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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevd psykisk och social hälsa vid 

ledarledd fysisk aktivitet. Variablerna kön, utbildningsnivå, ansedd månadsinkomst 

samt upplevd fysisk hälsa vid start undersöktes för att se eventuell påverkan på 

resultatet.   

Metod: På Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm 

genomförs ”hälsoprojektet” varje vårtermin sedan 2005. Projektet är ett samarbete 

mellan GIH och kommuner i Stockholms län där hälsopedagogstudenter leder fysisk 

aktivitet under åtta veckor för seniorer som frivilligt anmält intresse. Till denna studie 

tillhandahölls data från 189 seniorer som deltagit i 2016 års hälsoprojekt, efter bortfall 

inkluderades data från 178 seniorer. Kvantitativ metod användes då data bearbetades 

utifrån insamlade enkäter som sedan analyserades med statistisk. 

Resultat: Studiens resultat visade att ledarledd fysisk aktivitet i grupp, två gånger per 

vecka under åtta veckor påverkade den upplevda psykiska hälsan positivt med en 

signifikant skillnad (p = 0,001). Gällande det upplevda sociala nätverket sågs ingen 

signifikant förändring efter interventionen. 

Slutsats: Denna studie stödjer tidigare forskning som visat att seniorer mår psykiskt 

och fysiskt bättre av fysisk aktivitet. Efter endast åtta veckors intervention sågs här 

signifikant förbättring i upplevd psykisk hälsa oberoende av kön, ålder, utbildning 

samt ansedd månadsinkomst. Fysisk aktivitet i grupp är en kostnadseffektiv lösning i 

det hälsopromotiva och preventiva arbetet som bör användas och prioriteras i hela 

samhället.	    
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Vi lever allt längre och år 2050 förväntas 25 % av den svenska befolkningen vara 65 

år eller äldre (Folkhälsomyndigheten 2013-12-12). Eftersom ålderdom innebär en rad 

fysiologiska förändringar (Steen 2001, s. 1925) medför detta en ökad belastning på 

hälso- och sjukvården. Detta kräver preventiva insatser där fysisk aktivitet kan spela 

en viktig roll. Fysisk aktivitet minskar risken för bland annat hjärt- kärlsjukdom, typ 

2-diabetes, obesitas och cancer (Frändin & Helbostad 2017, s. 5). Dessa exempel på 

fysiska sjukdomar tycks även öka risken att drabbas av depression som idag är ett 

stort hälsoproblem i samhället (Kjellman et al. 2008, s. 281). Bland den äldre 

befolkningen anger var tredje kvinna att hon har symtom på depression i form av oro, 

ängslan, ångest och sömnproblem (Pellmer et al. 2012, s. 198 f.) och 15 % av seniorer 

med äldreomsorg i Sverige uppger att de lider av ensamhet (Socialstyrelsen 2016-10-

18). 

Som ordspråket “delad glädje är dubbel glädje” belyser, mår vi bra av att vara 

tillsammans. Studier som gjorts på detta stödjer argumentet att vi mår fysiskt och 

psykiskt bättre av att tillhöra ett sammanhang och vara fysiskt aktiva (Antonovsky 

1991, s. 38 ff; Pellmer et al. 2012, s. 198 f). Den optimala sysselsättningen bör således 

vara något som både utmanar fysiken samt uppfyller det sociala behovet. 

Även om kunskap kring fysisk aktivitet och dess inverkan på vår hälsa är väl känd 

krävs större samhälleliga satsningar. Det är viktigt att vi utvecklar befintliga 

hälsoinsatser och dessutom utökar arbetet med fysisk aktivitet som primär metod. 

Därför ämnar denna studie att undersöka om åtta veckors fysisk aktivitet, två gånger 

per vecka, i grupp påverkar den upplevda psykiska hälsan och det upplevda sociala 

nätverket hos seniorer (65+). 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Folkhälsomål 

Att vi blir äldre idag beror till stor del på minskad dödlighet i hjärt- kärlsjukdom. 

Detta tack vare bättre behandling samt minskad förekomst av riskfaktorerna rökning 

och högt blodtryck. (Norberg & Danielsson 2012) Att bli äldre innebär att kroppens 

funktioner successivt förändras. Förändringarna är högst individuella men påverkas 

bland annat av arv, sjukdom och livsstil. (Sletvold et al. 1997) 

 

För att ålderdomen ska vara av god kvalitet krävs ett övergripande nationellt arbete. 

Det är därför viktigt att samhället och vårdinstanser anpassas på ett sätt som 

tillgodoser den äldre befolkningens behov, detta genom ett promotivt hälsoarbete. År 

2003 stadgades elva nationella folkhälsomål i Sveriges riksdag. Huvudsyftet var att 

"skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. (Folkhälsomyndigheten 2016b) Här betonas de hälsofrämjande och 

förebyggande aspekterna samt det individuella behovet av valfrihet och integritet. 

Målen tydliggör att folkhälsoinsatser bör prioriteras hos den del av befolkningen som 

är mest utsatta för ohälsa. (Socialdepartementet 2002) 

 

Av de elva nationella folkhälsomålen finns fyra mål som är starkt kopplade till fysisk, 

psykisk och social hälsa. I folkhälsomål ett och två lyfts betydelsen av att känna 

delaktighet och inflytande i samhället. Här framhävs att prioriteringar bör läggas på 

socialt utsatta personer samt äldres möjlighet till delaktighet. Målområde två 

innefattar ekonomisk och social trygghet vilket anses som grundläggande 

förutsättningar för god folkhälsa. 

 

I målområde sex betonas relevansen av ett preventivt hälso- och sjukvårdsarbete. 

Detta går hand i hand med målområde nio som beskriver betydelsen av fysisk 

aktivitet i arbetet för att uppnå bättre folkhälsa på sikt. (Socialdepartementet 2002) 

Detta genom att till exempel öka den fysiska aktiviteten hos vuxna i samhället enligt 

de rådande nationella rekommendationerna, 150 minuter per vecka på minst måttlig 

intensitet (Frändin & Helbostad 2017). Ytterligare aspekt som uppmärksammas är att 

fysisk aktivitet bör anpassas och möjliggöras för alla, oavsett ålder, funktion och 
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hälsostatus. Genom att öka insatser som inspirerar till en aktiv fritid samt möjliggör 

fysisk aktivitet i anslutning till arbetet kan detta uppnås. (Socialdepartementet 2002)	  

1.2.2 Fysisk aktivitet och långvarigt stillasittande 

Fysisk aktivitet innefattar “all kroppsrörelse som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (Caspersen, Powell & Christenson 1985, s. 126). Stillasittande är 

utebliven muskelkontraktion vilket inte resulterar i ökad energiförbrukning. Detta är 

dock inte synonymt med fysisk inaktivitet. Forskning visar att de metabola och 

systematiska konsekvenser som sker vid fysisk inaktivitet och långvarigt stillasittande 

inte är detsamma. Eftersom det är möjligt att tillbringa större delen av vaken tid 

stillasittande men utöva fysisk aktivitet vid ett enskilt tillfälle under dagen bekräftas 

behovet av två skilda begrepp. (Ekblom-Bak 2013, s. 10 f.)  

1.2.3 Upplevd hälsa: fysisk, psykisk och social 

	  
En upplevd känsla är subjektiv, högst individuell och därför problematisk att definiera. 

När hälsa diskuteras innefattas flera aspekter såsom fysisk, psykisk och social hälsa. 

Den mest förekommande definitionen av hälsa härstammar från WHO (2014-12-31) 

och lyder: "Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not 

merely the absence of illness or infirmity." 

 

Fysisk hälsa kan förklaras som avsaknad av sjukdom. Detta kan dock vara 

missvisande då en individ kan leva med sjukdom utan att uppleva sin hälsa som dålig. 

