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Vi vill rikta ett stort tack till våra nära och kära, som stöttat och 

hjälpt oss under arbetet med denna uppsats samt ett stort tack till alla 

de seniorer som tagit sig tid att delta i denna enkätstudie. Vi vill också 

tacka vår handledare Gunilla Brun Sundblad utan vars hjälp den här 

uppsatsen inte varit möjlig. Utöver detta vill vi även tacka alla 

hjälpsamma människor vi mött under resans gång. 

Tack! 
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Sammanfattning 

Denna studie handlade främst om fysiska aktivitetsvanor hos seniorer och hur de upplever 

möjligheterna till fysisk aktivitet inom sin kommun. 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur mycket och på vilket sätt seniorer rör på sig i två 

olika Stockholmskommuner, samt hur de mår. Utöver detta ville vi även ta reda på om de hört 

talas om VillGott. 

 Hur ser seniorernas fysiska aktivitetsvanor ut i Huddinge respektive Sollentuna? 

 Hur upplever seniorer i respektive kommuner att möjligheten till fysisk aktivitet är? 

 Har seniorerna i utvalda kommuner hört talas om projektet VillGott? 

 

Metod 

För att samla in data valdes en kvantitativ metod i form av enkät. Insamlingssätten som 

användes var gruppenkät och hämta-och-lämna-enkät. Enkäten delades ut till 162 seniorer på 

seniorträffar, seniorcentrum och PRO-aktiviteter inom de båda kommunerna. Enkätsvaren 

bearbetades i SPSS 19.0.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar att 92 % av respondenterna rör på sig minst en gång i veckan och en 

stor del av dessa rör sig 2-3 dagar i veckan. Större delen (80 %) anser att möjligheterna till 

fysisk aktivitet är goda. Tre personer av 162 respondenter har hört talas om VillGott.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att en stor andel av seniorerna inom de båda kommunerna utövade fysisk 

aktivitet och detta borde innebära att möjligheterna till fysisk aktivitet är goda. Beträffande 

VillGott kan vi konstatera att ryktet ej har spridit sig och att det kanske skulle krävas 

ytterligare exponering i media eller på annat sätt om de vill att fler ska veta att de finns.  
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1 Inledning 

Klockan är 12.35 en solig torsdagseftermiddag i slutet av januari. På Eklundens 

seniorcentrum i Huddinge kommun uppträder två glada systrar med gitarr i handen för en 

grupp förväntansfulla seniorer. När Ljuva sextital spelas blir det liv i gruppen som genast 

börjar sjunga med. Utöver allsång med Systrarna Olsson erbjuder Eklundens seniorcentrum 

också bland annat sittgymnastik och sittande dans för just seniorer. Eklunden är bara ett av de 

seniorcentrum i kommunen som erbjuder fysisk aktivitet till äldre. Hit är alla kommunens 

pensionärer välkomna för att även utföra handarbete, spela bingo eller bara ta det lugnt och 

dricka en kopp kaffe. Vad tycker seniorerna om de möjligheter till fysisk aktivitet som finns, 

är dessa tillräckliga? Deltar de i någon typ av fysisk aktivitet inom en pensionärsförening och 

framför allt, vilken form av aktiviteter ägnar de sig åt, både inom pensionärsföreningen och 

utanför? Den 45 minuter långa sångstunden är över och systrarna tackar för sig. Gruppen av 

seniorer skingras och många av dem försvinner ut i den strålande januarisolen medan några få 

återvänder till ett gigantiskt 1000-bitarspussel som är under arbete och ligger upplagt på ett 

bord i andra änden av rummet. Hur mår seniorer i Huddinge idag? Hur upplever de sin egen 

psykiska och fysiska hälsa och tillfredsställer den motion de faktiskt får behovet de har av att 

röra på sig? 

 

Även i Sollentuna får seniorerna chans att röra på sig. På kommunens fem olika seniorträffar 

erbjuds bland annat stavgång, sittgympa, qigong samt cykling på motionscyklar. Hur mår 

seniorerna i denna kommun? Är det någon skillnad mellan Huddinge och Sollentuna sett till 

hur den äldre befolkningen mår? Har Sollentunaborna hört talas om VillGott som finns i 

grannkommunen Solna och kan ryktet även ha spridit sig så långt som till Huddinge? 

 

Anledningen till att vi valt att försöka få en inblick i hur våra seniorer mår idag är att vi under 

andra året på vår utbildning Hälsopedagogprogrammet kom i kontakt med 

utvecklingsprojektet VillGott i Solna Stad. De samarbetar med vår skola, Gymnastik- och 

Idrottshögskolan och vi var ledare i varsin grupp där vi ledde träning under åtta veckor. Både 

före och efter denna period genomfördes en rad olika tester på våra deltagare för att mäta 

eventuella skillnader på fysiologiska såväl som psykologiska faktorer. Det var under den här 

tiden som vårt intresse för seniorers hälsa väcktes. 
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1.1 Bakgrund  

”Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre”
1
. 

Av Sveriges befolkning är cirka 1,6 miljoner människor 65 år eller äldre. Sverige har för 

närvarande efter Italien, Grekland och Japan världens äldsta befolkning.
2
 Sedan 1960 har 

antalet personer över 65 år av Sveriges befolkning fram till år 2009 ökat med 6,3 

procentenheter, från 11,8 % till 18,1 %. Under samma tidsperiod har mäns medellivslängd 

ökat från 71,24 år till 79,4 år och kvinnors medellivslängd från 74,92 år till 83,4 år.
3
 Vi kan 

enligt statistik utläsa att vi i genomsnitt lever längre, men är det friska år som vi lägger till 

livet eller är det år av hälsoproblem? 

 

Det har konstaterats att de stora folksjukdomarna har förskjutits upp i åldrarna, samtidigt som 

en mindre andel i varje åldersgrupp säger sig ha sjukdomar eller besvär. Sett till 

sjukdomsgruppen hjärt- och kärlsjukdomar drabbas flest personer av dödsfall som är över 65 

år. Av de som dör av dessa sjukdomar har 96 % av kvinnorna och 89 % av männen passerat 

pensionsåldern. Allra vanligast är hjärtinfarkt och stroke. Lägre blodtryck, lägre 

blodfettsnivåer och minskad rökning är några viktiga faktorer som har minskat andelen 

personer som insjuknar i dessa sjukdomar.
4
 Faktorerna ovan kan vi, bortsett från rökning, 

påverka positivt genom att utöva fysisk aktivitet
5
. 

 

Under det senaste decenniet har våra kunskaper om effekterna av fysisk aktivitet och dess 

betydelse för åldrandet hos kvinnor och män över 70 år ökat avsevärt. Äldre utgör som 

tidigare nämndes en allt större del av befolkningen och andelen som är över 85 år är den som 

ökar snabbast. Äldre har i stort sett samma hälsovinster av fysisk aktivitet som alla andra 

åldersgrupper. Hos de personer som förblir aktiva även när de blivit seniorer är antalet år utan 

funktionshinder fler. När vi blir äldre får vi ibland kroniska sjukdomar i samband med 

åldrandet, dock finns det mycket som tyder på att det till viss del kan bero på fysisk inaktivitet 

snarare än åldrandet i sig. Något som skiljer sig åt mellan olika personer är funktionsnivån 

med stigande ålder. Forskning har kunnat påvisa att det är möjligt att förebygga 

                                                
1 Sportcitat.  
2  Göran Berleen, Bättre hälsa hos äldre!, s.7, Statens folkhälsoinstitut 2003.  
3
 Statiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2009.  

4 Maria Danielsson et.al. Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009, Kap. 5 Äldres hälsa, s.167-168.  
5
 Statens folkhälsoinstitut, FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Stockholm 

2008) s. 346; s. 19. 
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funktionsnedsättning och främja hälsa genom fysisk aktivitet. Detta gäller även hos personer 

med en låg funktionsnivå och med flertalet sjukdomar.
6
 

 

Det är aldrig för sent att börja med fysisk aktivitet då äldre individer högt upp i åldrarna kan 

förbättra sin kondition, uthållighet, styrka, balans och rörlighet, som i sin tur minskar risken 

för frakturer och fallolyckor. Konditionsträning hjälper oss att minska riskfaktorer för hjärt- 

och kärlsjukdomar, medan styrketräning ger en ökad muskelmassa och muskelstyrka samt en 

bättre funktionsförmåga. Utöver dessa fysiska fördelar sägs fysisk aktivitet även kunna 

påverka psykologiska faktorer, samt livskvalitet. Alla dessa faktorer leder till att äldre i större 

utsträckning kan behålla en hög grad av självständighet.
7
 För att en individ ska kunna klara 

sig på egen hand krävs en god rörelseförmåga. För att uppnå detta krävs en rad tidigare 

nämnda olika kroppsfunktioner såsom koordination, balans, muskelstyrka och kondition.
8
 

Alla dessa faktorer kan förbättras med hjälp av fysisk aktivitet som är en viktig livsstilsfaktor. 

