
 

 

Om undersökningen 

UCB genomförde tillsammans med Harris Interactive Ltd. en undersökning på kvinnor i åldern 60 år och äldre. 

Undersökningen genomfördes i augusti och september 2018 som en del av ett initiativ för att undersöka 

medvetenhet om, attityder till och upplevd risk för benskörhet och benbrott på grund av sköra ben i större 

industriländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Sverige, Storbritannien och 

USA.  

4 504 kvinnor i åldern 60 och äldre intervjuades online om benskörhet och benbrott på grund av sköra ben. En 

urvalsstorlek på n=500 användes i de flesta länder, förutom i Belgien, Danmark och Sverige där urvalsstorleken 

var n=333. 

Vilka var de viktigaste slutsatserna från undersökningen i 
ett globalt perspektiv? 

 61% av de tillfrågade hade liten eller ingen kunskap om benskörhet.  

 55% av de tillfrågade trodde att benbrott på grund av sköra ben bland äldre ofta beror på ett oturligt fall 

eller en olycka.  

 37% sa att deras läkare aldrig hade pratat med dem om benskörhet eller benbrott på grund av sköra ben.  

 69% trodde att deras benskörhet är en oundviklig del av att bli gammal, och 70% tror att det inte går att 

förhindra att deras risk för benbrott på grund av sköra ben kommer att öka.  

 Nästan en av fem personer (17%) sa att det känns som att det inte finns mycket att göra för att undvika 

benskörhet, trots att det finns flera sätt att förebygga benförlust och bevara benstyrkan. 

 54% av de tillfrågade sa att de litar på att deras läkare kommer att prata med dem om de ämnen som de 

anser är viktigast för dem. Ändå skulle 32% vilja att deras läkare erbjöd dem mer information om hur man 

ska hålla sig frisk utan att behöva fråga efter det, och hela oroande 18% av de tillfrågade ansåg att de 

problem de hade hörde till själva åldrandet.  

 47% åker ofta på semester och reser världen runt.  

 85% av de tillfrågade sa att i jämförelse med sina föräldrars generation är de mer intresserade av att 

förebygga sjukdomar och att sköta sin hälsa och sitt välbefinnande: 84% förväntar sig leva längre och 

friskare liv, medan 82% förväntar sig mer från sina sista år.  

Vilka var de viktigaste slutsatserna från undersökningen i 
Sverige? 

 78% av de tillfrågade hade liten eller ingen kunskap om benskörhet. 

 63% av de tillfrågade trodde att benbrott på grund av sköra ben bland äldre ofta beror på ett oturligt fall 

eller en olycka.  

 48% sa att deras läkare aldrig hade pratat med dem om benskörhet eller benbrott på grund av sköra ben.  

 72% tror att det är oundvikligt att deras risk för att få et benbrott på grund av sköra ben ökar med deras 

ålder, och 74% menar att det är oundvikligt att deras skelett blir skörare. 



 

 

 17%sa att det känns som att det inte finns mycket att göra för att förebygga benskörhet, trots att det finns 

flera sätt att förebygga benförlust och bevara benstyrkan. 

 47% litar på att deras läkare kommer att prata med dem om de ämnen som de anser är viktigast för dem 

att tänka på, medan en fjärdedel (25%) skulle vilja att deras läkare erbjöd dem mer information om hur 

man ska hålla sig frisk utan att behöva fråga efter det. 14% anser att de flesta problem de har är en del av 

åldrandet så de nämner inte dem. 

 50% åker ofta på semester och reser världen runt.  

 I jämförelse med sina föräldrars generation är 88% mer intresserade av att förebygga sjukdomar och sköta 

sin hälsa och sitt välbefinnande, och 89% förväntar sig mer från sina sista år. 87% förväntar sig leva 

längre och friskare liv. 


