
Från innerstadskvarter till förortsområden 

 

En studie av bostadsomgivningens betydelse för skador 
bland äldre i Stockholms län 

 

 

 

 

 

 

Petra Sundlöf 

i samarbete med Jette Möller och Lucie Laflamme 

 

Karolinska Institutet 

 

 

 

Slutrapport från projektet "Skador bland äldre - studier om samspelet mellan 
levnadsmiljö och levnadsvanor" för Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond 

  



2 
 

Förord 

 

I denna slutrapport redovisa - studier om samspelet mellan 
levnadsmiljö och levnadsvanor" med målsättningen att öka kunskapen om bostadsomgivning, 
levnadsvanor och hälsa som bidragande orsaker till skador bland äldre. 

Projektet har genomförts i två steg, där det första inneburit områdesbaserade analyser och där 
skador bland äldre studerats i relation till social och fysisk områdesmiljö, medan det andra 
steget innefattat analyser på individnivå där fallskador studerats och hänsyn tagits till 
individuell bakgrund, levnadsvanor och hälsa. 

Under hela projektets gång har jag haft stor hjälp av professor Lucie Laflamme och docent 
Jette Möller, som engagerat sig i arbetet till fullo, läst manusutkast och lämnat värdefulla 
synpunkter i samband med rapportskrivningen. Som huvudförfattare är jag dock givetvis 
ensam ansvarig för eventuella brister i rapporten. 

Jag vill rikta ett stort tack till Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som finansierat 
projektet samt även passa på att tacka för ett gott samarbete. 

 

Stockholm den 30 juni 2013 

 

Petra Sundlöf  

projektledare 
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Sammanfattning
 

Många individuella faktorer relaterade till levnadsvanor och hälsa, påverkar risken att skadas 
ju äldre man blir. Samtidigt visar såväl tilltagande svensk som internationell forskning att 
levnadsmiljön  i form av bostadsområdet  också har betydelse i sammanhanget. Studier av 
skador i Stockholms län har bland annat visat att skadeförekomsten oftast är högre i 
socioekonomiskt resurssvaga bostadsområden samt att äldre som bor i områden med 
medelhög till hög social status löper lägre risk att skadas jämfört med äldre som bor i 
områden med låg social status [3, 19, 20, 21]. Inte bara den sociala områdesmiljön utan även 
den fysiska miljön skiljer sig mellan olika områden i länet, något som också kan antas ha 
betydelse när det gäller risken att skadas. De bostadsområden som vuxit fram i Stockholms 
län under skilda perioder ser olika ut till sin fysiska utformning, bland annat när det gäller 
bebyggelsetyper, trafikplanering och serviceutbud, något som till stor del sammanhänger med 
tidpunkten för byggandet. Kunskaperna om den fysiska områdesmiljöns betydelse i 
sammanhanget är dock ofullständiga, då antalet studier som studerat skador i relation till 
fysisk miljö är ytterst få. 

Forskningsprojektet "Skador bland äldre - studier om samspelet mellan levnadsmiljö och 
levnadsvanor" har som mål att öka kunskapen om samspelet mellan bostadsomgivning, 
levnadsvanor och hälsa som bidragande faktorer till skador bland äldre. Projektet omfattar två 
komplementariska delstudier. I den första, områdesbaserad delstudie kartläggs sambandet 
mellan sociala och fysiska egenskaper i de äldres bostadsområdesmiljö och skadeförekomst. I 
en andra delstudie analyseras individuella skaderisker i relation till de äldres 
bostadsområdesmiljö. Där undersöks också hur eventuella samband mellan områdesmiljö och 
skaderisk påverkas av individuella levnadsvanor och hälsotillstånd.  

Studierna är registerbaserade och bygger på uppgifter från ett flertal informationskällor. I den 
områdesbaserade studien används Stockholms läns landstings VAL-databas, vilken innefattar 
ett tiotal register med vårdstatistik av olika slag rörande skador som resulterat i slutenvård. 
För de individbaserade analyserna används självrapporterade data från Stockholms läns 
landstings folkhälsoenkät och folkhälsokohort år 2006 samt data från Socialstyrelsens 
Patientregister över slutenvårdade fallskador. Skadorna är kopplade till individernas 
bostadsområdestillhörighet vid skadetillfället. Data rörande olika sociala respektive fysiska 
bostadsområdesmiljöer i Stockholms län har hämtats från den sociodemografiska 
områdesindelningen Mosaic samt från Regionplane- och trafikkontorets områdesdatabas.  

Resultaten från analyserna på områdesnivå visar att det finns skillnader mellan olika 
bostadsområdesmiljöer när det gäller skadeförekomst. När skadorna analyseras i förhållande 
till social områdesmiljö uppvisar den sociodemografiska områdestypen "Multikulturella 
förortsområden" flest skador per 1000 invånare - en områdestyp som kännetecknas av låg 
genomsnittlig utbildningsnivå, låga genomsnittsinkomster och många utrikesfödda hushåll. 
Resultatet stämmer överens med tidigare områdesbaserade studier av skador i Stockholm som 
visat att dessa inte är slumpmässigt fördelade mellan olika områden i länet. Då 
skadeförekomsten istället studeras i relation till fysisk områdesmiljö är det den fysiska 
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områdestypen med den äldsta flerbostadshusbebyggelsen (uppförd 1950 och tidigare) som 
uppvisar flest skador per 1000 invånare. Analyserna på individnivå som baserar sig på 
självrapporterad information om fallskador, visar efter kontroll av individbakgrund (kön, 
ålder, civilstånd, födelseland) inte på några signifikanta skillnader mellan äldre som bor i 
olika sociodemografiska områdestyper. Inte heller då fysisk områdesmiljö studeras finns 
några kvarvarande skillnader efter att kontrollvariablerna införts. Resultaten från de analyser 
som baserar sig på information om slutenvårdade fallskador visar dock på en signifikant ökad 
risk att slutenvårdas för fallskada bland äldre bosatta i den fysiska områdestypen med den 
äldsta flerbostadshusbebyggelsen (uppförd 1950 och tidigare) i förhållande till boende i 
småhusområden. Detta gäller efter kontroll för såväl individbakgrund som individuella 
levnadsvanor och hälsa. Risken att slutenvårdas till följd av fallskada är omkring 45 procent 
högre för äldre boende i denna områdestyp jämfört med äldre bosatta i småhusområden. 
Mellan äldre bosatta i olika sociodemografiska områdesmiljöer finns däremot inga 
signifikanta skillnader. Resultatet visar också att fallskador är associerat med kön, ålder, 
civilstånd, fysisk inaktivitet, begränsat socialt deltagande och allmänt hälsotillstånd - samtliga 
sedan tidigare kända riskfaktorer för fallskador bland äldre. 

Sammanfattningsvis konstateras att levnadsmiljön i form av bostadsomgivningen tycks ha ett 
visst  om än begränsat  inflytande på skaderisken bland äldre. Resultatet bör dock tolkas 
med försiktighet med hänsyn till begränsningar i datamaterialet samt med anledning av att 
studierna inom detta projekt är de första på området som studerat skador i relation till både 
social och fysisk miljö. För att få veta mer om levnadsmiljöns betydelse för risken att skadas, 
krävs dock fler studier. Framtida studier bör förslagsvis vara inriktade mot fallskador och 
innefatta djupare individanalyser av i synnerhet den fysiska områdesmiljöns betydelse, med 
utgångspunkt från skadedata innehållande mer detaljerad information om på vilken geografisk 
plats respektive skada ägt rum. 

  



7 
 

1. BAKGRUND

1.1 Introduktion  

Skador bland äldre  och då i synnerhet fallskador  utgör idag ett omfattande 
folkhälsoproblem. I Sverige är två tredjedelar av alla som dör till följd av olyckor 65 år eller 
äldre, liksom närmare hälften av alla som vårdas på sjukhus till följd av skada. Skador kan 
definieras som kroppsliga konsekvenser av såväl oavsiktliga händelser (olyckor) som 
händelser med avsikt att skada (vålds- och självskador). Fallolyckor med höftfraktur som 
följd, utgör den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland de äldre [1, 2]. Äldre kvinnor 
drabbas av skador i betydligt större utsträckning än äldre män, och det finns avsevärda 
skillnader i skaderisk även med avseende på socioekonomisk status, civilstånd och 
födelseland [3, 4]. Fallskador bland äldre ökar stadigt i vårt land och i Stockholms län är 
andelen äldre som vårdas på sjukhus till följd av fallolyckor något högre än i Sverige som 
helhet [5]. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde individen i form av 
framför allt fysiskt lidande men även en försämrad livskvalitet, t.ex. genom svårigheter att 
röra sig, isolering och ökat beroende av andra. 

1.2 Några utgångspunkter 

1.2.1 Levnadsvanor och hälsa 

Många individuella faktorer relaterade till levnadsvanor och hälsa, påverkar risken att skadas 
ju äldre man blir. Individuella levnadsvanor spelar stor roll för åldrandeprocessen och 
hälsosamma sådana anses ha betydelse för att motverka åldersrelaterade risker [6]. Fysisk 
aktivitet är den faktor som studerats mest och ett flertal internationella och svenska studier har 
visat att livslång fysisk aktivitet leder till minskad risk för exempelvis fallskador [7, 8]. 
Kosthållning, rökning, alkoholkonsumtion och fritidssysselsättning är andra 
levnadsvanerelaterade faktorer som har betydelse  såväl direkt som indirekt  för risken att 
drabbas av skada [9, 10, 11]. Studier visar också att levnadsvanor som exempelvis fysisk 
aktivitet och rökning skiljer sig mellan individer med lång respektive kort utbildning samt 
mellan individer från olika områden och kommuner inom Stockholms län [5, 12]. 

Hälsan försämras med stigande ålder och är vanligen sämre för kvinnor än män. Sedan 
tidigare vet vi också att hälsan i regel är sämre bland ensamstående än bland gifta och sämre 
bland låginkomsttagare i jämförelse med höginkomsttagare [5, 13] Med åldern försämras en 
rad fysiska funktioner, så som muskelstyrka, balans, gång, reaktion och 
syreupptagningsförmåga, vilket ökar risken för i synnerhet fallskador ytterligare. I takt med 
ökad ålder, inträffar även olyckor på grund av underliggande sjukdomar, t.ex. neurologiska 
sådana som Alzheimers och Parkinson, kardiovaskulära sjukdomar, cerebrovaskulära 
sjukdomar och alkoholrelaterade sjukdomar [4, 9, 14, 15]. Även akuta sjukdomar och andra 
snabba förändringar av det medicinska tillståndet kan innebära ökad risk för skada. Äldre som 
diagnostiserats med demens löper exempelvis dubbelt så stor risk att falla jämfört med äldre 
utan kognitiv nedsättning [15]. Forskning har även visat att intag av vissa läkemedel 
signifikant påverkar risken att skadas [15, 16, 17]. Sömnproblem och dålig tandstatus är andra 
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faktorer som påverkar de äldres livskvalitet negativt och bidrar också till fler olycksfall och 
skador bland äldre [18]. 

1.2.2 Omgivning 

Med stigande ålder blir bostaden och bostadsområdesmiljön platser där äldre tillbringar större 
delen av sin tid. Samtidigt som ett flertal individuella faktorer kopplade till levnadsvanor och 
hälsa påverkar risken för att skadas, visar såväl tilltagande svensk som internationell 
forskning att levnadsmiljön  i form av bostadsområdet  också har betydelse i 
sammanhanget.  

Studier av skador i Stockholms län har bland annat visat att risken för äldre att skadas till följd 
av fallolycka är högre i vissa kommuner än andra samt att äldre män och kvinnor som bor i 
bostadsområden med medelhög till hög social status löper betydligt lägre risk att skadas 
jämfört med dem som bor i områden med låg social status [19]. Skillnader återfinns även 
mellan individer i olika bostadstyper och upplåtelseformer [3, 20]. Genom en kartläggning av 
skadors sociodemografiska fördelning vet vi även att skadepanoramat skiljer sig markant 
mellan olika bostadsområdestyper. Stockholms socialt utsatta förortsområden som bland 
annat kännetecknas av många hyresrättslägenheter, en socioekonomiskt resurssvag befolkning 
och en hög andel utlandsfödda uppvisar en klart högre andel skador än genomsnittet för länet 
[21].  

Även utformningen av den fysiska miljön har betydelse i sammanhanget, såväl när det gäller 
äldre människors möjligheter till ett självständigt liv som för risken att skadas. Medan 
inomhusmiljön i den egna bostaden till vissa delar är möjlig att påverka för den enskilde 
individen, t.ex. genom en funktionell möblering för att underlätta framkomligheten, så finns 
inte samma valmöjlighet när det gäller den gemensamma utomhusmiljön i bostadsområdet. 
Brister i infrastrukturen för gångtrafikanter, buller, hög trafikvolym, dålig belysning, 
ojämnheter på gator och trottoarer samt dåligt underhåll av gångbanor, utgör exempel på 
faktorer som försvårar utomhusvillkoren för de äldre [22, 23]. Kunskaperna om den fysiska 
områdesmiljöns betydelse i stort för risken att skadas är dock ofullständiga, då antalet 
vetenskapliga studier på området är mycket få.  

Stockholms län är på många sätt mycket variationsrikt sett till levnadsmiljöer och geografi. 
Såväl bostadsomgivningars sociala som fysiska miljö skiljer sig mellan olika områden i länet. 
Till att börja med skiljer sig den sociala miljön ibland stort mellan olika bostadsområden när 
det gäller befolkningens socioekonomiska sammansättning. De senaste decenniernas ökande 
bostadssegregation med allt större inkomstskillnader mellan enskilda bostadsområden och 
stadsdelar i Stockholm, har dessutom bidragit till att fördjupa de sociala skillnaderna mellan 
olika områden ytterligare [24].  

Inte bara den sociala områdesmiljön skiljer sig mellan olika områden i Stockholms län. Även 
när det gäller den fysiska miljön finns stora skillnader. Stockholms omgivningar utgörs till 
stor del av stadsmiljöer med hårt trafikerade gator, men även områden av mer landsbygdslik 
karaktär förekommer i de mer perifera delarna av länet. Även om Stockholm är en 
storstadsregion, så rymmer länet också Sveriges tredje största landsbygdsbefolkning [25]. De 
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tätbebyggda bostadsmiljöerna skiljer sig dessutom ofta åt med avseende på fysisk utformning 
(t.ex. när det gäller bebyggelsetyp, trafikplanering, serviceutbud, infrastruktur och allmän 
tillgänglighet i bostadsområdet), något som till stor del sammanhänger med tidpunkten för 
uppförandet av bebyggelsen. På samma sätt skiljer sig bostadslägenheter som uppförts vid 
olika tillfällen också från varandra med avseende på den planmässiga utformningen inomhus. 

1.2.3 Stockholms stadsutveckling - en bebyggelsehistorisk tillbakablick  

Stadsplaneringen i vårt land avspeglar sig tydligt i olika epoker under 1900-talet, något som 
märks väl när man jämför bostadsområden i Stockholm uppförda vid olika tidpunkter. 
Stockholms innerstads bebyggelse har anor sedan 1640-talet, då det grundläggande 
rutnätsindelade planmönstret lades ut på malmarna. Den har därefter successivt förtätats inom 
dessa ramar. Såväl den gamla bebyggelsen i innerstaden som övriga bostadsområden byggda 
fram t o m 1930 talet då man fortfarande anpassade mycket av byggandet till terrängen1, 
skiljer sig exempelvis från 1950-talets bostadsområden då andra stadsplaneideal hade tagit 
över och som innebar att man bland annat planerade förorter i syfte att gemenskap skulle 
utvecklas bland de boende [26, 27]. Inspirationen kom från Englands grannskapsplanering, 
där mindre bostadsområden grupperades runt ett större centrum med många 
gemensamhetsytor (exempel Gubbängen och Hökarängen). I takt med tunnelbanans 
utbyggnad tillkom flera sådana förorter och så småningom även större s.k. ABC-förstäder 
(Arbeta-Bo-Centrum) med tanken om att det vid sidan av bostäder även skulle finnas 
arbetsplatser och ett större kommersiellt centrum. Dessa grannskapsplanerade områden kan i 
sin tur också jämföras med de områden som blev resultatet av det s k miljonprogrammet åren 
1966-75. Grannskapstanken föll då bort till följd av det storskaliga byggandet, men däremot 
hade tanken om trafikseparering där man skiljde biltrafik och gångtrafik åt, blommat ut för 
fullt. Man anlade många broar och gångtunnlar för att underlätta för alla slags transporter, 
samt för gående (exempel Skärholmen, Tensta, Husby). Lägenheterna var också betydligt mer 
välplanerade och funktionella än tidigare [27, 28]. 

De olika bostadsområden som vuxit fram i Stockholms län under skilda perioder det senaste 
seklet är således olika till sin fysiska utformning. Medan flera av Stockholms äldre 
bostadsområden helt saknar trafikseparering, så finns bostadsområdesmiljöer där senare tiders 
planeringsideal underlättat för såväl motortransporter som gående. Det är därmed inte helt 
orimligt att anta att även den fysiska bostadsområdesmiljön genom dess utformning kan vara 
viktig och ha betydelse för risken att skadas. I Sverige finns dock ingen tidigare studie som 
studerat skador i relation till detta, varför det hela känns extra angeläget. 

Inför valet av strategier för det säkerhetsfrämjande arbetet blir det tydligt att flera viktiga 
frågeställningar ännu är obesvarade. Dessa handlar främst om vilka specifika sociala 
respektive fysiska egenskaper i bostadsområdesmiljön som har betydelse för skaderisken 

                                                           
1 Som exempel kan nämnas den tidiga förstadsbebyggelse som uppfördes i anslutning till befintliga industrier 
(t.ex. i Midsommarkransen, Aspudden, Sundbyberg) med smålägenheter i kvarter med öppna gårdar samt 
funktionalismens bostadsområden (t.ex. i Ekhagen, Hjorthagen, Hammarbyhöjden) som kännetecknades av ljusa 
luftiga lägenheter, smalhus - sällan högre än 4 våningar - omgivna av grönska. 
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bland äldre, huruvida områdesbaserade skillnader i skadeförekomst även avspeglar sig på 
individnivå, samt om enskilda levnadsvanor och hälsotillstånd påverkar sambanden. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande projekt har som mål att öka kunskapen om samspelet mellan bostadsomgivning, 
levnadsvanor och hälsa som bidragande faktorer till skador bland äldre. Den huvudsakliga 
utgångspunkten är antagandet om att det finns skillnader mellan äldre individer bosatta olika 
bostadsområdesmiljöer när det gäller skaderisken. Detta både när det gäller den sociala 
områdesmiljön och den fysiska. Medan begreppet social områdesmiljö avser 
bostadsomgivningens befolkning och dess socioekonomiska och demografiska 
sammansättning, så syftar begreppet fysisk områdesmiljö på bostadsomgivningens fysiska 
utformning (bebyggelsetyp, trafikplanering, serviceutbud, infrastruktur, allmän tillgänglighet). 