Ärftlighet och sjukdomar påverkar hur vi åldras, men genom att vara fysiskt aktiva kan vi 

minska olika fysiska såväl som psykiska åldersrelaterade förändringar.
9
 

 

Efter 30 års ålder minskar vår maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) med mellan 5-10 

% var tionde år. Detta orsakas bland annat av att vi får en minskad maximal hjärtfrekvens, en 

reducerad hjärtminutvolym, samt en minskad slagvolym. Friska äldre får samma effekt av 

konditionsträning på kardiovaskulär funktion som yngre. Det finns studier som påvisar att 

konditionsträning i form av löpning, cykling och simning kan ge en ökning mellan 10-30 % i 

VO2max. Ökningen i VO2max är relaterad till intensiteten i träningen och detta gäller för äldre 

såväl som yngre individer.
10

 

 

Något som är förknippat med ökad ålder är minskning av muskelstyrka. Detta sker framför 

allt efter 70 års ålder då muskelstyrkan minskar med mer än 3 % per år. Framför allt tycks 

nedgången i de nedre extremiteterna vara störst där minskad muskelmassa är den främsta 

orsaken till detta. Minskningen av muskelmassa har betydande följder för äldre då det 

påverkar livskvaliteten och förmågan att upprätthålla muskelstyrka. Det krävs en viss mängd 

styrka för att en individ skall kunna genomföra grundläggande dagliga aktiviteter. I en studie 

                                                
6 FYSS 2008, s.195. 
7 Ibid., s.194. 
8 Folkhälsorapporten 2009, s.155. 
9
 FYSS 2008, s.194.   

10 Ibid., s.195. 
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gjord av Young m.fl. fann de att en ökning av quadriceps-muskulaturen, lårmuskulaturen, 

med 10-20 % skulle kunna förskjuta den minsta mängd muskelstyrka som krävs för att utföra 

de dagliga aktiviteterna med 10-20 år.
11

 

 

Styrketräning har i studier visat ge ökningar i muskelstyrka hos äldre, även över 90 års ålder, 

och detta mellan 50-200 %. I de studier som nått stora resultat har belastningen under träning 

varit hög och det finns ett starkt samband mellan intensiteten i träningen och de förbättringar 

som uppnås. Ofta har träningen genomförts på 80 % av den maximala styrkan, där träningen 

har utförts med vikter och inte fler än tre gånger i veckan. Allt eftersom har vikten korrigerats 

i takt med att styrkan ökat för att hålla belastningen konstant. I flera studier har det setts 

styrkeökningar som varit i samma omfattning som hos yngre individer. Dock är stor del av 

denna ökning, hos unga såväl som äldre, till en början en anpassning i nervsystemet.
12

 

 

En frisk 80-åring kan i vissa muskler ha förlorat upp till hälften av sin ursprungliga 

muskelmassa, vilket i sin tur leder till en halvering av muskelstyrkan. Detta leder bland annat 

till förändringar i aktivitetsförmåga såsom gångförmåga. Samtidigt som vi får en minskning 

av muskelmassa sker även en reduktion av vår benmassa, vilket i sin tur ökar risken för 

osteoporos och frakturer vid fallolyckor.
13

 

 

Fallskador drabbar varje år ungefär var tredje person som är 60 år eller äldre och varannan 

person som är över 80 år. Bland de yngre seniorerna är frakturer i handleden vanligast, medan 

de äldsta ofta drabbas av höftfrakturer.
14

 Höftfraktur är en skada som bidrar till stora 

kostnader inom sjukvården och varje fraktur beräknas kosta samhället upp till en kvarts 

miljon kronor första året efter att skadan uppkommit. Efter detta får kommunen ökade och 

fortsatta omkostnader för eftervård och även för ökat vårdberoende. Sedan 80-talet har antalet 

sjukhusvårdade äldre till följd av fallskador ökat och de kommer fortsätta öka markant, 

framför allt för individer som är 85 år och äldre, de närmaste decennierna om trenden inte 

bryts.
15

 

 

                                                
11 Dale I. Lovell, Ross Cuneo & Greg C. Gass, “Can aerobic training improve muscle strength and power in 
older men?”, Journal of aging and physical activity, 18 (2010:1, Jan), s. 14-26. 
12 FYSS 2008, s.196. 
13 Ibid. 
14 Folkhälsorapporten 2009, s.146. 
15

 Sveriges kommuner och landsting, Att förklara kommunala skillnader i fallskador bland äldre — En 

kunskapssammanställning , 2009, s. 15. 
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Hur en person värderar sin egen hälsa benämns ofta som Health-related quality of life och 

handlar om hur hälsa påverkar livskvalitet. Det finns studier som konstaterat att personer som 

är fysiskt aktiva i större utsträckning rapporterar en högre hälsorelaterad livskvalitet än 

personer som är mindre aktiva. Dock saknas kunskap om sambandet mellan typ och mängd av 

fysisk aktivitet samt förbättringen i hälsorelaterad livskvalitet.
16

 

 

1.1.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

I detta arbete definieras fysiskt aktivitet enligt följande: ”Fysisk aktivitet definieras som all 

typ av rörelse som ger ökad energiomsättning”
17

. 

 

Rekommendationerna för äldre är att utföra konditionsträning minst tre gånger per vecka och 

minst 20 minuter per gång
18

. Utöver detta rekommenderas även styrketräning som bör 

förekomma 2-3 gånger per vecka och omfatta kroppens större muskelgrupper i såväl övre som 

nedre extremiteterna
19

. Lämpliga aktiviteter anses vara gymnastik, simning, skidåkning, dans, 

raska promenader, jogging, gymträning och cykling
20

. Något som bör beaktas är att äldre är 

en grupp som kan innefatta stora skillnader åldersmässigt såväl som fysiologiskt och med 

tanke på det rekommenderas personliga träningsprogram framför generella råd
21

. 

 

1.1.2 VillGott 

VillGott är ett projekt i Solna som skapats inom äldreomsorgen för att öka livskvaliteten för 

kommunens seniorer. Syftet är att ge seniorerna ett ökat välbefinnande, en ökad trygghet och 

utökning av deras sociala nätverk. Detta projekt startade 2007 då Solna Stad ansökte om 

stimulansmedel från staten för att utveckla kommunens vård och omsorg.
22

 Namnet VillGott 

står för ”Solna vill de äldre gott!”
23

. Projektet består av flera olika delprojekt med olika 

aktiviteter såsom styrketräning, stavgång och gymnastik
24

. 

 

                                                
16 Ibid., s.199. 
17Statens Folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet. 
18 Robert S. Mazzeo et al, Exercise and physical activity for older adults, Medicine & science in sports & 

exercice, 30 (1998:6, Jun). 
19 R.S Mazzeo & H. Tanaka, Exercise prescription for the elderly: current recommendations, Sports medicine, 31 
(2001:11), s. 809-818. 
20 FYSS 2008, s.195. 
21 R.S Mazzeo & H. Tanaka, s. 809-818. 
22 Solna Stad, VillGott vill göra gott för alla Solnas äldre. 
23

 Solna Stad, VillGott. 
24 Solna Stad, Fysisk aktivitet och social samvaro. 
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Hälsoprojektet VillGott har genomförts under tre år med totalt 328 olika deltagare. Av dessa 

har 84 personer deltagit i två hälsoprojekt och 35 personer under alla tre projekten. Samtliga 

personer kontaktades för att delta i en telefonintervju om projektet där 211 personer valde att 

medverka. Av de som valde att delta i undersökningen var 88 % kvinnor och 12 % män.  

 

Deltagarnas främsta motivering till att vara med i projektet var att få bättre ork och kondition 

samt att förbättra sin hälsa. Den största anledningen för de som inte slutförde projektet var att 

deras hälsa försämrades, medan nästan en fjärdedel (23 %) angav att de numera sköter sin 

träning själv och övriga angav andra orsaker. Främsta anledningen för de som fortsatte att 

vara med i hälsoprojektet nästkommande år var att de ville fortsätta motionera, den näst 

vanligaste anledningen var att de ville lära känna fler seniorer.
25

 

 

Hälsoprojektet erbjuder en mängd olika aktiviteter och det som främst efterfrågades visade sig 

vara aktiviteter som redan erbjuds, där vattenträning, styrketräning och gympa var allra 

vanligast. Dessa fick totalt 86 % av de inkomna svaren.
26

  

 

Utvärderingen visade sammanfattningsvis att seniorer ser hälsoprojektet som en möjlighet och 

ett hjälpmedel att komma igång med motion, samt att förändra sin livsstil till ett aktivare liv 

än tidigare
27

. 