Idag finns mycket forskning som visar på fysiska hälsovinster i samband med fysisk 

aktivitet. Detta samband syns tydligt gällande metabola och kardiovaskulära 

sjukdomar. (Statens folkhälsoinstitut 2006, s. 19.)  

 

En förenklad definition på psykisk hälsa kan lyda: “att må bra”. Motsatsen skulle 

således vara: “att inte må bra”, psykisk ohälsa är dock mer komplex än så. (Winroth 

& Rydqvist 2008, s. 67 f.) Psykisk ohälsa kan ta en rad olika uttryck och innefattar 

stor spridning i upplevelse och sjukdomstillstånd. Det perspektiv på psykisk ohälsa 

som främst berör denna studie är “egentlig depression” vilket är det vanligaste 

psykiska ohälsotillståndet i Sverige idag. Egentlig depression karaktäriseras och 
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förklaras oftast med känslor av oro, ångest och nedstämdhet och kan delas in i tre 

nivåer: lätt, måttlig och svår. Detta är en skala med diffusa gränser där individens 

mående samt symptom kan variera kraftigt. Vid lätt depression klarar en individ av att 

genomföra vardagens sysslor med viss ansträngning medan tillståndet vid en svår 

depression är så pass allvarligt att även de mest grundläggande behoven såsom att äta 

och dricka är problematiska. (Vårdguiden 2016-08-30) 

 

Social hälsa är starkt relaterad till känsla av sammanhang (KASAM). KASAM 

innefattar begreppen: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet och Antonovsky 

(1991, s. 38 f.) menar att dessa tre är relaterade till hur vi uppfattar vår hälsa. Att vara 

i ett sammanhang och grupp är också ett forum för socialt utbyte vilket verkar som 

buffert för god hälsa (Winroth & Rydqvist 2008, s. 77).  

I folkhälsomålen betonas att stora resurser bör läggas på att förbättra folkhälsan hos 

de som är mest utsatta för ohälsa. Ohälsa tycks främst förekomma bland 

ensamstående föräldrar, bidragstagande samt lågutbildade. (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2012, s. 191.) En faktor som buffrar för god hälsa är utbildning, i Sverige 

beräknas 26 % av befolkningen vara högutbildade (SCB 2016). För att visa på 

socioekonomiska variationer i samhället följer medelinkomsten från två slumpmässigt 

utvalda områden i Stockholm där skillnaderna i inkomst antogs vara stora. År 2014 

var medelinkomsten 410 900 kronor för boende i stadsdelen Östermalm i Stockholm 

jämfört med 205 650 kronor för boende i Stockholmsförorten Akalla. Liknande trend 

sågs även i ohälsotalet (antal sjukdagar per person och år i befolkningen) i de olika 

stadsdelarna. På Östermalm var ohälsotalet år 2015 totalt 11,7 motsvarande 19,2 i 

hela Stockholm. I Akalla var ohälsotalet betydligt högre, hela 34,4. (Stockholms stad 

2016-12-31) Socioekonomisk status i relation till hälsa kan även påverkas av uppväxt, 

bakgrund, ålder och kön (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 191).  

1.2.4 Hälsoprojektet 

På GIH i Stockholm genomförs varje år sedan 2005 ”Hälsoprojektet”. Projektet är ett 

samarbete mellan GIH och kommuner i Stockholms län (Solna, Lidingö och 

Stockholm stad) där hälsopedagogstudenter leder fysisk aktivitet för seniorer som 

frivilligt anmält intresse. Seniorer i denna studie innefattar individer över 65 år. 
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Hälsoprojektet pågår två gånger i veckan under åtta veckor och inleds respektive 

avslutas med fysiska tester samt en hälsoenkät. (Andersson 2015) Under projektet är 

den fysiska hälsan och resultaten kring denna central. I denna studie kommer 

påverkan på den upplevda psykiska och sociala hälsan beaktas i relation till kön, 

utbildningsnivå, ansedd månadsinkomst samt upplevd fysisk hälsa vid start.  

1.3 Forskningsläget 

Fysisk aktivitet bidrar till många hälsovinster utan att ge några egentliga negativa 

biverkningar (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 8). Forskning visar även att även 

långvarigt stillasittande är en stor riskfaktor i dagens samhälle. Trots denna vetskap 

rapporterar världshälsoorganisationen (WHO) att 60-85 % av världens befolkning har 

en stillasittande livsstil. Detta gör stillasittande till en av de största globala 

folkhälsosjukdomarna i vår tid. (WHO 2002-04-04) 

En fysisk inaktiv livsstil tycks också påverka den upplevda hälsan negativt. Fysisk 

inaktivitet i kombination med depression tycks öka risken för försämrad livskvalitet 

och andra sjukdomar hos individer över 60 år. Detta visas i en metaanalys där 18 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) som undersökt fysisk aktivitet och dess 

lindring av depression inkluderats. Val av fysisk aktivitet varierade mellan studierna 

och för att inkluderas i metaanalysen skulle depression definierats av ett 

standardiserat test eller enligt klinisk definition. (Heinzel et al. 2015) 

1.3.1 Fysisk aktivitet, långvarigt stillasittande och hälsa 

Att frånvaro av fysisk aktivitet har negativ inverkan på vår hälsa är allmänt känt. 

Forskning kring fysisk aktivitet visar även att långvarigt stillasittande är en separat 

aspekt att beakta. (Ekblom-Bak 2013, s. 10 f.) Med ambition att kartlägga svenska 

befolkningens hälsostatus samt identifiera riskgrupper för ohälsa påbörjades 

genomförandet av LIV 90-studien som följdes upp av LIV 2000. (Ekblom-Bak et al. 

2011) Syftet med LIV-studierna var att undersöka hur individer upplevde sin fysiska 

hälsa samt samla in data kring levnadsvanor, fysisk aktivitet och fysisk 

prestationsförmåga. Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 20-65 år varav 18 % var 

mellan 50-65 år. Resultaten från LIV 2000 visade att en stillasittande livsstil är en 

ledande riskfaktor gällande hjärt-kärlsjukdom i Sverige, femte i ordningen för kvinnor 
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respektive sjätte för män. De individer som är fysiskt inaktiva har mest att vinna 

genom att börja aktivera sig och det råder ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet 

och positiva hälsoeffekter (Folkhälsomyndigheten 2016a). 

I en rapport med syfte att kartlägga äldre vuxnas (65+) motionsvanor och upplevelser 

av motion sammanställdes data från subjektiva och objektiva mätningar i Sverige. 

Deltagarna fick besvara enkäter samt bära accelerometrar. Enkätresultaten visade att 

2/3 av Sveriges befolkning mellan 65-74 år uppgav att de ägnade sig åt någon form av 

regelbunden motion. Resultaten från accelerometer-mätningarna visade dock att 

endast hälften uppnår de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet som är 

150 minuters fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka. Det vill säga 30 minuter, 

5 gånger i veckan. (Benka Wallén et al. 2014, s. 22)  

Tydliga hälsofördelar av fysisk aktivitet visades i en litteraturöversikt baserad på 53 

studier med 2051 seniorer över 70 år. (Bouaziz et al. 2017) De 53 utvalda studierna 

delades in i fem kategorier beroende på deras huvudsakliga syfte kopplat till fysisk 

aktivitet. En av studierna från litteraturöversikten undersökte vilken påverkan 92 

minuter fysisk aktivitet per vecka på måttlig intensitet (alternativt 15 minuter per dag) 

hade på hälsan. I studien undersöktes frekvens och duration av fysisk aktivitet i 

relation till livslängd och dödlighet hos 416 175 taiwanesiska individer. (Wen et al. 

2011) Studien var av prospektiv karaktär och pågick mellan 1996 och 2008. 