Projektet omfattar två komplementariska delstudier, där följande frågeställningar är centrala:  

I. Områdesbaserade skillnader  

 Hur ser sambandet ut mellan olika bostadsområdesmiljöers sociala och fysiska 
egenskaper och skadeförekomst? 

 Kan sambanden förklaras av hälsotillståndet bland de äldre i bostadsomgivningen? 

II. Individbaserade skillnader 

 Påverkas den individuella skaderisken av de sociala respektive fysiska egenskaperna i 
de äldres bostadsområdesmiljö?  

 Kvarstår eventuella samband mellan bostadsområdesmiljö och skaderisk när hänsyn 
tas till individuell bakgrund, enskilda levnadsvanor och hälsa? 

Den första delstudien syftar till att kartlägga sambandet mellan bostadsområdesmiljöns 
sociala och fysiska egenskaper och skadeförekomst. Genom områdesbaserade analyser 
jämförs skadeförekomsten bland äldre i olika bostadsområdesmiljöer, där hänsyn tas till 
områdesegenskaper kopplade såväl till bostadsomgivningens sociala struktur (befolkningens 
sociodemografiska sammansättning) som till den fysiska (egenskaper i den byggda miljön). I 
sammanhanget undersöks också om sambanden kan förklaras av det allmänna hälsotillståndet 
bland de äldre i bostadsomgivningen. Projektet fokuserar främst på fallskador, men i den 
områdesbaserade delstudien analyseras även andra typer av skador. Detta i syfte att undersöka 
om sambanden med områdesmiljön ser annorlunda ut när det gäller fallskador i jämförelse 
med andra typer av skador. 

I den andra delstudien studeras individuella skaderisker i relation till bostadsområdesmiljön. 
Där undersöks också hur eventuella samband mellan områdesmiljö och skaderisk påverkas av 
individuella levnadsvanor och hälsotillstånd.  
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1.4 Antaganden 

Mot bakgrund tidigare forskning rörande skadors sociodemografiska fördelning, vilken 
beskrevs närmare i rapportens inledande avsnitt, finns skäl att förvänta en högre 
skadeförekomst per 1000 äldreinvånare (65 år och äldre) i områden som kännetecknas av 
många hyresrättslägenheter och en socioekonomiskt resurssvag befolkning i jämförelse med 
områden som domineras av en mer resursstark befolkning. 

När det gäller den fysiska omgivningens betydelse för skador så är antalet tidigare studier på 
området ytterst få. Här vet vi dock att faktorer som bristande infrastruktur för gående, som 
t.ex. trafikerade vägar som måste korsas, biltrafik intill gågator, avsaknad av riktiga trottoarer 
buller, hög trafikvolym, dålig belysning, samt ojämnheter på gator och trottoarer försvårar 
framkomligheten för äldre. Dessa faktorer kan dessutom antas förstärka risken att skadas. Mot 
bakgrund av detta, samt tidigare resonemang om hur olika bostadsomgivningar i Stockholm 
skiljer sig åt med avseende på fysisk utformning, så skulle det dock finnas viss anledning att 
förvänta en något förhöjd skadeförekomst bland boende i tätbebyggda områden av mer 
stadslik karaktär, och då främst i områden med äldre flerbostadshusbebyggelse. Detta torde 
särskilt gälla i äldre, centralt belägna bostadsområden samt förortsområden som uppförts 
tidigt och som helt saknar trafikseparering eller där trafikseparering inte skett fullt ut i 
samband med planeringen och uppförandet av området. Såväl buller- som stressnivåerna är 
sannolikt högre i dessa bostadsomgivningar i jämförelse med mer perifert belägna områden i 
länet, vilket medför en ur framkomlighetssynpunkt mer påfrestande utomhusmiljö för äldre.  

1.5 Rapportens disposition 

Rapporten består av 4 delar. I detta inledande bakgrundskapitel presenteras projektets syfte 
och frågeställningar. Detta åtföljs av ett kapitel där material och metod beskrivs. I kapitel 3 
presenteras resultatet av studierna. I de första avsnitten redovisas den områdesbaserade 
delstudien och därefter resultaten från de individbaserade analyserna. Rapporten avslutas med 
en kortare diskussion kring resultatet och förslag till vidare studier. Läsare som endast vill ta 
del av resultatet kan med fördel gå direkt till kapitel 3.  
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2. MATERIAL OCH METOD

2.1 Datamaterial  

Projektet bygger på data från ett flertal informationskällor. En av dessa  Stockholms läns 
landstings VAL-databas  är områdesbaserad medan övriga är individbaserade. 

Tabell 1. Översikt delstudier och material 

 Beskrivning Material Utfallsvariabel/analysenhet 
Delstudie 1 Områdesbaserad studie 

med kartläggning av 
sambandet mellan 
bostadsomgivningens 
sociala och fysiska 
egenskaper och 
skadeförekomst.  

Stockholms läns 
landstings VAL-
databas.  

Slutenvårdade skador bland 
individer 65 år och äldre 
perioden 2005-2009. 

Delstudie 2 a Individbaserad studie av 
bostadsomgivningens 
betydelse för den 
individuella skaderisken. 
Kontroll för 
individbakgrund.  

Stockholms läns 
landstings 
folkhälsoenkät 2006 
och folkhälsokohort. 

Förekomsten av 
självrapporterade fallskador 
2006 bland folkhälso-
kohortens individer 65 år 
och äldre  

Delstudie 2 b Individbaserad studie av 
bostadsomgivningens 
betydelse för den 
individuella skaderisken. 
Kontroll för 
individbakgrund, 
individuella levnadsvanor 
och hälsa. 

Stockholms läns 
landstings 
folkhälsoenkät 2006 
och folkhälsokohort, 
samt Socialstyrelsens 
Patientregister för 
slutenvård. 

Förekomsten av 
slutenvårdade fallskador 
bland folkhälsokohortens 
individer 65 år och äldre 
perioden 2006-2011. 

 

I delstudie 1 som är områdesbaserad, används material från Stockholms läns landstings VAL-
databas. I databasen, vilken innefattar ett tiotal register med vårdstatistik av olika slag, finns 
data rörande skador som inträffat i länet och som resulterat i slutenvård, d.v.s inläggning på 
sjukhus. I VAL-databasen finns även information om skadeorsaker och diagnoser samt 
uppgifter om individerna vid skadetillfället, t.ex. kön, ålder, vårdtid, bostadskommun och 
basområdestillhörighet. Materialet som används i samband med delstudie 1 är ett utdrag ur 
VAL. Det omfattar samtliga skador som inträffat i Stockholms län 2005-2009 som resulterat i 
inläggning på sjukhus under minst ett dygn, och som i enlighet med 
sjukdomsklassifikationssystemet ICD-10-S, registrerats efter huvuddiagnos (kod S00-99) i 
kombination med skadeorsak (e-kod V01-Y98).  

Materialet är inte individbaserat, vilket innebär att det är skadan i sig som utgör analysenhet 
och inte individen själv. Skadorna i materialet är kopplade till det bostadsområde den 
skadedrabbade var bosatt i vid skadetillfället. Varje skada i materialet kan således härledas till 
den individ som drabbades av skadan, som i sin tur kan härledas till vilket bostadsområde han 
eller hon var bosatt i vid skadetillfället. Analyserna i denna områdesbaserade delstudie visar 
med andra ord i vilket bostadsområde de individer som drabbades av skador den aktuella 
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perioden var bosatt vid skadetillfället. Däremot vet vi ingenting om exakt var någonstans 
geografiskt skadan inträffat  d.v.s. på vilken plats  endast att den skett någonstans i den 
bostadsomgivning och närmiljö som den skadade var bosatt vid skadetillfället. Det innebär att 
vi inte heller känner till huruvida skadan skett inomhus, d.v.s inuti bostaden eller utomhus, 
d.v.s i själva bostadsområdet. I vilken mån kan vi då uttala oss om skadeförekomsten? Jo, 
genom att jämföra skadeförekomsten mellan olika områdestyper (skador per 1000 
äldreinvånare) så kan vi få reda på om äldre bosatta i vissa områdeskategorier tycks vara mer 
skadebenägna än andra.  

I delstudie 2 som är uppdelad i en analys baserad på självrapporterad information om  
fallskador (2 a) och dels en analys baserad på information om slutenvårdade fallskador (2 b), 
studeras bostadsomgivningens betydelse för den individuella skaderisken bland äldre. För 
dessa analyser används data från Stockholms läns landstings folkhälsoenkät och 
folkhälsokohort från år 2006. En närmare beskrivning av folkhälsoenkäten och 
folkhälsokohorten ges i avsnitt 2.3.  

Folkhälsokohorten innefattar totalt 34 707 individer, varav 6713 äldre (som fyllt 65 år). För 
folkhälsokohortens äldre individer  som utgör studiepopulationen för delstudie 2  finns vid 
sidan av information om levnadsvanor och hälsa, även självrapporterad information om 
fallskador för år 2006. På basis av detta självrapporterade material görs i delstudie 2 a, en 
logistisk regressionsanalys (rapporterat fallskada 2006 /ej rapporterat fallskada) med kontroll 
för faktorer relaterade till individbakgrund.  

Även i delstudie 2 b används material från SLL:s folkhälsoenkät och folkhälsokohort 2006, 
som då kompletterats med data från Socialstyrelsens Patientregister rörande slutenvårdade 
fallskador perioden 2006-2011. Materialet omfattar samtliga skador orsakade av fall som 
inträffat bland kohortens äldre individer i Stockholms län perioden 2006-2011 och som 
resulterat i slutenvård (inläggning på sjukhus) under minst ett dygn (ICD-10-koder: S00-99 i 
kombination med e-kod W00-W19). Även här görs en logistisk regressionsanalys, då på basis 
av slutenvårdsmaterialet (slutenvårdad för fallskada/ej slutenvårdad för fallskada). Vid sidan 
av individbakgrund, undersöks också huruvida eventuella samband mellan områdesmiljö och 
skaderisk påverkas av individuella levnadsvanor och hälsa. I likhet med delstudie 1 så är 
också skadorna i materialet för den individbaserade delstudien kopplade till individens 
bostadsområdestillhörighet vid skadetillfället. Vi vet således inte exakt på vilken plats skadan 
inträffat utan endast att den skett någonstans i den bostadsomgivning och närmiljö som 
individen var bosatt vid skadetillfället.  
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2.2 Kartläggning av social och fysisk kontext  

2.2.1 Social områdesmiljö 

För att kunna studera den sociala respektive fysiska bostadsområdesmiljön betydelse, så 
behövs ett mått för detta, d.v.s omgivningen eller kontexten måste definieras och avgränsas.  

Bestämningen av den sociala områdesmiljön gjordes med utgångspunkt från Mosaic  ett 
sociodemografiskt områdesindelningssystem som klassificerar och grupperar bostadsområden 
efter geografiska, socioekonomiska och demografiska förhållanden. Mosaic är ursprungligen 
ett kommersiellt instrument som skapats för att kunna användas av företag i syfte att urskilja 
konsumtions- och livsstilsmönster. Mosaic har utnyttjats i flera länder, och den för Sverige 
nationellt framtagna indelningen har bland andra använts av Regionplane- och trafikkontoret 
som analyserat livsstils- och konsumtionsmönster utifrån ett regionalt planeringsperspektiv 
[29]. Områdesindelningssystemet Mosaic har dock även visat sig vara användbart i andra 
sammanhang. Den för Stockholms län särskilt anpassade indelningen, den s.k. 
Stockholmsmosaicen, har exempelvis använts i samband med Stockholms läns landstings 
studier av vårdkonsumtion, samt i en studie av skador bland barn [30]. Indelningen har även 
nyttjats i samband med en kartläggning av skador samt i en studie av levnadsvanor [21, 31]. 

Mosaics grundstomme utgörs av en geografisk indelning av Sverige i 125x125 metersrutor. 
För varje enskild områdesruta finns socioekonomisk och demografisk information om 
befolkningen i sammanställd. Denna är hämtad från ett flertal olika register, däribland 
Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen, fastighetstaxeringsregistret samt 
svensk adressändring. Med utgångspunkt från denna information har därefter geografiska 
områden som är så lika varandra som möjligt med avseende på befolkningens socioekonomi 
och demografi, grupperats hjälp av klusteranalys [32]. 

Stockholms läns är indelat i 11 olika sådana områdesgrupper eller s. k. sociodemografiska 
områdestyper. Vissa sociodemografiska områdestyper har en förhållandevis homogen 
befolkningssammansättning sett till socioekonomi och/eller demografi, medan andra har en 
mer blandad befolkning. De sociodemografiska områdestyper som förekommer i Stockholms 
län är följande:  
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A1. Bättre bemedlade innerstadsområden

 A2. Innerstadsområden övriga 

 B. Blandade närförortsområden 

 C. Närförorter med ung befolkning 

 D. Seniortäta närförortsområden 

 E. Mindre bemedlade närförortsområden 

 F. Multikulturella förortsområden 

 G1. Bättre bemedlade villaområden i närförort 

 G2. Villaområden i förort övriga 

 HI. Villa- och småhusområden i perifera förorter och småsamhällen 

 JKL. Landsbygd och skärgård 

I bilaga 1 följer en närmare beskrivning av de sociodemografiska områdestyperna. De 
viktigaste skillnaderna mellan dessa kan bland annat hänföras till bostadstyp och invånarnas 
genomsnittsinkomster. Områdestyperna A  F, domineras av lägenhetsboende, medan 
områdestyperna G  JKL främst utgörs av villa- och småhusboende. De genomsnittliga 
inkomsterna skiljer sig rejält mellan olika sociodemografiska områdestyper. Högst inkomster 
finns i områdestyperna A1 (Bättre bemedlade innerstadsområden), samt G1 (Bättre 
bemedlade villaområden i närförort), medan de lägsta genomsnittsinkomsterna finns i 
områdestyperna F (Multikulturella förortsområden), följt av E (Mindre bemedlade 
förortsområden), samt D (Seniortäta närförortsområden). 

Befolkningens socioekonomiska sammansättning samt demografi   faktorer som utgör basen 
för mosaicindelningen  speglar således den sociodemografiska omgivningen och bildar 
tillsammans vad man kan kalla den sociala kontexten.  

2.2.2 Fysisk områdesmiljö 

För kartläggningen av den sociala områdesmiljön används således en befintlig 
sociodemografisk områdesindelning. Denna tar i första hand hänsyn till områdens 
socioekonomiska och demografiska förutsättningar vid grupperingen, och fäster inte lika 
mycket vikt vid bostadsområdens fysiska struktur, bortsett från ett åtskiljande mellan områden 
med villabebyggelse respektive flerbostadshus. Med anledning av antagandet om att även den 
fysiska utformningen av bostadsområdet kan ha betydelse för risken att skadas, så fanns även 
behov av ett mått för att kunna studera den fysiska bostadsområdesmiljön. Någon färdig 
indelning att använda för detta ändamål finns dock ej att tillgå, varför en sådan måste 
konstrueras. Målet var att skapa en fysisk områdesvariabel som tydligt grupperar 
bostadsområden med utgångspunkt från dess fysiska struktur.  

Kartläggningen av den fysiska områdesmiljön gjordes med utgångspunkt från information om 
byggnadsperioder och hustyper i olika geografiska områden (basområden). Information om 
befintliga bostäders hustyp och byggnadsperiod hämtades från Regionplane- och 
trafikkontorets områdesdatabas ODB (Bostadslägenheter 2000 efter basområde, 
byggnadsperiod och hustyp). När det gäller hustyp för bostadsbebyggelse, skiljer databasen 
mellan flerbostadshus och småhus. Till det senare räknas då all bostadsbebyggelse som inte är 
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flerbostadshus, d.v.s enbostadshus i form av radhus, kedjehus och enskilda villor. I databasen 
är byggnadsperioderna för bostadsbebyggelse redovisade i 5-årsintervaller, dock med 
undantag för bostäder byggda före 1931, som alla tillsammans utgör en gemensam kategori. 
Materialet från RTK inrymde dock endast bostäder uppförda fram till och med år 2000. 
Kompletterande uppgifter inhämtades därför från SCB:s fastighetstaxeringsregister (FTR) om 
bostäder som byggts i länet efter år 2000. På detta sätt erhölls så småningom en förteckning 
över samtliga befintliga bostäder i Stockholms län fördelat på basområde, byggnadsperiod 
och hustyp.  

Med utgångspunkt från dessa uppgifter gjordes därefter en indelning av Stockholms län i 
olika fysiska områdeskategorier  här kallade fysiska områdestyper  där basområden så lika 
varandra som möjligt sammanfördes. I samband med indelningen togs hänsyn till vid 
vilken/vilka huvudsakliga tidpunkter den befintliga bostadsbebyggelsen uppförts i basområdet 
samt till hustyp, d v s huruvida området kraftigt domineras av flerbostadshus eller småhus 
eller om det är ordentligt blandat.2  

Indelningen resulterade i 6 olika fysiska områdestyper: 

 1. Småhusområden.  

 2. Områden med blandad bebyggelse  

 3. Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1950 och tidigare  

 4. Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1951-1965 

 5. Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1966-1975 

 6. Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1976 och senare  

Områdestyp 1 innefattar såväl äldre villaområden som yngre småhusområden och 
förekommer i hela Stockholms län med undantag för Stockholms innerstad. De områden som 
varken domineras av småhus- eller flerbostadshusbebyggelse utan där dessa utgör ungefär lika 
stora delar av den totala bebyggelsen har hamnat i områdestyp 2. Här sattes kravet att för att 
ett basområde skulle hamna i denna kategori så får varken flerbostadshus eller småhus utgöra 
mer än 60 procent av beståndet. Områdestyp 3 omfattar större delen av innerstadens 
bebyggelse (stenstaden), bebyggelse i äldre förstäder som exempelvis Sundbyberg och 
Midsommarkransen samt tidiga närförorter. Områdestyp 4 förekommer i hela Stockholms län, 
dock främst i Stockholms stads ytterförorter samt i kranskommunerna. Områdestyperna 5-6 
förekommer i hela länet. 