 

1.1.3 Kommunerna  

Huddinge kommun hade 95 798 invånare år 2009
28

. Huddinge är en söderort som 

invånarmässigt är Stockholms näst största kommun
29

. I kommunen finns det totalt åtta olika 

seniorcentrum. Dessa är öppna för alla seniorer som bor i området och det kostar inget att 

besöka verksamheten. Exempel på olika aktiviteter som finns är bingo, vävning, gymnastik 

och traditionsbundna fester som exempelvis midsommar- och julfirande.
30 

 

                                                
25 Solna Stad, Gladare och starkare med VillGott: Utvärdering av hälsoprojekten 2008-2010, s.3-4. 
26Ibid., s.7. 
27Ibid., s.9. 
28 Statistiska centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och befolkningsförändringar 

2009. 
29

 Huddinge, Lite kort om Huddinge. 
30 Huddinge kommun, Gemenskap. 
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Sollentuna kommun hade 63 347 invånare år 2009
31

. Kommunen är en norrort och en 

grannkommun till Solna. I kommunen finns fem seniorträffar, som är Sollentunas 

motsvarighet till Huddinges seniorcentrum. Även denna verksamhet är gratis och dit är alla 

seniorer i kommunen välkomna. De erbjuder en mängd olika aktiviteter som exempelvis 

vävning, bingo, snickeri, sittgymnastik, squaredans eller att bara sitta ner och dricka en kopp 

kaffe.
32

 

 

1.2 Forskningsläge  

Det blir allt vanligare att forskning genomförs på äldre och i dessa kan vi utläsa fördelarna 

med fysisk aktivitet även vid hög ålder. Här nedan följer ett urval av några av de studier som 

behandlar detta ämne. 

 

1.2.1 Regelbunden träning 

I en studie publicerad 2010 av Lovell m.fl. undersöktes effekten av aerob träning hos 24 äldre 

män i åldersintervallet 70-80 år. De var tidigare stillasittande, friska och utan kardiovaskulära 

och respiratoriska sjukdomar. Hälften av de 24 deltog i träningsperioden, medan resten 

utgjorde en icke-tränande kontrollgrupp. Träningsperioden löpte över 16 veckor och med 

träning på cykelergometer med 50-70 % av maximal VO2max tre gånger per vecka. Detta 

följdes sedan av fyra veckors inaktivitet. Tester på bland annat nedre extremitetens 

muskelstyrka och maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max) genomfördes före och efter 

träningsperioden, samt efter de fyra veckorna av inaktivitet. Deltagarna uppmanades att 

bibehålla sina normala dagliga rutiner och matvanor och att avstå från att påbörja några nya 

träningsprogram under studien. I den tränande gruppen ökade benstyrkan med ungefär 21 % 

jämfört med innan träningsperioden, medan benstyrkan hos kontrollgruppen inte förändrades 

nämnvärt. Efter 16 veckors träning hade även VO2max ökat i den tränande gruppen med cirka 

15 % jämfört med innan träningsperiodens början. Efter fyra veckors inaktivitet var dock 

ökningen i benstyrka försvunnen och enbart en del av ökningen av VO2max var kvar. 

Slutsatsen som drogs var att aerob träning gör signifikant skillnad för äldre män 70-80 år och 

regelbunden träning måste utföras för att dessa träningsanpassningar skall upprätthållas.
33

 

                                                
31 Statistiska centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och befolkningsförändringar 

2009. 
32

 Sollentuna kommun, Seniorträffar. 
33 Lovell et.al., s. 14-26.  
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1.2.2 Styrketränings effekt på balans och funktionella aktiviteter  

I en studie gjord av Apple Doll deltog 17 personer mellan 65 och 81 år med en medålder på 

76 år. Under en testperiod på åtta veckor var gruppen indelad i en grupp som tränade med 

viktmaskiner och den andra använde till största del sin egen kroppsvikt som belastning. 

Utöver att använda sin egen kroppsvikt som belastning använde de sig även av hantlar som 

vägde under 2,3 kg och gummiband. Båda dessa program var speciellt utformade för att 

kunna förbättra vanliga funktionella aktiviteter. Med detta menas aktiviteter som kan bli svåra 

att utföra med stigande ålder. Deltagarna testades på följande: att lyfta en vikt på 2,3 kg, att 

resa sig upp och ner från golvet, att gå i trappor, att bära en matkasse som väger 4,5 kg, att 

resa sig upp ur badkar eller fåtölj, samt promenadhastighet. Utöver detta fick de skatta sin 

tilltro till att klara av att genomföra en uppgift innan de provat och även med hjälp av 

Borgskalan uppskatta ansträngningsnivå på de olika aktiviteterna. Försökspersonerna tränade 

tre dagar i veckan i ungefär 45 minuter under åtta veckors tid. Båda träningsprogrammen 

visade förbättringar i alla funktionella uppgifter och att dessa former av fysisk aktivitet kan ge 

stora fördelar. Denna studie visade att du kan uppnå funktionella förbättringar genom att följa 

träningsprogram som dels kan genomföras på gym, men som även kan anpassas för 

hemmabruk.
34

 

 

I likhet med studien av Apple Doll har även följande studie undersökt vad styrketräning kan 

göra för friska äldre individer sett till vardagliga funktionella aktiviteter. Kalapotharakos m.fl. 

undersökte effekterna av tung samt måttlig styrketräning på 33 äldre inaktiva friska individer i 

åldern 60-74 år med syftet att se om detta kunde förbättra funktionell prestation. De blev 

uppdelade i tre olika grupper, varav en var kontrollgrupp. Den tränande gruppen tränade med 

tung belastning på 80 % av 1RM (1 repetition maximum) och gruppen med måttlig belastning 

på 60 % av 1RM. De tränade tre gånger per vecka i 12 veckor, varje pass varade en timme 

varav 45 min bestod av träning. De testades före och efter i 1RM på nedre extremitetens 

styrka, antal sekunder det tog att resa sig från en stol, gånghastighet, tid det tog att gå uppför 

fyra trappsteg samt flexibilitet som testades genom sit-and-reach-testet. Efter sex veckor 

ökades antalet repetitioner. Resultaten fastslog att gruppen som tränat tungt hade signifikant 

högre förbättringar jämfört med måttligt tränande gruppen sett till nedre extremitetsstyrka, 

1RM. Den måttligt tränande gruppen hade i sin tur signifikant högre förbättringar än 

kontrollgruppen. De två tränande grupperna förbättrades också avsevärt gällande de 

                                                
34

 Gayle Apple Doll, “An exploratory study of resistance training and functional ability in older adults”, 

Activities, adaptation & aging, 33 (2009:3, Jul-Sep), s. 179-190. 
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funktionella testerna i jämförelse med den icke tränande kontrollgruppen. Denna 12 veckor 

långa studie visade att både tung eller måttlig styrketräning ökade funktionell prestation och 

en jämförelse mellan dessa två intensitetsnivåer visade att de medför liknande förbättringar 

hos friska inaktiva äldre.
35

 

 

Beyer m.fl. testade två olika hypoteser beträffande vad styrketräning i kombination med 

balans och flexibilitetsträning kan göra för äldre kvinnor som tidigare varit med om 

fallolyckor. Den första hypotesen utgick från att sex månaders träning med styrka, balans och 

flexibilitet två dagar i veckan skulle ha en bestående förbättring av fysiska, psykiska och 

funktionella faktorer hos denna grupp med tidigare fallhistorik. Den andra hypotesen utgick 

från att det skulle finnas synbara fördelar av denna typ av träning efter ytterligare sex 

månader. Studiens deltagare bestod av kvinnor i åldern 70-90 år där 53 av totalt 65 stycken 

slutförde träningsperioden. De delades in i en kontrollgrupp och en träningsgrupp. Mätningar 

gjordes efter sex och tolv månader och visade att styrkan ökade signifikant, samt att den 

funktionella prestationen ökade hos deltagarna. Vid uppföljningen efter tolv månader från 

studiens start var förbättringarna bevarade hos träningsgruppen vilket överensstämde med 

tidigare hypoteser. Deras tilltro till balans fanns kvar, dock spekulerades det i om detta kunde 

bero på psykologiska faktorer.
36

 

