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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att se hur interventionen GIH:s 

hälsoprojekt har påverkat deltagarnas fysiska hälsa över tid. Detta leder till fyra 

frågeställningar (F1-F4).  

F1:  Hur har styrkan förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F2:  Hur har konditionen förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F3:  Hur har kroppsmåtten förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F4:  Hur har självskattade träningsvanor förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat 

hälsoprojekt? 

Metod: Studien utformades som en longitudinell studie med utvärdering 10 respektive 22 

månader efter avslutat hälsoprojekt. Urvalet för studien var deltagare från hälsoprojektet 2013 

respektive 2014 som genomförde projektet på Lidingö. Totalt valde 75 personer, med 

medelåldern 76,4±5,8 (66-90) år, att medverka i studien. Av dem var 22 deltagare (74,8 år) 

från hälsoprojektet 2013 och 53 deltagare (80,2 år) från hälsoprojektet 2014. Ett mättillfälle 

per person genomfördes som ett uppföljningstest (E2) efter de tre tidigare mättillfällena i 

GIH:s hälsoprojekt. Resultatet från det uppföljande hälsotestet kunde sedan jämföras med de 

tre testerna (två förtester, F1 och F2, samt ett eftertest, E1) som genomfördes under respektive 

hälsoprojekt, med två månaders ledarledd fysisk aktivitet två gånger per vecka.  

Resultat: Resultatet visar en signifikant förbättring av uthållighetsstyrkan i rygg-, buk-, ben- 

och arm-/skuldermuskulatur från de båda förtesterna (F1 och F2) gentemot de båda 

eftertesterna (E1 och E2). Det sågs ingen signifikant skillnad mellan E1 och E2 vilket innebär 

att den erhållna styrkan har behållits även efter 10 respektive 22 månader. Konditionen visade 

mestadels ingen signifikant förändring över tid. En signifikant minskning sågs i kroppsvikt 

och midjemått vid eftertesterna jämfört med förtesterna. 47 % av deltagarna uppgav att de har 

ökat sina fysiska aktivitetsvanor efter projektets slut. Vid uppföljningen E2 uppgavs, gällande 

grad av fysisk träning, ett signifikant högre värde jämfört med vid F2. 

Slutsats: Av de hälsofaktorer som vi har mätt i denna studie har ett flertal visat en positiv 

förändring över tid. Då konditionen inte förändrades under studiens gång vore det fördelaktigt 

att lägga ytterligare fokus på konditionsträning i framtida projekt. Resultatet från denna studie 

visar att interventioner som GIH:s hälsoprojekt kan få goda effekter på hälsan och därmed 

sannolikt bidra till minskade sjukdomskostnader, vilket förhoppningsvis kan ge vinster för 

samhället. 
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1 Introduktion 
 

Medellivslängden ökar stadigt i Sverige och den äldre populationen blir allt större. Den 

stigande andelen äldre kommer dessutom öka från 17 % år 2005 till 25 % år 2050. I relation 

till befolkningsandel har Sverige störst andel ålderspensionärer i världen. (Bellardini & 

Tonkonogi 2013, s. 9) Eftersom den äldre populationen blir en så stor del av befolkningen är 

det viktigt att de har en god hälsa. En god hälsa för de äldre innebär livskvalitet i form av 

möjlighet att vara aktiv, engagerad och ha sociala relationer, vilket blir positivt både för de 

enskilda individerna och för samhället.  

 

Vad som länge har varit känt är att när man blir äldre sjunker den fysiska statusen successivt 

och risken ökar för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, metabola syndromet, diabetes typ II 

samt höjning av blodtryck och blodfetter. Enligt Socialstyrelsen är hjärt- och kärlsjukdom, 

efterföljande till cancer den vanligaste dödsorsaken bland vuxna mellan 65-84 år. Bland de 

äldsta, 85 år eller äldre, är hjärt-kärlsjukdomar den främsta dödsorsaken varav hälften av alla 

kvinnor (52,4 %) och var tredje man (33,3 %) som dog 2010 var till följd av hjärt-

kärlsjukdom. (Socialstyrelsen 2012, s. 20-21) 

 

Ett sätt att främja hälsan för de äldre i samhället är genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan 

på många sätt bidra till både fysisk, psykisk och social hälsa. I denna studie kommer en fysisk 

aktivitetsintervention utvärderas för att eventuellt kunna användas som en del av det framtida 

hälsofrämjande arbetet för äldre i samhället.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Definitioner av begrepp  

Hälsa. Enligt världshälsoorganisationen är hälsa ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (Nationalencyklopedin 2014). 

 

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter som till exempel friluftsliv, trädgårdsarbete, 

aktivitet i arbetet eller hemmet, motion/fysisk träning, idrott samt aktiv transport i 

vardagslivet i form av exempelvis cykling och promenader (FYSS 2011). 
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Äldre. I denna studie definieras äldre som personer 65 år och äldre.               

1.2.2 Kroppens åldrande 

Förändringar i muskulaturens egenskaper och funktion, som minskad muskelmassa, 

muskelstyrka och förmågan att utveckla power är det som i mycket hög grad bidrar till 

åldersrelaterad ohälsa. Livskvaliteten påverkas negativt av minskad styrka och uthållighet 

samt ökad svårighet att vara fysisk aktiv. (Hunter, McCarthy & Bamman 2004, s. 329-342) 

Från 25 års ålder upp till 80 år tappas 40 % av befintlig muskelmassa, men den största delen, 

30 %, försvinner mellan åldrarna 50-80 år (Lexell, Taylor & Sjöström 1988, s. 275-294). 

Efter 50-års ålder sjunker muskelstyrkan med cirka 12-15 % per tioårsperiod (Lindle, Metter, 

Lynch, Fleg, Fozard, Tobin, Roy & Hurley 1997, s. 1581-1587). 

 

Även nervsystemet påverkas av åldrande. Isoleringsskiktet runt nervsystemets axoner blir 

tunnare och själva axonet minskar i tjocklek. Det medför att axonerna inte kan leda 

nervimpulser lika snabbt, och därmed minskar signalfrekvensen. (Edström, Altun, Bergman, 

Johnson, Kullberg, Ramírez-León & Ulfhake 2007, s. 129-135; Aagaard, Suetta, Caserotti, 

Magnusson & Kjær 2010, s. 49-64) Även om muskelmassan finns kvar klarar äldre inte av att 

aktivera muskelmassan fullt ut, eftersom nervimpulserna inte skickas tillräckligt ofta för att få 

ut muskelns maximala effekt. På grund av minskad styvhet i senor och mindre elastiska 

ligament kostar kroppsrörelser mer kraft och energi att utföra, vilket medför att mer energi 

används till att övervinna motstånd i ligament istället för till rörelse. (Bellardini & Tonkonogi 

2013, s. 13-14) 

 

Förändringar i fibertypsammansättningen, minskad muskelmassa, minskad 

nervimpulsfrekvens och förändringar i muskelns uppbyggnad leder till reducerad förmåga att 

utveckla kraft. Dessa förändringar har en negativ påverkan på gånghastighet och kondition. 

Det blir dessutom svårare att resa sig från en stol och fallrisken ökar. Styrkeförlusten sker mer 

gradvis hos män medan den hos kvinnor blir mer dramatisk efter menstruationen har upphört. 

(Mangione, Miller & Naughton 2010, s. 1711-1715)  

 

Styrkeförlusten är mest påfallande i lårmuskulaturen (Lynch, Metter, Lindle, Fozard, Tobin, 

Roy, Fleg & Hurley 1991, s. 188-194). En markant minskning i lårmuskulaturen kan leda till 

problem att gå, resa sig och att hålla balansen (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 17). 
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En stor del av den minskade uthålligheten hos äldre består av minskad kardiovaskulär 

funktion. Maximal hjärtfrekvens sjunker i snitt med ett slag per år och slagvolymen påverkas 

till viss del. Mindre syre kan dessutom utbytas i lungorna för varje andetag. Det är oklart om 

förändringen av den kardiovaskulära funktionen är på grund av åldrande eller ett mindre 

fysiskt aktivt liv. Aerob kapacitet sjunker i genomsnitt med 1 % per år hos relativt 

stillasittande män och kvinnor. Sänkningen av VO2 max är inte direkt kopplat till åldrande 

utan personer som tränar har signifikant mindre sänkning av VO2 max, speciellt om man 

tränar på en högre intensitet. (Wilmore, Costill & Kennedy 2008, s. 410-415) 

1.2.3 Fysisk aktivitets påverkan på sjukdomar 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på flera folksjukdomar. Vid artros i en led är 

ledbrosket destruerat partiellt eller totalt. Detta ger ofta smärta vid rörelse. Hos äldre är 

ledsjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen, vanligare än högt blodtryck, hjärtsjukdom 

och diabetes. En fysisk aktiv livsstil har visat sig minska smärta och öka funktionsförmågan 

hos äldre med artros. Både konditionsträning och styrketräning har visat positiva effekter på 

både smärtlindring och funktionsförmåga. (FYSS 2008, s. 214-215) Osteoporos är ett vanligt 

förekommande sjukdomstillstånd hos äldre. För uppbyggnad och bevaring av benvävnaden är 

fysisk aktivitet viktigt. Effekterna är störst vid fysisk aktivitet i form av viktbärande karaktär. 

Fysisk aktivitet bör ske minst två till tre gånger i veckan. (FYSS 2008, s. 471) 

 

Vid förekomst av metabolt syndrom har man sett en ökad risk att drabbas av allvarliga 

sjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ II och flera typer av cancer. Fysisk 

aktivitet har positiva effekter på följande faktorer som alla fyra leder till det metabola 

syndromet; högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker och bukfetma. Som 

förebyggande åtgärd eller som behandling rekommenderas att minska den stillasittande tiden 

och att uppnå rekommendationen på minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen, gärna upp 

till 60 minuter, samt 30 minuters konditionsträning 2-3 gånger i veckan i måttlig intensitet. 

(FYSS 2008, s. 407) 

 

Prevalensen för det metabola syndromet ökar med åldern. En svensk studie på 60-åringar har 

visat att 30 % av männen och 15 % av kvinnorna har metabola syndromet enligt WHO-

definitionen. (Hellénius & Rauramaa 2007, s. 3857) Styrketräning anses bra för äldre 

personer då muskelstyrka är omvänt associerat med förekomst av det metabola syndromet 

(Jurca, Lamonte, Barlow, Kampert, Church & Blair 2005, s. 1849-1855). 
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Övervikt och fetma ökar bland hela befolkningen. En svensk studie gjord på 60-åriga män och 

kvinnor visar att andelen med övervikt och bukfetma var högre hos äldre än hos resten av 

befolkningen. 69 % av männen och 60 % av kvinnorna hade ett BMI högre än 25 och 20 % 

hade ett BMI högre än 30. 32 % av männen och 42 % av kvinnorna var bukfeta, vilket innebär 

ett midjemått över 102 cm hos män och 88 cm hos kvinnor. (Hellénius & Rauramaa 2007, s. 