Resultatet visar att de individer som var fysiskt aktiva 92 minuter per vecka 

(alternativt 15 minuter per dag) på måttlig intensitet hade 14 procent lägre risk för 

mortalitet oavsett orsak. Dessa förväntades dessutom leva tre år längre än de som var 

inaktiva. (Ibid.) 

Ytterligare en studie från ovan nämnd litteraturstudie undersökte hur 10 veckors 

ledarledd fysisk aktivitet påverkar blodtrycket hos stillasittande äldre. I denna RCT-

studie blev deltagarna indelade i tre grupper med olika intensitetsnivå. En grupp 

tilldelades fysisk aktivitet på måttlig intensitetsnivå, en andra grupp tilldelades fysisk 

aktivitet på hög intensitetsnivå och en tredje grupp blev inte tilldelad någon form av 

fysisk aktivitet. Den grupp som deltog i den högintensiva fysiska aktiviteten visade en 

signifikant minskning av det systoliska blodtrycket (-7 mmHg) och det diastoliska 

blodtrycket (-9 mmHg). Hos den grupp som tilldelades fysisk aktivitet på måttlig 
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intensitetsnivå sågs signifikant minskning av blodtrycket på det diastoliska men inte 

på det systoliska blodtrycket. (Huang et al. 2006) 

Samtliga resultat från litteraturöversikten (Bouaziz et al. 2017) visade signifikant 

förbättring med fysisk aktivitet och framhöll vikten av att alla, främst seniorer, bör 

uppmuntras till fysisk aktivitet. 

1.3.2 Fysisk aktivitet, upplevd fysisk och psykisk hälsa 

Fysisk aktivitet tycks kunna påverka upplevd fysisk och psykisk hälsa. I LIV- 2000 

uppgav 37 % av kvinnorna och 40 % av männen i åldersgruppen 50-65 år sitt fysiska 

hälsotillstånd som bra eller mycket bra. Cirka 60 % av deltagarna i den åldersgruppen 

upplevde sitt psykiska hälsotillstånd som bra eller mycket bra. (Ekblom-Bak et al. 

2011)  

I USA undersöktes samband mellan fysisk aktivitet, identitet och tillfredsställelse med 

livet hos 84 medelaktiva seniorer. Deltagarna fick skatta om de själva identifierade sig 

vara en “aktiv person” samt skriva aktivitetsdagbok över en typisk vecka. Deltagarna 

fick även skatta sitt självförtroende, tillfredsställelse med livet samt sätta upp 

aktivitetsmål för kommande vecka. Resultaten visade att de seniorer som identifierade 

sig med att vara fysiskt aktiva rapporterade högre tillfredsställelse med livet. 

(Strachan et al. 2010)  

Fler aspekter som kan påverka den upplevda hälsan är socialt stöd och känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky 1991, s. 38). Pellmer (et al. 2012, s. 64 f.) 

benämner dessa aspekter som skyddsfaktorer för flera fysiska och psykiska 

sjukdomstillstånd. Detta visas även i resultat från studie gjord på seniorer (över 85 år) 

i Umeå där syftet var att beskriva sambanden mellan känsla av välbefinnande, fysisk 

funktion och olika sjukdomar bland äldre. Målet var att undersöka värdet av KASAM 

gällande depression och dödlighet. Resultaten visade tydligt samband mellan starkt 

KASAM och välbefinnande vid närvaro av fysisk aktivitet. Lundman (et al. 2010) 

menar att KASAM är särskilt viktigt vid hög ålder då de fysiska funktionerna 

försämras och åldersrelaterade sjukdomar påverkar de flesta individer negativt. 
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Att tillhörande av grupp och sammanhang är hälsofrämjande i samband med fysisk 

aktivitet ses även i resultat från en empirisk jämförelse av 44 studier. (Burke et al. 

2006) Syftet var att undersöka olika situationer vanligt förekommande vid fysisk 

aktivitet. Studier där individer deltagit i sluten grupp vid upprepade tillfällen, så 

kallad “äkta grupp” jämfördes mot grupper där deltagandet varierat från tillfälle till 

tillfälle (som en klassisk gruppträningsklass). Resultaten visade att deltagande i grupp, 

oavsett sluten eller inte, har större effekt än att träna hemma. Däremot visade 

resultaten att hemmaträning med kontakt eller uppföljning var överlägset bättre 

jämfört med hemmaträning utan kontakt eller uppföljning. 

En annan av studierna som inkluderats i jämförelsen av Burke (et al. 2006) 

undersökte hur en förstärkt känsla av grupptillhörighet påverkar fullföljandet av 

deltagande i en gruppträningsklass under fyra veckor (Spink & Carron 1993). 

Instruktörerna till interventionsgruppen arbetade aktivt med att skapa en positiv 

gruppkänsla genom att bland annat bilda lagnamn och trycka tröjor. Instruktörerna 

som ledde kontrollgruppen arbetade inte aktivt för en stärkt gruppsammanhållning. 

Resultatet från denna intervention visade att interventionsgruppen hade signifikant 

färre avhopp och sena ankomster än kontrollgruppen. 

Interaktion med andra människor och KASAM tycks alltså ha positiva effekter på den 

upplevda hälsan. Hur psykisk ohälsa eller sjukdom som demens och kognitiv 

försämring kan påverkas av fysisk aktivitet har undersökts i en studie från Kanada. 

Resultaten visar ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. 

Att delta i fysisk aktivitet var associerat med reducerad risk för kognitiv försämring, 

Alzheimers sjukdom och olika typer av demens. (Laurin et al. 2001) 

Liknande resultat visas av Rovio (et al. 2005). Denna finska studie undersökte 

psykisk ohälsa, demens och Alzheimers sjukdom. Här jämfördes prevalens av 

insjuknande hos individer med en fysisk aktiv fritid mot individer med en 

stillasittande fritid. De inkluderade individerna i studien var mellan 65-79 år och 

resultaten visade att de som utfört fysisk aktivitet minst två gånger per vecka hade 

lägre risk att drabbas av demens och Alzheimers sjukdom jämfört med de individer 

som var stillasittande. 
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1.3.3 Fysisk aktivitet, socioekonomi och hälsa 

Vår hälsa är komplex och forskning som lyfts fram har berört hälsa i relation till 

fysisk aktivitet, upplevelse, sammanhang och tillhörighet. Ytterligare aspekter med 

stor påverkan på hälsan är omgivningen och de omständigheter som råder i denna. 

Akuta sjukdomar kommer alltid ha hög prioritet inom vården men större investeringar 

bör läggas på de underliggande sociala bestämningsfaktorerna för fysisk och psykisk 

hälsa. Marmot (2005) menar dessutom att det är betydelsefullt att arbeta för att 

minska skillnader i hälsa och att sociala bestämningsfaktorer såsom socioekonomi 

spelar en central roll. Sociala bestämningsfaktorer kan påverka ett samhälle i rätt 

riktning i arbetet med att möta mänskliga behov i olika hälsoperspektiv. 

En bestämningsfaktor för hälsa är socioekonomi. Tidigare forskning gällande 

socioekonomi relaterat till hälsa har främst fokuserat på den arbetande generationen. 