 

Liknande resultat beskrivs i en studie av Orr m.fl. där de konstaterade, liksom ovan, att bland 

annat styrketräning bidrar till att förbättra balansen. I studien undersöktes effekten av 

styrketräning på balansfunktion hos friska äldre vuxna. Deltagarna, 112 stycken, blev 

slumpmässigt indelade i tre olika grupper som tränade på 20 %, 50 % eller 80 % av sin 

maximala styrka eller i en icke-tränande kontrollgrupp. De tränade två gånger per vecka i tio 

veckor med hjälp av motståndsmaskiner. Balans, styrka och kroppssammansättning mättes 

innan start. Styrketräning visade sig förbättra balansen hos de som tränade jämfört med den 

icke-tränade gruppen. Störst förbättring visade gruppen som tränade lågintensivt. Slutsatsen 

de drog med denna studie var att lågintensiv träning, men med hög hastighet hos äldre vuxna 

förbättrade balansen mest.
37

 

                                                
35 Vasilios I. Kalapotharakos et.al., “Effects of a heavy and a moderate resistance training on functional 

performance in older adults”, Journal of strength and conditioning research, 19 (2005:3, Aug), s. 652-657. 
36 N Beyer et.al., Old women with a recent fall history show improved muscle strength and function sustained for 

six months after finishing training, Aging clinical and experimental research, 19 (2007:4, Aug), s. 300-9. 
37

 R Orr et.al., Power training improves balance in healthy older adults, The journals of gerontology.Series A, 

Biological sciences and medical sciences, 61 (2006:1, Jan), s. 78-85. 
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1.2.3 Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) 

Hälsorelaterad livskvalité är något som fysisk aktivitet ofta är förknippat med, men däremot 

är det mindre känt om detta samband går att finna hos äldre män och kvinnor som är friska. 

SF-36 är ett formulär som används för att mäta hälsorelaterad livskvalité som utgår från 

WHO:s hälsodefinition. Denna innefattar fysiskt, psykiskt såväl som socialt välbefinnande 

och skattas i olika skalor.
38

 I en studie av Acree m.fl. undersöktes sambandet mellan fysisk 

aktivitet och hälsorelaterad livskvalité (HRQL) med ovanstående formulär. De rekryterade 

112 frivilliga deltagare, både män och kvinnor, mellan 60-89 år. Dessa delades in i två 

grupper, en grupp som ansågs vara mindre fysiskt aktiv och en som ansågs vara mer fysiskt 

aktiv beroende på hur de hade skattat sin senaste månad med fysisk aktivitetsmängd. 

 

Efter justering för kön och hypertoni (högt blodtryck) visade det sig att den aktiva gruppen 

hade högre värden i fem HRQL områden av totalt åtta, nämligen fysisk funktion, kroppslig 

smärta, fysisk rollfunktion, vitalitet och social funktion. Den allmänna hälsan och den 

emotionella rollfunktionen var inte längre signifikant, liksom inte heller den psykiska hälsan 

mellan de två olika grupperna. Resultatet visade att samtliga HRQL värden inom de åtta 

områden som fanns var signifikant högre i jämförelse med gruppen som var mindre fysiskt 

aktiv innan ovanstående justering. Den aktiva gruppen hade dessutom mindre andel hypertoni 

då endast 39 % hade detta i jämförelse med 60 % i den mindre aktiva gruppen. 

 

Efter denna studie drog de slutsatsen att äldre vuxna som regelbundet deltog i fysiskt aktivitet 

mer än en timme i veckan på måttlig intensitet hade högre HRQL värden i både fysiska och 

psykiska domäner i jämförelse med gruppen som var mindre aktiv. Därför kan de som har en 

stillasittande livsstil eller något äldre aktiva individer förbättra sin HRQL genom att bli mer 

fysiskt aktiva.
39

 

 

1.2.4 Sammanfattning av forskningsläge 

När vi blir äldre kan vardagliga aktiviteter bli allt svårare att genomföra och vår balans kan i 

samband med minskad muskelmassa försämras. Studierna ovan visar att fysisk aktivitet i form 

av styrketräning i såväl maskiner, som med den egna kroppsvikten kan ge seniorer fördelar 

                                                
38 Matti Leijon & Margareta Kristenson, Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet, s. 32  
39

 Luke S. Acree et.al., Physical activity is related to quality of life in older adults, Health and quality of life 

outcomes, 4(2006), s. 37-6. 
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gällande vardagliga funktionella aktiviteter såsom att bära matkassar eller resa sig upp ur ett 

badkar eller en fåtölj.
40

 Styrketräning har även visats kunna förbättra balansen hos äldre
41

. 

 

Utöver detta visar sig det sig att fysisk aktivitet kan förbättra den psykiska hälsan
42

. De visar 

även att det är viktigt att fortsätta träna för att upprätthålla de förbättringar som kan ha fåtts i 

form av ökad styrka och förbättrad kondition
43

. 

 

Sammanfattningsvis visar dessa studier att det aldrig är för sent att börja utöva fysisk aktivitet 

och att detta kan ge år till livet. Detta är en av anledningarna till att vi ville göra denna studie 

då vi anser att det är viktigt att även äldre har samma möjligheter som yngre att kunna utöva 

fysisk aktivitet i en mängd som bibehåller såväl fysisk och psykisk hälsa. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur mycket och på vilket sätt seniorer rör på sig i två olika 

Stockholmskommuner, samt hur de mår. Utöver detta vill vi även ta reda på om de hört talas 

om VillGott.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser seniorernas fysiska aktivitetsvanor ut i Huddinge respektive Sollentuna? 

 Hur upplever seniorer i respektive kommuner att möjligheten till fysisk aktivitet är?  

 Har seniorerna i utvalda kommuner hört talas om projektet VillGott? 

 

1.5 Hypotes 

Vår hypotes var att pensionärerna generellt är nöjda med möjligheterna till fysisk aktivitet, 

däremot att de kanske inte är helt nöjda med sin kroppsliga hälsa och att den kanske skulle 

kunna förbättras genom ytterligare fysisk aktivitet. Vi trodde inte att många av respondenterna 

i Huddinge har hört talas om VillGott, däremot var vår förhoppning att respondenterna i 

Sollentuna har gjort det i en större utsträckning eftersom att det är en grannkommun till Solna. 

                                                
40 Apple Doll et.al., s. 179-190.  
41 Beyer et.al., s. 300-9; Orr et. al., 78-85. 
42

 Acree et.al., s. 37-6. 
43 Lovell et.al., s. 14-26. 
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2 Metod 

Designen är en kvantitativ enkätstudie. Nedan presenteras tillvägagångssättet i studien. 

 

2.1 Metodval 

Vi valde en kvantitativ studie för att få med en stor mängd respondenter, vilket vi ansåg bäst 

skulle besvara studiens frågeställningar. Genom att använda oss av enkät kunde vi undvika en 

så kallad ”intervjueffekt” som annars hade kunnat förekomma vid en intervju
44

. Seniorerna 

fick besvara enkäterna i lugn och ro för att de skulle få god tid på sig att fundera över sina 

svar och att vi därmed skulle få in mycket data. 

 

2.1.1 Val av kommuner 

Vi bestämde oss för att välja ut två kommuner i Stockholms län eftersom vi ville se ifall ryktet 

om VillGott hade spridit sig. Av den anledningen valde vi en grannkommun, Sollentuna, och 

en kommun i en söderort, Huddinge. Vi valde Sollentuna för att det är en grannkommun till 

Solna och även för att invånarantalet är likt Solnas. Vi valde Huddinge för att de 2009 hade 

det procentuellt lägsta antalet individer över 65 år av alla 26 kommuner i Stockholms län
45

. Vi 

undrade varför andelen seniorer var så låg. Är det bara en tillfällighet eller kan det tänkas bero 

på att möjligheterna till fysisk aktivitet för seniorer i kommunen är sämre än i andra 

kommuner och att Huddinges seniorer därmed har en sämre upplevd hälsa än i exempelvis 

Sollentuna? 

 

2.1.2 Val av deltagare 

Vi definierade senior enligt följande: En senior är en person som är deltagare i en PRO-

förening, seniorcentrum eller en person som är 65 år eller över. Om en person uppfyllde något 

av dessa krav fick den delta i undersökningen. Då seniorcenter och seniorträffar enbart är 

öppna för den egna kommunens invånare var vi på så sätt säkra på att enbart få respondenter 

från våra utvalda kommuner. 

