomsten av fysiska mobilitetsbegränsningar som problem med att klara 

den personliga omvårdnaden.  

Psykisk ohälsa 

Depression och nervösa besvär, i form av oro, ängslan och ångest, har visat sig vara psykiska 

hälsoproblem som drabbar många äldre (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa, i form av 

dessa mått, är med andra ord en viktig indikator i undersökningar vars syfte är att skatta äldre 

människors levnadsförhållanden.   
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Figur 3. Antal psykiska besvär 2002 

 

Figur 3 visar att även prevalensskattningar för psykiska ohälsa är känsliga för utelämnandet 

av indirekt intervjuade och institutionsboende. Andelen äldre som varken uppger depression 

eller nervösa besvär sjunker från 72 procent till 65 procent då dessa grupper inkluderas i 

analysen. Samtidigt ökar andelen individer med båda besvären från 7 procent till 12 procent. 

Sammantaget visar Figur 1-3 att prevalensen för såväl fysiska mobilitetsbegränsningar, ADL-

begränsningar samt psykisk ohälsa påverkas av undersökningsdesignen i äldrestudier. Inom 

samtliga tre hälsoområden skulle problemen underskattas om individer som bor på institution 

eller är beroende av att en proxy svarar i individens ställe utelämnas.  

4. Diskussion 

1960-talets mål att skapa välfärdsmått som kan komplettera de monetära välfärdsmåtten var 

ett viktigt steg för att öka kunskapen om människors levnadsförhållanden. Kunskapen om 

vilka strukturer och förutsättningar som påverkar individers levnadsförhållanden har ökat och 

därmed bidragit till en samhällsplanering och socialpolitik som aktivt kan möta individers, 

gruppers och samhällens olika behov.  När andelen äldre i befolkningen ökar, ökar även 

behovet av bättre kunskap om de äldres hälsa och behov. Genom att bättre förstå vilka 

processer som bidrar till ohälsa och död i den äldre befolkningen ökar möjligheten att hantera 

den demografiska samhällsförändring som sker i Europas och västvärldens, i form av en 
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åldrande befolkning. En förutsättning för att de skattningar som görs ska kunna fungera som 

underlag i socialpolitiska diskussioner och beslut är dock att de baseras på korrekta data.  

I planeringen inför en surveystudie står forskaren inför många metodval som kan påverka 

resultatens kvalitet. I studier om äldres levnadsförhållanden kan flera av dessa val vara både 

svårare att göra samt få större konsekvenser för resultatet. Då uppsatsens syfte är att belysa 

undersökningsdesignens betydelse för resultatet i levnadsnivåundersökningar av de allra 

äldsta har tre av dessa metodval diskuterats och analyserats: betydelsen av bortfall, 

exkluderingen av institutionsboende och användningen av indirekta intervjuer.  

Bortfall 

Att få ett obefintligt bortfall är eftersträvansvärt men svårt att uppnå. Möjligheten som återstår 

är att hålla bortfallet så lågt som möjligt samt att sträva efter att bortfallsgruppen skiljer sig så 

lite som möjligt från svarandegruppen, alltså den grupp som resultaten baseras på.  

Det är svårt att dra några slutsatser om bortfallets betydelse utifrån Undersökningen om äldres 

levnadsförhållanden (SWEOLD), då bilden av bortfallet inte entydigt. Skälet är framförallt att 

2002 års undersökning utmärker sig genom att bortfallet har lägre relativ dödsrisk samt att en 

högre andel kvinnor valt att inte delta. Att resultatet är så pass otydligt skulle kunna ha ett 

samband med att SWEOLD har ett förhållandevis lågt bortfall. Resultaten av de simuleringar 

som gjorts pekar på att ett större bortfall hade genererat skillnader mellan gruppen som 

intervjuats och bortfallsgruppen. Detta gäller såväl om det ökade bortfallet beror på att 

institutionsboende exkluderats, om individer i behov av indirekt intervju hade uteslutits, och 

därmed blivit bortfall, som om bortfallet skulle varit dubbelt så stort. I samtliga tre fall skulle 

bland annat den relativa dödsrisken vara större för bortfallet, och därmed skulle grupperna 

skilja sig åt. Vad gäller institutionsboende och indirekta intervjuer skulle exkluderingen av 

dessa dessutom påverka skillnaden mellan bortfallet och svarandegruppen inom samtliga 

områden där strukturella skillnader finns mellan grupperna. 