Data från denna population visar samband mellan god hälsa och god socioekonomisk 

status (SES). En analys har gjorts hos den äldre brittiska befolkningen där syftet var 

att kritiskt granska publicerad data gällande SES hos denna population. Dessa resultat 

visar att äldre som rapporterat låg SES upplever ohälsa i större utsträckning och har 

kortare livslängd än de som rapporterat hög SES. Utbildningsnivå har visats vara den 

enskilt största påverkbara faktorn gällande SES och hög utbildning är således en 

faktor som verkar preventivt för god hälsa. (Rahman et al. 2016) 

En studie gjordes för att undersöka hur skillnader av upplevd känsla av kontroll kan 

leda till socioekonomisk jämlikhet i hälsa. (Whitehead et al. 2016) Utbudet av 

forskning som berörde vardagen utanför arbetet var begränsad därför var syftet med 

denna studie att undersöka hur vardagsmiljö och socioekonomiska skillnader 

påverkade hälsan på individ- och populationsnivå. Resultatet visade att individer med 

låg social status upplevde sämre fysisk och psykisk hälsa. Låg social status gav sämre 

känsla av kontroll gällande inkomst och påverkan av livet. Brist på kontroll visade 

kunna orsaka kronisk stress som i sin tur påverkar samhället negativt då individens 

mående präglar den sociala strukturen och miljön. Individuella upplevelser av 

bristande resurser, stöd och frånvaro av kontroll kan påverka en hel befolknings hälsa 

och välbefinnande. (ibid.) 
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Efter genomgång av befintligt forskningsläge visar resultaten att stor del av 

befolkningen behöver bli mer fysiskt aktiva (Benka Wallén et al. 2014, s. 22). Bortsett 

från de fysiologiska fördelarna vid fysisk aktivitet ses även kognitiva förbättringar 

samt riskreducering för demens och Alzheimers sjukdom vilket är aktuellt för denna 

målgrupp (Laurin et al. 2001). Fysisk aktivitet tycks även kunna påverka den 

upplevda fysiska och psykiska hälsan och dessutom visar studier att tillhörande av 

grupp och sammanhang är hälsofrämjande (Ekblom-Bak et al. 2011; Spink & Carron 

1993). Fysisk aktivitet är en kostnadseffektiv insats för folkhälsan och med denna 

utgångspunkt väcks tanken kring hur lång intervention som krävs för att uppnå dessa 

hälsoeffekter. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevd psykisk och social hälsa vid 

ledarledd fysisk aktivitet. Detta mynnar ut i två frågeställningar: 

• Påverkas den upplevda psykiska hälsan av åtta veckors ledarledd fysisk 

aktivitet i grupp? 

• Påverkas det upplevda sociala nätverket av åtta veckors ledarledd fysisk 

aktivitet i grupp? 

1.5 Hypotes 

I denna studie antas att den psykiska hälsan samt det upplevda sociala nätverket 

påverkas positivt hos seniorer som deltagit i åtta veckors fysisk aktivitet, två gånger i 

veckan, i grupp.  

2 Metod  

2.1 Metodval 

Detta är en kvantitativ studie där data statistiskt bearbetats utifrån insamlade enkäter. 

Metoden valdes då studien ämnar finna ytlig information hos en stor population, 



	  
15	  

närmare bestämt dess upplevda psykiska hälsa samt sociala nätverk i relation till 

fysisk aktivitet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85) 

2.2 Tillvägagångssätt 

Till studien användes insamlad data från GIH:s hälsoprojekt vårterminen 2016. 

Seniorer (65+) boende i Stockholms län anmäler sig frivilligt till projektet och erbjuds 

kostnadsfri, ledarledd fysisk aktivitet två gånger per vecka under åtta veckor. Den 

fysiska aktiviteten varierar beroende på studentgrupp som leder seniorerna samt 

tillgång av lokal och redskap på respektive anläggning. Exempel på aktiviteter som 

genomförs är gympa, cirkelträning, spinning, vattengympa och dans. Ingen 

standardisering finns kring intensitetsnivå eller dokumentation av närvaro. 

Hälsoprojektet innefattar tester och fysisk aktivitet i grupp som genomförs 

tillsammans med hälsopedagogstudenter, årskurs två, från GIH. Före och efter 

interventionen (åtta veckor) utför seniorerna standardiserade fysiska tester på GIH 

samt besvarar enkätfrågor gällande upplevd hälsa, fysisk aktivitetsnivå och 

levnadsvanor. Enkäten ämnar ge en bild av individernas psykiska, fysiska och sociala 

hälsa. Hälsoprojektets enkät är framtagen av GIH:s hälsotestgrupp. Efter genomfört 

projekt jämförs resultaten från för- och eftertest vilka sedan rapporteras av 

studenterna i både tal och skrift till allmänheten. (Andersson 2015)  

Enkätdata gällande deltagarnas hälsa våren 2016 var sammanställt i Excelfiler som 

erhölls av docent Eva Andersson, ansvarig för hälsoprojektet. Dessa innehöll 

information från förtest ett (F1), förtest två (F2) samt eftertest (E) vilket möjliggjort 

denna studie.  

2.3 Urval 

2.3.1 Population 

Alla seniorer boendes i Stockholm-, Solna- och Lidingö stad har årligen möjlighet att 

anmäla sig till hälsoprojektet. Information ges ut på webbplatser, i dagstidningar samt 

sprids via kontakter. Anmälan sker via mail eller telefon till 

respektive ansvarig hälsopedagog i kommun eller till ansvarig på GIH. En del 

individer är frekvent återkommande i projektet men nya deltagare tillkommer varje år 
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och dessa prioriteras. (Ekström 2015) Våren 2016 deltog 189 individer i projektet. 11 

individer saknade data från för- eller eftertest och exkluderades. Detta innebär att 178 

individer med fullständig data är inkluderade i denna studie, dock varierar 

svarsfrekvensen i de olika frågorna. 

2.3.2 Enkät 

Hälsoenkäten innefattar 68 stycken frågor uppdelade i kategorierna: bakgrund, 

upplevd hälsa, motion, fysisk aktivitet, kost, medicinsk status, framtid och övrig 

information. Dessa besvaras vid F1, F2 samt vid E. Ett urval av enkätfrågor gjordes 

för att finna de faktorer som eventuellt berör och påverkar den upplevda psykiska 

hälsan och det upplevda sociala nätverket. De frågor som valdes var: 

 

• Kön (Kvinna, man) 

• Vad är din högsta examen? (Grundskola, gymnasium, folkhögskola, 

universitet/högskolan, annat) 

• Hur anser du din månadsinkomst vara? (Låg, mellan, hög) 

• Hur upplever du din kroppsliga (fysiska) hälsa? (Mycket tillfredsställande, 

tillfredsställande, ganska tillfredsställande, ganska otillfredsställande, 

otillfredsställande, mycket otillfredsställande) 

• Hur upplever du din själsliga (psykiska) hälsa? (Mycket tillfredsställande, 

tillfredsställande, ganska tillfredsställande, ganska otillfredsställande, 

otillfredsställande, mycket otillfredsställande) 

• Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk? (Ja, ja ganska, nej) 

 

Se enkäten i sin helhet i bilaga 2. När urvalet av data och frågor från hälsoenkäten var 

fastställt påbörjades den statistiska analysen.  

2.4 Statistisk analys 

Resultaten från hälsoprojektet 2016 erhölls i form av nio Excelfiler. Dessa 

sammanställdes till en gemensam fil innehållande alla resultat från de fysiska testerna 

och enkätsvaren. Då F2 innehöll 57 bortfall, jämfört med 11 bortfall i F1 gjordes 

jämförelsen i studien mellan F1 och E vilket gav ett urval på 178 individer. Vid 
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frågan kring den upplevda psykiska hälsan saknades svar från 14 individer, dessa 

exkluderades från frågan vilket gav 164 svar. I frågan kring socialt nätverk saknades 

ett svar vilket gav en svarsfrekvens på 177 individer. Data bearbetades med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Testerna Wilcoxon och linjär regression användes för att 

undersöka eventuella signifikanta skillnader samt för att finna oberoende samband. 