                                                
44

 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken, (Lund: Studentlitteratur), 2005), s. 11-12. 
45 Statistiska Centralbyrån, Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2009. 
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2.1.3 Population 

Kvinnorna representerade en stor del av antalet deltagare då 129 kvinnor och 33 män deltog i 

vår undersökning. Medelåldern på vår population var 77 år, där de yngsta deltagarna var 63 år 

och den äldsta var 95 år. Av de 162 enkäter som inkommit var 90 stycken från Sollentuna och 

72 stycken från Huddinge.  

 

2.2 Enkätutformning  

Enkäten byggde på ett antal frågor från GIH:s hälsotest
46

 samt egna frågor. För att minimera 

både det externa och interna bortfallet valde vi att enbart inkludera ett fåtal frågor, 13 stycken, 

där större delen var kryssvalsfrågor för att enkäten skulle vara enkel att besvara. Vi valde att 

ha gott om plats mellan frågorna då det skulle vara lättläst och även storleken på texten var 

större för att vara anpassad för äldre, då layouten är betydelsefull för att respondenten ska 

vilja besvara frågorna
47

. Enkäten inleddes med ett par korta bakgrundsfrågor såsom ålder, kön 

och civilstånd. På några av frågorna valde vi att använda oss av en sexgradig skattningsskala, 

på så vis fanns inget mittenalternativ. Fem av frågorna kom från GIH:s hälsotest eftersom vi 

ansåg att dessa skulle besvara våra frågeställningar på ett bra sätt. Dessa frågor behandlade 

dels psykisk (själslig) hälsa, fysisk (kroppslig) hälsa samt antal dagar per vecka de var fysiskt 

aktiva. Återstående frågor från GIH:s hälsotest handlade om hur deras fysiska aktivitetsvanor 

kunde beskriva dem som person samt om de var tillfredställda med den mängd motion de 

fick. 

 

Med enkäten följde ett missivbrev som bestod av en kort information om oss och om varför vi 

genomförde denna studie. Det klargjorde antal frågor, typ av frågor samt att det var frivilligt 

att delta och att de skulle förbli anonyma. Våra kontaktuppgifter fanns också på missivbrevet 

för att deltagarna skulle kunna ringa eller skicka e-post till oss om de hade några frågor 

angående enkäten eller studien. 

                                                
46 L Johansson et.al., "Skönsång eller skivstång - En jämförelse mellan musikstudenters och idrottsstudenters 

upplevda hälsa och fysiska aktivitetsvanor", SVEBI:S Årsbok 2007, red. Patriksson, G. (Sociologen, Lunds 

universitet: 2007), s. 46-47. 
47

 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 

2008) s. 243. 
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2.3 Genomförande 

Vi valde att besöka platser där vi visste att flera seniorer vistades. Vi besökte därmed 

seniorcentrum, seniorträffar och aktiviteter inom PRO. Vi ringde eller avlade ett besök för att 

boka in en passande tid för att komma dit och dela ut eller lämna enkäter.  

 

Vi valde att använda oss av två olika insamlingssätt. Vi använde dels en gruppenkät där 

enkäten delades ut till en stor grupp samtidigt, exempelvis besökarna på ett seniorcentrum. Vi 

gjorde en kort muntlig presentation av oss själva, berättade vad vårt syfte med besöket var och 

lämnade därefter ut enkäterna till de som ville delta. Fördelen med att vara på plats var att det 

var lätt för oss att kontrollera att rätt personer besvarade enkäten
48

, samt att de hade möjlighet 

att ställa eventuella frågor. Vi använde oss även av insamlingssättet som kallas för lämna-och-

hämta-enkät, vilket innebar att vi lämnade enkäterna för att hämta upp dem vid ett senare 

tillfälle. Vi använde båda dessa tillvägagångssätt för att öka svarsfrekvensen. 

 

Vi besökte följande platser i Huddinge: PRO Flemingsberg, Flemingsbergs seniorcentrum, 

Eklundens seniorcentrum, Sjödalens seniorcentrum, Vikingagårdens seniorcentrum samt PRO 

Trångsund. I Sollentuna besökte vi följande plaster: Malmgården, Helenelundsgården, 

Skälbygården, seniorträffen Edsberg samt Gillegården. 

 

2.4 Databearbetning 

Vi förde in all data från enkätundersökningen i programmet SPSS 19.0. Vi kodade om alla 

enkäter till individnummer, samt alla frågor som inte var öppna frågor. Vi delade in alla 

deltagare åldersmässigt i två grupper, upp till 79 år och över 80 år, för att kunna göra 

jämförelser mellan de yngre och äldre seniorerna. Vi delade även in de sex olika 

svarsalternativen i fråga fem och sex till två nya variabler, ”Tillfredsställande” och 

”Otillfredsställande”, för att på ett tydligare sätt kunna se skillnader när vi skulle göra 

jämförelser med andra variabler. En uppdelning skedde även i frågan gällande möjligheter till 

fysisk aktivitet inom kommunen där de sex alternativen delades upp i ”Nöjda” och ”Inte 

nöjda”. Skattningar på ordinalskalenivå dikotomiserades till nominalskala och därför använde 

vi oss av chi
2
. Signifikansnivån som användes var p ≤ 0.05. 

                                                
48 Eijlertsson, s. 9-10. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Inledningsvis genomförde vi en pilotstudie på två äldre utomstående personer, 61 och 66 år 

gamla, för att försäkra oss om att alla frågor tolkades på ett korrekt sätt samt för att höja 

enkätens innehållsvaliditet
49

. Vid denna pilotstudie uppkom oklarheter beträffande en fråga 

som vi efter detta valde att eliminera från enkäten då våra testpersoner ansåg den vara snarlik 

en annan fråga. Fem av våra tretton frågor kom från GIH:s hälsotest, vilket innebar att dessa 

har använts tidigare och detta ansåg vi öka enkätens validitet. Något som kan ha påverkat 

studiens validitet negativt är så kallad social önskvärdhet som innebär att respondenten svarar 

det som den tror är mest önskvärt istället för att svara sanningsenligt. Detta tror vi framför allt 

kan ha varit en riskfaktor de gånger vi använde oss av gruppenkät och var närvarande när 

enkäten besvarades. På de platser vi använde oss av lämna-och-hämta-enkät hade våra 

respondenter inte möjlighet att ställa frågor rörande enkäten till oss personligen. Vi 

tydliggjorde dock vid avlämnandet av enkäterna att respondenterna kunde kontakta oss via 

telefon eller e-post vid eventuella frågor. Detta är något som dock kan ha påverkat studiens 

reliabilitet negativt. 

 

2.6 Bortfall 

Vår studie har inget externt bortfall. Detta beror på att enbart de som ville fyllde i enkäten, 

samt att en mängd enkäter fylldes i när vi var på plats. Vi valde att inte avlägsna någon av 

våra enkäter trots att några få enkäter innehöll bristande svarsfrekvens på flertalet frågor. På 

bland annat frågan som handlade om seniorerna saknade någon fysisk aktivitet, samt frågan 

med avseende på att undersöka vad de anser om möjligheterna till fysisk aktivitet inom 

kommunerna förekom ett stort internt bortfall. Den förstnämnda frågan kunde dock lämnas 

tom, då denna inte behövdes fyllas i om de inte upplevde att någon fysisk aktivitet saknades. 

Detta var även frågan som hade störst internt bortfall. De gånger som frågan var ifylld var den 

däremot ofta feltolkad utifrån frågans ursprungliga syfte. Till exempel fick vi svaren: 

”sommartid klippa gräsmattan”, ”artros operation 31/1-2011” och ”problem med rygg 

(spondylos) och en fot (insufficiens)”. Vi tror att detta kan ha berott på att frågan inte var 

tillräckligt tydligt formulerad. 

                                                
49 Hassmén, s. 145.  
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3 Resultat 

Resultaten redovisas del för del. I den första delen beskrivs resultatet på hur seniorerna anser 

att möjligheterna till fysisk aktivitet i kommunen är. Därefter redovisas deras fysiska 

aktivitetsvanor, om de har hört talas om VillGott samt hur den kroppsliga och själsliga hälsan 

upplevs. 

 

3.1 Möjligheter till fysisk aktivitet 

Tre fjärdedelar (74,5 %) av samtliga deltagare var nöjda med möjligheterna till fysisk aktivitet 

inom sin kommun. I Huddinge graderade strax under två tredjedelar (65 %) att möjligheterna 

till fysisk aktivitet var mellan 3 och 6, på en 1-6 gradig skala, där 1 stod för mycket dåligt och 

6 stod för mycket bra. I Sollentuna hade 17 procentenheter fler, 82 %, svarat att de var nöjda i 

jämförelse med i Huddinge (p=0.02). 