Institutionsboende 

Äldre personer som bor på institution skiljer sig markant inom flera områden från individer 

som bor hemma. Genomgående är medelåldern högre och fler kvinnor återfinns bland 

institutionsboende jämfört med hemmaboende. De institutionsboende utmärker sig också 

genom att deras relativa dödsrisk är cirka tre gånger högre än de hemmaboendes, med en 
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tendens till ökning över tid. Slutligen har de institutionsboende en signifikant större 

anhopning av ohälsa. Detta gäller även då enbart de direktintervjuade boende på institution 

och i eget boende analyseras.  

Indirekta intervjuer 

Resultaten visar även på skillnader mellan indirekt- och direktintervjuade individer inom flera 

områden. Bland de indirekt intervjuade är medelåldern betydligt högre än i gruppen som 

direktintervjuats. Dessutom är en högre andel kvinnor indirekt intervjuade. Deras relativa 

dödsrisk är runt tre gånger så hög och de har signifikant större anhopning av ohälsa inom 

samtliga undersökta hälsoområden, med undantag för värk. Detta gäller såväl 

institutionsboende som hemmaboende. Analys av enskilda variabler visade även att 

signifikant fler indirekt intervjuade individer uppger välfärdsproblem inom ett flertal 

områden: fysisk funktion, personlig omvårdnad (ADL), psykisk ohälsa och aktiviteter. 

Resultaten visar även att indirekt intervjuade har en tendens till sämre ekonomi . 

Huruvida proxy lämnar samma svar som intervjupersonen skulle ha gjort kan diskuteras, 

liksom vems svar som är ”the gold standard”, alltså vem som ska anses ha rätt. 

Forskningsresultaten varierar beroende av variabeltyp samt vem som är uppgiftslämnare. 

Generellt stöder den tidigare forskningen användningen av indirekta intervjuer på mått som är 

lätta att observera (Neumann, et al., 2000). Därmed kan slutsatsen dras att en studie, vars mål 

är att uppskatta andelen äldre individer med ADL- och fysiska mobilitetsbegränsningar, skulle 

underskatta den verkliga andelen om inte indirekta intervjuer används. 

Även olika indikatorer på psykisk ohälsa visar på stora prevalensskillnader. På detta område 

är litteraturen inte lika entydig. Antingen har de indirekt intervjuade mer psykisk ohälsa än de 

direktintervjuade eller är proxy mer benägna att rapportera psykisk ohälsa. Att såväl 

institutionsboende som hemmaboende indirekt intervjuade rapporterar mer psykisk ohälsa än 

direktintervjuade talar för att det inte är boendeformen i sig som har samband med den 

psykiska hälsan. Indikationer från tidigare forskning finns också på att vem som är proxy har 

betydelse för skattningen av en individs psykiska ohälsa (Bassett, et al., 1990). Värk däremot 

rapporteras här i lägre utsträckning av proxy än bland direktintervjuade, oavsett boendeform. 

Värk är ett subjektivt mått som är svårt att observera. Därmed är det svårt att avgöra vad 

proxy´s lägre rapportering beror på. Har de indirekt intervjuade mindre värk eller är det svårt 

för proxy att bedöma värk? Det skulle kunna finnas alternativa förklaringar som inte går att 
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belägga här. En förklaring skulle kunna vara att för individer som är så skröpliga att de 

behöver intervjuas indirekt är värk ett sekundärt problem. En annan att de är hårt 

medicinerade, vilket resulterar i att de inte upplever värk i samma utsträckning som mindre 

medicinerade individer. Forskning om proxyintervjuer pågår och behöver så fortsätta för att 

öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar kvaliteten i indirekta intervjuer (Middleton, et 

al., 2010; Neumann, et al., 2000; Snow, et al., 2005).  

Slutsats 

Om SWEOLD-studien antingen exkluderat institutionsboende eller valt bort indirekta 

intervjuer skulle ca 20 procent av de äldre inte ha intervjuats, utöver bortfallet. Dessa grupper 

skulle skilja sig från svarandegruppen avseende ålders- och könsfördelning samt ha en 

signifikant högre dödsrisk. Fler kvinnor, fler äldre och fler sjuka skulle inte ha intervjuats och 

resultatet hade varit att andelen med problem inom områden som personlig omvårdnad 

(ADL), fysisk mobilitet och psykisk hälsa hade underskattats.  