Wilcoxon teckenrangtest används vid kvantitativ, icke-parametrisk data för att visa 

skillnad över tid hos samma individer (Ejlertsson 2012, s. 188). Linjär regression 

gjordes för att se fördelning oberoende av förklaringsvariabel. Detta test görs när det 

finns en önskan om att förutsäga värdet på en variabel genom att ha vetskap om en 

annan. (Ejlertsson 2012, s. 221 ff.) Variablerna som användes var: kön, 

utbildningsnivå, ansedd månadsinkomst samt upplevd fysisk hälsa vid start. Vid 

signifikans krävdes ett p-värde mindre än 0,05 vilket betyder att risken att resultatet 

beror på slumpen är mindre än 5 %. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Före hälsoprojektets start fick studenterna på GIH utbildning kring hälsotester, både 

subjektiva och objektiva. Detta innefattade föreläsningar, laborationer samt 

handledning inom testlära, reliabilitet och validitet. Detta stärker studiens validitet 

och minskar risk för interbedömarreliabilitet. Seniorerna fick även göra två förtester i 

syfte att stärka reliabiliteten i testresultaten. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122)  

GIH:s hälsoenkät som användes i denna studie är baserad och sammanställd efter ett 

flertal olika hälsoenkäter (t.ex. LIV 2000, IPAQ och Stockholms läns landsting) men 

än har inte validiteten granskats. Projektet har genomförts i över tio år och inga större 

skillnader har setts i resultaten mellan F1 och F2, vilket stärker reliabiliteten. 

Seniorernas omedvetna eller medvetna handlingar kan givetvis också ha betydelse för 

reliabiliteten. Faktorer utanför studiens relevans kan påverka den fysiska och psykiska 

dagsformen och således spegla agerande och motivation. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 124) 
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Under åttaveckorsperioden fanns ingen standardisering kring seniorernas närvaro. 

Detta påverkar studiens validitet och reliabilitet då seniorernas deltagande i den 

ledarledda fysiska aktiviteten är oviss och endast antagen. 

I urvalet samt hanteringen av data gjordes en uppskattning av relevanta 

förklaringsvariabler. Med detta finns risk för interbedömmarreliabilitet då utrymmet 

för individuella tolkningar är stort. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 130) 

2.6 Etiska aspekter 

Då data är hämtad från GIH:s hälsoprojekt 2016 följdes de för tidpunkten aktuella 

etiska aspekterna vid insamling och hantering av data. Etiska aspekter gällande 

konfidentialitet uppfylldes både skriftligt och muntligt. Dessa beaktades genom att 

följa informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet följdes genom att delge all betydelsefull information till 

deltagarna vid start av hälsoprojektet. Denna information kring tester och projektet 

delgavs i samband med krav på underskrift från deltagarna där de intygade sin 

hälsostatus och att deltagandet skedde på eget ansvar. Denna underskrift säkerställde 

att alla deltagare fick tillgång till samma information samt godkännande av 

förutsättningarna. Deltagarna hade enligt samtyckeskravet möjlighet att avbryta sin 

medverkan i hälsoprojektet utan skyldighet att tala om eventuell orsak. Personliga 

uppgifter behandlades enligt konfidentialitetskravet vilket innebar att obehöriga inte 

haft tillgång till materialet. All data behandlades med anonymitet och varje individ 

tilldelades ett id-nummer vid hantering. Detta gällde under hälsoprojektet men även i 

hanteringen av dess data i aktuell studie. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) 

3 Resultat 

I enkätfråga ett skattades upplevd psykisk hälsa på en ordinal skala med sex alternativ 

från ”mycket tillfredsställande till ”mycket otillfredsställande”. Data från 178 seniorer 

inkluderades i F1 och E med ett bortfall på 14 svar vid respektive tillfälle. 
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Figur 1. Enkätfråga 1 från avsnitt ”upplevd hälsa” med resultat från F1/E. 

Den upplevda psykiska hälsan var i medelvärde 4,8 ± 0,96 vid F1 och 5,01± 0,77 vid  

E. Ett Wilcoxon teckenrangtest visade att ledarledd fysisk aktivitet i grupp, två gånger 

per vecka påverkade den upplevda psykiska hälsan positivt med en signifikant 

skillnad (p = 0,001).  

 

Tabell 1. Skillnad i upplevd psykisk hälsa mellan F1 och E.  

 

 N Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

F1 164 4,80 0,96 1 6 

E 164 5,01 0,77 2 6 

 

  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

F1 

E 

	  

A
nt

al
 in

di
vi

de
r 



	  
20	  

I enkätfrågan som rörde det upplevda sociala nätverket svarade seniorerna följande: 

Tabell 2. Enkätfråga 5 från avsnitt ”upplevd hälsa” med resultat från F1/E. 

 

 N Ja (3) Ja, ganska (2) Nej (1) Bortfall 

Jag upplever att 

jag har ett bra 

socialt nätverk? 

178/178 106/112 69/59 2/6 1/1 

Även här användes Wilcoxon teckenrangtest vilket inte visade någon signifikant 

skillnad i upplevt socialt nätverket efter interventionen (p= 0,724). 

Nedan redovisas enkätfrågorna från F1 som undersökts förklaringsvariabler till 

resultatet. Dessa var: kön, utbildningsnivå, ansedd månadsinkomst samt upplevd 

fysisk hälsa vid start och resultaten kommer från bakgrunds- och 

framtidsinformationen i enkäten. 

Tabell 3. Enkätfrågor vars variabler kontrollerades för att finna oberoende samband. 

Se enkäten i sin helhet i bilaga 2. 

 

 N Kvinnor Män Bortfall 

Kön 178 127 51 0 

 

 N Grundskola Gymnasium Folkhögskola Universitet/ 

högskola 

Annan 

utbildning 

Bortfall 

Högsta 

examen 

178 11 36 6 108 3 14 
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Vid linjär regression visade resultatet att den enda faktorn som gav positiv förändring 

i upplevd psykisk hälsa var upplevd fysisk hälsa vid start (p=0,001). Detta oberoende 

av kön, utbildningsnivå samt ansedd månadsinkomst.  

Tabell 4. Enkätfråga 1 från avsnitt ”upplevd hälsa” med resultat från F1/E. 

 

	    

 N Låg Mellan Hög Bortfall 

Hur anser du din 

månadsinkomst vara? 

178 52 101 17 8 

 N 
Mycket 

tillfredsställande 

(6) 

Tillfredsställande 

(5) 

Ganska 

tillfredsställande (4) 

Ganska 

otillfredsställande 

(3) 

Otillfredsställande 

(2) 

Mycket 

otillfredsställande 

(1) 

Bortfall 

Hur 

upplever 

du din 

kroppsliga 

(fysiska) 

hälsa? 

 

178 

 

13 

 

70 

 

65 

 

18 

 

8 

 

2 

 

2 
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4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevd psykisk och social hälsa vid 

ledarledd fysisk aktivitet. 

4.1 Påverkas den upplevda psykiska hälsan av åtta veckors 
ledarledd fysisk aktivitet i grupp? 

Studiens hypotes var att den upplevda psykiska hälsan påverkas positivt hos seniorer 

som deltagit i åtta veckors ledarledd fysisk aktivitet, två gånger i veckan i grupp. 

Denna studie bekräftar detta då resultaten visade signifikant förbättrad upplevd 

psykisk hälsa hos seniorerna. Även tidigare forskning visar att fysiskt aktiva seniorer 

rapporterar högre tillfredsställelse med livet (Strachan et al. 2010).  

Forskning som presenterats visade att utbildningsnivå hade stor påverkan gällande 

socioekonomisk status (SES) som verkar preventivt för god hälsa. (Rahman et al. 

2016) Över 60 % (108 av 178) av deltagarna i studien uppgav sig vara högutbildade 

vilket innebär minst tre års eftergymnasial utbildning. Detta är betydligt högre än den 

totala andelen i Sveriges befolkning där 26 % beräknas vara högutbildade (SCB 2016). 