 

3.2 Seniorernas fysiska aktivitetsvanor  

Svaren från respondenterna visade att av dem rör sig tre fjärdedelar (76 %) minst 2-3 dagar i 

veckan. Nedan visas ett diagram över respondenternas svar om hur mycket de vanligtvis rör 

på sig per vecka. 

 

Figur 1 visar antal dagar per vecka seniorerna rör sig minst 30 minuter 

 

Av samtliga respondenter uppskattade 92 % att de rörde på sig minst en dag i veckan och 

resterande del uppgav att de inte rörde sig alls. Av alla respondenter uppgav 118 personer att 

de var aktiv deltagare i någon pensionärsförening och 67 % av dessa uppgav också att de 
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utförde fysisk aktivitet inom föreningen regelbundet eller någon gång ibland. I Huddinge 

uppgav 35 % av de som är deltagare i någon pensionärsförening att de ägnade sig åt fysisk 

aktivitet inom denna förening och utöver detta angav 21 % att de deltog någon gång ibland. I 

Sollentuna uppgav 48 % att de ägnade sig åt fysisk aktivitet inom en pensionärsförening och 

25 % angav att de gjorde det någon gång ibland.  

 

Vi fann ett signifikant samband mellan frågan ”Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig 

som person?” och antal dagar per vecka seniorerna är fysiskt aktiva i minst 30 minuter. 

Exempelvis visade chi
2
-testet att majoriteten av de som rörde på sig en dag per vecka också 

uppgav att de aldrig svettades eller blev andfådda. En tredjedel av alla (34,6%) uppgav att de 

rörde sig en hel del, men aldrig så att de blev andfådda eller svettiga (p=<0.001).  

 

Totalt sett var det 21 % i Sollentuna som endast rörde sig en dag i veckan eller inte alls, 

medan motsvarande siffra i Huddinge var 27 %. I en jämförelse mellan Huddinge och 

Sollentuna beträffande seniorernas fysiska aktivitetsvanor ses utöver detta inga större 

skillnader procentuellt. 

 

 

Figur 2 visar seniorernas fysiska aktivitetsvanor som ung 

 

Av de som besvarat frågeställningen om de var ”aktiv som ung” uppgav totalt 57 stycken att 

de hade varit regelbundna motionärer. Idag rör sig 17 % av alla deltagare 6-7 dagar i veckan 

varav 63 % var regelbundna motionärer som unga. Samtliga som svarat att de var elitidrottare 

som ung rör fortfarande på sig minst 2-3 dagar i veckan (p= 0.013). 
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Andelen som var helt eller delvis tillfredsställda med motionen de får var 81 %, vilket 

motsvarar 122 av totalt 150 stycken inkomna svar. Av de som har svarat i Huddinge var 83 % 

helt eller delvis tillfredställda medan i Sollentuna var 80 % helt eller delvis tillfredsställda. Av 

de som svarat i Sollentuna ansåg 1 % att de inte alls var tillfredsställda med motionen de fick. 

I Huddinge var denna siffra 9 % (p= 0.037). 

 

Figur 3 visar de mest förekommande aktiviteterna 

 

En av våra frågor handlade om vilka fysiska aktiviteter seniorerna oftast utför. De fick ta 

ställning till elva alternativ med förutbestämda aktiviteter. Det fanns även en rad där valfria 

alternativ kunde fyllas i. Promenader visade sig vara den vanligaste aktiviteten, därefter 

stavgång och sedan annan aktivitet. Exempel på annan aktivitet var bland annat cykling, 

gammeldans, hemgympa, bokcirkel och sittdans. 

 

3.3 VillGott 

En liten andel av respondenterna hade hört talas om VillGott, nämligen 2 % som motsvarade 

3 personer av de totalt 152 personer som besvarade frågan. Av de som kände till VillGott 

hade två personer hört talas om det genom media och den tredje genom SPRF/dansgrupp. 

 

3.4 Kroppslig och själslig hälsa 

Av alla deltagare skattade 80 % att de hade en tillfredställande kroppslig hälsa. Av den yngre 

åldergruppen, 63-79 år, ansåg 85 % att de hade en tillfredställande kroppslig hälsa, medan i 

den äldre gruppen, 80 år och över, skattade endast 71 % att de hade en tillfredställande 
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kroppslig hälsa. Beträffande den själsliga hälsan i båda dessa grupper var en stor andel nöjda 

och ansåg sig ha en tillfredställande sådan och endast 6 % ansåg sig att ha en 

otillfredsställande hälsa. I Huddinge var 92 % nöjda med sin själsliga hälsa, medan 8 % 

upplevde att den inte var tillfredställande. I Sollentuna var 96 % nöjda, medan 4 % upplevde 

sin själsliga hälsa som otillfredsställande. Endast nio individer av totalt 146 uppgav att de inte 

var tillfredsställda med sin själsliga hälsa. 

 

Av de som utförde fysisk aktivitet 6-7 dagar i veckan var nästintill alla (92 %) nöjda med sin 

kroppsliga hälsa. Även majoriteten (94 %) av de som rörde på sig 4-5 dagar i veckan var 

tillfredsställda. I de grupper där respondenterna rörde sig en dag i veckan eller inte alls 

uppgav 58 % i respektive grupp att de var tillfredsställda med sin kroppsliga hälsa (p=0.001) 

 

4 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka seniorers fysiska aktivitetsvanor och deras möjligheter 

till fysisk aktivitet inom två utvalda Stockholmskommuner. Utöver detta ville vi även ta reda 

på om de hade hört talas om projektet VillGott som drivs i Solna stad. I detta avsnitt 

diskuteras våra resultat, valet av metod och resultatens samband med forskningsläget. Vi 

diskuterar även några av våra enkätfrågor då vi anser att dessa kan ha påverkat vårt resultat 

samt redovisar de slutsatser vi dragit baserade på våra resultat och frågeställningar. 

 

Vi anser oss ha fått svar på våra frågeställningar. Beträffande den första frågeställningen kan 

vi konstatera att vi fått en bra uppfattning om hur mycket och på vilket sätt seniorerna rörde 

på sig i de båda kommunerna. Den andra frågeställningen där frågan om hur möjligheterna till 

fysisk aktivitet var inom de båda kommunerna lyftes visade det sig att majoriteten var nöjda. 

Vi fick även reda på att seniorerna, med tre personer som undantag, ej hade hört talas om 

VillGott.  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att en stor mängd av alla seniorer som deltog i vår 

enkätundersökning var fysiskt aktiva minst en dag i veckan. En stor andel rörde även på sig 2-

3 dagar i veckan. Resultaten visade att även om en stor andel rörde på sig var det många som 

inte blev svettiga eller andfådda när de utövade sin fysiska aktivitet. Beträffande 

möjligheterna till fysisk aktivitet inom de båda kommunerna var större delen av våra 

respondenter tillfredställda. Majoriteten av seniorerna mådde bra både kroppsligt och själsligt 
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och större delen var även delvis eller helt tillfredställda med mängden fysisk aktivitet som de 

utförde. Rörande frågan om deltagarna hade hört talas om VillGott visade det sig att endast 2 

% av alla respondenter hade gjort det. 

Störst samband fann vi mellan hur aktiv respondenterna ansåg sig vara som person och hur 

många dagar per vecka de var fysiskt aktiva. Detta anser vi stärker våra svar och visar att 

deltagarna tolkat frågorna på ett korrekt sätt och svarat på dem sanningsenligt. Detta anser vi 

också stärker svaret på frågeställningen beträffande deras fysiska aktivitetsvanor. Exempelvis 

hade personer som angav att de rörde på sig en dag per vecka också uppgett att de aldrig 

svettades eller blev andfådda, vilket verkar rimligt. 

 

Ett annat samband vi fann var mellan de som angett att de var aktiva som unga och deras 

fysiska aktivitetsvanor idag. En stor del av de som rörde på sig som ung rör sig än idag. Av de 

som i dagsläget rörde sig dagligen eller sex dagar per vecka var majoriteten regelbunden 

motionär som ung. Alla som var elitidrottare rörde fortfarande på sig minst 2-3 dagar i 

veckan. Detta samband var signifikant, men det går ändå inte att generalisera och säga att 

detta gäller alla då resultatet endast bygger på de respondenter som medverkat i vår studie. 

Det påvisar dock indikationer på att fysiska aktivitetsvanor som ung kan ha betydelse för hur 

en person rör på sig senare i livet, vilket vi finner intressant även om det inte är betydande för 

studiens syfte. 