I sammanhanget bör nämnas att de områden som ingår i respektive fysisk områdestyp inte 
alltid är av renodlad karaktär, utan snarare domineras av den hustyp och bebyggelseperiod 
som ingår i områdestypens namn. En närmare beskrivning av de fysiska områdestyperna 
återfinns i bilaga 2. 

De två faktorerna hustyp och byggnadsperiod speglar således den fysiska omgivningen och 
bildar tillsammans den fysiska kontexten.  
                                                           
2 Av Stockholms läns sammanlagt 1298 basområden saknade 61 bostadsbebyggelse och undantogs därför från 
indelning. Merparten av dessa var  industriområden. Ytterligare 40 områden undantogs från indelning då dessa 
helt eller delvis saknade uppgifter om byggnadsperiod och/eller hustyp. 
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2.3 Stockholms läns landstings folkhälsoenkät och folkhälsokohorter 

För analyserna i delstudie 2 används data från Stockholms läns landstings folkhälsoenkät 
2006. Folkhälsoenkäten (FHE) är en regional undersökning om liv och hälsa som genomförs 
vart fjärde år genom ett samarbete mellan landstinget och Statistiska Centralbyrån. Enkäten 
som besvaras av ett urval av länets invånare, består av c:a 100 frågor om fysisk och psykisk 
hälsa, ekonomi, levnadsvanor, sociala relationer, boende och levnadsmiljö samt arbete och 
sysselsättning. Folkhälsokohorterna (FHK) är ett befolkningsrepresentativt urval av länets 
invånare i åldrarna 18-84 år, som härrör från regionala folkhälsoenkäter genomförda åren 
2002 och 2006 [33]. Deltagarna har givit sitt samtycke till att medverka i en longitudinell 
studie med upprepade datainsamlingar genom återkommande folkhälsoenkäter och 
uppföljning i nationella register. Till enkätmaterialet har även information från den 
longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) 
länkats, vilken bl. a innefattar uppgifter om födelseår, kön, födelseland, civilstånd, inkomst, 
kommun och basområde. Drygt 65 000 individer, varav c:a 11 000 äldre (som fyllt 65 år), 
ingår i FHK och dessa utgör tillsammans två kohorter. 

Analyserna i delstudie 2 baseras på den folkhälsokohort som skapades i samband med 2006 
års folkhälsoenkät. Datainsamlingen för Stockholms läns landstings folkhälsoenkät år 2006 
genomfördes under hösten samma år genom postenkäter och webbformulär. Två olika 
varianter av enkäten skickades ut, en version till individer mellan 18 och 64 år samt en annan 
version till äldre som fyllt 65 år. Innehållet skiljde sig åt vid enstaka frågor, där exempelvis 
frågan om man de senaste 6 månaderna fallit så illa att man tvingats uppsöka vårdcentral eller 
läkare endast fanns med i den version som sändes till de äldre. Enkäten skickades ut till drygt 
57 000 individer, varav 9 078 äldre. Bland dessa äldre respondenter var det slutliga 
deltagandet 6713 individer (74%), vilket innebar en högre svarsfrekvens i jämförelse med 
bland befolkningen som helhet (61%). För den som vill läsa mer om Stockholms läns 
landstings folkhälsoenkät, rekommenderas Stockholms läns landstings folkhälsorapport 2007. 

2.4 Variabler 

Beroende variabler 

I delstudie 1 som är områdesbaserad, används material från Stockholms läns landstings VAL-
databas. Här studeras samtliga slutenvårdade skador (samtliga skadeorsaker) som inträffat i 
Stockholms län 2005-2009. Materialet är som tidigare nämndes inte individbaserat, vilket 
innebär att det här är skadan i sig som utgör analysenhet och alltså inte själva individen. En 
individ kan således ha skadat sig flera gånger den aktuella perioden, men det är då inte 
individen utan varje skada och skadetillfälle i sig som utgör analysenhet. För att två 
vårdtillfällen skall räknas som två separata, skall minst 30 dagar ha passerat mellan dessa. 

I delstudie 2 a används självrapporterade fallskador som utfallsvariabel. För att mäta dessa 
används självrapporterad information från folkhälsoenkäten 2006 och frågan "Har du någon 
gång under de senaste 6 månaderna sökt läkare eller vårdcentral på grund att du har fallit 

. Variabelns svarsalternativ kategoriserades om från "nej", "ja" och 
"ja, flera gånger" till en dikotom variabel (variabel som endast kan anta två värden) där de två 
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senare alternativen slogs ihop till "ja". Detta med anledning av att det är själva fallet som är i 
fokus för studien och inte antalet gånger individen fallit. Individer som svarat "ja"  tilldelades 
värdet 1, medan individer som svarat "nej" tilldelades värdet 0.  

I delstudie 2 b används slutenvårdade fallskador som utfallsvariabel. För att mäta dessa 
används information från Patientregistret rörande slutenvårdade fallskador bland 
folkhälsokohortens individer 65 år och äldre perioden 2006-2011. I de fall där individer 
slutenvårdats för fallskada mer än en gång den aktuella perioden så är det endast det första 
slutenvårdstillfället som räknats med och använts i analyserna. Individer som slutenvårdats 
för fallskada den aktuella perioden tilldelades värdet 1, medan individer som ej gjort detta 
tilldelades värdet 0. 

Oberoende variabler 

Som oberoende variabler valdes ett flertal variabler relaterade områdesmiljö, 
individbakgrund, levnadsvanor och hälsa. Den fysiska respektive sociala områdesmiljön mäts 
genom de två skilda områdesindelningssystemen för fysiska respektive sociodemografiska 
områdestyper, vilka beskrivits mer ingående i tidigare avsnitt. Övriga variabler relaterade till 
områdesmiljö är bostadskommun, trygghet i bostadsområdet  huruvida man någon gång 
avstått från att gå ut kvällstid i det egna bostadsområdet  samt tillgången till service. Här 
används respondenternas svar på frågorna i 2006 års folkhälsoenkät som presenteras närmare 
i bilaga 5. 

För att mäta individbakgrund (delstudie 2) används kön, ålder, civilstånd och födelseland. 
Samtliga är hämtade från den longitudinella integrationsdatabasen för sjukförsäkrings- och 
arbetsmarknadsstudier (LISA). De levnadsvanerelaterade variablerna utgörs av fysisk 
inaktivitet/stillasittande fritid, rökning eller tidigare rökning, alkoholkonsumtion, 
berusningsdrickande, sömnsvårigheter och socialt deltagande. Samtliga levnadsvanor baseras 
på respondenternas svar på ett antal frågor i 2006 års folkhälsoenkät och beskrivs närmare i 
anslutning till resultatredovisningen samt i bilagorna 5 och 6. De hälsorelaterade variablerna 
härrör även de från 2006 års folkhälsoenkät och utgörs av förekomsten av nedsatt syn, nedsatt 
hörsel, nedsatt rörlighet, självskattat allmänt hälsotillstånd, psykiskt välbefinnande, 
användande av gånghjälpmedel, svårigheter med hygienskötsel samt förekomst av långvarig 
sjukdom.  

I figur 1 nedan visas de faktorer som studeras i relation till fallskador i delstudie 2 a och 2 b. 
För att få svar på frågan huruvida den individuella skaderisken påverkas av de sociala 
respektive fysiska egenskaperna i bostadsområdesmiljön, görs logistiska regressionsanalyser. 
Den analys som baserar sig på självrapporterade fallskador (2 a), innefattar kontroll för 
variabler relaterade till individbakgrund medan analysen där slutenvårdade fallskador utgör 
utgångspunkten (2 b), även innefattar kontroll för individuella levnadsvanor och hälsa.  
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 Figur 1. Faktorer som studeras i relation till fallskador (delstudie 2) 

 

2.5 Hantering av samvariation  

Inför de individbaserade analyserna gjordes en rad korrelationstester mellan de oberoende 
variabler som planerades ingå i regressionsanalyserna. I samband med detta kunde det 
konstateras att det förelåg viss samvariation (multikollinearitet) mellan variablerna 
sociodemografisk områdestyp respektive fysisk områdestyp. Samvariationen mellan de två 
variablerna märks tydligt då kohortens individer fördelas på sociodemografiska och fysiska 
områdestyper (se bilaga 4). 

Störst var samvariationen mellan 
 och ". Även de 

sociodemografiska områdestyperna G2 samt JKL samvarierade . Viss 

 
(innerstadsområden). När samvariation mellan variabler av den typ som beskrivits ovan 
föreligger, så motiverar det att utfallet av dessa analyseras i skilda modeller. I detta fall 
innebär det alltså att de två variablerna fysisk områdestyp respektive sociodemografisk 
områdestyp kommer att analyseras var och en för sig i olika regressionsmodeller.  

Inför analyserna i delstudie 2 gjordes en reducering av antalet kategorier i variabeln 
sociodemografisk områdestyp. Reduceringen skedde med syftet att göra det hela mer 
överskådligt inför de kommande analyserna. Detta åstadkoms genom sammanslagningar av 
flera ursprungskategorier som tillsammans fick bilda nya och bredare områdestyper. 
Sociodemografiska områdestyper med en utpräglat socioekonomisk resursstark respektive 



20 
 

resurssvag befolkning särhölls liksom tidigare från varandra och fick utgöra egna 
områdeskategorier. I likhet med ursprungsindelningen, särskiljdes också områden med 
lägenhetsbebyggelse från områden med villabebyggelse. Variabeln sociodemografisk 
områdestyp innefattade från början hela 11 kategorier. Denna reducerades till att omfatta 
följande 5 kategorier: 

AB. Bättre bemedlade lägenhetsområden (innefattar A1, A2, B) 

CDE. Blandade lägenhetsområden (innefattar C,D,E) 

F. Multikulturella lägenhetsområden (F) 

G1. Bättre bemedlade villaområden (G1) 

G2-L. Blandade villaområden (innefattar G2, HI, JKL) 

Två av de sociodemografiska områdestyperna, nämligen "F - Multikulturella 
lägenhetsområden" samt " G1 - Bättre bemedlade villaområden" har behållits i sin helhet i 
samband med reduceringen (och har alltså inte slagits samman med någon annan kategori). I 
sammanhanget bör även nämnas att studiens andra områdesvariabel  d v s variabeln fysisk 
områdestyp  inte förändrats på något sätt. Variabeln innefattar liksom tidigare följande sex 
områdeskategorier: 1. Småhus, 2. Områden med blandad bebyggelse, 3. Områden med 
flerbostadshus t om 1950, 4. Områden med flerbostadshus 1951-65, 5. Områden med 
flerbostadshus 1966-75 (miljonprogrammet) samt 6. Områden med flerbostadshus 1976 och 
senare. 

3. RESULTATREDOVISNING 

3.1 Områdesbaserad analys  

Delstudie 1  den områdesbaserade studien - syftar till att kartlägga sambandet mellan 
bostadsområdesmiljöns sociala och fysiska egenskaper och skadeförekomst. Detta görs 
genom att jämföra skadeförekomsten mellan äldre i olika bostadsområdesmiljöer utifrån den 
sociala och fysiska områdesmiljön som beskrivits i tidigare avsnitt.  

Materialet omfattar alla skador som inträffat bland äldre (som fyllt 65 år) i Stockholms län 
2005-2009 och som resulterat i slutenvård (inläggning på sjukhus). Antalet skador i materialet 
uppgår till totalt 73 427, fördelade på sammanlagt 51 399 individer. Antalet skador är fler än 
antalet individer i materialet, då upprepade skador förekommer under den period som 
studeras. En och samma individ kan med andra ord ha skadat sig flera gånger den aktuella 
perioden, men det är då inte själva individen utan varje skada och skadetillfälle i sig som 
utgör analysenhet. 

Samtliga skador i materialet har klassificerats efter skadeorsak i enlighet med kapitel 20 
"Yttre orsaker till sjukdom och död" (V01-Y98) 

[34]. Denna innehåller sammanlagt 24 huvudgrupper för 
skadeorsaker. I samband med redovisningen i denna rapport har flera huvudgrupper för 
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skadeorsaker slagits samman och vid sidan av en uppdelning mellan oavsiktliga och avsiktliga 
skador, har sammanlagt 6 skadeorsaksgrupper använts. För närmare information om de olika 
skadeorsakerna inom respektive skadeorsaksgrupp, se bilaga 3. 

Tabell 2. Skador bland äldre (65 år och äldre) fördelade på skadeorsaker  
perioden 2005-2009  
 
 
Skadeorsak 

 
Antal 

 
Andel      
(%) 

   
Oavsiktliga skador   
Transportolyckor    1 177   1,6 
Fallolyckor 50 220 68,4 
Övriga oavsiktliga skador   8 266 11,3 
   
Avsiktliga skador   
Självtillfogade skador     643   0,9 
Skador tillfogade av annan person     147   0,2 
   
Annat/oklart 12 922 17,6 
   
Uppgift saknas        52   0,1 
   
Totalt 73 427   100,0 

 

Ovanstående tabell visar samtliga skador bland äldre perioden 2005-2009 fördelade på 
skadeorsaker. Som framgår av denna så står fallolyckorna för närmare 70 procent av de 
skador som inträffat bland äldre den aktuella perioden. Gruppen "övriga oavsiktliga skador", 
vilken innefattar brännskador samt drunknings-, kvävnings- och förgiftningsolyckor, utgör 
drygt 11 procent av skadorna. De avsiktliga skadorna omfattar tillsammans endast en dryg 
procent av samtliga skador bland äldre. Däremot utgör kategorin "Annat/oklart" en 
förhållandevis hög andel av samtliga skador (17,6 procent). I denna grupp inryms 
skadehändelser med oklar avsikt samt skador som uppstått till följd av medicinsk behandling, 
t.ex. ogynnsamma effekter av läkemedel och missöden orsakade av kirurgiska ingrepp. 

Skillnader finns också mellan könen när det gäller skadeorsaker. Fallskador är inte helt 
överraskade mer vanligt förekommande bland kvinnor (71 procent) än bland män (63 
procent). Transportolyckor ligger endast bakom en bråkdel av skadorna bland äldre, men 
drabbade samtidigt dubbelt så många äldre män (3 procent) som äldre kvinnor (1 procent) den 
studerade perioden. Avsiktliga skador är mycket ovanliga bland individer som fyllt 65 år 
(resultatet visas ej i tabell eller diagram). 
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3.1.1 Områdesbaserade skillnader 

Hur ser då skadeförekomsten ut om vi relaterar skadorna till sociodemografisk områdestyp?  

Tabell 3. Skador bland äldre (65 år och äldre) fördelade på sociodemografiska områdestyper perioden 
2005-2009 

 
Sociodemografisk 
områdestyp 

Antal  
skador  

(65 år och 
äldre) 

Andel av det 
totala antalet 

skador 
 (65 år och äldre) 

Antal 
invånare 

 (65 år och 
äldre) 

Antal skador  
per 1000 
invånare 

 (65 år och 
äldre) 

A1 Bättre bemedlade 
innerstadsområden 

  9 612 13,1 28 900 332 

A2 Innerstadsområden, övriga   8 954 12,2 27 688 323 
B Blandade närförortsområden 12 874 17,5 40 128 320 
C Närförorter med ung befolkning   2 107   2,9   9 071 232 
D Seniortäta närförortsområden 13 766 18,7 59 382 231 
E Mindre bemedlade förortsområden   2 845    3,9 10 872 261 
F Multikulturella förortsområden   7 288    9,9 19 615 371 
G1 Bättre bemedlade villaområden i 
närförort 

  8 753 11,9 31 250 280 

G2 Villaområden i förort, övriga   2 511    3,4 21 989 114 
HI Villa- och småhusområden i 
perifera förorter och småsamhällen 

  1 985    2,7 13 750 144 

JKL Landsbygd och skärgård   2 551    3,5 13 502 189 
     
Uppgift saknas      181    0,2 - - 
     
Totalt Stockholms län 73 427 100,0 276 147 265 

 
Av ovanstående tabell och figur 2 framgår att 
områdestyp som uppvisar flest skador per 1000 invånare den aktuella perioden, där antalet 
skador uppgår till 371 per 1000 äldreinvånare. Områdena inom denna områdestyp 
kännetecknas av en befolkning med mycket låga inkomster och låg genomsnittlig 
utbildningsnivå. Många är utrikesfödda och/eller ensamstående och bostäderna utgörs nästan 
uteslutande av hyresrättslägenheter. 
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Figur 2. Antal skador per 1000 äldre (65 år och äldre) i relation till sociodemografisk områdestyp 

 
Även de två innerstadsområdestyperna A1 och A2, samt B  
har klart fler skador per 1000 invånare i åldern 65 år och äldre än genomsnittet för länet. 
Lägst antal skador per 1000 invånare 65 år och äldre, uppvisar områdestyperna G2, HI samt 
JKL, som alla domineras av villabebyggelse. Områdestyp G1 

också innefattar mest villabebyggelse, uppvisar dock betydligt 
fler skador bland äldre.  

Nedanstående tabell och figur 3 visar skadeförekomsten då skadorna istället relateras till den 
fysiska områdesmiljön i form av fysisk områdestyp. 
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Tabell 4. Skador bland äldre (65 år och äldre) fördelade på fysiska områdestyper perioden 2005-2009

 
Fysisk områdestyp 

Antal 
skador  

(65 år och 
äldre)  

Andel av det 
totala antalet 

skador  
(65 år och 

äldre) 

Antal  
invånare 

 (65 år och 
äldre) 

Antal skador 
per 1000 
invånare  

(65 år och 
äldre) 

     
1. Småhus 14 411 19,6 79 815 180 
2. Blandad bebyggelse  5673 7,7 22 122 256 
3. Flerbostadshus 1950 och tidigare 19 305 26,3 57 883 333 
4. Flerbostadshus 1951-65 18 931 25,8 57 391 330 
5. Flerbostadshus 1966-75 
(miljonprogrammet) 

  9 654 13,1 38 292 252 

6. Flerbostadshus 1976 och senare   5 277 7,2 20 070 262 
     
Övriga, ej klassificerbara3  - -       574 - 
     
Uppgift saknas4      176 0,2 - - 
     
Totalt Stockholms län 73 427  276 147 265 
     

 

Av dessa framgår att områdestyp 3  bostadshusbebyggelse uppförd 1950 
och tidigare" uppvisar flest antal skador per 1000 invånare, tätt följt av områdestyp 4  

bostadshusbebyggelse uppförd 1951- . Gemensamt för dessa är att de 
karakteriseras av äldre flerbostadshusbebyggelse. En annan likhet är att många av 
bostadsområdena inom dessa två områdestyper helt eller delvis saknar trafikseparering. För 
övriga områdestyper är nivåerna relativt lika, dock Områden med småhus
som har ett klart lägre antal skador per 1000 invånare i jämförelse med övriga fysiska 
områdestyper. 