3857) Fetma, speciellt bukfetma, leder till en ökad risk för flera olika allvarliga sjukdomar, 

som diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar och ledsjukdomar. Det finns även samband 

mellan fetma och flera cancersjukdomar. (SBU 2002, s. 22)      

1.3 GIH:s hälsoprojekt 

GIH:s hälsoprojekt är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och 

externa aktörer i Stockholm. Sedan flera år tillbaka har projektet genomförts varje vårtermin 

med hjälp av studenter inom kursen Folkhälsa II med inriktning mot fysisk aktivitet. 

Studenterna handleds av lärare och läkare från GIH samt personal från de medverkande 

kommunerna. Deltagarna omfattar självanmälda personer i åldern 65 år och äldre med eller 

utan folksjukdomar. Två förtest genomförs med en dryg veckas mellanrum under en två 

veckors period. Därefter erbjuds deltagarna 60 minuters ledarledd träning två gånger i veckan 

under totalt åtta veckor. I huvudsak består träningen av styrketräning och motionsgymnastik. 

Efter träningsperioden genomförs ett eftertest som används som redskap för att utvärdera de 

fysiologiska effekterna av träningen. (Andersson, Rönquist, Oddsson, Ekblom & Nilsson 

2013, s. 25-26)                    

1.4 Forskningsläge 

1.4.1 Effekter av styrketräning 

Det finns studier som pekar på att styrketräning för äldre är fördelaktigt och kan ge positiva 

effekter på gång, uppresningar från stol och balans (Chodzko-Zajko, Proctor & Fiatarone 

Singh 2009, s. 1520). Styrketräning minskar svårigheten av att utföra dagliga uppgifter, ökar 

energiförbrukning och främjar deltagande i spontan fysisk aktivitet (Hunter et al. 2004, s. 

329-342). Enligt Biering-Sörensen (1984) kan god isometrisk styrka i ryggmuskulaturen 

förhindra uppkomst av ländryggsbesvär hos män. 

En studie genomfördes på tio stycken 90-åringar som fick träna högintensiv styrketräning 

under åtta veckor. Resultatet blev att ett högintensivt styrketräningsprogram kan ge 

dramatiska förbättringar i muskelstyrka för män och kvinnor upp till 96 års ålder. 
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Muskelstyrkan i underkroppen hade ökat med mellan 64-374 % efter träningsperioden, vilket 

motsvarar upp till en fyrfaldig ökning på åtta veckor. (Fiatorone, Marks, Ryan, Meredith, 

Lipsitz & Evans 1990, s. 3033) 

 

De som styrketränar 30 minuter i veckan reducerar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom 

med 23 %, medan de som går raska promenader 30 minuter per dag reducerar risken med 18 

% (Tanasescu, Leitzmann, Rimm, Willett, Stampfer & Hu 2002, s. 1994-2000). Studier har 

visat att det finns ett negativt samband mellan muskelstyrka och mortalitet (Ruiz, Sui, Lobelo, 

Lee, Morrow, Jackson, Hébert, Matthews, Sjöström & Blair 2009, s. 1468-1476).  

 

I en metanalys om styrketräning och högt blodtryck hos friska äldre vuxna fann man att 

styrketräning kan sänka det övre trycket med cirka 6,0 mmHg. Styrketräning på måttlig 

intensitet är inte kontraindicerat och styrketräning kan fungera som en strategi för att 

förebygga och sänka högt blodtryck. (Cornelissen & Fagard 2005, s. 251-259) Även om nyare 

studier belyst styrketräningens betydelse för att sänka högt blodtryck rekommenderas 

fortfarande i huvudsak uthållighetsträning, som promenader och cykling för primär- och 

sekundärprevention vid högt blodtryck (FYSS 2015, s. 349). Styrketräning sänker dessutom 

blodtrycket under konditionsträning hos äldre individer (Lovell, Cuneo & Gass 2009, s. 137-

144). Äldre som styrketränar och uppnår dessa förbättringar behöver i betydligt mindre 

utsträckning medicinsk vård till skillnad från jämnåriga icke styrketränande individer 

(Cawthon, Fox, Gandra, Delmonico, Chiou, Anthony, Sewall, Goodpaster, Satterfield, 

Cummings & Harris 2009, s 1411-1419).  

1.4.2 Effekter av konditionsträning 

God kondition är en viktig friskfaktor. Män med låg kondition och ett lägre midjemått hade 

högre risk för generell dödlighet samt hjärt- och kärlsjukdomar, än överviktiga/obesa män 

med god kondition. (Lee, Blair & Jackson 1991, s. 373) 

 

Kondition har även påverkan på blodtrycket där man sett att personer med en hög kondition 

och högt blodtryck har en lägre risk att drabbas av generell död jämfört med personer som har 

en låg kondition men med rekommenderat blodtryck. Samma tendenser visades även för 

kolesterol där personer med högre kondition men högt kolesterol hade lägre risk för generell 

dödlighet jämfört med personer med rekommenderat kolesterol och låg kondition. (Blair, 

Kohl, Paffenbarger, Clark, Cooper & Gibbons 1989, s. 2395-2401).  
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Uthållighetsträning sänker blodtrycket med cirka 7/5 mmHg hos personer med något till 

måttligt högt blodtryck. Effekten är störst för personer med högt blodtryck än för de med 

normalt blodtryck. För personer med normalt blodtryck kan det röra sig om en sänkning på 

2/2 mmHg. (FYSS 2008, s. 347) 

 

En studie har visat att det behövs aerob fysisk aktivitet på minst 60 % av VO2max för att öka 

den maximala syreupptagningsförmågan. Efter att detta genomförts minst tre gånger i veckan 

under 16-20 veckor, gavs en ökning på 15 % av VO2max hos äldre. Det som har visat störst 

effekt på kondition är intervallträning och längre träningsperioder. (Chodzko-Zajko et al. 

2009, s. 1510-1530) 

1.4.3 Interventioner 

Fysisk aktivitetsinterventioner som utförs hemma, i grupp och i informativ form har alla visat 

sig ha positiva effekter på aktivitetsvanor. Ofta var ökningen av fysisk aktivitet som setts i 

studierna begränsade till en kortare tidsperiod och den fysiska aktivitetsnivån gick sedan 

tillbaka till ursprungsvärdet. (van der Bij, Laurant & Wensing 2002, s. 120-133) Att endast 

mäta fysiska aktivitetsvanor genom formulär av olika slag ger inte lika stort hälsovärde som 

fysiologiska tester som mäter fysisk kapacitet, gällande risk för hjärtkärlsjukdom. (Williams 

2001, s. 754-761) 

 

Fysiologiska tester tillsammans med ledarledd träning har påtalats i artikeln ”Äldre blir 

starkare av Hälsoprojektet”. Artikeln poängterar vikten av att mäta fysisk kapacitet och 

slutsatsen i artikeln är att fysiologiska tester tillsammans med ledarledd fysisk aktivitet under 

åtta veckor för äldre kan bidra till bättre fysisk kapacitet i form av ökad styrka och kondition. 

(Andersson et al. 2013, s. 25-27) 

1.4.4 Kostnadseffektivitet 

Studier har visat att det är så pass kostnadseffektivt med främjande av fysisk aktivitet att det 

bör vara en standardbehandling för personer med försämrad hälsa eller för de med förhöjd 

risk att drabbas av sjukdom till följd av fysisk inaktivitet. Det bör även vara en 

standardbehandling för äldre med dålig hälsa eller patienter som är i behov av rehabilitering 

efter hjärtinfarkt. Bäst evidens för kostnadseffektivitet hittades för äldre personer och 

personer med hjärt- och kärlsjukdom. (Hagberg & Lindholm 2006, s. 641-653) 
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Kostnadseffektiviteten av främjande av fysisk aktivitet i hälsovård visas vara positiv, speciellt 

för de patienter som var ovana motionärer. Samma grupp av patienter menade också att tiden 

de spenderade på fysisk aktivitet var förenad med glädje till rörelse. (Hagberg 2007, s. 5) 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att se hur interventionen GIH:s hälsoprojekt har påverkat deltagarnas 

fysiska hälsa över tid. Detta leder till fyra frågeställningar (F1-F4). 

 

F1:  Hur har styrkan förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F2:  Hur har konditionen förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F3:  Hur har kroppsmåtten förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F4:  Hur har självskattade träningsvanor förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat 

hälsoprojekt? 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Studien utformades som en longitudinell studie och pågick 10 respektive 22 månader efter 

avslutat hälsoprojekt. Urvalet för denna studie var deltagare i hälsoprojektet vårterminerna 

2013 respektive 2014 som genomförde projektet på Lidingö. Antalet deltagare som fullföljde 

hälsoprojektet 2013 var 31 personer och 2014 var det 74 personer.  

 

De som fullföljde hälsoprojektet gjorde minst ett förtest och ett eftertest under projektets gång 

samt erbjöds träning två gånger i veckan under åtta veckor. Totalt var det 105 personer som 

informerades om studien via brev (se Bilaga 6) och kontaktades sedan via telefon och blev 

tillfrågade att delta.  
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Figur 1. Urvalsprocedur.  

 

Totalt valde 75 personer att medverka i denna studie och urvalsgruppen omfattade 44 kvinnor 

och 31 män i åldern 66-90 år. Av dem var 22 deltagare från hälsoprojektet 2013 och 53 

deltagare från hälsoprojektet 2014. Totalt valde 71,6 % av deltagarna från 2014 att delta i 

studien och 71,0 % av deltagarna från 2013. Det innebär att 71,4 % av alla deltagare från 

hälsoprojektet 2013 och 2014 på Lidingö medverkade. Bortfallet bestod av 9 personer från 

hälsoprojektet 2013 och 21 personer från hälsoprojektet 2014. 

 

Tabell 1. Beskrivande data av kroppsmått och ålder för grupp 2013 och 2014 samt båda 

grupperna sammanslagna vid uppföljningstestet. Testresultat anges i medelvärde och i 

parantes anges standardavvikelse. 
Beskrivande data Längd Vikt BMI Ålder 

Grupp 2013 och 2014 1,71 (±0,08) 71,2 (±10,3) 24,4 (±2,7) 76,4 (±5,8) 

Grupp 2013 1,72 (±0,09) 73,8 (±11,4) 25,0 (±2,8) 80,2 (±4,7) 

Grupp 2014 1,70 (±0,08) 69,9 (±9,7) 24,2 (±2,6) 74,8 (±5,6) 

 

2.2 Genomförande 

Ett mättillfälle per person genomfördes som ett uppföljningstest efter de tre mättillfällena i 

GIH:s hälsoprojekt. Testerna genomfördes i en lokal på centrala Lidingö, nära deltagarna, för 

att öka chanserna att så många som möjligt skulle delta. Deltagarna genomförde samma 

fysiologiska tester som de utförde under respektive hälsoprojekt. Innan varje test 

kontrollerades tidigare belastning och sadelhöjd på Ekblom-Bak cykeltest som sedan 

användes vid uppföljningstestet. Efter testets slut fick deltagarna fylla i en hälsoenkät. 
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Enkäten var till största del en komprimerad version av GIH:s hälsoenkät samt 

utvärderingsfrågor som var framtagna till studien. 