 

Vi anser att den metod vi använt oss av var relevant för vår studies syfte då vi ville undersöka 

en stor mängd seniorer och deras fysiska aktivitetsvanor och hur dessa såg ut. Valet av en 

kvantitativ metod gjordes för att få en bredd och svar från en så stor population som möjligt. 

En kvalitativ metod såsom intervjuer kunde dock ha varit önskvärd för att få en djupare 

förståelse för seniorer och deras syn på fysisk aktivitet. Vi valde att använda ett antal frågor ur 

GIH:s hälsotest
50

 eftersom de sedan tidigare är väl beprövade och vi ansåg därför att dessa 

frågor skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar på ett bra sätt. Tillsammans med våra 

övriga frågor hjälpte dessa oss att kartlägga hur seniorers fysiska aktivitetsvanor ser ut, vilket 

hjälpte oss att uppfylla en del av vårt syfte. 

 

Då enbart 12 % av vår population bestod av män valde vi att inte göra några jämförelser 

mellan könen då detta skulle vara missvisande på grund av den sneda könsfördelningen. 

                                                
50 L Johansson et.al., s. 46-47. 
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I en studie av Lovell konstaterades det att regelbunden träning krävs för att upprätthålla 

träningsanpassningar som skett tack vare fysisk aktivitet
51

. I enkätfrågan beträffande hur 

många dagar i veckan seniorerna vanligtvis utförde fysisk aktivitet, representerar deras svar 

förhoppningsvis graden av regelbundenhet i deras fysiska aktivitetsvanor. Då tre fjärdedelar 

(76 %) av vår population var fysiskt aktiva 2-3 dagar i veckan har vi förhoppningen om att de 

på detta sätt kan bibehålla de fördelar deras fysiska aktivitet gav dem.  

 

Det var få av våra respondenter som angav att de utförde styrketräning, vilket annars är något 

som forskning har visat innebär stora fördelar för seniorer. Apple Doll, Kalapotharakos, Beyer 

samt Orr skrev alla om olika former av styrketräning, där alla visade sig vara fördelaktiga i 

flera aspekter
52

. Dels förbättrades balansen och tilltron till den egna balansen, vilket 

psykologiskt kan hjälpa till att minska risken för fallolyckor
53

. Styrketräning kan även 

förbättra vardagliga funktionella aktiviteter såsom att resa sig ur ett badkar eller ta sig upp 

från golvet. Detta kan uppnås dels genom träning med viktmaskiner, men även med träning 

som utförs till stor del med enbart den egna kroppsvikten som belastning.
54

 De få av våra 

respondenter som angivit att de utförde någon form av styrketräning kan förhoppningsvis 

erhålla stor del av dessa positiva effekter som styrketräning kan ge. 

 

De olika studierna innehållande styrketräning av olika slag tränade alla olika långa perioder 

och hade olika upplägg. Studierna pågick som minst i åtta veckor och upp till ett halvår.   

Likheter som vi funnit mellan de olika studierna är att träningen bör genomföras minst två 

gånger i veckan, då detta var lägst antal dagar som de tränade i studierna. I två av studierna 

tränade de tre gånger i veckan och 45 minuter per gång, vilket båda visade ge förbättringar
55

.  

I en av de sistnämnda studierna tränade deltagarna antingen med viktmaskiner eller med sin 

egen kroppsvikt som belastning
56

 och i den andra genomförde de styrketräning på antingen 60 

% eller 80 % av 1 RM
57

. Båda dessa visade sig ge resultat på funktionella aktiviteter, trots de 

olika uppläggen. En slutsats vi kan dra av detta är att oavsett de olika uppläggen inom alla 

dessa styrketräningsstudier visade alla en förbättring inom respektive område de undersökte. 

                                                
51 Lovell et.al., s. 14-26. 
52 Apple Doll et.al., s. 179-190; Kalapotharakos et.al., s. 652-657; Beyer et.al., s. 300-9; Orr et.al., 78-85. 
53 Beyer et.al., s. 300-9. 
54 Apple Doll et.al., s. 179-190. 
55 Ibid.; Kalapotharakos et.al., s. 652-657. 
56

 Apple Doll et.al., s. 179-190. 
57 Kalapotharakos et.al., s. 652-657. 
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Då några av dessa studier hade undersökt likande aktiviteter såsom att resa sig från golvet kan 

vi konstatera att det finns olika sätt att uppnå dessa resultat. Det är därför svårt att skapa ett 

optimalt träningsprogram och att individuella träningsprogram är att föredra
58

. 

 

Det finns forskning gjord av Acree som påvisar samband mellan fysisk aktivitet och 

hälsorelaterad livskvalité
59

. Stor del av vår population angav att de var tillfredsställda med sin 

själsliga hälsa och stor andel hade som vi tidigare nämnt även angivit att de var fysiskt aktiva, 

varpå detta samband verkar vara troligt även bland våra deltagare. 

 

Något som framgick av vår studie var att en stor del av våra respondenter var aktiva deltagare 

inom en pensionärsförening och av dessa uppgav majoriteten (67 %) att de var fysiskt aktiva 

inom denna regelbundet eller då och då. Det var en något större andel som rörde på sig inom 

pensionärsföreningar i Sollentuna. Totalt sett rörde sig 21 % av Sollentunaborna en dag i 

veckan eller inte alls, medan samma siffra i Huddinge var 27 %. I de både kommunerna var 

de dock lika nöjda med möjligheterna till fysisk aktivitet, så den aspekten borde inte påverka 

detta, men frågan är hur de tolkar möjligheterna? Innebär det att det finns bra promenadstråk 

eller att det finns mycket organiserade aktiviteter, exempelvis inom seniorträff eller 

seniorcentrum?  

 

Vi tror att de seniorerna vi fann kan tillhöra ett spann av seniorer som var något eller mycket 

aktiva på ett eller annat sätt. Med aktiva menar vi dels socialt aktiva, men även de som var 

fysiskt aktiva. Det hade varit fördelaktigt att kunna skicka ut vår enkät till seniorers hem, då 

vi på detta sätt skulle kunna nå en större bredd av seniorer med olika aktivitetsnivå. Vi valde 

att besöka olika PRO-föreningar och deras aktiviteter, dock utan fysiska inslag, samt 

seniorcentrum och seniorträffar. Anledningen till att vi inte besökte de som vi redan visste var 

fysiskt aktiva var för att detta inte skulle undersöka vårt syfte då vi ville granska hur många 

som generellt var fysiskt aktiva. Vi valde dessa mötesplatser för att vi visste att vi skulle 

kunna hitta en stor andel seniorer där. Faktorn att vi mötte dem i en för dem lugn och bekant 

miljö kan ha bidragit till att fler ställde upp och besvarade enkäten. Vi valde att utesluta 

vårdcentraler, affärer och andra platser eftersom vi då inte kunde avgöra dels ålder eller om 

personen i fråga bodde i rätt kommun. På vårdcentraler ansåg vi också att det skulle vara för 

                                                
58

 R.S Mazzeo & H. Tanaka, s. 809-818. 
59 Acree et.al., s. 37-6. 
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känsligt att fråga om kroppslig och själslig hälsa när de faktiskt befinner sig på en plats som 

oftast uppsöks om problem med hälsan har uppstått. 

Vi tycker att det var förvånansvärt få som hade hört talas om VillGott och trodde att fler i 

Sollentuna skulle ha hört talas om det då det är en grannkommun till Solna. En tanke vi hade 

innan vi formulerade enkätfrågorna gällande VillGott var om vi skulle ha frågat ifall 

seniorerna skulle vara intresserade av ett eget VillGott i deras kommun. Vi skulle då också 

förklarat vad VillGott är för något. Vi kom dock fram till att detta skulle kunnat ha uppfattats 

som en ledande fråga. Om någon beskriver en fantastisk middag eller verksamhet, vem säger 

nej till det? På detta sätt hade det dock framgått på ett tydligare sätt om det var någon typ av 

organiserad träning de saknade, vilket nu inte framkom.  

 

Något som kan ha påverkat resultaten är att vi inte vet hur de seniorer som har besvarat 

enkäten tolkade begreppet fysisk aktivitet. Våra frågor kan därför ha tolkats på ett annorlunda 

sätt än vad vi tänkt beroende på hur seniorerna definierade detta. Vissa kanske var mer fysiskt 

aktiva än vad de angav, medan vissa som uppgav att en övrig aktivitet de utförde var 

bokcirkel kanske inte riktigt förstod innebörden av begreppet fysisk aktivitet på det sätt vi 

hade önskat.  