  

                                                           
3 Övriga, ej klassificerbara betyder att 574 av skadorna drabbat äldreinvånare som bor i basområden där fysisk 

 s k restförda, 
samt invånare som är bosatta/skrivna i ett basområde som inte kunnat indelas i någon fysisk bostadsområdestyp 
t.ex. industriområden eller områden där uppgifter om bostadsbebyggelsens hustyp och byggnadsår saknas.  
4 Uppgift saknas betyder att fullständiga adressuppgifter samt information om basområde och därmed också om 

fysisk områdestyp, saknas helt för 176 av observationerna. 
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Figur 3. Antal skador per 1000 äldre (65 år och äldre) i relation till fysisk områdestyp 

Skadorna har även studeras i relation till kommun. Stockholms län består av sammanlagt 26 
kommuner, där Stockholms stad är den största med sina drygt 800 000 invånare. Andelen 
invånare 65 år och äldre i länet uppgår till drygt 14 procent.5 Då antalet skador per 1000 
äldreinvånare per kommun analyseras, uppvisar Stockholms kommun allra flest skador per 
1000 äldreinvånare (328 skador per 1000 äldreinvånare). Med undantag för Stockholm, samt 
kommunerna Solna och Sundbyberg som uppvisar nivåer strax över genomsnittet för länet 
(280 respektive 270 jämfört med 265 för länet som helhet), så finns i övrigt inga större 
skillnader mellan kommunerna i länet (resultatet visas ej i tabell eller diagram). 

Vi har även valt att särstudera bostadsomgivningens betydelse för fallskador separat. Detta 
gjordes genom att utesluta samtliga skador i materialet som ej orsakats av fall. Även här 
beräknades antalet skador per 1000 äldreinvånare (65 år och äldre) per sociodemografisk 
områdestyp, fysisk områdestyp samt kommun. Resultaten från dessa analyser skiljer sig dock 

                                                           
5 www.scb.se/befolkningsstatistik 2012 
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inte från de som erhölls då samtliga skador (alla skadeorsaker) studerades. Då hänsyn tas till 
sociodemografisk områdestyp är antalet fallskador per 1000 äldre flest i områdestypen 
"Multikulturella förortsområden" (260 fallskador per 1000 äldreinvånare), följt av de två 
innerstadsområdestyperna (232 respektive 226). När hänsyn tas till fysisk områdestyp är det 
alltjämt områdestyperna 3 och 4  "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 1950 och 
tidigare", samt "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 1951-65"  som uppvisar de 
högsta antalen skador per 1000 äldre (234 respektive 230 fallskador per 1000 äldreinvånare) . 
Då fallskadorna studeras i relation till kommun så har Stockholms stad alltjämt flest skador 
per 1000 äldreinvånare (resultaten visas ej i tabell eller diagram). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de områdesbaserade analyserna visar att det finns 
skillnader mellan olika bostadsområdesmiljöer när det gäller skadeförekomst. Då social 
områdesmiljö i form av sociodemografisk områdestyp studeras, uppvisar "Multikulturella 
förortsområden" flest skador per 1000 invånare   en områdestyp som kännetecknas av en 
socioekonomiskt resurssvag befolkning och hyresrättslägenhetsboende. När den fysiska 
områdesmiljön studeras i relation till skadeförekomst, är det de fysiska områdestyperna med 
äldre flerbostadshusbebyggelse ("Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1950 och 
tidigare" samt bostadshusbebyggelse uppförd 1951- ) som uppvisar 
flest antal skador per 1000 invånare.  

Analyserna av såväl sociodemografisk som fysisk områdestyp visar också att områden där 
bebyggelsen i huvudsak utgörs av villor och småhus har färre skador per 1000 invånare i 
jämförelse med andra områdestyper. Ett undantag är dock den sociodemografiska 
områdestypen  som uppvisar betydligt fler 
skador än övriga områdestyper som domineras av villabebyggelse. Resultatet från analysen 
med sociodemografisk områdestyp visar också att antalet skador inte enbart skiljer sig mellan 
typiska lägenhetsområden och villaområden i stort. Det tycks även finnas skillnader mellan 
några av de olika villa- respektive lägenhetsområdestyperna med olika socioekonomisk 
sammansättning. 

Då skadorna analyseras i relation till bostadskommun, uppvisar Stockholms kommun klart 
flest skador per 1000 invånare. Med anledning av att analyserna i övrigt inte visade på några 
större skillnader mellan kommunerna i länet gällande antalet skador per 1000 invånare  
bortsett från kommunerna Solna och Sundbyberg där antalet skador var något högre  
kommer kommunvariabeln inte att vara med i de multivariata analyserna på individnivå 
(delstudie 2). 

3.1.2 Kan sambanden på områdesnivå förklaras av hälsotillståndet bland de äldre i 
bostadsomgivningen? 

I syfte att kunna säga något om huruvida sambanden mellan fysisk respektive 
sociodemografisk områdesmiljö och skadeförekomst delvis kan förklaras av hälsotillståndet 
bland de äldre i bostadsomgivningen, har vi granskat självrapporterade hälsodata från 
Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter år 2002 och 2006.6 Drygt 11 000 äldre som fyllt 

                                                           
6 Stockholms läns landstings folkhälsoenkät beskrevs mer ingående i kapitel 2. 
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65 år, besvarade enkäten år 2002 respektive 2006 och deras svar ligger till grund för denna 
jämförelse. I samband med en av enkätfrågorna fick deltagarna skatta sitt egna allmänna 
hälsotillstånd g

ar en hälsa som är sämre än god.7 

Vi börjar med att studera hur andelen svarande som uppger att de har sämre än god 
självskattad hälsa skiljer sig mellan olika sociodemografiska områdestyper. 

 

Figur 4. Andel äldre 65-84 år med sämre än god självskattad hälsa fördelat på sociodemografisk 
områdestyp (Folkhälsoenkäten 2002 samt 2006) 

Omkring 45 procent av de äldre (65-84 år) i länet som besvarat enkäten år 2002 eller 2006 
uppger att det egna hälsotillståndet är sämre än gott. Variationer mellan de olika 
sociodemografiska områdestyperna finns dock, vilka till stor del sammanhänger med 
befolkningens socioekonomiska sammansättning i respektive områdestyp. Som framgår av 
ovanstående figur har  
med en självskattad hälsa sämre än god (56 procent), följt av "Seniortäta närområden" 
(51 procent) samt "Mindre bemedlade förortsområden" (49,5 procent). Lägst andelar med en 
självskattad hälsa sämre än god uppvisar de två områdestyper som kännetecknas av en 
socioekonomiskt resursstark befolkning  lade villaområden i närförort" 
(33  

 som uppvisade flest skador per 1000 
äldreinvånare, har således också den högsta andelen individer med en sämre än god 
självskattad hälsa. De båda innerstadsområdestyperna (A1 och A2) som båda hade ett 

                                                           
7 För en närmare beskrivning av samtliga svarsalternativ, se bilaga 5. 
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förhållandevis högt antal skador per 1000 äldreinvånare, uppvisar däremot inte särskilt höga 
andelar individer med en självskattad hälsa sämre än god.  

 

Figur 5. Andel äldre 65-84 år med sämre än god självskattad hälsa fördelat på fysisk områdestyp 
(Folkhälsoenkäten 2002 samt 2006) 

Då andelen äldre med sämre än god självskattad hälsa studeras i relation till fysisk 
områdestyp, "överensstämmer" resultatet endast delvis med det som erhölls i analysen av 
skadeförekomst. Områdestyp 4  Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 1951-65  
som uppvisade det näst högsta antalet skador per 1000 äldre invånare i analysen av 
skadeförekomst, uppvisar här den högsta andelen individer med sämre än god självskattad 
hälsa (52 procent). En näst intill lika hög andelar individer som bedömt den egna hälsan vara 
sämre än god, finns dock i områdestyp 5  de s.k. miljonprogramsområdena. Resultatet kan 
dock ej betraktas som särskilt förvånande utan stämmer snarare väl överens med det som 
erhölls ovan där sociodemografisk områdestyp studerades i relation till självskattad hälsa. 
Detta då områdestyperna inom respektive områdesvariabel till stora delar sammanfaller. De 
bostadsområden som inryms inom den sociodemografiska områdestypen "Multikulturella 
förortsområden" återfinns i huvudsak i två fysiska områdestyper, nämligen 
"Flerbostadshusområden byggda perioden 1951-65" samt "Flerbostadshus 1966-75 
(miljonprogramsområden)". Områdestyp 3  "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 
1950 eller tidigare"  som uppvisade allra flest skador per 1000 äldre i analysen av 
skadeförekomst, har däremot klart lägre andelar individer med en hälsa sämre än god i 
jämförelse med övriga områdestyper som kännetecknas av flerbostadshusbebyggelse. Denna 
fysiska områdestyp sammanfaller till viss del med de sociodemografiska 
innerstadsområdestyperna A1 och A2 samt B  Blandade närförortsområden.  

Vi konstaterar att resultatet från de områdesbaserade analyserna   som visade att det finns 
skillnader mellan olika bostadsområdesmiljöer när det gäller skadeförekomst  endast till viss 
del kan förklaras av hälsotillståndet bland de äldre i bostadsomgivningen. Den 
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sociodemografiska områdestyp som visade sig ha den allra högsta skadeförekomsten bland 
invånarna har också dålig hälsa. Motsvarande gäller dock inte för den fysiska områdestyp som 
hade den allra högsta skadeförekomsten i analysen. Där är det allmänna hälsotillståndet inte 
sämre jämfört med i andra områdestyper som domineras av flerbostadshusbebyggelse.  

3.2 Individbaserad analys 

Delstudie 2 innefattar två delar. I en första del analyseras bostadsområdesmiljöns betydelse 
för den individuella skaderisken med utgångspunkt från självrapporterade data om fallskador. 
I en andra del studeras bostadsområdesmiljöns betydelse för skaderisken på basis av 
registerinformation samt folkhälsoenkätdata rörande levnadsvanor och hälsa.  

I de nästföljande avsnitten redovisas resultatet av båda dessa analyser. Inledningsvis 
presenteras de faktorer relaterade till individbakgrund, social och fysisk områdesmiljö, 
levnadsvanor och hälsa som undersöks i relation till förekomsten av fallskador bland 
kohortens äldre individer. Därefter sammanfattas resultatet av de regressionsanalyser som 
gjorts.  

Som tidigare nämndes i metodkapitlet, så skedde inför analyserna i delstudie 2 en reducering 
av antalet kategorier i variabeln sociodemografisk områdestyp. Från att tidigare ha innefattat 
hela 11 kategorier, kom variabeln efter sammanslagningar av flera kategorier att omfatta 5 
kategorier. Två av de sociodemografiska områdestyperna - "F Multikulturella 
förortsområden" - samt " G1 Bättre bemedlade villaområden" behölls i sin helhet i samband 
med reduceringen. Följande områdesgrupper bildades: 

 Bättre bemedlade lägenhetsområden (innefattar A1, A2, B) 

 Blandade lägenhetsområden (innefattar C,D,E) 

 Multikulturella lägenhetsområden (F) 

 Bättre bemedlade villaområden (G1) 

 Blandade villaområden (innefattar G2, HI, JKL) 

Mot bakgrund av tidigare studier, resonemang, samt resultat från den områdesbaserade 
analysen (delstudie 1) torde vi kunna vänta oss en förhöjd risk för fallskada bland individer 
bosatta i den sociodemografiska områden" samt i den 
fysiska områdestypen "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 1950 och tidigare". 
Vidare förväntas en låg i risk i bland individer bosatta i de områdestyper som kännetecknas av 
villa- och småhusbebyggelse. 

3.2.1 Självrapporterade fallskador 

Folkhälsokohorten 2006 som utgör utgångspunkten för delstudie 2, innefattar sammanlagt 
6713 individer 65 år och äldre. Bland dessa är 54 procent kvinnor och 46 procent män. 
Merparten är mellan 65 och 79 år och födda i Sverige. I detta samt nästföljande avsnitt 
redovisas de individbakgrundsfaktorer, områdes-, levnadsvane- och hälsofaktorer som 
studeras i relation till fallskador. Redovisningen sker i form av tabeller som visar förekomsten 
av fallskador i relation till de olika faktorerna. För att ta del av tabeller som visar samtliga 
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studiepopulationens individer fördelade på individbakgrundsfaktorer, sociodemografisk 
respektive fysisk områdestyp, levnadsmiljö- och hälsofaktorer hänvisas läsaren till bilaga 6. 

Drygt 10 procent av studiepopulationens individer som besvarat folkhälsoenkäten 2006, 
uppger att de någon gång under de senaste 6 månaderna sökt läkare eller vårdcentral på grund 
att de fallit omkull och skadat sig (n = 667). Nedanstående tabell visar förekomsten av 
självrapporterade fallskador i relation till individbakgrund. Av denna framgår bland annat att 
andelen som självrapporterar fallskada är högre bland kvinnor än män, samt högre bland 
individer i den äldre åldersgruppen i jämförelse med den yngre. Andelen med självrapporterad 
fallskada är även betydligt högre bland ogifta i jämförelse med övriga civilståndskategorier.  

Tabell 5. Förekomst av självrapporterade fallskador i relation till individbakgrund (andelar i procent)  

 
 
Faktor 

Individer som 
rapporterat 

fallskada 2006  
 

(n = 667) 

Individer som 
ej rapporterat 
fallskada 2006 

 
(n =6046) 

Kön   
Man 8,0 92,0 
Kvinna 11,5 88,5 
Åldersklass   
65-79 år 8,6 91,4 
80 år och äldre 16,4 83,6 
Civilstånd   
Gift 6,2 93,8 
Ogift 15,3 84,7 
Skild/änka/änkling 9,8 90,2 
Födelseland   
Sverige 9,5 90,5 
Övriga Norden 9,2 90,8 
Övriga Europa 13,3 86,7 
Övriga Världen 18,5 81,5 
 

På en direkt följdfråga om var fallet ägde rum svarade 52 procent att fallet skedde utomhus 
medan resterande (48 procent) uppgav att det hände i inomhusmiljö. Närmare tre fjärdelar av 
de som rapporterat att de fallit, har även uppgivit att fallet påverkat deras vardagsaktiviteter på 
något sätt. Bland de individer som uppgivit att de fallit, ställdes också frågan om hur fallet 
gick till. Här fanns sammanlagt 6 svarsalternativ att välja mellan. Det allra vanligaste svaret 
var att man fallit på grund av att man halkat/snubblat (51 procent). Omkring 19 procent av 
fallen skedde i samband med yrsel, och 10 procent till följd av att gångvägen var dålig 
(ojämn, dåligt sandad eller ej snöröjd). Endast 2 procent av dem som fallit uppger att fallet 
skedde till följd av att man blev knuffad. För 8 procent låg inget speciellt skäl bakom fallet.  
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Figur 6. De fallskadade individernas svar på enkätfrågan om hur fallet gick till (n = 667) 

I tabellen nedan redovisas förekomsten av självrapporterade fallskador i relation till 
sociodemografisk och fysisk områdesmiljö. Av denna framgår att andelen fallskadade är 
högst i de områdestyper där bostadsbebyggelsen utgörs av lägenheter. Då sociodemografiska 
områdestyper jämförs är andelen skadade högst i "Multikulturella lägenhetsområden" (13,1 
procent), följt av "Bättre bemedlade lägenhetsområden" (11,5 procent).  

Tabell 6. Förekomst av självrapporterade fallskador i relation till områdesmiljö (andelar i procent) 

 
 
Variabel 

Individer som 
rapporterat 

fallskada 2006  
 

(n = 667) 

Individer som 
ej rapporterat 
fallskada 2006 

 
(n =6046) 

Sociodemografisk områdestyp    
Bättre bemedlade lägenhetsområden 11,5 88,5 
Blandade lägenhetsområden 9,9 90,1 
Multikulturella lägenhetsområden 13,1 86,9 
Bättre bemedlade villaområden 8,9 91,1 
Blandade villaområden  7,8 92,2 
Fysisk områdestyp   
Småhus 8,2 91,8 
Blandad bebyggelse 10,4 89,6 
Flerbostadshus1950 och tidigare 11,9 88,1 
Flerbostadshus 1951-65 10,7 89,3 
Flerbostadshus 1966-75 
(miljonprogrammet) 

11,1 88,9 

Flerbostadshus 1976 och senare 9,7 90,1 
 

Även då fysisk områdestyp studeras är andelen som självrapporterat fallskada högst i de 
områdestyper som främst innefattar flerbostadshusbebyggelse. Allra högst andelar finns i de 
fysiska områdeskategorierna med flerbostadshusbebyggelse från 1950 och tidigare, samt 
områden byggda under miljonprogramstiden (1966-75). Dessa två fysiska områdestyper 
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sammanfaller till stor del med de två sociodemografiska områdestyper som uppvisar högst 
andelar självrapporterade fallskador. Detta då en stor del av områdena inom kategorin 
"Multikulturella lägenhetsområden" är byggda under miljonprogrammet och merparten av 

är uppförda år 1950 eller tidigare. 

Av bilaga 6 framgår också att studiepopulationens individer är relativt väl spridda över de 
sociodemografiska områdestyperna, med undantag från de multikulturella lägenhetsområdena 
där knappt 10 procent av individerna är bosatta. När det gäller fysiska områdestyper så utgör 
"Småhus" den största kategorin med knappt 36 procent av individerna och "Områden med 
flerbostadshus från 1976 och senare" den minsta med 5 procent av individerna.  

I sammanhanget kan även nämnas att av studiepopulationens 6713 individer, är drygt 30 
procent bosatta i Stockholms kommun medan övriga 70 procent är hemmahörande i en annan 
kommun i länet. Då resultaten i delstudie 1 inte visade på några större skillnader i 
skadeförekomst mellan kommunerna i länet (med undantag för de klart högre nivåerna i 
Stockholms kommun) så kommer som tidigare nämndes kommunvariabeln ej att vara med i 
de multivariata analyserna på individnivå. Genom folkhälsoenkäten vet vi också att 38 
procent av kohortens äldre individer bor i en bostad med upplåtelseformen äganderätt, 30 
procent bor i bostadsrätt och 29 procent i hyresrätt. Endast 1 procent uppger att de bor i 
servicelägenhet eller någon form av servicehus, medan 2 procent har angivit svarsalternativet 
"Annat" på frågan om upplåtelseform. Det rör sig då om inneboende eller andrahandsboende.  