 

Författarna har valt att presentera grupperna 2013 och 2014 som en sammanslagen grupp. För 

att förtydliga likheter och skillnader mellan grupperna presenteras i slutet av 

resultatframställningen en jämförelse mellan dessa grupper. Resultatet för män och kvinnor 

presenteras i denna studie inte separat utan som en sammanslagen grupp.  

2.3 Mätmetoder 

GIH har under flera år använt ett testbatteri som kallas GIH:s hälsotester. Samtliga tester 

användes i hälsoprojekten 2013 och 2014. I denna studie har flera av dessa tester använts för 

att utvärdera hälsoprojektet. För att begränsa studiens omfattning i detta arbete användes inte 

alla tester, men majoriteten av dem. De tester som valdes anses av författarna vara mest 

betydande för att svara på studiens frågeställningar. Testerna som mäter rörlighet, balans och 

funktion valdes bort då de ej är kopplade till studiens frågeställningar. GIH:s gångtest valdes 

bort på grund av lokalens utformning, då det inte gick att standardisera den utmätta sträckans 

längd. 

 

Innan de fysiologiska testerna genomfördes blodtrycksmätning och pulstagning följt av 

mätningar av längd, vikt, midjemått och bukhöjd.  

 

Blodtryck. Systoliskt och diastoliskt blodtryck efter fem minuters stillasittande. 

 

Midjemått. Midjan mäts mitt emellan tolfte revbenet och höftkammen. Hos kvinnor innebär 

ett mått på 80-88 cm ökat risk för framför allt hjärt- och kärlsjukdom i kombination med 

andra riskfaktorer. För män är siffran 94-101 cm. Bukfetma definieras som ett midjemått över 

88 cm hos kvinnor och 102 cm hos män. (Vårdguiden 2014) 

 

Bukhöjd är avståndet mellan punkten på magen där naveln är placerad och underlaget, med 

kroppen i horisontell position. Testet mäts med hjälp av vattenpass och tumstock. 

 

Body Mass Index (BMI): Beräknas genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd. BMI är 

ett sätt att skatta om personen är under-, normal-, överviktig eller fet. 
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Ekblom-Bak cykeltest är ett submaximalt cykeltest som används för att få fram den absoluta 

och relativa syreupptagningsförmågan. Testet genomförs på en ergometercykel under totalt 

åtta minuter. Testpersonen cyklar först på en standardbelastning på 0,5 kilopond under de 

första fyra minuterna. Därefter får personen skatta sin upplevda fysiska ansträngningsgrad 

enligt Borgskalan (6-20). För de nästkommande fyra minuterna väljs en slutbelastning utifrån 

deltagarens fysiska aktivitetsnivå (inaktiv, låg, medel eller hög). Efter första minuten på den 

högre belastningen ska testpersonen igen skatta enligt Borgskalan och då behåller eller höjer 

testledaren belastningen. Kadensen standardiserades till 60 varv per minut. I slutet av testet 

tillfrågas testpersonen återigen om Borgskalan. Medelpulsen av sista minuten på 

standardbelastning respektive slutbelastning används för att räkna ut 

syreupptagningsförmågan. 

 

Ekblom-Bak har en god korrelation med uppmätt maximal syreupptagningsförmåga vilket 

medför att detta ger en god validitet för att mäta kondition. Jämfört med maximalt 

syreupptagningstest medför Ekblom-Bak cykeltest lägre risk för hälsan och är 

lättadministrerat. (Ekblom-Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom 2014, s. 319-322) På 

personer upp till 65 år är denna metod validerad, men pågående studier utvecklar metoder för 

att även få ett korrekt värde för individer över 65 år. Anledningen är att det för äldre har setts 

att VO2max-värden överskattas med cirka 20 % vid det submaximala cykeltestet (Eriksson & 

Petersson 2014). Av denna orsak har i detta arbete speciellt studerats förändring av puls vid 

standardbelastning respektive slutbelastning som bibehållits i alla de fyra testerna; F1, F2, E1 

och E2, vilket möjliggör en sådan jämförelse. På samma sätt mättes konditionsförbättring 

mellan olika successiva test, i form av pulssänkning på en standardbelastning, i en studie av 

Andersson et al. (2013, s. 26). 

 

Sörensens test är ett test som mäter styrkan i lumbala erector spinae, hamstrings och gluteus 

maximus. Testet utförs genom att lägga sig raklång på en plint och hålla ryggen i vågrät 

position maximalt antal sekunder med hjälp av att testledaren lägger tyngd på underbenen. 

Testpersonens höftbenskam ska placeras i höjd med plintens kant och överkroppen ska hänga 

fri. Enligt Biering-Sörensen (1984) kan god isometrisk styrka i ryggmuskulaturen, som mäts 

genom Sörensens test, förhindra uppkomst av ländryggsbesvär hos män. I en studie av 

Andersson, Defaire, Hultgren, Nilsson, Olin, Strand, Wahlgren, Wedman och Ekblom 

(2008, s. 7) där ett hälsoprojekt genomfördes användes Sörensens test för att mäta 

uthållighetsstyrka av ryggmuskulaturen.  
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Bukhöftböj är ett statiskt test, sittandes i ”situpsposition” som mäter styrkan i bål- och 

höftböjarmuskulatur. Testpersonen får sätta sig på en ”situpsbräda” där fötterna spänns fast 

och där vinkeln är 90 grader i knäled och ryggen är parallell med en bräda som är i 45 graders 

vinkel. Testpersonen får inte luta någon del av ryggen mot plankan som är till för testledaren 

att se så testpersonen sitter i samma vinkel som plankan. När testpersonen sitter i rätt position 

med händerna korsade över bröstet, huvudet i en neutral position och i en 45 graders vinkel så 

startar testledaren tidtagningen. Testpersonen ska då sitta så länge som den orkar och 

testledaren avbryter testet när personen avviker från den angivna bålvinkeln mer än tre 

sekunder utan korrigeringar. Enligt Andersson (2001, s. 43) mäts genom denna position 

styrkan i buk- och höftmuskulaturen. 

 

Axelpress testar personens styrka i armar och axlar. Testpersonen står med en hantel i varje 

hand och rörelsen utgår från axelhöjd med händerna riktade uppåt taket och armbågarna 

riktade neråt golvet. Varje hantel väger tre kilo för kvinnor, respektive fem kilo för män. 

Hanteln sträcks upp till rak arm och sedan ner till utgångspositionen igen, varpå den andra 

armen upprepar samma rörelse. Rörelsen utförs i takt till en metronom som är inställd på 60 

bpm, tills taktfel eller utmattning sker. Det resultat som räknas är antal sträckningar med 

bägge armar, det vill säga ett resultat på tre innebär tre sträckningar per vardera arm. Detta 

test har används i flera år under GIH:s hälsoprojekt. (Andersson et al. 2013, s. 26) 

 

Uppresningar från stol är ett funktionellt test som mäter benstyrka där testpersonen antingen 

endast snuddar eller sätter sig ner helt med baken på en stol, 44 cm hög, som står intill en 

vägg. Personen ska extendera helt i knäled när den kommer upp i stående position och sedan 

utföra så många uppresningar som möjligt, max 50 stycken. Testledaren tar tid från första 

uppresningen till testpersonen genomfört 50 uppresningar eller till dess att personen inte orkar 

utföra fler uppresningar. Om testpersonen misslyckas med att fortsätta snudda stolen, och 

fortsätter med att sätta sig helt ned på stolen, räknas även antalet snuddningar. Testledaren 

antecknar antalet uppresningar, tiden för maximalt antal uppresningar samt hur många 

uppresningar som endast snuddade stolen. Utifrån detta beräknas hastigheten i totalt antal 

uppresningar per sekund. Testet är en vidareutvecklad version av statiskt bentest 90°, vilket 

användes tidigare vid GIH:s hälsoprojekt (Andersson et al. 2013, s. 26). Testet 50 

uppresningar från stol utvecklades internt år 2013 på GIH för att användas från och med då 

och i kommande hälsoprojekt, istället för det statiska bentestet 90°, som stundtals ansetts vara 

svårt att utföra.   
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GIH:s pyramidtest syftar till att mäta uthållighet. Testpersonen ska i högsta möjliga tempo, ta 

sig upp för en pyramidformad trappramp, nudda en ändpinne för att sedan ta sig tillbaka upp 

för trapprampen för att nudda ändpinnen på motsatt sida. Testet pågår i fem minuter och 

antalet vändor som testpersonen hinner, antecknas av testledaren. Testledaren antecknar även 

upplevd ansträngning som tillfrågas för varje minut samt direkt efter testet. Pulsen tas direkt i 

samband med avslutat test samt en, två och fem minuter efteråt. Efter en formel anges sedan 

ett värde för testpersonen uttryckt i power. Två olika pyramider användes beroende på om 

deltagarna var med i hälsoprojektet 2013 eller 2014. Höjden varierade mellan de olika 

pyramidboxarna år 2013 jämfört med 2014 (högsta plinthöjd 0,42 meter respektive 0,62 

meter). Tidigare studie har visat relativt god korrelation i resultat mellan uträknad effekt och 

direkt uppmätt syreupptagningsförmåga vid maxtest på cykel (Andersson, Lundahl, Wecke, 

Lindblom & Nilsson 2011). I en studie på bland annat äldre, med medelåldern 68 år, ses för 

pyramidtestet en viss förbättring mellan F1 och F2 (Schoultz & Lindstam, 2013). I den 

ovannämnda studien jämfördes pyramidresultatet med direkt syrgasmätning genom ett 

maxtest på cykel. 

 

GIH:s hälsoenkät. För att utvärdera fysisk aktivitet och träningsvanor användes en del av 

GIH:s hälsoenkät samt Socialstyrelsens frågeformulär om motionsvanor. I GIH:s hälsoenkät 

ingår områdena upplevd hälsa, motion, fysisk aktivitet, kost, alkohol, rökning, medicinsk 

status samt framtid. En ytterligare del lades till i detta arbete i form av en utvärdering av 

GIH:s hälsoprojekt. Där ställdes frågor om bland annat förändring av träningsvanor efter 

avslutat hälsoprojekt samt förbättringsmöjligheter och positiva erfarenheter av projektet.  

2.4 Analys 

Den insamlande datan skrevs in i en Excel-fil och därifrån hämtades datan till 

statistikprogrammet Statistica för analys. Medelvärde, standardavvikelser och min/max värde 

redovisas i arbetet. För vidare statistiska beräkningar användes även Repeated measures 

ANOVA mellan de fyra olika tidpunkterna för mättillfällena. För att kunna använda 

ANOVAn undersöktes normalfördelningen genom ett Kolmogorov-Smirnov normalitets test. 

P-värde <0,05 användes för att påvisa signifikans. 