 

En fråga som hade kunnat formuleras annorlunda för att bättre tydliggöra vad vi ville ha ut av 

frågan var ”Saknar du möjlighet att utöva någon speciell fysisk aktivitet idag? Om ja, 

vilken/vilka?”. Vårt syfte med denna fråga var att ta reda på om det saknas möjlighet till 

någon speciell fysisk aktivitet i framför allt organiserad form. Vi borde ha klartgjort att vi inte 

menade om de var sjuka eller dylikt och inte kunde utföra fysisk aktivitet på grund av det eller 

på grund av rådande väderlek.  

 

Med tanke på de olika anledningarna vissa respondenter lyfte i ovan nämnda fråga har vi i 

efterhand insett att vi borde haft med en fråga där vi hade fått svaret på varför de som inte 

utövade fysisk aktivitet inte gör det. Var det på grund av tidigare sjukdomar, funktionshinder, 

vinterunderlag eller för att möjligheterna inte finns? Vi har dock frågorna som behandlar hur 

de mår kroppsligt och själsligt som skulle kunna ge indikationer på om det berodde på 

sjukdomar. Har de uppgett att de var otillfredsställda med sin hälsa är det inte omöjligt att 

misstänka att en sjukdom kan vara en bakomliggande orsak till att de inte rörde på sig. Om de 

var tillfredsställda med sin hälsa så bör inte en sjukdom vara orsaken till att de inte utförde 
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fysisk aktivitet. Däremot skulle det fortfarande kunna vara så att det var vinterunderlaget eller 

liknande som trots deras goda hälsa gjorde att de inte kunde utöva fysisk aktivitet för tillfället. 

Vi anser att resultaten vi fått fram är glädjande och vi hoppas att detta är något som speglar 

hela kommunens äldre invånare då vi tycker att resultatet är positiva. Det vi har kommit fram 

till representerar dock bara den del av befolkningen vi mötte och vi kan utifrån detta inte 

generalisera och påstå att det gäller samtliga seniorer i kommunerna. Vi hoppas dock att 

resultaten speglar verkligheten.  

 

Slutsatserna vi kan dra är att en stor andel av seniorerna inom de båda kommunerna utövade 

fysisk aktivitet och detta borde innebära att möjligheterna till fysisk aktivitet är goda. 

Beträffande VillGott kan vi konstatera att ryktet ej har spridit sig och att de kanske skulle 

krävas ytterligare exponering i media eller på annat sätt om de vill att fler ska veta att de 

finns.   

 

4.1 Vidare forskning 

Något som vi har reflekterat över under studiens gång är hur seniorer uppfattar fysisk aktivitet 

och hur de definierar det. Anser de fysisk aktivitet vara ett nödvändigt ont eller är det något de 

uppskattar? Hur ser egentligen deras förhållande till fysisk aktivitet ut? Detta är något som 

skulle kunna forskas vidare om för att få en djupare inblick i hur seniorer ser på fysisk 

aktivitet. Detta skulle kunna genomföras med kvalitativ forskning i form av intervjuer. Det 

hade även varit intressant att undersöka mer exakt var de utför sin fysiska aktivitet och även ta 

reda på de bakomliggande orsakerna till varför vissa seniorer inte utför fysisk aktivitet. Det 

hade även kunnat vara intressant att rekrytera en lika stor andel män som kvinnor för att 

kunna jämföra eventuella könsskillnader inom fysisk aktivitet hos seniorer. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Vårt syfte är att undersöka hur mycket och på vilket sätt 

seniorer rör på sig i två olika Stockholmskommuner, samt hur de mår. Utöver detta vill vi 

även ta reda på om de hört talas om VillGott. 

 Hur ser seniorernas fysiska aktivitetsvanor ut i Huddinge respektive Sollentuna? 

 Hur upplever seniorer i respektive kommuner att möjligheten till fysisk aktivitet är?  

 Har seniorerna i utvalda kommuner hört talas om projektet VillGott? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, strength, senior, effects, physical health, health-related quality of life, health 

promotion, exercise, falls, benefits, prevent, elderly, träning, äldre, older adults, exercise prescription, 

current recommendations, VillGott, Huddinge, Sollentuna. 

 

 

Var har du sökt? 
Google 

Google Schoolar 

Pubmed 

Swepub 

GIH bibliotekets tidsskrifter 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Physical activity is related to quality of life in older adults 

GIH bibliotekets tidskrifter (Sports medicine): Effects of resistance training on older adults 

Pubmed: effects of a one-year exercise training program in adults over 70 years old: a study 

with a control group  

Pubmed: exercise healthy older adults strength 

 

 

Kommentarer 
Vi ansåg att Pubmed var den databas som var bäst för oss att söka i eftersom den innehåller 

mycket information om hälsa och fysiologi. De relevanta resultaten representerar de studier 

som används i forskningsläge. En av studierna hittades genom referenslistan i Fyss 2008. För 

att hitta artiklarna som finns i GIH:s tidsskriftskatalog krävdes först en sökning på 

tidsskriftnamn. Fler än en använd studie kan förekomma per söksträng. 
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Bilaga 2 

 

    

 

Hej! 

 
Vi heter Caroline och Linnea och vi studerar vårt sista år på Gymnastik- och 

idrottshögskolan där vi läser till hälsopedagoger.  

Vi håller för tillfället på med vårt examensarbete där vi bland annat vill 

undersöka seniorers fysiska aktivitetsvanor. Det skulle vara till stor hjälp om du 

skulle vilja svara på denna enkät. Den innefattar 13 frågor och består till stor del 

av kryssvalsfrågor.  

 

 

Dina svar från enkäten behandlas konfidentiellt och du förblir anonym.  

Det är givetvis frivilligt att delta.  

 

 

Tack på förhand för din hjälp! 

 

 

Om du undrar över något rörande enkäten eller studien kontakta oss gärna.  

 

 

Caroline Emanuelsson    Linnea Strandell 

Tel. 073-043 17 60    Tel. 070-154 47 15  

caroline.emanuelsson.2408@stud.gih.se  linnea.strandell.2521@stud.gih.se 
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Bilaga 3 

 

 

En enkätundersökning om fysisk aktivitet hos seniorer 

 

Ålder:  _______ år 

 

Kön:      Kvinna         Man 

 

Civilstånd:      Gift/sambo Särbo Singel Änka/änkling 

 

1. Var du fysiskt aktiv som ung? 

Ja, elitidrottare           Ja, regelbunden motionär 

     Ja, oregelbunden motionär           Nej 

 

2. Är du aktiv deltagare i någon/några pensionärsföreningar? 

    Ja Nej    Om ja, vilken/vilka? ___________________________ 

 

3. Om du svarade ja på föregående fråga, genomför du någon fysisk aktivitet 

inom denna förening?  

    Ja Ja, ibland       Nej 

 

4. Hur upplever du att möjligheterna till fysisk aktivitet är för dig i din 

kommun?  

Ringa in ditt val. (1 = mycket dåliga, 6 = mycket bra)  

1 2 3 4 5  6 
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5. Hur upplever du din själsliga (psykiska) hälsa? 

Mycket tillfredsställande 

Tillfredsställande  

Ganska tillfredsställande 

Ganska otillfredsställande 

Otillfredsställande 

Mycket otillfredsställande  

 

6. Hur upplever du din kroppsliga (fysiska) hälsa? 

Mycket tillfredsställande 

Tillfredsställande  

Ganska tillfredsställande 

Ganska otillfredsställande 

Otillfredsställande 

Mycket otillfredsställande 

 

7. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 30 minuter 

sammanlagd tid? (minst snabb promenadtakt)  

6-7 dagar/vecka 

4-5 dagar/vecka 

2-3 dagar/vecka 

1 dag/vecka 

0 dag/vecka 

 

8. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person?  

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje 

dag 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 
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Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 

Jag rör mig ganska lite 

 

9. Tillfredsställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig? 

Helt och hållet 

Delvis 

Ganska dåligt 

Inte alls 

 

10. Vilka fysiska aktiviteter utför du oftast, fyll i de tre vanligaste.  

    Promenader  Stavgång 

    Sittgymnastik  Vattengymnastik 

    Boule   Styrketräning 

    Skidåkning  Bowling 

    Tennis   Simning 

    Qi-gong   Annan aktivitet: _____________________ 

 

11. Saknar du möjlighet att utöva någon speciell fysisk aktivitet idag? Om ja, 

vilken/vilka?   ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Har du hört talas om projektet VillGott som genomförs i Solna Stad? 

    Ja Nej 

 

13. Om ja på förgående fråga, hur har du hört talas om VillGott?   

    Genom media       Genom vänner/bekanta          Annat:__________________ 

 

Tack för din medverkan!  

 