Tabell 7. Förekomst av självrapporterade fallskador i relation till faktorer rörande trygghet och service 
i området (andelar i procent)  

 
 
Faktor 

Individer som 
rapporterat 

fallskada 2006  
 

(n = 667) 

Individer som  
ej rapporterat 
fallskada 2006 

 
(n =6046) 

Trygghet i området   
Avstått från att gå ut 
på kvällen 

36,2 32,6 

Serviceutbud   
Saknar serviceutbud  
i området 

17,3 15,4 

 

På frågan om huruvida man avstått från att gå ut på kvällen i det egna bostadsområdet av oro 
för att bli överfallen eller ofredad, märks en något högre andel bland dem som självrapporterat 
fallskada (36,2 procent), i jämförelse med dem som ej rapporterat fallskada (32,6 procent). 
Andelen som uppgivit att de saknar serviceutbud i närheten av var de bor, är också något 
högre bland dem som rapporterat fallskada. 

Trygghetsvariabeln har även studerats i förhållande till social och fysisk områdesmiljö 
(resultatet visas ej i tabell). Den sociodemografiska områdestypen "Multikulturella 
lägenhetsområden" uppvisade då den högsta andelen respondenter som svarat "ja" på 
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enkätfrågan om man avstått från att gå ut på kvällen i det egna bostadsområdet (45 procent) 
medan "Bättre bemedlade villaområden" uppvisade den lägsta (24 procent). Bland de fysiska 
områdestyperna var andelen respondenter som uppgivit att de avstått från att gå ut på kvällen 
högst i områdestyp 5 "Områden med flerbostadshusbebyggelse 1966-75 (44 procent), tätt följt 
av områdestyp 4 "Områden med flerbostadshusbebyggelse 1951-65" (42 procent).  

För att få veta om den sociala respektive fysiska bostadsområdesmiljön har någon betydelse 
för den individuella skaderisken, gjordes regressionsanalyser. Nedanstående tabeller visar 
resultatet från den logistiska regressionsanalysen för självrapporterade fallskador 2006.  
Sammanlagt analyserades här 4 modeller, där sociodemografisk områdestyp och fysisk 
områdestyp studerades i separata modeller med respektive utan kontroll för individbakgrund. 
I den första tabellen redovisas resultatet av de analyser som innefattar sociodemografisk 
områdestyp (modell 1-2), medan den andra tabellen visar de analyser där variabeln fysisk 
områdestyp ingår (modell 3-4). Resultatet redovisas med hjälp av beräknade oddskvoter för 
hur de olika faktorerna påverkar risken för att drabbas av fallskada. Konfidensintervall anges 
inom parentes. 

Tabell 8. Beräknade oddskvoter för risken att drabbats av fallskada 2006. Analys med 
sociodemografisk områdestyp  

 Modell 1 Modell 2 
Sociodemografisk områdestyp    

 Bättre bemedlade villaområden referens referens 

 Blandade villaområden 0,87 (0,66-1,16) 0,89 (0,68-1,18) 

 Bättre bemedlade lägenhetsområden 1,33 (1,04-1,72) 1,07 (0,83-1,39) 

 Blandade lägenhetsområden 1,13 (0,87-1,47) 0,94 (0,75-1,10) 

 Multikulturella lägenhetsområden 1,55 (1,13-2,13) 1,22 (0,90-1,65) 
   
Kön   

 Man  referens 

 Kvinna  1,39 (1,17-1,66) 
   
Åldersklass   

 65-79 år  referens 

 80 år och äldre  1,75 (1,45-2,12) 
   
Civilstånd   

 Gift  referens 

 Ogift  2,22 (1,82-2,75) 

 Skild/änka/änkling  1,40 (1,12-1,75) 
   
Födelseland   

 Sverige  referens 

 Övriga Norden  0,94 (0,69-1,27) 

 Övriga Europa  1,42 (1,05-1,92) 

 Övriga Världen  1,77 (1,19-2,65) 

Fetstilta värden = signifikant resultat. 

Vi börjar med att studera den sociala områdesmiljöns betydelse för risken att fallskadas. I den 
första kolumnen redovisas oddskvoterna för modell 1 som endast innefattar sociodemografisk 
områdestyp och således helt saknar kontrollvariabler. I denna är risken för fallskada högre för 
individer i 3 av de sociodemografiska områdestyperna i jämförelse med referenskategorin  
de bättre bemedlade villaområdena. Skillnaden i förhållande till de bättre bemedlade 
villaområdena är störst för de multikulturella lägenhetsområdena. Risken att ha drabbats av 
fallskada är omkring 55 procent högre för individer boende i multikulturella 
lägenhetsområden jämfört med individer i de bättre bemedlade villaområdena. Även i 
områdestypen "Bättre bemedlade lägenhetsområden" finns en förhöjd risk, om än inte lika 
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stor. Dessa skillnader försvinner emellertid då kontrollvariablerna för individbakgrund införs 
(modell 2) och den enda som kvarstår efter det är mellan multikulturella lägenhetsområden 
och referenskategorin. Denna har dock reducerats och resultatet är ej signifikant. Den ökade 
risk som finns på områdesnivå (modell 1) kan således förklaras av det faktum att individer 
med vissa bakgrundsegenskaper som löper stor risk för fallskada, är ojämnt fördelade mellan 
områdestyperna. 

Hur ser det då ut när hänsyn istället tas till fysisk områdestyp? I nedanstående tabells första 
kolumn redovisas oddskvoterna för modell 3 som endast innefattar variabeln fysisk 
områdestyp. I denna märks en förhöjd risk för boende i samtliga fysiska områdestyper i 
förhållande till referenskategorin  områden med småhus. Skillnaden i förhållande till 
referenskategorin är störst för områdestypen "Områden med flerbostadshusbebyggelse 
uppförd 1950 eller tidigare", där risken att ha drabbats av fallskada är omkring 52 procent 
högre.  

Tabell 9. Beräknade oddskvoter för risken att drabbats av fallskada 2006. Analys med fysisk 
områdestyp  

 Modell 3 Modell 4 
Fysisk områdestyp   

 Småhus referens referens 

 Blandad bebyggelse 1,29 (1,01-1,70) 1,03 (0,82-1,30) 

 Flerbostadshus t o m.1950 1,52 (1,19-1,94) 1,20 (0,92-1,59) 

 Flerbostadshus 1951-65 1,33 (1,06-1,67) 1,19 (0,91-1,59) 

 Flerbostadshus 1966-75 (milj.pr) 1,39 (1,08-1,81) 1,03 (0,79-1,36) 

 Flerbostadshus 1976 och senare 1,20 (0,92-1,76) 0,95 (0,65-1,41) 
   
Kön   

 Man  referens 

 Kvinna  1,39 (1,17-1,65) 
   
Åldersklass   

 65-79 år  referens 

 80 år och äldre  1,77 (1,46-2,14) 
   
Civilstånd   

 Gift  referens 

 Ogift  2,25 (1,83-2,77) 

 Skild/änka/änkling  1,40 (1,13-1,75) 
   
Födelseland   

 Sverige  referens 

 Övriga Norden  0,93 (0,68-1,26) 

 Övriga Europa  1,44 (1,07-1,95) 

 Övriga Världen  1,89 (1,27-2,83) 

Fetstilta värden = signifikant resultat. 

Samtliga skillnader reduceras dock i samband med att analyserna justeras för individbakgrund 
(modell 4), och kvar finns då endast en något förhöjd risk i två av områdestyperna i 
förhållande till referenskategorin. Båda dessa områdestyper kännetecknas av de består av 
äldre flerbostadsbebyggelse (uppförd 1950 och tidigare samt 1951-65). I övriga områdestyper 
("Områden med blandad bebyggelse", "Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd 
1966-75" samt "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 1976 och senare") finns inte 
längre någon skillnad i förhållande till referenskategorin. Varken här eller i analysen med 
sociodemografisk områdestyp är dock resultaten statistiskt signifikanta. De skillnader som 
syntes på områdesnivå kan således förklaras av skillnader i individbakgrund. 



35 
 

Resultaten från modellerna med kontroll för individbakgrund (modell 2 respektive 4) visar 
också att det finns signifikanta skillnader i skaderisk mellan män och kvinnor, där kvinnor 
löper en ökad risk för fallskada i jämförelse med män, samt en signifikant förhöjd skaderisk 
bland 80-åringar och äldre i jämförelse med yngre. Individer födda i Europa (utanför Norden) 
och övriga världen uppvisar högre risker i förhållande till inrikesfödda. Signifikanta skillnader 
i skaderisk finns också mellan individer med olika civilstånd. Resultatet visar att ogifta har 
mer än dubbelt så hög risk för att drabbas av fallskada i jämförelse med gifta. Även frånskilda 
samt änkor/änklingar uppvisar en förhöjd risk i förhållande till referenskategorin.  

3.2.2 Slutenvårdade fallskador 

Sammanlagt 770 av studiepopulationens individer  motsvarande 11 procent  har någon 
gång slutenvårdats på sjukhus under minst ett dygn till följd av fallskada under perioden 
2006-2011. Nedanstående tabell visar förekomsten av slutenvårdade fallskador i relation till  
individbakgrundsfaktorer. Av denna framgår att andelen som slutenvårdats för fallskada är 
högre bland kvinnor än bland män. Att ha slutenvårdats är även klart vanligare i den äldre 
åldergruppen (80 år och äldre) i jämförelse med den yngre (65-79 år). 

Tabell 10. Förekomst av slutenvårdade fallskador i relation till individbakgrund (andelar i procent) 

 
Faktor 

Individer som 
slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 770) 

Individer som ej 
slutenvårdats för 

fallskada 
 

(n = 5943) 
Kön   
Man 10,4 89,6 
Kvinna 12,4 87,6 
Åldersklass   
65-79 år 10,6 89,4 
80 år och äldre 15,7 84,3 
Civilstånd   
Gift 8,8 91,2 
Ogift 16,0 84,0 
Skild/änka/änkling 10,8 89,2 
Födelseland   
Sverige 11,4 88,6 
Övriga Norden 14,3 85,7 
Övriga Europa 8,8 91,2 
Övriga Världen 10,1 89,9 
 

Andelen slutenvårdade är även högre bland ogifta i jämförelse med övriga 
civilståndskategorier. Sett till födelseland har individer födda i de nordiska länderna (utom 
Sverige) den högsta andelen slutenvårdade (14,3 procent).  
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Tabell 11. Förekomst av slutenvårdade fallskador i relation till områdesmiljö (andelar i procent).

 
Faktor 

Individer som 
slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 770) 

Individer som ej 
slutenvårdats för 

fallskada 
 

(n = 5943) 
Sociodemografisk områdestyp    
Bättre bemedlade lägenhetsområden 12,2 87,8 
Blandade lägenhetsområden 12,7 87,3 
Multikulturella lägenhetsområden 12,9 87,1 
Bättre bemedlade villaområden 9,5 90,5 
Blandade villaområden  10,2 89,8 
Fysisk områdestyp   
Småhus 9,7 90,3 
Blandad bebyggelse 12,7 87,3 
Flerbostadshus 1950 och tidigare 15,8 84,2 
Flerbostadshus 1951-65 13,0 87,0 
Flerbostadshus1966-75 
(miljonprogrammet) 

10,8 89,2 

Flerbostadshus 1976 och senare 11,8 88,2 
 

Då vi istället tittar på slutenvårdade fallskador i relation till områdesmiljö, framgår av 
tabell 11 att andelen skadade är högre i områdestyper som domineras av lägenheter och klart 
lägre i områden med villor och småhus. Detta gäller när såväl sociodemografiska som fysiska 
områdestyper studeras. När slutenvårdade granskas i förhållande till sociodemografisk 
områdestyp, så är andelen individer som vårdats på sjukhus till följd av skada ungefär lika 
stora i alla de områdestyper som domineras av lägenheter och klart lägst i de bättre bemedlade 
villaområdena. Då vi studerar de slutenvårdade i relation till fysiska områdestyper, uppvisar 
områdestypen med den äldsta flerbostadshusbebyggelsen de klart högsta andelarna 
slutenvårdade, något som även var fallet då självrapporterade fallskadade studerades. 

Tabell 12. Förekomst av slutenvårdade fallskador i relation till faktorer rörande trygghet och service i 
området (andelar i procent) 

 
 
Faktor 

Individer som 
slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 770) 

Individer som ej 
slutenvårdats för 

fallskada 
 

(n = 5943) 
Trygghet i området   
Avstått från att gå ut 
på kvällen 

33,9 33,0 

Serviceutbud   
Saknar serviceutbud  
i området 

16,0 15,5 

 

När förekomsten av slutenvårdade fallskador studeras i relation till hur kohortens individer 
besvarat enkätfrågan om huruvida man avstått från att gå ut på kvällen i det egna 
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bostadsområdet, finns ingen större skillnad mellan de två grupperna. Andelen som uppger att 
de avstått från att gå ut är endast marginellt högre bland de som slutenvårdats för skada i 
jämförelse med dem som inte vårdats för skada. Förhållandena är de samma då 
respondenternas svar på enkätfrågan om förekomst av serviceutbud i området analyseras. 
Andelen som uppgivit att de saknar serviceutbud i närheten av var de bor är inte märkbart 
högre bland de slutenvårdade i jämförelse med dem som inte slutenvårdats.  

Kohortens individer har i enkäten 2006 även besvarat en rad frågor om levnadsvanor, bland 
annat rörande fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn och socialt deltagande. 

Tabell 13. Förekomst av slutenvårdade fallskador i relation till levnadsvanor (andelar i procent) 

 
Faktor 

Individer 
som 

slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 770) 

Individer 
som ej 

slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 5943) 

   

Fysiskt inaktiv  
/stillasittande fritid 

26,1 14,8 

Dagligrökare eller 
tidigare dagligrökare 

58,8 57,7 

Alkohol- 
konsument 

75,5 82,0 

Berusnings- 
drickande 

24,6 20,6 
 

Har sömn- 
svårigheter 

47,1 
 

43,2 

Begränsat socialt 
deltagande  

59,7 50,0 

 

Skiljer sig då levnadsvanorna åt mellan de individer som slutenvårdats jämfört med dem som 
inte slutenvårdats? Då individernas svar på frågan om fysisk aktivitet studeras i relation till 
detta, framgår att drygt 26 procent av de slutenvårdade uppger att de är fysiskt inaktiva och 
har en i huvudsak stillasittande fritid. Motsvarande andel för de som ej slutenvårdats är knappt 
15 procent. 

När det gäller rökning, uppger ungefär lika stora andelar slutenvårdade som ej slutenvårdade 
att de är dagligrökare eller tidigare har varit dagligrökare (58,8 respektive 57,7 procent). På 
frågan om huruvida man druckit någon form av alkohol de senaste 12 månaderna svarar en 
något lägre andel bland de slutenvårdade att de gjort detta (75,5 procent) i jämförelse med de 
som ej slutenvårdats (82,0 procent). En något högre andel bland de slutenvårdade uppger att 
de ibland berusningsdricker (24,6 procent) i jämförelse med de ej slutenvårdade (20,6 
procent). Andelen med sömnsvårigheter är högre bland de individer som slutenvårdats för 
skada. När det gäller begränsat socialt så är detta mer vanligt förekommande bland dem som 
slutenvårdats för skada. 
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Tabell 14. Förekomst av slutenvårdade fallskador i relation till hälsa (andelar i procent)

 
Faktor 

Individer 
som 

slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 770) 

Individer 
som ej 

slutenvårdats 
för fallskada 

 
(n = 5943) 

   

Sämre än god 
självskattad hälsa  

60,4 42,2 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande 

18,6 11,6 

Upplever begränsad 
rörlighet 

42,3 25,0 

Använder 
gånghjälpmedel  
 

23,2 12,1 

Upplever nedsatt syn 
 

88,2 87,5 

Upplever nedsatt 
hörsel 
 

34,4 31,3 

Upplever svårighet 
med att sköta 
personlig hygien 
 

10,7 6,5 

Har långvarig 
sjukdom 

61,5 48,0 

 

Hur skiljer sig då hälsotillståndet mellan de som slutenvårdats respektive inte slutenvårdats 
för fallskada? I enkätfrågan där individen ombeds skatta sitt allmänna hälsotillstånd, har drygt 
44 procent av hela studiepopulationens individer markerat något av svarsalternativen 
"någorlunda" "dålig" eller "mycket dålig" - d v s skattat den egna hälsan som sämre än god (se 
bilaga 6). Andelen som uppger att den egna hälsan är sämre än god är klart högre bland de 
individer som slutenvårdats i jämförelse med dem som ej slutenvårdats. På frågan om man 
"har någon långvarig sjukdom som sätter ner din förmåga/hindrar dig i din dagliga 
sysselsättning" så svarar knappt hälften (48 procent) av de som ej slutenvårdats att de har 
detta. Motsvarande andel bland de som slutenvårdats uppgår till över 61 procent. Fler av de 
som slutenvårdats för fallskador har också nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med 
dem som ej slutenvårdats den aktuella perioden. 

En högre andel av de som slutenvårdats till följd av fallskador upplever att den egna fysiska 
rörligheten är begränsad och använder någon form av gånghjälpmedel (rollator, 
käppar/bockar). En något högre andel av de slutenvårdade i jämförelse med de ej 
slutenvårdade upplever också nedsatt hörsel, medan skillnaderna mellan de två grupperna 
endast är marginell när det gäller frågan om huruvida man upplever nedsatt syn. En högre 
andel bland de som slutenvårdats för fallskada har också svårigheter med att sköta den 
personliga hygienen i jämförelse med dem som inte slutenvårdats till följd av fall. 
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Med utgångspunkt från uppgifterna om slutenvård gjordes en logistisk regressionsanalys i 
försök att studera huruvida de sociala respektive fysiska egenskaperna i de äldres 
bostadsområdesmiljö har någon betydelse för den individuella skaderisken med hänsyn tagen 
till individuella bakgrundsfaktorer, levnadsvanor och hälsa. 

Inför samtliga analyser i delstudie 2, gjordes Chi2-test för samtliga variabler som var tänkta 
att ingå i analysen mot själva utfallsvariabeln. De oberoende variablerna testades också 
gentemot varandra i syfte att upptäcka eventuell korrelation mellan dem. Sammanlagt 6 
variabler  "upplever nedsatt hörsel", "upplever nedsatt syn", "dagligrökare eller tidigare 
dagligrökare", "alkoholkonsument" samt de två trygghetsvariablerna "avstått från att gå ut på 
kvällen" och "serviceutbud i området"  visade sig vara icke-signifikanta och uteslöts därför 
från analysen av slutenvårdade fallskador. Även variabeln "berusningsdrickande" undantogs 
från den multivariata analysen, då denna hade ett mycket högt svarsbortfall (hela 979 st).  