2.5 Validitet och reliabilitet                     

Reliabilitet handlar om upprepbarhet. Det innebär att om förutsättningarna är detsamma 

mellan två mätningar som genomförs nära inpå varandra ska resultatet vara detsamma och på 
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så sätt ska god reliabilitet uppnås. För att ta reda på mätmetodens reliabilitet kan metoden 

test-retest användas, vilket innebär att man mäter något vid två eller flera tillfällen efter 

varandra. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122-124) I denna studie har reliabiliteten mätts 

genom att två förtest använts med en dryg veckas mellanrum innan start av projektet som 

innefattade två månaders ledarledd fysisk aktivitet två gånger per vecka.  

 

Begreppet validitet innebär i vilken utsträckning som studien undersöker de variabler eller 

fenomen som är av intresse för studien. Man frågar sig om de mätningar som genomförts 

fångat det fenomen som är av intresse att studera och om det går att dra slutsatser från 

resultatet. Intern validitet syftar på huruvida slutsatser från studien är trovärdiga eller inte. 

Några viktiga faktorer som kan påverka den interna validiteten är händelser och förändringar 

utanför forskningssituationen, naturliga förändringar över tid för deltagarna, testnings- och 

ordningseffekter samt instrumentella förändringar. Det finns möjlighet att bortfallet kan 

påverka en studie genom att de som inte deltog kan ha skillnader i motivation, intresse samt 

psykiskt och fysiskt hälsotillstånd. Extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet, om 

det går att generalisera till andra grupper, situationer och miljöer. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 136-143)  

 

För att öka den interna validiteten har det varit av stor vikt att förutsättningar varit lika mellan 

mättillfällena. De fysiologiska testerna genomfördes i så stor utsträckning som möjligt i 

samma ordning och på samma belastning under de fyra mättillfällena för att öka validiteten 

genom påverkan från testnings- och ordningseffekter.  

 

De instrumentella förändringarna innebär förändringar genom testledare och testinstrument. 

För att minimera testledarens påverkan kontrollerades inga tidigare testresultat innan sista 

testet genomförts. Samtliga testledare är utbildade på Gymnastik- och idrottshögskolan i de 

tester som genomfördes, vilket ökar möjlighet för standardisering. Dessutom var testledarna i 

denna studie även testledare under hälsoprojektet 2014. Då pyramidtestet utvecklats mellan 

2013 och 2014 användes båda versionerna i detta arbete. Samtliga instrument var i övrigt lika.  

 

För att mäta en förändring i kroppsmått, styrka och kondition krävs att testerna som används 

mäter dessa företeelser. I och med att de fysiologiska mätmetoder som används i denna studie 

har tillämpas och utvecklas under lång tid inom svensk och internationell forskning (se 

tidigare referenser i studien) kan testerna bedömas som valida. Till exempel har hos vuxna 
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setts både för Ekblom-Bak cykeltest och pyramidtestet god korrelation med VO2max, vilket 

mäter kondition. För båda dessa konditionstest görs för närvarande vidare mätningar för att 

förbättra utvärderingar av äldres kondition. Enkätfrågorna från Socialstyrelsen är hämtade 

från en nyligen framtagen enkät som håller på och evalueras på olika sätt. Därutöver 

redovisas resultat från en av oss utformad enkätfråga.  

2.6 Etiska överväganden 

All insamlad data behandlades anonymt och konfidentiellt genom att det inte var möjligt att 

koppla samman svar med enskilda personer. Information framfördes om att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta testerna utan närmare förklaring. All 

data sparades på USB-sticka och testprotokollen låstes in och var enbart tillgängliga för 

testledarna. 

                     

Testerna har valts och utformas för att inte framkalla skador och sjukdomar hos deltagarna. I 

början av varje testtillfälle fick deltagarna fylla i en ”hälsodeklaration” och runt den fördes ett 

samtal om huruvida uppgivna sjukdomar eller dylikt påverkar möjligheten att genomföra 

testerna. Det var av stor vikt att inga tester skulle påverka deltagarna negativt och att 

testledarna var engagerade och förmedlade en positiv och välkomnande känsla. Att 

genomföra ett hälsotest och därmed dela med sig och bli undersökt gällande sin fysiska och 

psykiska hälsa kan upplevas som mycket privat. Testledarna försökte hålla testresultaten så 

mycket som möjligt mellan testpersonen och testledaren under mättillfället.  

 

3 Resultat  
I resultatet som presenteras nedan är grupperna 2013 och 2014 sammanslagna i en gemensam 

jämförelsegrupp. Grupp 2013 innehåller deltagarna från hälsoprojektet 2013 och grupp 2014 

innehåller deltagarna från hälsoprojektet 2014. Skillnader mellan grupperna presenteras i en 

kort sammanfattning sist i resultatdelen. Samtliga testresultat finns bifogade i Bilaga 2-4.  

 

I följande del har vi valt att förkorta förtest 1 till benämningen F1, förtest 2 till F2, eftertest 1 

till E1 och eftertest 2 till E2. F1 och F2 genomfördes på våren antingen 2013 eller 2014 med 

minst två dagars mellanrum under högst en tvåveckors period innan träningsperioden började. 

E1 utfördes direkt efter träningsperioden slut. E2 genomfördes tio månader efter E1 för 
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hälsoprojektet 2014 och 22 månader efter E1 för hälsoprojektet 2013. Nedan presenteras 

utvalda resultat mer ingående. 

3.1 Styrketester 

 

 

Figur 2. Buk-höftböj, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde i 

sekunder.  

 

E1 som är direkt efter en två månaders träningsperiod visar signifikant högre värden än båda 

förtesterna (F1 och F2) i samband med hälsoprojektet vid uthållighetstyrka av 

bukhöftmuskulaturen. Ingen signifikant skillnad sågs mellan F1 och F2. En signifikant 

förbättring sågs vid uppföljningen 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt, 

jämfört med båda förtesterna. Ingen signifikant skillnad sågs mellan E1 och E2. Således har 

de inte blivit signifikant svagare trots att det var 10 respektive 22 månader sedan de var med i 

ett organiserat hälsoprojekt. Förbättringen vid uppföljningen E2 från F2 var drygt 20 %, från 

105,6 till 132,4 sekunder i medelvärde.  
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Figur 3. Sörensens test, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde i 

sekunder. 

 

Även på Sörensens ryggtest sågs en signifikant ökning mellan F2 och E1 som sedan 

bevarades till E2. Ingen signifikant skillnad sågs mellan F1 och F2 samt E1 och E2, vilket 

visar på att deltagarna behållit sin förbättring från hälsoprojektet. Från F2 till E2 ökade 

medelvärdet med 24 %, från 82,0 till 108,0 sekunder. 

 

 
Figur 4. Axelpress, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde. 
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Resultatet i axelpress visar inte på en signifikant förändring mellan F1 och F2 samt mellan E1 

och E2. Däremot sågs en signifikant ökning mellan F2 och E1. Även här har effekten av 

hälsoprojektet signifikant bibehållits till E2 som genomförts 10 respektive 22 månader efter 

avslutat projekt. Ökningen från F2 till E2 var 14 %, från 27,2 – 31,7 stycken i medelvärde. Ett 

resultat på till exempel 32 innebär 32 sträckningar per vardera arm.  

 

 
Figur 5. Totalt antal uppresningar (max 50 st), grupp 2013 och 2014 sammanslagna. 

Testresultat i medelvärde. 

 

En signifikant ökning sågs i totalt antal uppresningar från stol i samband med hälsoprojektet 

mellan F2 och E1. Det var inte någon signifikant skillnad mellan F1 och F2 samt E1 och E2. 

Mellan F2 och E2 har resultatet i medelvärde signifikant ökat med 6 %, från 43,1 till 45,9 

stycken totala uppresningar från stol. Det maximala värdet är 50 stycken.  
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Figur 6. Hastighet uppresningar från stol (max 50 st), grupp 2013 och 2014 sammanslagna. 

Testresultat i medelvärde. 

 

Resultatet för E1 visade ett signifikant högre värde än F1 och F2 i testet uppresningar från stol 

där hastigheten mätts. Mellan E1 och E2 sågs en signifikant minskning av resultatet. Det sågs 

ingen signifikant skillnad från F1 och F2 till E2. Hastigheten har sjunkit med 3 % från F2 till 

E2. Från ett medelvärde på 0,62 vid F2 till 0,60 st/sek vid E2.  

3.2 Konditionstester  

Tabell 2. Pyramidtest totalt antal vändor, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. I tabellen 

presenteras medelvärden samt standardavvikelser inom parantes. 

Pyramidtest F1 F2 E1 E2 
Totalt antal vändor  51,7 (±11,7) 55,4 (±11,8) 57,0 (±11,9) 51,1 (±11,5) 

Watt   68,2 (±16,3) 71,6 (±16,1) 78,1 (±16,8) 69,1 (±17,9) 

 

Resultatet för E2 visar signifikant färre antal vändor för pyramidtestet jämfört med F2 och E1. 

Medelvärdet minskade med 8 % från F2 till E2. Resultatet i uträknat power (Watt) visar ingen 

signifikant skillnad mellan F2, E1 och E2.  
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Tabell 3. Ekblom-Bak cykeltest, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat för 

pulsnivåer presenteras i medelvärde samt standardavvikelser inom parantes.  

Ekblom-Bak cykeltest F1 F2 E1 E2 
Puls standardbelastning 97,4 (±16,3) 92,0 (±15,0) 91,7 (±13,4) 92,1 (±13,3) 

Puls slutbelastning  131,0 (±21,4) 122,7 (±18,7) 122,4 (±22,0) 121,9 (±19,6) 

 

För både puls standardbelastning och slutbelastning var resultatet oförändrat mellan F2, E1 

och E2. Däremot sågs en signifikant högre puls hos F1 jämfört med de andra mättillfällena på 

både standardbelastning och slutbelastning.  

3.3 Kroppsmått 

Tabell 4. Kroppsmått, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde samt 

standardavvikelser inom parantes.  

Kroppsmått F1 F2 E1 E2 
Vikt (kg) 71,9 (±11,0) 71,7 (±10,1) 71,1 (±10,7) 71,2 (±10,3) 

Midjemått (cm) 89,8 (±10,4) 89,8 (±10,1) 88,2 (±9,8) 87,4 (±9,8) 

Bukhöjd (cm) 22,1 (±3,0) 21,9 (±2,4) 21,5 (±2,5) 21,5 (±2,6) 

 

Resultatet för vikt visar ett signifikant lägre värde mellan F2 och E1 (i snitt 0,5 kg). Det sågs 

inte någon signifikant skillnad mellan F1 och F2 samt mellan E1 och E2. Det innebär en 

minskning på 1 % från F2 till E2. Resultatet för midjemått visar ett signifikant lägre 

midjemått mellan F2 och E1. Resultatet var oförändrat mellan F1 och F2 samt mellan E1 och 

E2. Det innebär en 3 procentig minskning från F2 till E2 (i snitt 2,4 cm). Resultatet för 

bukhöjd visar en signifikant lägre bukhöjd vid E1 jämfört med F1 och F2. Ingen signifikant 

förändring sågs mellan E1 och E2 och inte heller mellan F2 och E2.  