En sådan underskattning skulle få socialpolitiska konsekvenser.  Planering av äldreomsorg, 

såsom hemtjänst och olika former av institutionsboende, utgår från det behov som finns. Om 

detta behov skattas utifrån studier med påtagliga brister felskattas behovet. Konsekvensen blir 

att omsorgsbehovet inte kan mötas, alternativt att det planeras för för många omsorgsplatser 

till exempel.  

Att öka kunskapen om vilka specifika konsekvenser olika undersökningsdesigner får för 

resultaten i framförallt äldrestudier ökar förhoppningsvis möjligheten att framtida studier blir 

så designmässigt ”korrekta” som möjligt. Med rätt underlag ökar möjligheten att möta det 

behov av kunskap som kommer att behövas i många länder för att hantera en åldrande 

befolkning. Att basera skattningarna på ett representativt urval av befolkningen minimerar 

risken för att strukturella skillnader mellan individer som intervjuas och övriga individer i 

populationen påverkar skattningarna. Detta gäller oavsett om målet med undersökningen är att 

skatta prevalenser i en population, olika samband eller förändringar över tid. 

Resultaten i denna studie har visat att, när målet är prevalensskattningar på befolkningsnivå, 

är risken stor för underskattning inom många områden där äldre undersöks. Det gäller i 

synnerhet psykisk ohälsa, personlig omvårdnad (ADL), fysiska mobilitetsproblem och 

aktiviteter. 
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Även i longitudinella studier, när det är förändringar över tid som ska skattas, måste hänsyn 

tas till vilka individer som inkluderas i studien. Strukturella skillnader kan förekomma mellan 

olika grupper över tid. Exempelvis har de institutionsboende i Sverige blivit både färre och 

sjukare på grund av att tröskeln har ändrats för när man anses i behov av en institutionsplats 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta bekräftas av resultatet genom att den relativa dödsrisken var 

högre för de institutionsboende i de senare undersökningsomgångarna. Om tröskeln till 

institutionsboende höjs kommer en större andel av individer som tidigare befunnit sig på 

institution vid en senare undersökning bo hemma och därmed ingå i intervjugruppen. I 

Sveriges fall skulle det innebära fler kvinnor, fler äldre och fler sjuka intervjuas. Förutom att 

tappa de sjukaste leder alltså exkluderingen av institutionsboende dessutom till problem vid 

jämförelser av hälsoproblem över tid.  

Slutligen är ett representativt urval viktigt även då samband mellan olika variabler ska 

studeras. Det finns alltid en risk att strukturella skillnader mellan individer i olika 

undersökningsgrupper korrelerar med sambandet som undersöks. Sambandet mellan till 

exempel olika levnadsvanor och ohälsa kan se olika ut för kvinnor och män. Detta är det 

visserligen lätt att justera för, eftersom kön, liksom civilstånd och region mm, är enkelt att 

gruppera individer efter,. Såväl tidigare forskning som resultaten här visar dock att det finns 

många andra faktorer som strukturerar individer in i olika undersökningsgrupper, såsom olika 

hälsofaktorer (Corder, et al., 1996). Därmed är det osannolikt, för att inte säga omöjligt, att i 

en undersökningsdesign som inte bygger på ett representativt urval lyckas ta hänsyn till 

samtliga faktorer genom olika viktsystem eller kontrollvariabler i modellerna.  

Olika länder och undersökningar har varierande förutsättningar i form av urvalsmöjligheter 

och möjlighet att hålla en hög svarsfrekvens. Detta kan vara svårt att förändra. Men genom att 

närmare studera vilka konsekvenser olika metoder och undersökningsdesigner får för 

resultatet ökar i alla fall framtida möjligheter att träffa så nära målet som möjligt, en korrekt 

beskrivning av verkligheten.     

4.1. Begränsningar och framtida studier  

En begränsning i studien är att de indirekta intervjuerna inte kan valideras. Ingen jämförelse 

mot ett referensvärde har varit möjlig, eftersom inga sådana uppgifter har funnits att tillgå. 