I de två nedanstående tabellerna redovisas resultatet från de logistiska regressionsanalyserna 
för slutenvårdade fallskador 2006-2011. De två variablerna fysisk områdestyp respektive 
sociodemografisk områdestyp analyseras liksom tidigare var och en för sig i separata 
regressionsmodeller. I tabell 15 redovisas resultatet av de analyser som innefattar 
sociodemografiska områdestyper (modell 1-4), medan tabell 16 visar de analyser där 
variabeln fysisk områdestyp ingår (modell 5-8). Kontrollvariablerna införs stegvis 
(individbakgrund, levnadsvanor och hälsa) och resultatredovisningen sker med hjälp av 
beräknade oddskvoter för hur de olika faktorerna påverkar risken för att slutenvårdas till följd 
av fallskada. Konfidensintervall anges inom parentes. 
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Tabell 15. Beräknade oddskvoter för risken att slutenvårdats till följd av fallskada 2006-2011. Analys 
med sociodemografisk områdestyp 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Sociodemografisk områdestyp      

     

 Bättre bemedlade villaområden referens referens referens referens 

 Blandade villaområden 1,08 (0,83-1,40) 1,07 (0,82-1,39) 1,05 (0,81-1,36) 1,01 (0,77-1,31) 

 Bättre bemedlade lägenhetsområden 1,32 (1,09-1,70) 1,17 (0,91-1,50) 1,16 (0,91-1,50) 1,13 (0,88-1,46) 

 Blandade lägenhetsområden 1,39 (1,10-1,78) 1,24 (0,97-1,60) 1,19 (0,93-1,53) 1,13 (0,88-1,45) 

 Multikulturella lägenhetsområden 1,42 (1,14-1,94) 1,29 (0,94-1,79) 1,21 (0,88-1,68) 1,14 (0,80-1,58) 
     
Kön     

 Man  referens referens referens 

 Kvinna  1,15 (1,01-1,35) 1,14 (0,99-1,34) 1,12 (0,96-1,32) 
     
Åldersklass     

 65-79 år  referens referens referens 

 80 år och äldre  1,38 (1,15-1,66) 1,28 (1,06-1,55) 1,17 (0,96-1,42) 
     
Civilstånd     

 Gift  referens referens referens 

 Ogift  1,80 (1,49-2,17) 1,58 (1,31-1,92) 1,44 (1,19-1,76) 

 Skild/änka/änkling  1,13 (0,93-1,39) 1,11 (0,91-1,37) 1,08 (0,88-1,32) 
     
Födelseland     

 Sverige  referens referens referens 

 Övriga Norden  1,23 (0,96-1,59) 1,18 (0,92-1,53) 1,15 (0,90-1,49) 

 Övriga Europa  0,71 (0,51-1,01) 0,68 (0,49-0,97) 0,67 (0,47-0,95) 

 Övriga Världen  0,69 (0,48-1,12) 0,64 (0,40-1,06) 0,61 (0,37-0,98) 

     

Levnadsvanor     

 Fysiskt inaktiv/stillasittande fritid     

 nej   referens referens 

 ja   1,62 (1,34-1,96) 1,23 (1,02-1,52) 

 Begränsat socialt deltagande     

 nej   referens referens 

 ja   1,27 (1,10-1,49) 1,19 (1,01-1,40) 

 Sömnsvårigheter     

 nej   referens referens 

 ja   1,03 (0,89-1,21) 0,903 (0,77-1,09) 

     

 Hälsa     

 Sämre än god självskattad hälsa     

 nej    referens 

 ja    1,42 (1,18-1,73) 

 Nedsatt psykiskt välbefinnande     

 nej    referens 

 ja    1,13 (0,91-1,42) 

 Begränsad rörlighet     

 nej    referens 

 ja    1,37 (1,12-1,70) 

 Använder gånghjälpmedel     

 nej    referens 

 ja    1,12 (0,88-1,43) 

 Har långvarig sjukdom     

 nej    referens 

 ja    1,12 (0,94-1,35) 

 Svårighet sköta hygien     

 nej    referens 

 ja    0,85 (0,64-1,13) 

Fetstilta värden = signifikant resultat. 

I den första kolumnen redovisas oddskvoterna för modell 1 som endast innefattar variabeln 
sociodemografisk områdestyp. I denna är risken för att slutenvårdas till följd av fallskada 
högre för individer i samtliga sociodemografiska områdestyper jämfört med individer boende 
i referenskategorin  de bättre bemedlade villaområdena. För individer bosatta i de blandade 
villaområdena är dock risken endast marginellt högre. I likhet med vad som var fallet i 
analysen av självrapporterade fallskador, är skillnaden i förhållande till referenskategorin 
störst för de multikulturella lägenhetsområdena. Risken att slutenvårdas för fallskada är drygt 
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40 procent större för individer bosatta i dessa områden jämfört med individer i de bättre 
bemedlade villaområdena. De skillnader som finns minskar dock i takt med att 
kontrollvariablerna införs. I modell 4 då samtliga kontrollvariabler införts (individbakgrund, 
levnadsvanor och hälsa), kvarstår endast små (icke signifikanta) skillnader mellan de olika 
sociodemografiska områdestyperna och referenskategorin. Skillnaderna på områdesnivå 
(modell 1) förklaras således i det närmaste helt och hållet av skillnader i individbakgrund, 
levnadsvanor och hälsa (modell 2-4). 

Tabell 16 visar resultatet då variabeln fysisk områdestyp analyseras. Av oddskvoterna för 
modell 5, vilken endast innefattar variabeln fysisk områdestyp, framgår att risken för att 
slutenvårdas till följd av fallskada är större i samtliga fysisk områdestyper i förhållande till 
referenskategorin  områden med småhus. Allra störst är risken bland individer bosatta i 
områden med flerbostadshus byggda 1950 och tidigare  hela 73 procents ökad risk  i 
förhållande till individer boende i småhusområden. I modell 6-8 kontrolleras liksom i 
föregående analys för individbakgrund, levnadsvanor och hälsa. Då samtliga kontrollvariabler 
införts visar resultatet att det fortfarande finns skillnader för några av de fysiska 
områdestyperna i förhållande till referenskategorin när det gäller risken att slutenvårdas för 
fallskada. Dessa har dock reducerats rejält. En kvarvarande signifikant skillnad finns dock 
mellan områdestypen "Områden med flerbostadshusbebyggelse uppförd fram t o m 1950" och 
referenskategorin. Risken att slutenvårdas för fallskada är omkring 45 procent högre för 
individer boende i denna områdestyp jämfört med individer boende i småhusområden. 

Analysresultaten visar också att det finns skillnader i skaderisk mellan åldersgrupperna med 
en förhöjd risk att slutenvårdas för fallskada bland 80-åringar och äldre i förhållande till 
individer i åldern 65-79 år. Signifikanta skillnader i skaderisk finns också mellan individer 
med olika civilstånd där ogifta löper en högre risk att slutenvårdas för fallskada i jämförelse 
med gifta. Vidare uppvisar fysiskt inaktiva en signifikant högre risk i jämförelse med fysiskt 
aktiva, liksom individer med ett begränsat socialt deltagande jämfört med individer vars 
sociala deltagande ej är begränsat. Resultatet visar också att individer som har en självskattad 
hälsa sämre än god och/eller har en begränsad rörlighet löper signifikant högre risk att 
slutenvårdas för fallskada i jämförelse med individer som ej har detta. 
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Tabell 16. Beräknade oddskvoter för risken att slutenvårdats till följd av fallskada 2006-2011. Analys 
med fysisk områdestyp 

 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 
Fysisk områdestyp      

     

 Småhus referens referens referens referens 

 Blandad bebyggelse 1,33 (1,04-1,71) 1,27 (1,01-1,64) 1,25 (0,98-1,62) 1,22 (0,95-1,58) 

 Flerbostadshus t o m.1950 1,73 (1,27-2,37) 1,55 (1,13-2,13) 1,49 (1,10-2,06) 1,45 (1,07-2,05) 

 Flerbostadshus 1951-65 1,36 (1,11-1,67) 1,18 (0,95-1,46) 1,15 (0,93-1,43) 1,12 (0,92-1,33) 

 Flerbostadshus 1966-75 (milj.pr) 1,11 (0,86-1,44) 1,02 (0,77-1,31) 0,97 (0,75-1,27) 0,95 (0,73-1,24) 

 Flerbostadshus 1976 och senare 1,22 (0,97-1,56) 1,06 (0,83-1,36) 1,06 (0,83-1,36) 1,06 (0,83-1,36) 
     
Kön     

 Man  referens referens referens 

 Kvinna  1,15 (1,01-1,35) 1,14 (0,99-1,34) 1,12 (0,96-1,33) 
     
Åldersklass     

 65-79 år  referens referens referens 

 80 år och äldre  1,38 (1,14-1,67) 1,28 (1,06-1,55) 1,17 (0,97-1,43) 
     
Civilstånd     

 Gift  referens referens referens 

 Ogift  1,82 (1,51-2,20) 1,60 (1,32-1,95) 1,46 (1,20-1,78) 

 Skild/änka/änkling  1,14 (0,94-1,41) 1,13 (0,92-1,38) 1,08 (0,89-1,33) 
     
Födelseland     

 Sverige  referens referens referens 

 Övriga Norden  1,25 (0,97-1,60) 1,19 (0,92-1,53) 1,16 (0,90-1,50) 

 Övriga Europa  0,73 (0,52-1,04) 0,70 (0,50-1,01) 0,69 (0,49-0,98) 

 Övriga Världen  0,74 (0,56-1,23) 0,68 (0,43-1,12) 0,65 (0,40-0,91) 

     

Levnadsvanor     

 Fysiskt inaktiv/stillasittande fritid     

 nej   referens referens 

 ja   1,62 (1,34-1,95) 1,23 (1,01-1,51) 

 Begränsat socialt deltagande     

 nej   referens referens 

 ja   1,28 (1,10-1,51) 1,20 (1,02-1,41) 

 Sömnsvårigheter     

 nej   referens referens 

 ja   1,02 (0,87-1,19) 0,89 (0,76-1,06) 

     

 Hälsa     

 Sämre än god självskattad hälsa     

 nej    referens 

 ja    1,43 (1,18-1,73) 

 Nedsatt psykiskt välbefinnande     

 nej    referens 

 ja    1,13 (0,91-1,42) 

 Begränsad rörlighet     

 nej    referens 

 ja    1,37 (1,11-1,69) 

 Använder gånghjälpmedel     

 nej    referens 

 ja    1,13 (0,89-1,43) 

 Har långvarig sjukdom     

 nej    referens 

 ja    1,12 (0,88-1,35) 

 Svårighet sköta hygien     

 nej    referens 

 ja    0,84 (0,64-1,13) 

Fetstilta värden = signifikant resultat. 

Sammantaget kan således konstateras att det finns skillnader mellan individer som befinner 
sig i skilda bostadsområdesmiljöer med olika sociala och fysiska egenskaper när det gäller 
risken att drabbas av fallskada. Dessa skillnader kvarstår till viss del även då hänsyn tas till 
individuella bakgrundsegenskaper, levnadsvanor och hälsa. Levnadsmiljön i form av 
bostadsomgivningen tycks således ha en viss  om än begränsad  betydelse för den 
individuella skadrisken bland äldre.  
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4. AVSLUTNING

4.1 Resultatsammanfattning 

Sedan tidigare vet vi att såväl levnadsvanor och hälsa som skadeförekomst skiljer sig mellan 
individer från olika områden och kommuner inom Stockholms län [5, 12, 19, 21]. Även 
resultaten från studierna inom detta projekt indikerar att det finns skillnader i skadeförekomst 
mellan olika bostadsområden i länet, samt att bostadsomgivningen  i form av 
bostadsområdets sociala och fysiska områdesmiljö  tycks ha en viss betydelse för risken att 
skadas.  

Resultaten från analyserna på områdesnivå visar att det finns skillnader mellan olika 
bostadsområdesmiljöer när det gäller skadeförekomst. När skadorna analyseras i förhållande 
till social områdesmiljö uppvisar den sociodemografiska områdestypen "Multikulturella 
förortsområden" Flest skador per 1000 invånare  en områdestyp vars befolkning 
kännetecknas av en låg genomsnittlig utbildningsnivå, låga genomsnittsinkomst och höga 
andelar utrikesfödda. Resultatet överensstämmer med tidigare områdesbaserade studier av 
skador i Stockholm, som visat att dessa inte är slumpmässigt fördelade mellan olika områden i 
länet [21, 30]. Då skadeförekomsten istället studeras i relation till fysisk områdesmiljö är det 
den fysiska områdestypen med den äldsta flerbostadshusbebyggelsen uppförd 1950 och 
tidigare, som uppvisar flest skador per 1000 invånare. Områdestypen förekommer i hög grad i 
Stockholms innerstad samt i närförortsområdena. Då resultatet studeras i relation till det 
allmänna hälsotillståndet bland de äldre i bostadsomgivningen så har den sociodemografiska 
områdestyp som uppvisade den allra högsta skadeförekomsten bland invånarna också dålig 
hälsa. I den fysiska områdestyp som hade den högsta skadeförekomsten är däremot inte det 
allmänna hälsotillståndet särskilt svagt.  

I den individbaserade delstudien, där först förekomsten av självrapporterade fallskador 
studeras i relation till sociodemografisk områdesmiljö, visar den multivariata analysen att 
risken att drabbas av fallskada är klart högre för individer boende i multikulturella 
lägenhetsområden jämfört med individer bosatta i områdestypen "Bättre bemedlade 
villaområden". Skillnaden kvarstår även efter att kontrollvariablerna för individbakgrund  
(kön, ålder, civilstånd, födelseland) införts men är då ej längre signifikant. Då förekomsten av 
självrapporterade fallskador istället analyseras i relation till fysisk områdesmiljö, finns en 
förhöjd risk bland boende i samtliga fysiska områdestyper i förhållande till individer bosatta i 
områden med småhus. Samtliga skillnader reduceras dock i samband med att 
kontrollvariablerna för individbakgrund införs, och kvar finns då endast en något förhöjd risk 
i två av områdestyperna i förhållande till referenskategorin. Båda dessa områdestyper 
kännetecknas av de består av äldre flerbostadsbebyggelse (områden byggda fram t om 1950 
samt 1951-65). Resultatet är dock ej signifikant. 

Resultaten från de individanalyser som istället baserar sig på information om slutenvårdade 
fallskador skiljer sig något från analysen av självrapporterade fallskador. I likhet med vad 
som var fallet för analyserna av självrapporterade fallskador, finns inga kvarvarande 
signifikanta skillnader i skaderisk mellan äldre bosatta i olika sociodemografiska 
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områdesmiljöer efter att kontroll av individbakgrund införts. Däremot uppvisas signifikanta 
skillnader då fysisk områdesmiljö studeras, med en ökad risk att slutenvårdas för fallskada 
bland äldre bosatta i den fysiska områdestypen "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 
1950 och tidigare" i förhållande till boende i småhusområden. Detta gäller efter kontroll för 
såväl individbakgrund som individuella levnadsvanor och hälsa. 

Studierna på individnivå visar också att såväl andelen självrapporterade som slutenvårdade 
skador är högre bland kvinnor än män, samt högre bland individer i den äldre åldersgruppen i 
jämförelse med den yngre. Andelen som självrapporterat fallskada eller slutenvårdats för 
fallskada är även betydligt högre bland ogifta i jämförelse med övriga civilståndskategorier. 
Detta överensstämmer mycket väl med resultat från tidigare studier på området [3, 4]. 
Resultatet från analyserna av slutenvårdade fallskador visar också att fallskador vid sidan av 
kön, ålder, civilstånd även är associerat med fysisk inaktivitet, begränsat socialt deltagande 
och allmänt hälsotillstånd  samtliga sedan tidigare kända riskfaktorer för fallskador bland 
äldre. 

4.2 Metod- och resultatdiskussion  

Resultatet från analyserna på individnivå indikerar således att bostadsområdets fysiska 
områdesmiljö har en viss betydelse i sammanhanget, så till vida att äldre som bor i 
bostadsområden byggda 1950 och tidigare löper en större risk att fallskadas i jämförelse med 
äldre som bor i områden med småhus. Det förefaller heller inte orimlig att anta att det finns 
fysiska egenskaper i bostadsomgivningen som kan skydda mot risken att fallskadas (t.ex. 
betydelsen av trafikseparering) medan avsaknaden av detta istället skulle kunna förstärka 
risken. 

Resultatet av analysen med fysisk områdestyp bör dock tolkas med försiktighet. Detta av flera 
skäl, inte minst med hänsyn till datamaterialets kvalitet och detaljeringsgrad. Som nämnts 
tidigare så är skadorna i slutenvårdsmaterialet endast kopplade till individens 
bostadsområdestillhörighet, d.v.s till det bostadsområde som den skadade individen var bosatt 
i vid skadetillfället. Däremot vet vi inte något om på vilken plats skadan inträffat, endast att 
den skett någonstans i den bostadsomgivning och närmiljö som den skadade var bosatt vid 
skadetillfället. Det innebär att vi inte heller känner till huruvida skadan skett inomhus, d.v.s 
inuti bostaden, eller utomhus, d.v.s i själva bostadsområdet. Detta gör givetvis att det blir 
svårt att dra några långtgående slutsatser om just den fysiska områdesmiljöns betydelse. 
Tidigare forskning visar också att fallskador i regel är något mer vanligt förekommande i 
inomhusmiljö än i utomhusmiljö när det gäller vuxna, samt att andelen fallskador som sker i 
eller i anslutning till den egna bostaden ökar i takt med åldern [15]. Därtill kommer att 
lägenheterna i den fysiska områdestypen "Områden med flerbostadshusbebyggelse från 1950 
och tidigare" i regel är äldre och betydligt mer omoderna sett till planlösning och utformning i 
jämförelse med lägenheter i de andra fysiska områdestyperna, en omständighet som också bör 
beaktas i sammanhanget. Ovannämnda brist i datamaterialets detaljeringsgrad saknar däremot 
helt betydelse när det gäller tolkningen av resultaten från analyserna av den sociala 
områdesmiljöns betydelse för skaderisken.  
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Vidare är kunskaperna om den fysiska områdesmiljöns betydelse på det hela taget mycket 
begränsade, då antalet tidigare studier som på något sätt analyserat skadeförekomst och hälsa i 
relation till fysisk miljö är ytterst få. De studier som ändå fokuserat på den byggda miljön, har 
dock inte särstuderat skador utan oftast varit inriktade mot andra typer av hälsoutfall. 
Resultaten indikerar då att flera faktorer i miljön  och då särskilt tillgänglighetsproblem  har 
betydelse för äldres hälsa [22, 23, 35].  Föreliggande studie är dock den första i Sverige som 
studerar skador i relation till fysisk miljö, vilket gör den unik i sitt slag. Det är också är den 
första studien på området som undersöker två aspekter av områdesmiljön, d.v.s både den 
sociala och den fysiska. Fler studier dock för att kunna fastställa den fysiska områdesmiljöns 
betydelse för skador. 