 

Tabell 5. Blodtryck, grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde samt 

standardavvikelser inom parantes. 

Blodtryck F1 F2 E1 E2 
Systoliskt (mmHg) 142,7 (±20,4) 135,5 (±18,6) 134,9 (±17,1) 135,2 (±19,6) 

Diastoliskt (mmHg) 85,5 (±11,7) 81,8 (±10,6) 82,2 (±9,9) 81,9 (±12,0) 

 

Resultatet för blodtryck visar att det är oförändrat mellan F2, E1 och E2. Däremot visas ett 

signifikant högre värde för F1, på både systoliskt och diastoliskt tryck, jämfört med de tre 

nästföljande mättillfällena. Medelvärdet för grupperna var vid E2 135/82 mmHg.  
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3.4 Enkätfrågor  

 

 
Figur 7. Enkätfråga: Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att 

bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport? Grupp 2013 och 2014 

sammanslagna. Testresultat i medelvärde. För alla svarsalternativ, se Bilaga 5. 

 

Resultatet av Socialstyrelsens framtagna enkätfråga om fysisk träning på minst måttlig 

intensitet (med fasta svarsalternativ) visar en signifikant ökning från F1 och F2 till E1. 

Därefter ses en signifikant minskning till E2. Fortfarande är E2 signifikant högre än F1 och 

F2. Ingen signifikant skillnad ses mellan F1 och F2. Medelvärdet har ökat från 3,2 vid F2 till 

3,9 vid E2. Alternativ tre innebär 30-59 minuter och alternativ 4 innebär 60-89 minuter fysisk 

träning per vecka på minst måttlig intensitet.  

Enkätfråga fysisk träning, grupp 2013 och 2014 sammanslagna
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Figur 8. Enkätfråga: Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 

promenader, cykling, trädgårdsarbete? Grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i 

medelvärde. För alla svarsalternativ, se Bilaga 5. 

 

Resultatet av Socialstyrelsens framtagna enkätfråga om vardagsmotion (med fasta 

svarsalternativ) visar ingen signifikant förändring mellan F2, E1 och E2. En signifikant 

ökning ses mellan F1 och F2. Medelvärdet för E2 ligger på 5,4. Svarsalternativ 5 innebär 

vardagsmotion under 91-150 minuter i veckan och svarsalternativ 6 innebär vardagsmotion 

under 151-300 minuter i veckan.  

 

Tabell 6. Hur har hälsoprojektet påverkat dina fysiska aktivitetsvanor efter projektets slut? 

Grupp 2013 och 2014 sammanslagna. Testresultat i medelvärde.  

Svarsalternativ Antal personer 
 

Procent 
 

1. Ökat mycket 
 

9 12,9 % 
2. Ökat något 

 

24 34,3 % 
3. Oförändrat 

 

29 41,4 % 
4. Minskat något 

 

8 11,4 % 
5. Minskat mycket 

 

0 0 % 
Svarade ej 

 

6 8,6 % 
 

Resultatet innebär att 47, 2 % av deltagarna har ökat sina fysiska aktivitetsvanor något eller 

mycket sedan projektets slut. Endast 11,4 % uppger att de har minskat sina fysiska 

aktivitetsvanor något. 

Enkätfråga vardagsmotion, grupp 2013 och 2014
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Enkätsvar från grupp 2013 och 2014 visar vid det senaste mättillfället att de är fysiskt aktiva i 

minst måttlig intensitet minst 30 min/dag i genomsnitt fyra dagar i veckan.  

3.4 Jämförelse mellan grupp 2013 och 2014 

Grupp 2013 var mindre i antalet jämfört med grupp 2014, vilket kan vara en orsak till att det 

inte var lika lätt att se signifikanta förändringar för dem. Grupp 2014 var större till antalet och 

följer de gemensamt presenterade resultaten i större utsträckning. Testresultat för de olika 

grupperna presenteras i Bilaga 3-4.  

 

I testerna buk-höftböj och Sörensens test sågs ingen signifikant förändring mellan F1, F2 och 

E1 för grupp 2013. Däremot var resultatet vid E2 signifikant högre. Grupp 2014 följer tidigare 

presenterat resultat för de sammanslagna grupperna i båda testerna, förutom att det ses en 

signifikant ökning från F1 till F2 i buk-höftböj. I testet axelpress sågs ingen signifikant 

skillnad för grupp 2013 vid något testtillfälle. Grupp 2014 följer presenterat resultat med en 

signifikant försämring från E1 till E2. I testet uppresningar från stol (max 50 st) sågs på 

hastighet för grupp 2013 ingen signifikant förändring. Det fanns tendens till försämring vid 

E2. För grupp 2014 sågs en signifikant ökning från F2 till E1 och därefter en signifikant 

försämring till E2. I antal uppresningar från stol (max 50 stycken) sågs för 2013 ingen 

signifikant skillnad mellan F2, E1 och E2. Grupp 2014 följer tidigare presenterat resultat för 

båda grupperna, det vill säga en signifikant förbättring mellan F2 och E2. 

 

Resultatet för kondition Ekblom-Bak cykeltest följer vid puls standardbelastning och 

slutbelastning det tidigare presenterade resultatet för båda grupperna. Liksom det tidigare 

presenterade resultatet var det en signifikant ökning från F2 till E1 och en signifikant 

försämring vid E2 mot både E1 och F2 för både grupp 2013 och 2014. För båda grupperna är 

pyramidtestets antal vändor signifikant försämrat från F2 till E2. Pyramidtestets resultat i 

Watt är oförändrat för grupp 2013 och signifikant försämrat för grupp 2014 mellan F2 och E2.  

 

Minskningen i vikt var endast signifikant när grupperna var sammanslagna mellan F2 och E2. 

Resultatet för bukhöjd var inte signifikant förändrat i någon av grupperna separat mellan F2 

och E2, vilket överensstämmer med presenterat resultat. Däremot hade midjemått en 

signifikant minskning för grupp 2014 men inte grupp 2013 mellan F2 och E2. Blodtryck 

följer för båda gruppernas presenterade resultat. 
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Resultatet för träningsvanor visar att i frågan ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

fysisk träning?” följer grupp 2014 presenterat resultat medan grupp 2013 inte visar någon 

signifikant förändring. Resultatet tenderar däremot att öka något från F2 till E2 och därefter 

har ökningen behållits. För frågan om vardagsmotion följer grupp 2014 presenterat resultat 

och grupp 2013 visar ingen signifikant förändring. Det finns tendens till ökning i 

vardagsmotion mellan E1 och E2 för grupp 2013.   

 

4 Diskussion  
Syftet med studien var att se hur interventionen GIH:s hälsoprojekt har påverkat deltagarnas 

fysiska hälsa över tid. Hur har styrkan, konditionen, kroppsmåtten samt träningsvanorna 

förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

4.1 Styrka 

Resultatet från denna studie visar ett entydigt resultat för flera viktiga styrketester. I samtliga 

testerna buk-höftböj, Sörensens test, axelpress och maximalt antal uppresningar från stol visas 

en signifikant förbättring vid uppföljningen 10 respektive 22 månader efter avslutat 

hälsoprojekt, jämfört med båda förtesterna. Den styrkeökning som deltagarna erhöll vid 

hälsoprojektets slut har således kvarstått. Medelvärdet var något högre vid E2 gentemot E1 i 

buk-höftböj, Sörensens test samt totalt antal uppresningar från stol, men skillnaden var inte 

signifikant. 

 

Som Chodzko-Zajko et al. (2009, s. 1510-1530) skrev i sin studie så kan styrketräning ha 

positiva effekter på bland annat uppresningar från stol, vilket överensstämmer med vår studie 

där deltagarna ökade genomsnittet från 43,1 till 45,9 stycken antal uppresningar av max 50 

stycken från F2-E2. Då det är i lårmusklerna som styrkeförlusten är som mest påfallande för 

äldre (Lynch et al. 1991, s. 188-194) så är studiens styrkeökning i lårmuskulaturen väldigt 

positiv. Svag lårmuskulatur kan i förlängningen leda till problem att gå, resa sig och hålla 

balansen (Bellardini & Tonkongi 2013, s. 17). När hastigheten mättes i samma test hade den 

sjunkit med 3 % från F2 till E2, vilket är negativt. Samtidigt så har deltagarna i studien blivit 

äldre och just hastigheten kan vara något som är svårt att förbättra. Då är antalet uppresningar 

ett intressantare mått då det visar att de personer som inte klarade 50 stycken uppresningar 

från början, och därmed kan ha haft en svag lårmuskulatur, faktiskt har ökat i styrka och 
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kunnat göra fler uppresningar. Detta kan göra stor skillnad för deltagarna i många olika 

vardagssituationer.  

 

Ökningen i isometrisk uthållighetsstyrka i ryggmuskulaturen kan förhindra uppkomst av 

ländryggsbesvär (Biering-Sörensen 1984) varav vår funna ökning i Sörensens test är mycket 

positiv för deltagarna i hälsoprojektet. En åtta veckors intervention kan således eventuellt 

bidra till att minska risken för ländryggsbesvär.  

 

Liksom studien av Fiatorone et al. (1990, s. 3033) visade vår studie på en ökning i 

muskelstyrkan efter en kortare träningsperiod, men i vår studie kan man även se att 

styrkeökningen har behållits efter 10 respektive 22 månader. Positiva samband finns mellan 

styrketräning och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom (Tranasescu et al. 2007, s. 1994-

2000) och det finns ett negativt samband mellan muskelstyrka och mortalitet (Ruiz et al. 

2009, s. 1468-1476) vilket stärker betydelsen av resultatet i vår studie. Enligt Cawthon et al. 

(2009) så behöver äldre som styrketränar och som uppnår styrkeökningar mindre medicinsk 

vård jämfört med icke styrketränade individer. Detta skulle även vara applicerbart på 

deltagarna i denna studie och kan innebär en stor samhällsvinst. Effekterna från 

styrkeökningen hos deltagarna i denna studie kan sannolikt bidra till att de äldre får lättare att 

utföra dagliga aktiviteter, får ökad energiförbrukning och i större grad är aktiva i spontan 

fysisk aktivitet vilket tidigare setts i en studie av Hunter, McCarthy och Bamman (2004, s. 

329-342).  

 

Trots minskad muskelstyrka, muskelmassa och förmåga att utveckla power vid åldrande 

(Hunter, McCarthy & Bamman, 2004, s. 329-342) visar denna studie återigen på att 

styrketräning minskar åldrandets påverkan på kroppen och förbättrar den fysiska kapaciteten. 

Vår studie tyder på att det som många gånger påvisats av forskning; att används kroppen så 

sjunker åldrandets påverkan på kroppen och den fysiska kapaciteten kan till och med 

förbättras.  

 

Deltagarna i studien är mellan 66-90 år och efter 50-års ålder sjunker muskelstyrkan med 

cirka 12-15 % per tioårsperiod (Lindle et al. 1997, s. 1581-1587). Därför är det oerhört viktigt 

att träna styrketräning och därmed bibehålla muskelstyrkan. Förändring i 

fibertypsammansättning, minskad muskelmassa, minskad nervimpulsfrekvens och 

förändringar i muskelns uppbyggnad leder till minskad förmåga att utveckla kraft. 