Undantaget är överlevnadsdata som möjliggjort analyser av gruppernas relativa dödlighet. All 

värdering av validiteten av de indirekta intervjuerna bygger på litteraturgenomgång från 
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tidigare forskning. Vissa typer av indikatorer har kunnat anses valida genom att tidigare 

forskning stödjer användningen av indirekta intervjuer på dessa variabler. När det gäller andra 

variabler är forskningen inte entydig, alternativt undermålig. En del av denna forskning 

bygger dessutom på grupper av individer i speciella miljöer eller livssituationer, exempelvis 

olika patientgrupper under sin rehabiliteringstid. 

Frågan är huruvida samstämmigheten mellan intervjuperson och proxy påverkas av kontexten 

och miljön runt intervjun. I en undersökning i sjukhusmiljö, där intervjupersonen har ett visst 

hälsoproblem, är redan hälsoproblemet känt och kanske diskuterat mellan proxy och 

intervjupersonen. I en intervjusituation i hemmiljö är inte hälsoproblemet i fokus. 

Hälsofrågorna ligger också tillsammans med många andra typer av frågor, varvid 

hälsofrågorna möjligtvis inte uppfattas som det primära med undersökningen.   

Förslag på framtida forskning är därmed vidare analyser av jämförbarheten mellan indirekta 

och direkta intervjuer. I synnerhet vore det användbart med studier som tar ett helhetsgrepp på 

välfärdsmätningars olika komponenter, istället för att koncentrera analysen på enstaka 

områden, såsom hälsa. En möjlighet är att genomföra en levnadsnivåundersökning genom 

dubbla intervjuer. En med intervjupersonen och en med en proxy. Om samma intervjumetod 

och samma frågeformulär används är det möjligt att analysera samstämmigheten mellan 

svaren utan påverkan från andra faktorer, såsom miljö, frågeordning eller intervjutyp. Viktigt 

är även att genomföra intervjuerna i nära anslutning till varandra. 

Analyserna vore ett steg framåt i forskningen men skulle inte lösa alla problem. Då de äldre 

som faktiskt intervjuas genom proxy vanligtvis är dementa kan de inte intervjuas. Dessutom 

kan det vara svårare för en proxy att svara på frågor som rör till exempel upplevelser i nutid 

eftersom intervjupersonen kanske inte själv kan uttrycka eller förmedla dessa. Därmed behövs 

även forskning om vilka metoder som möjliggör validering av proxysvar i relation till 

objektiva jämförelsemått.     
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Appendix 

Sjukdomsindex 

Sjukdomsindexet har konstruerats utifrån följande fråga: 

Har Du under de senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar eller besvär?* 

Svarsalternativen är ”Nej” (ger 0 poäng), ”Ja, lätt” (ger 1 poäng), ”Ja, svår” (ger 3 poäng) 

 

1. Smärtor eller värk i bröstet  

2. Värk i skuldror eller axlar  

3. Propp i hjärtat, hjärtinfarkt  

4. Hjärtsvaghet  

5. Högt blodtryck  

6. Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias  

7. Värk/smärtor i händer, armbågar ben eller knän  

8. Allmän trötthet  

9. Sömnbesvär  

10. Nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)  

11. Depression, djup nedstämdhet  

12. Psykisk sjukdom  

13. Yrsel  

14. Andfåddhet  

15. Avmagring  

16. Sockersjuka, diabetes  

17. Hjärnblödning, stroke  

18. Bensår  

19. Magont, magvärk  

20. Synbesvär/ögonsjukdom  (som inte påtagligt avhjälps av glasögon) 

21. Underlivsbesvär (Kvinnor: smärtor, framfall, klåda m.m.)(Män: prostata m.m.) 

22. Utslag, eksem, psoriasis  

23. Hörselnedsättning  

24. Elakartad tumör, cancer, kräfta  
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25. Lungproblem (astma, lunginflammation)  

 

I det totala indexet ingår summan av samtliga hälsoproblem. Dessutom har indexet delats upp under 
följande hälsogrupper: 

Fysiska besvär: 1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 

Psykiska besvär: 8, 9, 10, 11, 12  

Värk: 2, 6, 7 

Syn- och hörselbesvär: 20, 23   

 

 