Denna statistik styrker argument kring eventuella samband mellan hälsa och inkomst 

samt att socioekonomisk status i relation till hälsa även kan påverkas av uppväxt, 

bakgrund, ålder och kön (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 191) Vid linjär 

regression visade resultat från denna studie att ju högre upplevd fysisk hälsa vid start 

desto större positiv förändring i upplevd psykisk hälsa. Detta oberoende av kön, ålder, 

utbildning samt ansedd månadsinkomst. Att uppleva känsla av sammanhang 

(KASAM) tycks vara en skyddsfaktor gällande flertalet fysiska och psykiska 

sjukdomstillstånd (Antonovsky 1991, s. 38; Pellmer et al. 2012, s. 64 f.) Detta 

stämmer överens med resultat från denna studie och är en viktig aspekt att beakta i 

arbetet med arenor för fysisk aktivitet. Ett skapande av fler mötesplatser där den 

fysiska och psykiska hälsan prioriteras och möjliggörs i alla samhällsklasser krävs för 

en mer hälsosam ålderdom hos befolkningen. 
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4.2 Påverkas det upplevda sociala nätverket av åtta veckors 
ledarledd fysisk aktivitet i grupp? 

Tidigare forskning visar tydligt samband mellan stark upplevd känsla av sammanhang 

(KASAM) och välbefinnande vid fysisk aktivitet (Lundman et al. 2010.) Resultatet i 

den här studien gällande det upplevda sociala nätverket visade dock ingen signifikant 

skillnad av interventionen. Hypotesen kring det upplevda sociala nätverket förkastas. 

Ohälsa tycks vara vanligare bland bidragstagande, lågutbildade samt hos 

ensamstående föräldrar och i folkhälsomålen betonas att dessa grupper bör prioriteras 

(Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 191.) Hälsoprojektet bedrevs i kommuner 

som troligtvis inte är socioekonomiskt representativa för Sveriges befolkning gällande 

inkomst och ohälsotal. De seniorer som deltog i hälsoprojektet tillhör inte denna 

riskgrupp då 60 % (108 av 178) uppgav sig vara högutbildade och 66 % (118 av 178) 

ansåg sig ha en medel eller hög inkomst, två faktorer som buffrar för god hälsa. Detta 

förklarar nödvändigtvis inte seniorernas upplevda sociala nätverk och resultaten kring 

detta. Det kan spekuleras i huruvida dessa individer redan har ett rikt socialt nätverk 

eller inte. Många av seniorerna har deltagit i hälsoprojektet återkommande gånger och 

säkerligen fått utökat kontaktnät och känsla av sammanhang genom åren. Ytterligare 

en faktor kan vara att de seniorer som deltar i hälsoprojektet inte är utsatta för ohälsa i 

hög grad och därför inte upplever stor förbättring av åtta veckors ledarledd fysisk 

aktivitet i grupp. Hade projektet sträckt sig över fler samhällsklasser hade resultaten 

kanske varierat. 

4.3 Kritisk värdering av metoden  

Deltagandet i hälsoprojektet var frivilligt vilket innebar ett bekvämlighetsurval 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). Individer som själva valt att anmäla sig 

representerar troligtvis inte populationen i stort vilket bidrar till svårigheter att uttala 

sig om denna. Denna typ av urval kan således påverka den externa validiteten. 

Positiva effekter av bekvämlighetsurval är att deltagarna är motiverade och därmed 

har god ambition att fullfölja studien i hög utsträckning. Detta var tydligt då endast 11 

av 189 individer saknade fullständig data och exkluderades från studien. Däremot 

saknades information gällande närvaro under dessa åtta veckor vilket kan ha påverkat 
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resultatet. Alla enkätfrågor som ansågs kunna förklara utfallet i upplevd psykisk hälsa 

och upplevt socialt nätverk inkluderades. Detta för att stärka validitet och reliabilitet. 

Resultaten från de fysiska testerna och hälsoenkäten från hälsoprojektet 

sammanställdes av studenter. Detta innebär att 39 studenter bidrog med insamlandet 

och sammanställandet av data vårterminen 2016. Bristande standardisering i vissa 

moment innebär, trots utbildning i utförandet av de olika testerna, en stor risk för bias 

vilket kan påverka resultatets reliabilitet negativt. Studiens resultat kan också variera 

beroende på om en senior fyllt i enkäten ensam eller med stöd av student. Vid närvaro 

av student möjliggörs chans att rådfråga vid oklarheter vilket kan påverka resultatet, 

en så kallad undersökningsledareffekt (ibid, s. 142). Någon standardisering för detta 

fanns inte under hälsoprojektet 2016. 

Då svarsfrekvensen var högre vid F1 jämfört med F2 togs beslutet att jämföra F1 och 

E. Att F1 och F2 genomfördes med kort mellanrum kan eventuellt förklara bortfallen 

vid F2. Kanske saknades information kring syftet med att fylla i två likadana enkäter 

med kort mellanrum. Huruvida valet att använda F1 är negativt för validiteten eller 

inte är svårt att dra slutsatser kring, kanske var seniorerna var mer intresserade av att 

fylla i enkäten vid F1. Dock skulle validiteten stärkts om F2 varit fullständigt och 

således använts som underlag till denna studie eftersom upprepbarhet stärker validitet 

och reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). 

Givetvis är representativitet en viktig faktor att beakta gällande resultatet i denna 

studie. De kommuner där hälsoprojektet bedrevs är inte socioekonomiskt 

representativa för Sveriges befolkning eftersom skillnaden i både inkomst och 

ohälsotal skiljer sig från resten av samhället. Detta talar för att hälsoprojektet inte når 

de som har störst risk för ohälsa och därmed störst behov av fysisk aktivitet. 

4.4 Slutsats 

Denna studie stödjer tidigare forskning som visat att seniorer mår bättre av fysisk 

aktivitet. Efter endast åtta veckors intervention sågs här signifikant skillnad i upplevd 

psykisk hälsa oberoende av kön, ålder, utbildning samt ansedd månadsinkomst. 

Fysisk aktivitet är således en kostnadseffektiv lösning som bör användas i hela 

samhället. En hälsopedagogs expertisområde är fysisk aktivitet och vi anser att den 
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optimala sysselsättningen för seniorer är en aktivitet som både utmanar fysiken samt 

uppfyller det sociala behovet. 

4.5 Framtida forskning 

Då aktuell studie främst nådde seniorer med liknande socioekonomisk status hade det 

varit intressant att se resultaten från seniorer med annan socioekonomi. Regeringen 

belyser vikten av jämlik hälsa i de nationella folkhälsomålen och därför föreslås 

framtida studier fokusera på hur seniorer i hela samhället ska nås. 

(Socialdepartementet 2002) 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

	  
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka hur den 
upplevda psykiska hälsan och sociala nätverket hos seniorer påverkas av åtta veckors 
ledarledd fysisk aktivitet i grupp.  
 
Påverkas den upplevda psykiska hälsan av åtta veckors ledarledd fysisk aktivitet i 
grupp? 
Påverkas det upplevda sociala nätverket av åtta veckors ledarledd fysisk aktivitet i 
grupp? 
	  