25 

 

Konsekvenserna av tidigare nämnda faktorer blir en negativ påverkan på gånghastighet, 

styrka och kondition. Det blir även svårare att resa sig från en stol och fallrisken ökar. 

(Mangione et al. 2010, s. 1711-1715) Interventionen som gjorts har ökat muskelstyrkan i flera 

stora muskelgrupper vilken gör att chansen är större att de äldre behåller sin fysiska kapacitet, 

och därmed livskvalitet, längre upp i åldrarna. 

 

En styrkeökning är även positiv på sjukdomar såsom artros, osteroporos (FYSS 2008, s. 214-

215, 471) och metabola syndromet (Jurca et al. 2005, s. 1849-1855), vilket stärker betydelsen 

av resultatet ytterligare. De ovannämnda sjukdomarna är några av de vanligaste 

folksjukdomarna i Sverige och att minska prevalens och symtom av dessa är positiva för både 

individ och samhälle.  

 

Då två förtest har använts har metoden test-retest tillämpats för att utvärdera testernas 

reliabilitet. De fyra styrketesterna som presenterats visar ingen signifikant skillnad mellan F1 

och F2 vilket innebär att reliabiliteten är god. Enligt den här studien är det därför inte 

nödvändigt att i framtida liknande interventioner och forskning utföra två företester på dessa 

styrketest.  

4.2 Kondition 

Kondition är en viktig friskfaktor när det gäller generell dödlighet och risken för att drabbas 

av hjärt- och kärlsjukdomar (Lee et al. 1999, s. 373). Kondition har även en positiv verkan på 

blodtryck och kolesterol (Blair et al. 1989, s. 2395-2401). Resultatet för våra data för puls på 

cykeltestet har inte visat någon signifikant förändring, varken bättre eller sämre på kondition. 

Som Chodzko-Zajko et al. (2009, s. 1510-1530) studie visade, tränade deras deltagare tre 

gånger i veckan under 16-20 veckor på minst 60 % av VO2max vilket gav en ökning på 15 % 

av VO2max. Studien visade även att störst effekt på kondition är intervallträning och längre 

träningsperioder. I hälsoprojektet kan träningen ha varit för få gånger i veckan och på för låg 

intensitet för att ha gett några konditionsförbättringar. Inte heller genomfördes någon 

intervallträning. För att förbättra interventionen gällande aerob förmåga skulle man behöva ha 

en större del konditionsträning, som till exempel intervallträning, under en längre 

träningsperiod. Att deltagarna inte fick någon förändring kan även ses som positivt i form av 

att det inte skett någon försämring, trots att deltagarna har blivit äldre.   
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Flertalet sjukdomar är vanliga hos äldre, som metabola syndromet, artros och osteoporos, och 

dessa kan förhindras och lindras av konditionsträning (FYSS 2008, s. 214-215, 407, 471) 

(Hellénius & Rauramaa 2007, s. 3857). Därför är träning och förbättringar av kondition av 

stor vikt i en intervention för även om styrketräning också har positiva effekter på dessa 

sjukdomar skulle konditionsträning ge en ytterligare effekt. 

 

Konditionstesterna Ekblom-bak cykeltest och pyramidtestet visade en signifikant skillnad i 

testvärdena mellan F1 och F2. Pulsvärdena vid cykeltestet var betydligt högre vid F1 än vid 

F2. En möjlig orsak kan vara att deltagarna påverkas av nervositet vid första mättillfället. Det 

tyder på att man bör utföra två förtest när det gäller konditionstest för ett så reliabelt resultat 

som möjligt när det gäller denna lite högre ålderskategori enligt våra data.  

 

Eftersom pyramidtestet är ett maxtest och dessutom innehåller trappsteg som många äldre i ett 

högre åldersspann kan ha svårt att förflytta sig över snabbt, kan pyramidtestet ibland anses 

som ett icke lättillämpat test för just den målgruppen. Testpersonen kan hindras att kunna ta ut 

sig maximalt till exempel på grund av besvär i rörelseapparaten. Vi tror att det är en faktor 

som påverkat det negativa resultatet vid E2 i antal vändor och inte en faktisk försämring av 

kondition. För enheten i Watt sågs ingen signifikant förändring. Vidare kan det vara så att om 

vi hade låtit de äldre fått utföra testet ännu en gång vid det uppföljande eftertestet kanske de 

hade kunnat prestera något bättre.   

4.3 Kroppsmått 

Resultatet visade på en signifikant minskning på 2,4 cm i midjemått från F2 till E2. Vikten 

visade dessutom en minskning med 0,5 kilo, också från F2 till E2. Det är vanligt med 

bukfetma hos äldre (Hellenius & Rauramaa 2007, s. 3857). Fetma, speciellt bukfetma, leder 

till ökad risk för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt flera cancersjukdomar (SBU 

2002, s. 22). Minskningen i midjemått och vikt kan eventuellt ses som positivt för deltagarnas 

hälsa. Däremot bör inte resultatet av det absoluta midjemåttet värderas då 

rekommendationerna för antal cm skiljer sig mellan män och kvinnor.  Minskningen av 

deltagarnas vikt med 0,5 kilo var signifikant, men för de enskilda individerna behöver inte 

resultatet för den sammanslagna gruppen ha någon betydelse för respektive individs hälsa.  

 

Resultatet av blodtryck visar ingen signifikant förändring mellan F2, E1 och E2. Alltså har 

inte den träning som genomförts under hälsoprojektet gett några resultat på blodtrycket. 
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Däremot visas ett signifikant högre värde för F1, på både systoliskt och diastoliskt tryck, 

vilket innebär att för ett reliabelt resultat bör minst två förtest genomföras. Både styrketräning 

(Cornelissen & Fagard 2005, s. 251-259) och konditionsträning (FYSS 2008, s. 347) sänker 

blodtrycket vilket inte skedde i den här studien. Medelvärdet för blodtryck för båda grupperna 

låg på 135/82 mm Hg, vilket bedöms som ett normalt blodtryck, även om det systoliska 

trycket tenderar att vara något högt. Då den blodtryckssänkande effekten av träning är som 

störst vid något till måttligt högt blodtryck (FYSS 2008, s. 347) är det inte anmärkningsvärt 

med en utebliven förändring.  

4.4 Träningsvanor  

Det är av betydelse att fråga deltagarna om deras träningsvanor genom en enkät då det i denna 

studie inte inkluderades mätningar av fysiska aktivitetsvanor med accelerometrar. 47,2 % 

uppger att de har ökat sina fysiska aktivitetsvanor sedan de deltog i GIH:s hälsoprojekt, vilket 

är ett glädjande resultat. Endast 11,4 % uppger att de har minskat sina fysiska aktivitetsvanor 

något. Det här visar att hälsoprojektet som intervention och med syftet att få äldre att öka sin 

fysiska aktivitetsnivå över tid har lyckats bra. Om vi skulle räkna med även de som inte 

deltog i uppföljningen 2015 och anta att ingen av dem hade ökat sin fysiska aktivitetsnivå 

skulle det fortfarande vara minst 31,4 % som hade uppgett att de ökat sina fysiska 

aktivitetsvanor.  

 

I frågan ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli 

andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport?” har medelvärdet ökat från 3,2 

vid F2 till 3,9 vid E2. Det innebär att man har svarat att man ökat sin fysiska träning från 

cirka 30-59 minuter (svarsalternativ tre) per vecka till cirka 60-89 minuter (svarsalternativ 

fyra), vilket också är ett glädjande resultat.  

 

När författarna har mätt den fysiska kapaciteten hos deltagarna genom fysiska tester samt 

genom en enkät har det visat sig att resultaten från de olika mätverktygen inte alltid följer 

samma mönster. Enligt enkätsvaren har en stor del av deltagarna ökat sin fysiska träning 

medan det i konditionstesten inte skett någon signifikant förändring. Det kan bero på att även 

om deltagarna ökat sin fysiska träning och börjat med till exempel styrketräning och andra 

motionsformer, genomförs inte träningen på tillräckligt hög intensitet för att få 

konditionsförbättringar. Däremot sågs förbättringar för tester i styrka i rygg-, buk-, ben- och 

axel-/skuldermuskulatur vid uppföljningen jämfört med förtesterna.  
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Enkätsvar från grupp 2014 och 2013 visar att de är fysiskt aktiva i medelvärde minst 30 

min/dag fyra dagar i veckan. De når alltså inte upp till rekommendationen 30min/dag fem 

dagar i veckan och kan inte ses som en aktiv grupp, vilket indikerar att detta är en relevant 

grupp att använda i studien.  

 

Det är anmärkningsvärt att skillnaden mellan F1 och F2 var så markant i frågan om 

vardagsmotion, då frågan besvarades med endast en veckas mellanrum. Detta kan tyda på att 

enkätfrågan om vardagsmotion har låg reliabilitet och är något som bör ses över till framtida 

mättillfällen. Författarna tänker också att enkätfrågor inte är lika tillförlitlig för att mäta 

vardagsmotion, som till exempel med en accelerometer. Enkätresultatet visar att 

hälsoprojektet inte hade någon påverkan på deltagarnas vardagsmotion. Detta är enligt oss 

inte betydande då projektet inte syftade på att öka deltagarnas vardagsmotion. Eventuellt 

skulle det vara aktuellt för framtida hälsoprojekt att informera om vikten av vardagsmotion. 

4.5 Jämförelse mellan grupp 2013 och 2014 

Författarna har valt att presentera en jämförelse mellan grupp 2013 och 2014 utöver det 

presenterade resultatet. Detta för att visa på skillnader och likheter mellan grupperna och 

motivera presentationen av de sammanslagna grupperna. Dessutom är det av betydelse för att 

se om det var någon av grupperna som inte följde det presenterade resultatet.  

 

Grupp 2013 och 2014 varierade i antal deltagare och testresultat. Grupp 2013 hade generellt 

inte i samma höga grad, som grupp 2014, en ökning till E1 direkt efter avslutat hälsoprojekt. 

Grupp 2014 följer i stort sätt de tidigare presenterade resultaten där båda grupperna är med. 

Grupp 2013 nådde i stort sätt ingen förändring i testerna axelpress, maximalt antal 

uppresningar eller något av konditionstesterna. Däremot ökade resultatet från E1 till E2 i både 

buk-höftböj och Sörensens test. Att deltagarna ökade från E1 är ett anmärkningsvärt resultat. 

Det indikerar att en livsstilsförändring kan ha ägt rum efter projektets slut. Ledarna kan 

eventuellt ha sått ett motivationsfrö, som senare kunde blomma ut i form av genomförd fysisk 

träning. Kroppens naturliga åldrande kan i denna studie påverka resultatet, speciellt när vi 

jämför grupp 2013 och grupp 2014. Grupp 2013 har blivit två år äldre vilket i de högre 

åldrarna kan ha en stor betydelse för resultatet.  