Analyserna på individnivå visade inte på några kvarvarande signifikanta skillnader i skaderisk 
mellan äldre bosatta i olika sociodemografiska områdestyper efter kontroll av 
individbakgrund. Studien finner således inget stöd i att den sociala områdesmiljön skulle ha 
någon betydelse. Större delen av de skillnader som syntes på områdesnivå kan med andra ord 
förklaras helt och hållet av skillnader i individbakgrund. Resultatet skiljer sig från tidigare 
studier av skaderisker, som bland annat visat att äldre män och kvinnor som bor i 
bostadsområden med medelhög till hög social status löper betydligt lägre risk att skadas 
jämfört med dem som bor i områden med låg social status [19]. 

Hur kan det då komma sig att resultatet från de individbaserade studierna i detta projekt 
skiljer sig från tidigare studier på området? Varför var då de variabler som mätte social 
områdesmiljö - de s.k. sociodemografiska områdestyperna - som uppvisade överrisker, ej 
signifikanta i analyserna efter att kontrollvariablerna införts? Finns några brister i 
undersökningen och materialet som kan tänkas påverka resultatet?  

En tänkbar förklaring till det erhållna resultatet är att det hela kan hänga samman med vad 
man kallar svag statistisk "power" (=styrka). Den statistiska styrkan eller "powern" anger hur 
stor chansen är att en undersökning med rimlig säkerhet ska kunna upptäcka en faktisk 
skillnad mellan grupperna. Statistisk "power" beror bland annat på urvalsstorleken, där en 
undersökning med alltför få observationer har låg power (är "underpowered") och riskerar att 
ge osäkra resultat. Det är möjligt att vi i denna studie har en alltför låg statistisk "power" till 
följd av alltför få analysenheter och att vårt material inte riktigt bär för det vi vill undersöka. 
Antalet individer i kohorten uppgår till 6713. Därtill kommer att andelen individer som 
självrapporterat fallskada eller slutenvårdats för fallskada inte är särskilt stor, knappt 10 
respektive 11 procent. I analysen av självrapporterade fallskador kvarstår vissa överrisker 
även då samtliga kontrollvariabler för individbakgrund införts, men är då ej signifikanta. 
Detta gäller även i analysen av slutenvårdade fallskador efter kontroll av individuella 
levnadsvanor och hälsa. Det är inte orimligt att det hela skulle kunna ha med statistisk power 
att göra, då det i analysen är många variabler som skall fördelas på förhållandevis få individer 
som fallskadats. 

Det kan således vara så att det faktiskt finns en skillnad i skaderisk också mellan individer i 
olika sociodemografiska områdestyper som inte enbart beror på slumpen, men att vi helt 
enkelt inte kan slå fast det i denna studie. Det är därmed möjligt att en liknande studie som 
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baseras på ett betydligt större urval och som ger en ökad statistisk "power" skulle kunna ge 
signifikanta resultat.  

En annan tänkbar förklaring till att resultaten här skiljer från andra studier som visat på att 
bostadsomgivningen i form av den sociala miljön har betydelse för skaderisken, har att göra 
med sättet att mäta social områdesmiljö på. Det sociodemografiska 
områdesindelningssystemet Mosaic förefaller på flera sätt vara ett bra verktyg att arbeta med 
och har tidigare bland annat använts i samband med översiktliga områdesbaserade 
kartläggningar av skadors fördelning. Indelningen har dock inte tidigare utnyttjats i samband 
med analyser på individnivå. I sammanhanget bör man komma ihåg att Mosaic ursprungligen 
är ett kommersiellt instrument som främst utvecklats för att kunna användas av företag i 
kommersiellt syfte. Det innebär att det inte heller är ett renodlat socioekonomiskt mått. De 
sociodemografiska områdestyperna har inte enbart skapats utifrån socioekonomiska data om 
befolkningen utan baserar sig även på faktorer som befolkningstäthet, demografi, "kulturell 

samt något upphovsmännen till indelningen kallar 
Detta gör att de olika sociodemografiska områdestyperna inte alltid skiljer sig åt så tydligt 
med avseende på de socioekonomiska förhållandena  åtminstone inte så mycket som man 
skulle vilja om man bedriver studier som delvis syftar till att djupare kartlägga sociala 
skillnader. Det är möjligt att Mosaic inte är idealiskt att använda som det huvudsakliga 
redskapet i studie med avsikt att undersöka den sociala områdesmiljöns betydelse för den 
individuella skaderisken, då indelningen inte helt förmår att fånga socioekonomiska skillnader 
fullt ut. Det är svårt att veta om ett annat resultat hade uppnåtts om vi istället hade valt att 
använda ett mer renodlat socioekonomiskt mått för att beskriva den sociala områdesmiljön. 
Ett alternativ hade varit att i likhet med ett flertal tidigare studier av den sociala omgivningens 
betydelse,  istället gruppera geografiska enheter (t.ex. basområden, SAMS-områden eller 
församlingar) genom att enbart utgå från faktorer som genomsnittsinkomster och 
utbildningsnivå och därefter skapa områdeskategorier.  

Mosaic-indelningen och de sociodemografiska områdesvariablernas karaktär bidrar även till 
andra svårigheter när det gäller resultattolkningen. Medan variabeln fysisk områdestyp är 
endimensionell  d.v.s innefattar endast en fysisk/geografisk dimension  så är variabeln 
sociodemografisk områdestyp inte detta. Den är istället flerdimensionell, d.v.s innefattar inte 
bara en dimension utan flera, nämligen en socioekonomisk, en fysisk/geografisk samt en 
demografisk. Detta gör att de två variablerna fysisk respektive sociodemografisk områdestyp 
till viss del "överlappar" varandra istället för att komplettera varandra, då variabeln 
sociodemografisk områdestyp till viss del även mäter fysisk områdesmiljö. De båda 
variablerna fysisk områdestyp respektive sociodemografisk områdestyp analyseras visserligen 
var och en för sig i olika regressionsmodeller, men det är svårt att bortse från möjligheten att 
att fysisk områdesmiljö delvis mäts två gånger på detta sätt. Det gör det heller inte möjligt att 
fastställa vad som har störst betydelse - den fysiska områdesmiljön eller den sociala. 

Två aspekter av områdesmiljön har studerats här, nämligen den fysiska områdesmiljön sett till 
bostadsomgivningens fysiska utformning, samt den sociala i form av bostadsomgivningens 
befolknings socioekonomiska sammansättning. Det är dock möjligt att det vid sidan av detta 
även kan finnas en annan typ påverkan från förhållanden i bostadsomgivningen som skulle 
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kunna ha effekter på hälsan och därmed skaderisken, men som ej kunnat mätas här. Det skulle 
då kunna handla om förhållanden kopplade till skillnader i nätverk och resursers kvalitet 
mellan olika områden, vilka kan ha betydelse i sammanhanget. 

I sammanhanget bör även påpekas att de individbaserade studierna i detta projekt baserar sig 
på en populationsstudie (folkhälsoenkäten och folkhälsokohorten 2006) med utgångspunkt 
från ett befolkningsrepresentativt urval. Folkhälsoenkäten har ett stort antal respondenter och 
genomförs regelbundet. Resultatet kan dock ha påverkats av folkhälsoenkätens utformning 
och genomförande. Det är exempelvis rimligt att utgå ifrån att de äldre som har den allra 
sämsta hälsostatusen i mindre utsträckning besvarat folkhälsoenkäten än friska äldre. Det är 
således troligt att hälsosituationen överlag är något sämre än vad som redovisats här. Det är 
möjligt att ett annat resultat erhållits om datainsamlingen skett på fler sätt än genom 
postenkäter, t.ex att genom dörrknackning erbjuda äldre hjälp med att ifyllandet av enkäten 
eller användande av intervjuer. 

Vidare inkluderas bland självrapporterade fallskadade endast de respondenter som uppgivit att 
de under de senaste 6 månaderna sökt läkare eller vårdcentral på grund att de fallit omkull och 
skadat sig. Det är därmed möjligt att fler av respondenterna fallit, men gjort det längre tillbaka 
i tiden än ett halvår, något som även kan ha påverkat analysresultaten för de självrapporterade 
fallskadorna.  

Detta projekt har innefattat tvärsnittsstudier av en kohort som skapats år 2006. Sedan tidigare 
vet vi att fallskaderisken ofta påverkas av individens tidigare livssituation i form av t.ex. 
arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa. Tyvärr finns inga data om individerna i kohorten 
före år 2006 rörande detta. En mer heltäckande studie där kohorten följdes under en längre tid 
med avseende på fallskador och där man även hade tillgång till information rörande 
individernas tidigare levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa, skulle sannolikt kunna ge 
mer kunskap om fallskadors faktiska orsaker samt om bostadsomgivningens betydelse i 
sammanhanget.  

4.3 Förslag till vidare forskning 

Ett flertal individuella faktorer kopplade till hälsa och levnadsvanor påverkar risken att skadas 
för den som är äldre. Att levnadsmiljön i form av bostadsomgivningen har betydelse för såväl 
hälsan som för skaderisken har tidigare påvisats i studier [36, 37, 19]. Resultaten från 
studierna i detta projekt antyder också att det finns områdesmiljöer med särskilda egenskaper 
där skadeförekomsten  och ibland även skaderisken  är högre än på andra håll. Det handlar 
dels om sociala områdesmiljöer där befolkningen kännetecknas av många låginkomsttagare, 
lågutbildade och utrikesfödda, och dels om fysiska områdesmiljöer som domineras av äldre 
flerbostadshusbebyggelse. Detta bör beaktas, inte minst i samband med planeringen av 
skadeförebyggande arbetet. För att uppnå varaktiga effekter, bör man vid sidan av generellt 
riktade insatser, även vara beredd att utveckla skräddarsydda strategier anpassande till de 
speciella omständigheter som finns i specifika befolkningsgrupper och boendemiljöer.  

Fler studier behövs dock för att öka kunskaperna om levnadsmiljöns betydelse för skador - 
och då i synnerhet fallskador - bland äldre. Särskilt angeläget i samband med framtida studier 
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av fallskador torde vara djupare individanalyser av den fysiska områdesmiljöns betydelse, då 
med utgångspunkt från skadedata som även innefattar mer detaljerad information om på 
vilken geografisk plats respektive skada ägt rum, och kanske också under vilken aktivitet. För 
att kunna kartlägga skaderisken närmare i vissa grupper av äldre så krävs även stratifierade 
analyser uppdelade på kön, ålder, civilstånd och födelseland, något som materialet i 
föreliggande studier inte tillåtit, då antalet observationer i form av skador bland äldre är alltför 
få för att kunna analyseras på ett sådant sätt. 

Att öka kunskaperna om skillnaderna i skaderisker mellan äldre bosatta i olika typer av 
bostadsområden är angeläget av flera skäl. Inte minst för att minska såväl individuellt lidande 
som stora kostnader för samhället. Fler studier som resulterar i ökade kunskaper kring 
sambandet mellan boendemiljö och skaderisker i relation till levnadsvanor och hälsa, kan i sin 
tur bidra till att effektivisera det skadeförebyggande arbetet och ligga till grund för såväl 
generella som riktade insatser.  
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Figur 4. Andel äldre (65-84 år) med sämre än god självskattad hälsa fördelat på sociodemografisk 
områdestyp  

Figur 5. Andel äldre (65-84 år) med sämre än god självskattad hälsa fördelat på fysisk områdestyp  

Figur 6. De fallskadade individernas svar på enkätfrågan om hur fallet gick till 

 

  



54 
 

Bilagor
 

  



55 
 

Bilaga 1: Beskrivning av Mosaic:s sociodemografiska områdestyper
 

Mosaic är en sociodemografisk områdesindelning, som klassificerar och grupperar 
bostadsområden efter geografiska, socioekonomiska och demografiska förhållanden. Den s.k. 
stockholmsmosaicen som utarbetades år 2007, är en indelning av Stockholms läns 
bebyggelseområden i sammanlagt 11 olika områdeskategorier. Dessa 11 områdeskategorier 
eller områdestyper om man så vill, består således var och en av flera områden i Stockholms 
län, där de ingående områdena i respektive områdeskategori liknar varandra i något eller 
några avseenden.  

Mosaics sociodemografiska områdestyper utgörs av: 

A1. Bättre bemedlade innerstadsområden: Områden som ingår i denna mosaicområdestyp 
kännetecknas av en hög genomsnittlig utbildningsnivå samt en hög genomsnittsinkomst. 
Bostäderna är främst upplåtna med bostadsrätt. Många hushåll är ensamstående, men här 
finns även gifta och sammanboende par med barn. Exempel: Östermalm, Norrmalm, delar av 
Kungsholmen, delar av Vasastan, Gamla stan, delar av Södermalm. Denna områdestyp 
omfattar 10 procent av länets befolkning. 

A2. Innerstadsområden, övriga: Liknar föregående områdestyp, men har en något lägre 
genomsnittlig inkomst- och utbildningsnivå. Befolkningen är också yngre och andelen 
ensamstående högre. Både hyresrätts- och bostadsrättsboende förekommer. Exempel: 
Hornstull, Reimersholme (Södermalm), Fredhäll, Kristineberg, Stadshagen, Essingeöarna 
(Kungsholmen), Hjorthagen (Östermalm). Områdestypen omfattar 9,4 procent av 
befolkningen i länet. 

B. Blandade närförortsområden: Denna mosaicområdestyp rymmer områden som har en 
blandad befolkning, såväl åldersmässigt som socioekonomiskt. Genomsnittsinkomsterna 
ligger på eller strax över genomsnittet för länet. Bebyggelsen består i huvudsak av 
flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter belägna i närförorter. Exempel: 
Centrala Sundbyberg (Sundbyberg), Årsta, Johanneshov, delar av Hägersten. Områdestypen 
omfattar 12,6 procent av befolkningen i länet. 

C. Närförorter med ung befolkning: Områdena inom denna mosaicområdestyp inrymmer 
främst unga ensamstående och par i bostadsrätts- och hyresrättslägenheter. Andelen barn är 
mycket låg. Inkomsterna är relativt låga och många är studerande. Exempel: 
Frescati/Universitetet, Globen, delar av Hägersten, delar av Bromma. Områdestypen omfattar 
endast 4,2 procent av befolkningen i länet, vilket gör den till den allra minsta 
områdeskategorin. 

D. Seniortäta närförortsområden: Områdena innehåller som namnet antyder en relativt stor 
andel pensionärer. Inom områdestypen finns dock även många unga samt en del barnfamiljer. 
Närmare 68 procent av hushållen är dock enpersonshushåll. Områdena inom denna 
områdestyp har relativt låga genomsnittsinkomster och den genomsnittliga utbildningsnivån 
är förhållandevis låg. Både hyresrätts- och bostadsrättsboende förekommer. Exempel: 
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Norrtälje stad (Norrtälje), Täby C, Roslags Näsby (Täby), Storskogen (Sundbyberg), Mörby 
(Danderyd), delar av Farsta och Bandhagen. Områdestypen omfattar 10,6 procent av 
befolkningen i länet. 

E. Mindre bemedlade förortsområden: I denna grupp återfinns områden belägna i Stockholms 
yttre förorter bestående av främst flerbostadsbebyggelse med upplåtelseformen hyresrätt, men 
även bostadsrätter förekommer. Små inslag av småhusbebyggelse finns också. Den 
genomsnittliga utbildningsnivån är låg, och inkomsterna ligger på eller strax under 
genomsnittet för länet. Befolkningen består av såväl ensamstående som gifta och 
sammanboende par och många har barn. Exempel: Saltskog (Södertälje), Gustavsberg 
(Värmdö), Bro (Upplands Bro). Områdestypen omfattar 5,8 procent av befolkningen i länet. 

F. Multikulturella förortsområden: Områdena inom denna mosaicområdestyp består i 
huvudsak av flerbostadsområden byggda under miljonprogrammet (1965-1974), och flertalet 
bostäder är upplåtna med hyresrätt. En hög andel av invånarna är utrikesfödda och hushållen 
består ofta av ensamstående med eller utan barn. Den genomsnittliga inkomsten är mycket 
låg, liksom utbildningsnivån. Exempel: Rinkeby, Husby, Tensta (Stockholm), Vårby 
(Huddinge), Fittja, Norsborg (Botkyrka), Hovsjö (Södertälje). Områdestypen omfattar 11,7 
procent av befolkningen i länet. 

G1. Bättre bemedlade villaområden i närförort: I områdena som inryms i denna 
mosaicområdestyp är den genomsnittliga utbildningsnivån hög. Här finns också de högsta 
genomsnittsinkomsterna. Hushållen består främst av gifta och sammanboende par i 
medelåldern som har barn. Bebyggelsen utgörs uteslutande av villor och småhus med 
äganderätt, oftast i centralt belägna närförorter. Exempel: Djursholm, Stocksund (Danderyd), 
Rudboda (Lidingö), delar av Täby. Områdestypen omfattar hela 17,2 procent av befolkningen 
i länet, vilket gör den till den största av samtliga grupper. 

G2. Villaområden i förort, övriga: Kategorin påminner om föregående mosaicområdestyp så 
till vida att den domineras av villabebyggelse med äganderätt och invånarna till större delen 
består av gifta och sammanboende par med barn. Den genomsnittliga utbildningsnivån är 
dock lägre, liksom genomsnittsinkomsten. Områdena inom denna områdestyp är heller inte 
lika centralt belägna som i den föregående områdestypen, utan förekommer främst i 
Stockholms yttre förorter. Exempel: Huddinge, Vendelsö (Haninge), Jakobsberg (Järfälla), 
Trollbäcken (Tyresö). Områdestypen omfattar 8,7 procent av befolkningen i länet. 

HI. Villa- och småhusområden i perifera förorter och småsamhällen: En mosaicområdestyp 
som domineras av villabebyggelse. Områdena är ofta förhållandevis perifert belägna med ett 
längre avstånd till centrala Stockholm än tidigare nämnda mosaicområdestyper. Befolkningen 
är också betydligt mer heterogen i jämförelse med de övriga områdestyper som domineras av 
villabebyggelse. Merparten hushåll består av gifta eller sammanboende med eller utan barn. 
Exempel: Rönninge (Salem), Järna, Enhörna (Södertälje), Nykvarn, Ösmo (Nynäshamn). 
Områdestypen omfattar 4,9 procent av befolkningen i länet. 