Vilka sökord har du använt?	  
“SES and mental health in older adults”, “physical activity HRQoL”, 
“physical activity in group”,”physical activity older adults in group”, “physical 
activity loneliness”, “physical activity elderly”, “social”, ”cognitive”, 
”identity”, ”physical activity identity”, ”older adults” “socioeconomic status” 
“health” “Fysisk aktivitet statistik”, ”Sjukdomar när vi blir äldre statistik”, “LIV-
studie” “Physical fitness elderly”,”socioeconomic status”,”health”, ”physical 
activity older adults in group”,     
 

•  
 
 
	  
Var har du sökt? 
Google Scholar, PubMed, Discovery, SportDiscus 
	  

Sökningar som gav relevant resultat 
 
PubMed: Health* training* older* adults*  
Google Scholar: Group* individual* intervention* physical activity*  
Discovey: Correlates of Socioeconomic* health* older people*  
Discovery: exercise* depression* older adults* 
 	  

	  
Kommentarer 
Många artiklar har hittats via ”related articles” i databaserna.  
I samtliga sökningar har ”peer reviewed” valts för att eftersträva god kvalitet och 
begränsa urvalet av studier.	  	  
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Bilaga 2 – Enkät 

 

 
 

Hälsotest

Detta frågeformulär behandlar hälsa. Svaren på frågorna ger en bild av ditt välbe nnande och din hälsa 
både kroppsligt och själsligt. Frågorna besvaras via kryssrutor och i vissa fall ges även möjlighet till egna 
kommentarer. 

Sist i formuläret nner du fysiska tester och information angående dessa. Testvärderna fylls i av en särskild 
testledare i anslutning till utvalda fysiska mätningar. För att få så rättvisande testvärden som möjligt är det 
emellertid viktigt att du tar del av den information som ges innan du kommer till ”fystestet”.

I många sammanhang ska informationen från detta formulär vara kon dentiellt. I dessa fall ska du inte
fylla i de uppgifter i bakgrundsdelen som är markerade med en stjärna (*). Din testledare ger dig informa-
tion om vilka omständigheter som gäller för dig. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Svaren på frågorna i frågeformuläret och de fysiska testvärderna utgör en bra grund för att utveckla och 
stärka hälsa och välbe nnande. Informationen från detta formulär ska alltid  följas av ett personligt samtal 
angående hälsa och utveckling mellan dig och särskilt utsedd person.

För att stärka underlaget för att bedöma hälsa och utveckling nu och i framtiden är avsikten att informa-
tionen i detta formulär ska användas för sammanställningar av olika slag. I dessa sammanhang kan aldrig
den enskilde personen identi eras.

GIH-hälsotestet bearbetas och utprövas fortlöpande i utbildningen samt i forsknings- och utvecklingsarbetet
vid GIH.

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm och GIH hälsotestgrupp ©
Första versionen, 2006, senaste version 151128

GIH:s hälsotestgrupp har sedan 2006 bestått av Andersson E., Broman G., Börjesson M., Egholt P.,   
Ekblom Bak E., Ekblom Ö., Fredriksson M., Hultgren S., Kallings L., Kierkegaard S., Lindberg T., Nilsson J.,     
Oddsson K., Ovendal A., Rönquist G., Strand L., Söderlund K., Thedin Jakobsson B., Wahlgren L., Wedman I. 
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Bakgrund

*Namn: Datum:

*Adress:

*Telefon:

*E-post:

Härmed samtycker jag till att mina uppgifter från enkät och tester får användas anonymt för sammanställning:

Datum: Underskrift:

Ålder: år

Kön: Man Kvinna

Civilstånd:  Gift/sambo Särbo Singel

Antal hemmaboende barn:

Längd: cm

Vikt:  kg

Sätt ett kryss för de terminer du eventuellt tidigare varit med i GIH:s hälsoprojekt:

ht05___  vt06___   ht06___  vt07___  vt08 ___   vt09 ___ vt10 ___  vt11 ___ vt12___ vt13___ vt14___ vt15

Sätt även kryss om du varit med i den fria träningen på GIH vt15 i:

styrketräning (ons) ___

motionsgymnastik (ons)___

vattengymnastik (mån)___
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Upplevd hälsa

1. Hur upplever du din…  (Efter ”Livstillfredsställelse”)

Mycket 
tillfredsställande

  Tillfredsställande Ganska 
tillfredsställande

Ganska 
otillfredsställande

Otillfredsställande Mycket 
otillfredsställande

...kroppsliga (fysiska) hälsa?

...själsliga (psykiska) hälsa?

2. Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv (eller motsvarande så som student, arbetssökande eller pensionär)…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan Aldrig

...hopp och/eller optimism?

...glädje och/eller lycka?

...lugn, harmoni och/eller balans?

...egen kontroll över din arbetssituation (eller motsvarande)? 

...meningsfullhet?

3. Hur ofta upplever du i ditt privatliv (under den fria tiden)…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan !"#$%
&...hopp och/eller optimism?

...glädje och/eller lycka?

...lugn, harmoni och/eller balans?

...egen kontroll över din vardag? 

...meningsfullhet?

4. Hur ofta upplever du…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan Aldrig

...att du vaknar utvilad?

...en god nattsömn?

...att du tar dig tid att koppla av?

...att du tar dig tid att re ektera?* 

*Tid då du medvetet re ekterar över ditt liv, din situation eller liknande.

5. Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk? Ja  Ja, ganska Nej

6. Tar du dig tid att läsa böcker, lyssna på musik och/eller 
gå på bio, teater, konserter, utställningar eller liknande?  Ja Ja, ibland Nej

Motionsfrågor 
1. Hur många minuter per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv med minst måttlig intensitet (rask promenad eller motsvarande, sätt ett kryss)? 
  

 upp till 240 min eller mer (4 tim)      upp till 210 min (3,5 tim)       upp till 180 min (3,0 tim)       upp till 150 min (2,5 tim)       
 upp till 120 min (2 tim)                   upp till 90 min (1,5 tim)         upp till 60 min (1 tim)             upp till 30 min (0,5 tim) 

  
2. Hur många minuter per vecka är du sammanlagt fysiskt aktiv på en högre intenstitet (t.ex. joggning/löpning eller motsvarande då du är  
    påtagligt andfådd)                                                                                                    (obs inkluderar inte styrketräning - se nästa fråga)? 
  

 över 180 min (över 3 tim)          upp till 180 min (3 tim)               upp till 120 min (2 tim)       upp till 100 min (1 tim 40 min)  
 upp till 75 min (1 tim 15 min)    upp till 60 min (1 tim)                 upp till 40 min                     upp till 20 min       0 min  

  
3. Hur många minuter per vecka styrketränar du sammanlagt? 
  

 över 150 min (över 2,5 tim)    upp till 150 min (2,5 tim)          upp till 120 min (2 tim)             upp till 90 min (1,5 tim) 
 upp till 60 min (1 tim)            upp till 30 min (0,5 tim)           !0 min  
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Fysisk aktivitet

1. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person? (Efter ”Skolprojektet”)

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 era gånger i veckan

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland

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

Jag rör mig ganska lite

2. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt tid?  (Efter ”Skolprojektet”)

    (minst snabb promenadtakt)

6–7 dagar/vecka 5 dagar/vecka 4 dagar/vecka 2-3 dagar/vecka 0 dag/vecka 

3. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 60 minuter sammanlagt tid?  (Efter ”Skolprojektet”)

    (minst snabb promenadtakt)

6–7 dagar/vecka 5 dagar/vecka 4 dagar/vecka 2-3 dagar/vecka 1 dag/vecka 

4.  Tillfredställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig?  (Efter ”VHU”)

Helt och hållet Delvis Ganska dåligt Inte alls

5. Har du under de senaste sex månaderna förändrat dina motionsvanor?  (Efter ”VHU”)

Ökat mycket Ökat något Som tidigare Minskat något Minskat mycket

6. Ange dina vanligaste fysiska aktiviteter (högst tre):

7. Hur kroppsligt ansträngande är ditt dagliga arbete (eller motsvarande)? (Efter ”LIV 2000”)

Mycket ansträngande (tungt kroppsarbete)

Ansträngande (går mycket och lyfter dessutom ganska mycket)

Ganska ansträngande (går ganska mycket)

Ej ansträngande (övervägande stillasittande arbete)

8. Hur lång sammanlagd tid färdas du dagligen mellan platser till fots (promenad)  (Efter ”IPAQ” och ”HPB”)

och/eller på cykel?