 



29 

 

4.6 Övrig diskussion 

Studien av van der Bij et al. (2002, s. 120-133) visar att effekter av andra interventioner ofta 

är små och kortlivade. Denna studie tyder istället på att förändringen i styrka faktiskt var 

relativt stor och dessutom långlivad. Något som upplevs mycket intressant. En viktig faktor 

kan ha varit deltagarnas motivation. De var alla självanmälda till projektet. De hade således 

sannolikt motivation och ambition att öka eller bibehålla sina fysiska aktivitetsvanor. En 

annan faktor som kan ha påverkat är kombinationen av hälsotest och gruppträning. 

Hälsotesterna kan ha haft en sporrande effekt och gruppträningen visat på hur man kan träna. 

Hälsotesterna gav dessutom direkt feedback på träningen vilket kan ha ökat eller bibehållit 

motivationen uppe. Under träningsperioden var deltagarna dessutom indelade i grupper på 

ungefär 15 personer i varje som alla var med om samma sak. Den sociala faktorn kan för 

många ha varit av betydelse.     

 

Forskning har visat att det är kostnadseffektivt att främja fysisk aktivitet för äldre och ovana 

motionärer (Hagberg & Lindholm 2006, s. 641-653; Hagberg 2007, s. 5). Eftersom en 

intervention som hälsoprojektet ger en styrkeökning borde vårdkostnader kunna minskas hos 

äldre individer. Det skulle alltså kunna vara kostnadseffektivt att utföra liknande 

interventioner genom dessa arbetssätt. Eftersom GIH:s hälsoprojekt har som mål att främja 

fysisk aktivitet borde även det vara kostnadseffektivt bland annat i och med styrkeökningen 

som har uppnåtts. Nu är det obetalda studenter som utfört större delen av hälsoprojektet, men 

när författarna nu kan visa att det under en längre tid har positiva hälsoresultat och därmed 

med stor sannolikhet kan vara kostnadseffektivt för flera aktörer, så kan det vara en god 

samhällsinvestering att driva fler liknande projekt. Det skulle även kunna möjliggöra att ha 

anställda som driver olika hälsoprojekt i kommuner, landsting, företag och frivilliga 

organisationer. Projektet hade eventuellt kunnat bli ännu mer kostnadseffektivt om det hade 

varit större fokus på konditionsträning, för att även få de hälsosamma effekterna av en ökad 

kondition. 

 

Extern validitet påverkar studiens generaliserbarhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136-143). 

Trots väl genomförda hälsoprojekt finns det en risk att man bara når de personer som redan är 

fysiskt aktiva. Deltagarna i denna studie är självanmälda och är därigenom motiverade till 

fysisk aktivitet. Detta medför att chansen att de bibehåller träningsvanorna ökar även efter 

projektets slut. Det kan påverka studiens externa validitet genom att det inte blir 
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generaliserbart för grupper där motivationen inte är lika hög, som till exempel grupper som 

ordinerats fysisk aktivitet på recept. Många av de personer som är inaktiva och saknar 

motivation till fysisk aktivitet, kanske inte deltar vid självanmälan. Det kanske skulle kräva 

att man aktivt riktar in sig på mer specifika grupper i samhället och i kommuner för att nå 

dem. Dock ska här lyftas fram att deltagarna i snitt inte kom upp i rekommendationerna för 

vardagsmotion med 30 minuter minst måttlig intensitet minst fem dagar i veckan. 

 

Intern validitet syftar på huruvida slutsatser från studien är trovärdiga eller inte (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 136-143). På grund av tillfällig sjukdom, som förkylning, kunde flera 

deltagare som tackat ja till att vara med i uppföljningen inte delta. Totala bortfallet, 30 

stycken, kan ha varit de personer som inte fortsatt träna efter hälsoprojektets slut, och om de 

skulle deltagit i studien skulle det vara möjligt att resultaten i testerna skulle se annorlunda ut. 

De 75 personer som deltog i studien kan ha varit de som varit mest fysiskt aktiva från början, 

och då kan det ha gett ett missvisande resultat. Resultaten hade antagligen sett annorlunda ut 

om alla deltagare var inaktiva och otränade från början. Ändå deltog över 70 % av de som 

ursprungligen fullföljde hälsoprojektet 2013 eller 2014, vilket är en påtaglig andel och en 

styrka med denna studie. 

 

Resultatet för män och kvinnor presenterades i denna studie som en sammanslagen grupp. 

Detta kan medföra begränsningar och kan i vissa fall påverka resultatet, till exempel då män 

och kvinnor använder olika vikter i till exempel axelpress. Dock är det förändringar över tid 

som denna studie har riktat in sig på och av denna anledning bör det inte ha påverkat 

resultatet nämnvärt.  

 

Det kan vara intressant för framtida forskning att se hur träning och tester samspelar i en 

intervention, för att se om båda delarna behövs för att få samma resultat. Det skulle även vara 

intressant att jämföra den här typen av intervention med andra typer av fysiskt aktivitet och 

projektstruktur. Användningsområden för den här studien skulle kunna vara att agera som ett 

underlag för att motivera varför hälsoprojekt skulle kunna tillämpas i kommuner runt om i 

Sverige. Hälsoprojekt skulle kunna vara en befintlig del i det hälsofrämjande arbetet för äldre. 

Dessutom kan den här studien motivera vidare interventioner ur ekonomisk synvinkel då man 

kan se de kostnadseffektiva vinningarna med ökad fysisk aktivitet och fysisk kapacitet.  
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5 Slutsats  
Fysisk aktivitet har en stark positiv påverkan på fysisk och psykisk hälsa. För äldre kan det 

betyda mer livskvalitet i form av självständighet, högre ork och möjlighet till social 

interaktion, och därmed ett gott liv. Av de hälsofaktorer som vi har mätt i denna studie har ett 

flertal visat en positiv ökning över tid. Deltagarna i GIH:s hälsoprojekt behöll styrkeökningen 

i rygg-, buk-, ben- och arm-/skuldermuskulatur 10 respektive 22 månader efter avslutad 

intervention. En positiv förändring sågs även i kroppsvikt och midjemått vilket är viktiga mått 

för att reducera förekomsten av sjukdomar, som metabola syndromet och hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

 

Vid uppföljningen E2 uppgavs, gällande grad av fysisk träning, ett signifikant högre värde 

jämfört med vid F2. 47 % av deltagarna uppgav att de hade ökat sina fysiska aktivitetsvanor 

efter projektets slut vilket är fördelaktigt för hälsan. Då konditionen inte förändrades över tid i 

denna undersökning så vore det fördelaktigt att lägga ytterligare fokus på konditionsträning i 

framtida projekt. Resultatet från denna studie visar att interventioner som den här kan få goda 

effekter på hälsan och därmed sannolikt kan minska sjukdomskostnader, vilket 

förhoppningsvis kan ge stora vinster för samhället. Liknande projekt kan därför med fördel 

implementeras och genomföras av andra kommuner och aktörer runt om i Sverige, då 

hälsoprojektet förbättrade deltagarnas styrka, träningsvanor och kroppsmått över tid.  

 

För mer information om hälsoprojekt, kontakta oss gärna. Se Bilaga 7. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att se hur interventionen GIH:s 

hälsoprojekt har påverkat deltagarnas fysiska hälsa över tid. Detta leder till fyra 

frågeställningar (F1-F4). 

 

F1:  Hur har styrkan förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F2:  Hur har konditionen förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F3:  Hur har kroppsmåtten förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat hälsoprojekt? 

F4:  Hur har självskattade träningsvanor förändrats 10 respektive 22 månader efter avslutat 

hälsoprojekt? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, older adults, health, intervention, resistance training, aerobic 
excerise, elderly, strength, physical fitness, cardiovascular disease, cost-
effectiveness, Ekblom-Bak, pyramidtest 

 
Var har du sökt? 
Google, Google Scholar, PubMed, SportDiscus, GIH:s bibliotekskatalog 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google: SBU + fysisk aktivitet  
Sport Discus: older adults + resistance training + intervention  
Sport Discus: older adults + physical fitness + intervention  
PubMed: Physical fitness + older adults   
Google scholar: Äldre blir starkare av hälsoprojektet 
Google: Ekblom-Bak cykeltest 
Google: Pyramidtest 
GIH:s biblotekskatalog: Seniorpower 
 
 
Kommentarer 
Vi har kunnat använda oss av litteratur från vår tidigare genomförda 
hälsoprojektsrapport. Vi upplevde det svårt att hitta artiklar om interventioner. 

 

 

 



 

Bilaga 2 Tabell 

Testresultat grupp 2013 och 2014 sammanslagna 

I tabellen presenteras medelvärden och standardavvikelser inom parantes. De signifikanta 

värdena har fetmarkerats och markerats med en *. Signifikans p>0,05. Förändringarna från 

F2-E2 är avrundade till hela procent.  

 

Testresultat grupp 2013 & 2014 F1 F2 E1 E2 F2-E2 
Kroppsmått           
Vikt (kg) 71,9 (±11,0) 71,7 (±10,1) 71,1 (±10,7) 71,2 (±10,3) -1%* 

BMI  24,5 (±2,9) 24,4 (±2,6) 24,2 (±2,9) 24,4 (±2,7) 0% 

Midjemått (cm) 89,8 (±10,4) 89,8 (±10,1) 88,2 (±9,8) 87,4 (±9,8) -3%* 

Bukhöjd (cm) 22,1 (±3,0) 21,9 (±2,4) 21,5 (±2,5) 21,5 (±2,6) -2% 

Blodtryck systoliskt (mmHg) 142,7 (±20,4) 135,5 (±18,6) 134,9 (±17,1) 135,2 (±19,6) 0% 

Blodtryck diastoliskt (mmHg) 85,5 (±11,7) 81,8 (±10,6) 82,2 (±9,9) 81,9 (±12,0) 0% 

Styrketester           

Sörensens test (s) 76,0 (±46,6) 82,0 (±48,6) 105,6 (±55,7) 108,0 (±59,5) 24%* 

Buk-höftböj (s) 94,7 (±68,3) 105,6 (±62,5) 125,3 (±79,4) 132,4 (±81,7) 20%* 

Axelpress 3/5 kg (antal) 26,7 (±10,8) 27,2 (±11,3) 33,7 (±15,7) 31,7 (±14,8) 14%* 

50 uppresningar           

Snuddning (antal) 36,7 (±17,4) 38,9 (±16,3) 42,1 (±13,7) 44,0 (±11,0) 12%* 

Totalt antal uppresningar 41,0 (±12,4) 43,1 (±11,0) 45,4 (±9,5) 45,9 (±8,0) 6%* 

Hastighet (antal/s) 0,59 (±0,26) 0,62 (±0,22) 0,67 (±0,18) 0,60 (±0,19) -3% 

Ekblom-Bak cykeltest           

Puls standardbelastning 97,4 (±16,3) 92,0 (±15,0) 91,7 (±13,4) 92,1 (±13,3) 0% 

Puls slutbelastning 131,0 (±21,4) 122,7 (±18,7) 122,4 (±22,0) 121,9 (±19,6) -1% 

Beräknad VO2max (l/min) 2,48 (±0,76) 2,52 (±0,75) 2,57 (±0,68) 2,63 (±0,66) 4% 

Relativ VO2max (ml/kg*min) 33,0 (±10,5) 35,2 (±10,3) 36,6 (±8,1) 36,2 (±7,7) 3% 

Pyramidtest           

Antal vändor 51,7 (±11,7) 55,4 (±11,8) 57,0 (±11,9) 51,1 (±11,5) - 8%* 

Watt 68,2 (±16,3) 71,6 (±16,1) 78,1 (±16,8) 69,1 (±17,9) -4% 

Puls direkt efter avslutat test 144,7 (±18,7) 142,2 (±18,0)  145,0 (±20,1) 143,8 (±21,3) 1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Tabell 

Testresultat grupp 2014 

I tabellen presenteras medelvärden och standardavvikelser inom parantes. De signifikanta 

värdena har fetmarkerats och markerats med en *. Signifikans p>0,05. Förändringarna från 

F2-E2 är avrundade till hela procent.  