JKL. Landsbygd och skärgård: Inom denna mosaicområdestyp ryms områden som 
kännetecknas av en mer lantlig karaktär. Bebyggelsen består uteslutande av villor och småhus 
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och områdena har alla en relativt liten befolkning. Den genomsnittliga utbildningsnivån är 
lägre än i andra mosaicområdestyper som domineras av villabebyggelse, liksom 
genomsnittsinkomsterna. I likhet med föregående mosaicområdestyp finns här många hushåll 
bestående av gifta eller sammanboende, men även en hög andel ensamstående. Exempel: 
Norrtälje omland, Hallstavik, Gnesta, samtliga öar i Stockholms skärgård. Även denna 
områdestyp omfattar 4,9 procent av befolkningen i länet. 
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Bilaga 2: Beskrivning av fysiska områdestyper
 

1. Småhusområden. Kategorin omfattar såväl äldre villaområden som yngre småhusområden, 
uppförda under 1890-talet och framåt. Många hus är byggda mellan 1965 och 1980  den 
period då småhusbyggandet var som störst i Sverige [26].  

2. Områden med blandad bebyggelse. Områden där varken småhus- eller 
flerbostadshusbebyggelse dominerar, utan utgör ungefär lika stora delar av den totala 
bebyggelsen. Många av områdena inom denna kategori är villaområden som förtätats med 
flerbostadshusbebyggelse under senare tid. Äldre villaområden med hus från 1930-talet eller 
tidigare har oftast förtätats i omgångar, inte sällan med endast flerbostadshus. En klar 
förtätningsperiod där äldre villabebyggelse kompletterats med främst flerbostadshus är 1950-
65 (Enskede, Nockeby, Rönninge, Rimbo, Tungelsta, Rosersberg, Vaxön/Vaxholm). Ibland 
har man även förtätat villaområden med flerbostadshus långt senare, då ofta i slutet av 1980-
talet och under 1990-talet.  

3. Områden med flerbostadshus uppförda 1950 och tidigare. Omfattar större delen av 
innerstadens rutnätsplanerade bebyggelse (stenstaden), samt tidig bebyggelse i Stockholms 
äldsta förstäder, vilken oftast uppfördes i form av arbetarbostäder i anslutning till befintliga 
industrier (t.ex. Sundbyberg, Aspudden och Midsommarkransen). Bostäderna var ofta 
smålägenheter i storgårdskvarter med öppna gårdar. Kategorin innefattar även tidig 
funktionalistisk förortsbebyggelse från 1930-40 talet (t.ex. Årsta och Traneberg). Denna 
kännetecknades främst av de karakteristiska smalhusen och det öppna byggnadssättet enligt 

grönska. Hushöjden begränsades till fyra våningar (t.ex. Ekhagen, Hjorthagen, 
Hammarbyhöjden, Abrahamsberg, Traneberg) [26, 27]. 

4. Områden med flerbostadshus uppförda 1951-1965. Inom denna kategori ryms de tidiga 
satellitförorterna och t-baneförstäderna från 1950-talets början. Tanken med de nya förorterna 
var att dessa skulle fungera självförsörjande rent servicemässigt, d v s att man både skulle 
kunna bo och handla i förorten, något som innebar ett särskiljande av verksamheter och 
anläggningar av olika slag i det fysiska rummet, såväl på som under markytan. Med Englands 
grannskapsideal som förebild planerades många gemensamhetsytor i områdena i syfte att 
underlätta utvecklandet av gemenskap bland de boende (t.ex. Björkhagen, Gubbängen, 
Hökarängen). Ideerna om trafikseparering hade då inte slagit igenom för fullt i vårt land utan 
blev tydliga först några år senare [27]. Inom kategorin ryms också de s.k. ABC-förstäderna 
(Arbeta-Bo-Centrum) som innebar en utveckling av de s k satellitförorterna, och där det vid 
sidan av bostäder även skulle finnas arbetsplatser och ett större kommersiellt centrum i 
området (t.ex Vällingby 1954, Farsta 1961). 

5. Områden med flerbostadshus uppförda 1966-1975. Bostadsområden byggda inom ramen 
för det s.k. miljonprogrammet  ett resultat av riksdagens beslut om att bygga en miljon 
bostäder under en tioårsperiod. Den bebyggelse som kom att bli landets i särklass mest 
kritiserade med anledning av sin storskaliga utformning, omfattar idag cirka 25 procent av 
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Sveriges samlade bostadsbebyggelse [24]. Exempel: Skärholmen, Rinkeby, Tensta, Husby 
(Stockholm), Flemingsberg (Huddinge). 

6.Områden med flerbostadshus uppförda 1976 och senare. Kategorin omfattar såväl sent 
tillkomna förorter samt förtätningar. I spåren av miljonprogrammet fortsatte  uppförandet av 
ett fåtal helt nya förorter, dock nu istället efter tätt-lågt-principen (t.ex. Kista 1977, Skarpnäck 
1984) och långt ifrån i samma omfattning som tidigare. Under 1990-talet började man i jakten 
på ny byggmark för bostäder även nyttja tidigare industri- och hamnområden, där 
verksamheten hade lagts ner eller flyttats. Under 1990- och 2000-talet blev det allt vanligare 
med förtätningar av bostadsbebyggelse i såväl innerstaden som närförorter. Inte sällan har 
man då uppfört anpassade kategoriboenden, ofta seniorboenden avsedda för individer som 
fyllt 55 år, där utformningen av såväl lägenheterna som utomhusmiljön anpassats till denna 
kategori boende.  
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Bilaga 3: Indelning och gruppering av skadeorsaker 
 

De skador som analyserats i samband med delstudie 1, har klassificerats efter skadeorsak i 

 [34]. Antalet huvudgrupper i Socialstyrelsens förteckning över skadeorsaker 
uppgår sammanlagt till 24 st. I syfte att underlätta arbetet med de analyser som ligger till 
grund för denna rapport, skedde sammanslagningar av flera huvudgrupper i den ursprungliga 
indelningen. De huvudgrupper som använts som indelningsgrund i samband med analyserna i 
delstudie 1 är: transportolyckor, fallolyckor, övriga oavsiktliga skador, självtillfogade skador, 
skador som tillfogats av annan person samt annat/oklart. För en sammanställning av samtliga 
huvudgrupper samt närmare information om de olika skadeorsakerna inom respektive 
huvudgrupp, se nedan.  

Huvudgrupper för skadeorsaker 

 Transportolyckor (V01-V99) 

 Fallolyckor (W00-W19) 

 Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49) 

 Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64) 

 Drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-74) 

 Kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-84) 

 Exponering för ström, strålning, extrem lufttemperatur eller lufttryck (W85-99) 

 Exponering för rök och öppen eld (X00-X09) 

 Kontakt med heta föremål och ämnen (X10-19) 

 Kontakt med giftiga djur och växter (X20-29) 

 Exponering för naturkrafter (X30-39) 

 Förgiftningsolyckor (X40-49) 

 Överansträngning (X50-57) 

 Exponering för andra och icke specificerade faktorer (X58-59) 

 Avsiktlig självdestruktiv handling (X60-X84) 

 Övergrepp av annan person (X85-Y09) 

 Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34) 

 Polisingripande och krigshandling (Y35-36) 
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 Ogynnsam effekt av droger och läkemedel i terapeutiskt bruk (Y40-59) 

 Missöden som inträffat vid kirurgisk och medicinsk vård (Y60-69) 

 Missöden orsakade av medicinska instrument (Y70-82) 

 Sen komplikation efter kirurgiska och andra medicinska åtgärder (Y83-84) 

 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-89) 

 Bidragande faktorer, övriga (Y90-98) 

 

 Indelning och gruppering av skadeorsaker i samband med analys: 

 

Kategorier för skadeorsaker: 

 Transportolyckor (V01-V99) 

 Fallolyckor (W00-W19) 

 Övriga oavsiktliga skador (W20-W49, W53-W99, X00-X59) 

 Självtillfogade skador (X60-X84) 

 Skador tillfogade av annan person (W50-W52, X85-Y09) 

 Annat/oklart (Y10-Y98) 
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Bilaga 4: Kohortens individer fördelade på sociodemografisk och 
fysisk områdestyp 
 

                                      Fysisk områdestyp  
        
Sociodemografisk 
områdestyp 

1.Småhus 2. Blandad  
bebyggelse 

3. Fler-
bostadshus 
1950 och 
tidigare 

4. Fler-
bostadshus  
1951-65 

5.Fler-
bostadshus 
1966-75 

6.Fler-
bostadshus 
1976 och 
senare 

Totalt 

        
A1. Bättre 
bemedlade 
innerstadsområden 

0 0 343 5 1 47 396 

A2. Innerstads-
områden övriga 

0 0 283 79 45 18 425 

B. Blandade 
närförortsområden 

48 76 242 313 105 103 887 

C. Närförorter med 
ung befolkning 

0 11 54 26 3 13 107 

D. Seniortäta 
närförortsområden 

45 140 10 663 256 96 1210 

E. Mindre 
bemedlade 
förortsområden 

64 163 0 66 69 58 420 

F. Multikulturella 
förortsområden 

0 43 8 152 363 24 590 

G1. Bättre 
bemedlade 
villaområden i 
närförorter 

1016 112 0 0 0 0 1128 

G2. Villaområden i 
förort övriga 

397 79 0 0 6 0 482 

HI. Villa- och 
småhus i perifera 
förorter och 
småsamhällen 

277 142 0 46 0 0 465 

JKL. Landsbygd 
och skärgård 

550 53 0 0 0 0 603 

 2397 819 940 1350 848 359 6713 
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Bilaga 5: Beskrivning av folkhälsoenkätens variabler 

 

I denna bilaga beskrivs de frågor från Folkhälsoenkäten 2006 som använts i denna rapport. 

Levnadsvanor 

Variabel Fysisk inaktivitet/ stillasittande fritid 
 

Mått 
rört dig kroppsligen på fritiden under de senaste 

läsning, TV, bio eller annan stillasittande 
sysselsättning på fritiden och att de promenerar, 
cyklar eller rör på sig på annat sätt mindre än två 

är 
fysiskt inaktiva och har en stillasittande fritid. 
 

Variabel Daglig rökning 
 

Mått 
dagligen?", har klassificerats som dagligrökare. 

Variabel Tidigare daglig rökning 
 

Mått Individer som svarat "ja" på frågan "Har du 
tidigare rökt dagligen under minst 6 månader?" 
har klassificerats som tidigare dagligrökare. 

Variabel Alkoholkonsument  
 

Mått De individer som svarat "ja" på frågan "Har du 
under de senaste 12 månaderna någon gång 
druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, 
starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk?" har 
klassificerats som alkoholkonsumenter. 

Variabel Berusningsdrickande 
 

Mått De individer som på frågan "Hur ofta händer det 
att du vid ett och samma tillfälle dricker alkohol 
motsvarande minst 1 halvflaska sprit eller 2 
flaskor vin eller 6 burkar starköl eller 12 flaskor 
folköl?" svarat 1-6 gånger per år eller oftare, har 
klassificerats som berusningsdrickande. 

Variabel Sömnsvårigheter 
 

Mått De individer som  på frågan "Har du 
sömnsvårigheter?" angivit något av alternativen 
"Ja lätta besvär" eller "Ja, svåra besvär "har 
klassificerats som att de har sömnsvårigheter. 

Variabel Socialt deltagande 
 

Mått De individer som angivit att de under de senaste 
12 månaderna inte regelbundet deltagit i 
aktiviteter tillsammans med andra (t.ex. 
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musik/teater, sport, studiecirkel, religiös 
sammankomst, kör, syförening, politisk förening 
eller annan föreningsverksamhet) någon gång per 
månad eller mer har klassificerats som att de har 
ett begränsat socialt deltagande. 

 

Hälsa 

 

Variabel Självskattat allmänt hälsotillstånd 
 

Mått Allmänt hälsotillstånd är baserat på individernas 

hälsotillstånd? Är det mycket gott, gott, 

 klassificerats 
som att ha sämre än god självskattad hälsa. 

Variabel Psykiskt välbefinnande 
 

Mått GHQ 12 (General Health Questionnare) är ett 
mått avsett att mäta psykiskt välbefinnande. De 
sammanlagt 12 frågorna mäter inte psykisk 
sjukdom i psykiatrisk bemärkelse utan fångar 
främst psykiska reaktioner på aktuella 
påfrestningar. Frågorna rör bland annat huruvida 
man haft svårt att koncentrera sig, förlorat tron på 
sig själv eller tyckt sig vara värdelös de senaste 
veckorna. Varje fråga har fyra svarsalternativ: 

summaindex som kan anta värden mellan 0-12 
beräknas. Individer som på minst tre av frågorna 
svarat att de har problem, har klassificeras som 
individer med nedsatt psykiskt välbefinnande. 

Variabel Begränsad rörlighet 
 

Mått De som på frågan "Vilket påstående beskriver 
bäst ditt hälsotillstånd idag beträffande 
rörlighet?" angivit något av alternativen "Jag kan 
gå men med viss svårigheter" eller "Jag är 
sängliggande" har klassificerats som att de har 
begränsad rörlighet. 

Variabel Gånghjälpmedel 
 

Mått De individer som svarat "ja" på frågan 
"Använder du hjälpmedel, t.ex. käpp, rollator 
eller rullstol för att förflytta dig utomhus?" har 
klassificerats som att de använder hjälpmedel 

Variabel Nedsatt syn 
 

Mått Syn är baserat på individernas svar på frågan 
"Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text 
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i en dagstidning?" De som angivit något av 
alternativen "Nej" eller "Med glasögon" har 
klassificerats som att de har nedsatt syn. 

Variabel Nedsatt hörsel 
 

Mått Hörsel är baserat på individernas svar på frågan 
"Kan du utan svårighet höra vad som sägs i 
samtal med flera personer?"De som angivit något 
av alternativen "Nej" eller "Med hörapparat" har 
klassificerats som att de har nedsatt hörsel. 

Variabel Långvarig sjukdom 
 

Mått Individer som svarat ja på frågan "Har du någon 
långvarig sjukdom, handikapp eller annat 
långvarigt hälsoproblem?" har klassificerats som 
att de har en långvarig sjukdom. 

Variabel Svårighet att sköta personlig hygien 
 

Mått De som på frågan "Vilket påstående beskriver 
bäst ditt hälsotillstånd idag beträffande hygien?" 
angivit något av alternativen "Jag har vissa 
problem att tvätta eller klä mig själv" eller "Jag 
kan inte alls tvätta eller klä mig själv" har 
klassificerats som att de har svårighet att sköta 
sin personliga hygien. 

 

Övriga 

Variabel Trygghet i området: avstått från att gå ut  
 

Mått Trygghet i området är baserat på individernas 
Har det under de senaste 12 

månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på 
kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på 
annat sätt ofredad?

Ja ofta", eller "ja någon gång" har 
klassificerats som att de känner otrygghet i 
området. 
 

Variabel Serviceutbud i området 
 

Mått Serviceutbud i området är baserat på individernas 
Finns det ett utbud av service i 

närheten av där du bor, t.ex. bank och 
mataffärer?" De som markerat svarsalternativet 
"nej" har klassificerats som att de saknar 
serviceutbud i området. 

Variabel Självrapporterad fallskada 
Mått De som på frågan "Har du någon gång under de 

senaste 6 månaderna sökt läkare eller vårdcentral 

angivit något av alternativen "ja" eller "ja flera 
gånger" har klassificerats som att de har 
självrapporterat fallskada 
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Bilaga 6: Studiepopulationens individer fördelade på faktorer 
relaterade till individbakgrund, områdesmiljö, levnadsvanor och 
hälsa. 
 

Studiepopulationens individer fördelade på individbakgrundsfaktorer (andelar i procent). 

 
Faktor 

Samtliga 
individer 

 
(n = 6713) 

Kön  
Man 45,8 
Kvinna 54,2 
Åldersklass  
65-79 år 83,0 
80 år och äldre 17,0 
Civilstånd  
Gift 41,0 
Ogift 29,0 
Skild/änka/änkling 30,0 
Födelseland  
Sverige 82,3 
Övriga Norden 8,4 
Övriga Europa 6,4 
Övriga Världen 2,9 
 

Studiepopulationens individer fördelade på sociodemografiska och fysiska områdestyper (andelar i 
procent) 

 
Faktor 

Samtliga 
individer 

 
(n = 6713) 

Sociodemografisk områdestyp   
Bättre bemedlade lägenhetsområden 25,1 
Blandade lägenhetsområden 25,0 
Multikulturella lägenhetsområden 9,8 
Bättre bemedlade villaområden 17,1 
Blandade villaområden  23,0 
Fysisk områdestyp  
Småhus 35,9 
Blandad bebyggelse 12,1 
Flerbostadshus1950 och tidigare 13,8 
Flerbostadshus 1951-65 20,0 
Flerbostadshus 1966-75 
(miljonprogrammet) 

13,0 

Flerbostadshus 1976 och senare 5,2 
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Studiepopulationens individer fördelade på faktorer rörande trygghet och service i området

 
 
Faktor 

Samtliga 
individer 

 
(n = 6713) 

Trygghet i området  
Avstått från att gå ut 
på kvällen 

33,0 

Serviceutbud  
Saknar serviceutbud  
i området 

15,8 

 

Studiepopulationens individer fördelade på levnadsvanerelaterade faktorer (andelar i procent) 

 
Faktor 

Samtliga 
individer 

 
(n = 6713) 

Fysiskt inaktiv  
/stillasittande fritid 

16,1 

Dagligrökare eller 
tidigare dagligrökare 

57,0 

Alkohol- 
konsument 

81,2 

Berusnings- 
drickande 

21,0 

Har sömn- 
svårigheter 

43,7 
 

Begränsat socialt 
deltagande  

51,2 
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Studiepopulationens individer fördelade på hälsofaktorer (andelar i procent)

 
Faktor 
 

Samtliga 
individer 

 
(n = 6713) 

Sämre än god 
självskattad hälsa  

44,5 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande 

12,4 

Upplever begränsad 
rörlighet 

27,0 

Använder 
gånghjälpmedel  
 

13,5 

Upplever nedsatt syn 
 

87,6 

Upplever nedsatt hörsel 
 

31,7 

Upplever svårighet med 
att sköta personlig 
hygien 

7,0 

Har långvarig sjukdom 50,2 
 

 