 

Testresultat grupp 2014 F1 F2 E1 E2 F2-E2 
Kroppsmått           

Vikt (kg) 70,5 (±9,8) 70,6 (±9,8) 69,9 (±9,8) 69,9 (±9,7) -1% 

BMI  24,3 (±2,6) 24,4 (±2,7) 24,1 (±2,7) 24,2 (±2,6) -1% 

Midjemått (cm) 90,0 (±10,3) 90,3 (±10,7) 88,5 (±9,9) 86,8 (±10,1) -4%* 

Bukhöjd (cm) 21,8 (±2,7) 21,8 (±2,5) 21,4 (±2,4) 21,5 (±2,5) -1% 

Blodtryck systoliskt (mmHg) 139,5 (±21,2) 132,6 (±17,4) 133,3 (±17,3) 133,5 (±19,9) 1% 

Blodtryck diastoliskt (mmHg) 85,6 (±11,9) 81,8 (±10,9) 83,0 (±9,9) 82,6 (±11,3) 1% 

Styrketester           

Sörensens test (s) 79,7 (±47,2) 84,2 (±49,3) 117,1 (±53,2) 103,4 (±58,4) 19%* 

Buk-höftböj (s) 111,1 (±65,9) 125,7 (±62,2) 145,3 (±76,0) 146,7 (±75,3) 14%* 

Axelpress 3/5 kg (antal) 26,7 (±10,9) 27,9 (±11,2) 36,4 (±16,3) 31,7 (±12,7) 12%* 

50 uppresningar           

Snuddning (antal) 37,5 (±16,7) 38,0 (±16,9) 42,8 (±12,6) 44,2 (±11,4) 14%* 

Totalt antal uppresningar 41,1 (±12,1) 42,7 (±11,5) 44,4 (±9,9) 45,8 (±8,4) 7%* 

Hastighet (antal/s) 0,55 (±0,18) 0,62 (±0,19) 0,67 (±0,19) 0,63 (±0,20) 2% 

Ekblom-Bak cykeltest           

Puls standardbelastning 97,9 (±16,7) 93,2 (±15,2) 92,8 (±12,3) 93,7 (±12,5) 1% 

Puls slutbelastning 132,3 (±21,7) 123,1 (±19,3) 124,8 (±22,0) 123,3 (±18,0) 0% 

Beräknad VO2max (l/min) 2,36 (±0,74) 2,43 (±0,77) 2,50 (±0,65) 2,59 (±0,67) 6% 

Relativ VO2max (ml/kg*min) 32,9 (±9,1) 34,6 (±10,4) 36,2 (±7,9) 36,5 (±8,3) 5% 

Pyramidtest           

Antal vändor 49,0 (±9,9) 52,1 (±10,0) 54,7 (±10,2) 50,2 (±10,5) -4%* 

Watt 71,0 (±16,0) 74,5 (±16,7) 78,2 (±16,4) 71,3 (±16,8) -5%* 

Puls direkt efter avslutat test 147,9 (±16,8) 144,9 (±17,0) 150,1 (±16,9) 147,4 (±19,1) 2% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 Tabell 

Testresultat grupp 2013 

I tabellen presenteras medelvärden och standardavvikelser inom parantes. De signifikanta 

värdena har fetmarkerats och markerats med en *. Signifikans p>0,05. Förändringarna från 

F2-E2 är avrundade till hela procent.  

 

Testresultat grupp 2013  F1 F2 E1 E2 F2-E2 
Kroppsmått           

Vikt (kg) 75,3 (±13,1) 74,3 (±10,7) 74,2 (±12,2) 73,8 (±11,4) -1% 

BMI  24,9 (±3,5) 24,4 (±2,6) 24,6 (±3,2) 25,0 (±2,8) 2% 

Midjemått (cm) 89,3 (±11,1) 88,6 (±8,5) 87,6 (±9,7) 89,0 (±9,3) 0% 

Bukhöjd (cm) 22,6 (±3,5) 22,0 (±2,2) 21,8 (±2,6) 21,6 (±3,0) -2% 

Blodtryck systoliskt (mmHg) 150,3 (±16,5) 142,0 (±20,0) 138,5 (±16,2) 139,2 (±18,4) -2% 

Blodtryck diastoliskt (mmHg) 85,1 (±11,4)  81,8 (±10,0) 80,1 (±10,0) 80,0 (±13,5) -2% 

Styrketester           

Sörensens test (s) 64,3 (±44,1) 69,9 (±46,5) 65,0 (±43,8) 109,6 (±63,9) 36%* 

Buk-höftböj (s) 71,9 (±52,8) 63,3 (±31,7) 72,2 (±43,5) 85,6 (±69,7) 26%* 

Axelpress 3/5 kg (antal) 24,6 (±10,7) 24,9 (±11,6) 24,6 (±10,3) 28,6 (±19,7) 13% 

50 uppresningar           

Snuddning (antal) 34,1 (±19,6) 41,4 (±14,7) 39,9 (±16,8) 43,5 (±10,0) 5% 

Totalt antal uppresningar 40,2 (±13,5) 44,6 (±9,7) 45,5 (±8,7) 45,6 (±6,8) 2% 

Hastighet (antal/s) 0,64 (±0,41) 0,62 (±0,27) 0,63 (±0,15) 0,50 (±0,15) -24% 

Ekblom-Bak cykeltest           

Puls standardbelastning 96,1 (±15,7) 89,1 (±14,5) 88,8 (±16,0) 88,1 (±14,7) -1% 

Puls slutbelastning 127,6 (20,8) 122,0 (±17,9) 116,5 (±21,3) 118,1 (±23,6) -3% 

Beräknad VO2max (l/min) 2,80 (±0,71) 2,73 (±0,67) 2,77 (±0,72) 2,73 (±0,62) 0% 

Relativ VO2max (ml/kg*min) 33,1 (±13,5) 36,4 (±10,1) 37,7 (±8,7) 35,8 (±6,2) -2% 

Pyramidtest           

Antal vändor 58,9 (±13,5) 62,5 (±12,7) 62,8 (±14,0) 53,6 (±14,0) -17%* 

Watt 60,7 (±15,1) 64,8 (±12,4) 77,9 (±19,0) 62,5 (±19,8) -4% 

Puls direkt efter avslutat test 136,7 (±21,3) 136,4 (±19,3) 132,8 (±22,6) 133,7 (±24,5) -2% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 Enkätfrågor  

Nedan presenteras de utvalda frågor vars resultat presenterats i studien. 

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli andfådd, 

till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport? 

Svarsalternativ A: svar i kategorier (sätt kryss) 

1. 0 minuter/ Ingen tid 

2. upp till 29 minuter 

3. 30-59 minuter (0,5-strax under 1 timme) 

4. 60-89 minuter (1-strax under 1,5 timme) 

5. 90-119 minuter (1,5-strax under 2 timmar) 

6. 120 minuter eller mer (minst 2 timmar) 

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, 

cykling, trädgårdarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).  

Svarsalternativ A: svar i kategorier (sätt kryss) 

1. 0 minuter/ Ingen tid 

2. upp till 29 minuter 

3. 30-59 minuter (0,5-strax under 1 timme) 

4. 60-89 minuter (1-strax under 1,5 timme) 

5. 90-149 minuter (1,5-strax under 2,5 timmar) 

6. 150-299 minuter (2,5-strax under 5 timmar) 

6. 300 minuter eller mer (minst 5 timmar) 

 

Hur har hälsoprojektet påverkat dina fysiska aktivitetsvanor efter projektets slut? 

1. Ökat mycket 

2. Ökat något 

3. Som tidigare 

4. Minskat något 

5. Minskat mycket 

 

 



 

Bilaga 6 Informationsbrev 

    

                    Stockholm 12 januari 2015 

Vill Du vara med och hjälpa oss att utveckla hälsan för äldre? 
C-uppsats uppföljning hälsoprojektet 2013 och 2014 
 
Med anledning av att Du deltog i hälsoprojektet 2013/2014 kontaktar vi dig nu om en 
förfrågan om deltagande i en uppföljning. Det är av betydelse att utvärdera hälsoprojektet 
2013 och 2014 för att se effekten av utförd intervention efter ett och två år. Detta för att kunna 
förbättra och utveckla följande års hälsoprojekt samt öka chansen för att fler liknande projekt 
kan genomföras. Detta kommer genomföras av oss i form av en C-uppsats inom ramen för 
hälsopedagogsprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan.  
 
All insamlad data behandlas anonymt och konfidentiellt. Det kommer inte vara möjligt att 
koppla samman svar med enskilda personer eftersom alla enkäter och testresultat avkodas. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Era kontaktuppgifter är 
hämtade från deltagandelistan från hälsoprojektet.  
 
Det skulle därför vara oerhört värdefullt för oss om Du skulle vilja delta i endast ett hälsotest 
i januari/februari 2015. Testet kommer ta max 1,5 timme och det kommer vara samma tester 
som Du genomförde under hälsoprojektet 2013/2014. Testerna kommer genomföras i Lidingö 
centrum.  
 
För er som kommer delta i hälsoprojektet under våren 2015 kommer detta uppföljningstest 
räknas in som ett förtest. Det blir alltså inte ytterligare ett test som Du behöver genomföra om 
Du deltar i hälsoprojektet 2015. 
 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon i januari.  
 
 
Varma hälsningar 
Anna Lundwall & Emma Drake 
 
 
Vid frågor, kontakta oss gärna.  
 
Emma Drake 
emmamariondrake@gmail.com  
070-383 56 14 
 
Anna Lundwall 
annalundwall@hotmail.com  
070-282 28 73 
 



 

Bilaga 7 Kontaktinformation 

 

För kontakt och vidare information om hälsoprojektet och hur man främjar fysisk och psykisk 

hälsa för äldre, kontakta oss gärna!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lundwall   Emma Drake 

Hälsopedagog   Hälsopedagog 

070-282 28 73   070-383 56 14 

annalundwall@hotmail.com  emmadrake101@hotmail.com  

 

Bilder från hälsoprojektet 2014. 

 