Över 60 min   Mellan 31-60 min Mellan 10-30 min Mindre än 10 min 

9. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid?  (Efter ”IPAQ”) 

    (Både arbetstid eller motsvarande, och fritid. Räkna även med om du färdas stillasittande mellan platser.)

1 dag/vecka 

0 dag/vecka 

        0 -2 timmar    3 -4 timmar             5 -7 timmar          8-9 timmar  10-11 timmar  12-13 timmar              14 timmar eller mer  
 

10. Hur stor del av en normal dag sitter du?      
  
     nästan aldrig         cirka en fjärdedel av tiden                 cirka halva tiden              cirka tre fjärdedelar av tiden                 nästan hela tiden  
 

11. Hur mycket tid i genomsnitt spenderar du sittande under en veckodag baserat på de senaste 7 dagarna:   _____ timmar  ___ minuter 
 

12. Vad tror du att du klarar av (Sätt endast ett kryss)?                                          (Efter ”liv 2000”)  
  
      Jag orkar löpa 2 km i högt tempo utan att vila (7)                                                                           Jag orkar löpa i skaplig fart utan att vila (6)   
      Jag orkar löpa 2 km i skaplig fart om jag får vila ett par gånger (5)                                                           Jag orkar jogga 2 km utan att vila (4)     
      Jag orkar jogga 2 km om jag får vila ett par gånger (3)          Jag orkar gå 2 km utan att vila (2)             Jag orkar inte gå 2 km utan att stanna (1) 
 

      14-16 tim        10-13 tim        7-9 tim       5-6 tim        3-4 tim        1-2 tim       0 tim

13. Hur många timmar en typisk dag uppskattar du att du rör på dig i lätt intensitet, dvs total tid för alla vanliga dagliga rörelser 

(men ej tid då du blir något andfådd eller svettig)?                                                  
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Kost      

1. Äter du vanligtvis följande måltider under en normal vecka, måndag-fredag? (Efter ”Östgötens hälsa och miljö”)

Frukost? Ja  Nej

Lunch? Ja  Nej

Middag/kvällsmål? Ja  Nej

2.  Äter du vanligtvis fettsnålt (väljer magra mejerivaror och undviker feta charkuterier, (Efter”Spinalis Hälsonavigator”) 

stekt mat och fet snabbmat)?

Ja Ja, oftast Ja, ibland Nej

3.  Hur ofta äter du…

3 ggr/dag eller 
mer

1-2 ggr/dag 4-6 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Mindre än  
1 g/vecka

...frukt och/eller bär?

...grönsaker och/eller rotfrukter?

... berrik gröt, müsli, grovt bröd eller liknande?

4.  Hur ofta äter och/eller dricker du… (Efter ”Stockholms läns landsting”)

Aldrig 1-3 ggr/månad 
eller mindre

1-2 ggr/vecka 3-6 ggr/vecka 1-2 ggr/dag eller 
mer

...chips, jordnötter eller liknande?

...choklad och/eller godis?

...kaffebröd?

...glass?

...läsk och/eller saft? 

5.  Hur ofta dricker du…

Aldrig 1-2 ggr/vecka eller 
mer sällan

3-6 ggr/vecka 1-3 ggr/dag 4 ggr/dag eller mer

...kaffe?

...te?

6.  Hur ofta dricker du…

Aldrig 1-3 ggr/mån eller 
mer sällan

1-2 ggr/vecka 3-6 ggr/vecka 7 ggr/vecka  
eller mer

...lättöl och/eller folköl?

...starköl och/eller vin?

...starkvin och/eller sprit?

7.  När du dricker alkohol hur många glas * dricker du då vanligtvis?  (Efter ”Östgötens hälsa och miljö”)

*Med ett glas menas: 45 cl folköl/33 cl starköl/1 glas vin/1 litet glas starkvin/4 cl sprit 

Dricker ej alkohol 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller er glas 

8.  Röker du? Nej  Ja, men sällan Ja 

Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:

9.  Snusar du? Nej Ja, men sällan Ja 

Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:
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Medicinsk status

Förekommer det eller har det hos dig förekommit följande sjukdomar eller besvär?

1.  Ofta förekommande förkylningar, ont i halsen, 

hals uss och/eller halsmandelin ammation? Nej Ja Vet ej

2.  Astma och/eller allergiska besvär? Nej Ja Vet ej 

3.  Diabetes? Nej Ja Vet ej 

4.  Lungsjukdom? Nej Ja Vet ej 

5.  Hjärt- och / eller kärlsjukdom? Nej Ja Vet ej 

6.  Högt blodtryck? Nej Ja Vet ej 

7.  Höga blodfetter? Nej Ja Vet ej 

10.  Led- och/eller muskelsjukdom? Nej Ja Vet ej

11.  Ofta förekommande besvär i rygg, axlar, nacke?

Nej Ja Vet ej13. Annan sjukdom och/eller besvär?

14. Intar du idag mediciner som ordinerats för långtidsbruk?

16. Har du under de tre senaste åren legat på sjukhus?  Nej Ja

Om ja, varför?

17. Har du under de senaste tre åren genomgått någon operation?  Nej Ja

Om ja, för vad?

18. Har du under det senaste året besökt läkare?  Nej Ja

Om ja varför?

Egna noteringar - Medicinsk status (frivilligt)

8.  Magsår, mag- och/eller tarmkatarr? Nej Ja Vet ej

Om ja, uppge diagnos / besvär

Nej Ja Vet ej

Om ja, uppge diagnos / besvär

12.  Psykiska besvär / sjukdom? Nej Ja Vet ej

Om ja, uppge diagnos / besvär

Om ja, uppge diagnos / besvär

Om ja, kryssa i för vad:

Högt blodtryck Höga blodfetter Hjärtkärlsjukdom Övervikt Depression Sömnbesvär

Lugnande medel

Nej Ja 

Annat uppge för vad

15. Har du tidigare ordinerats mediciner för långtidsbruk?

Om ja, kryssa i för vad:

Högt blodtryck Höga blodfetter Hjärtkärlsjukdom Övervikt Depression Sömnbesvär

Lugnande medel

Nej Ja 

Annat uppge för vad

19.  Går du nu i samtalsterapi? Om ja, sedan hur länge?Nej Ja 

20.  Har du tidigare gått i samtalsterapi? Om ja,  när var det?Nej Ja 

9.  Ofta förekommande, långvarig huvudvärk? Vet ej Nej Ja 
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Framtid

Om fem år är…

...min fysiska status Bättre  Oförändrad  Sämre

...mitt allmänna välbe nnande (upplevda hälsa) Bättre  Oförändrad  Sämre 

...mina kostvanor Bättre  Oförändrad  Sämre

...min vikt Lägre  Oförändrad  Högre

Egna noteringar - framtid (frivilligt)

1. Vad är din högsta examen?

Annat:Grundskola Gymnasium Folkhögskola Universitet / Högskola

2. Vilken är din nuvarande sysselsättning / yrke / befattning:

Arbetar - Med vad: Studerar - Vad: Ålderspensionär

Arbetslös - Antal år: Sjukskriven / Sjukpensionär heltid - Hur länge:

Sjukskriven deltid - Hur länge: Uppge antal % av tjänst:

5. Har du invandrat till Sverige?

Nej Ja Om ja, uppge landet du föddes i:

6. Har din mor invandrat till Sverige?

Nej Ja Om ja, uppge landet hon föddes i:

7. Har din far invandrat till Sverige?

Nej Ja Om ja, uppge landet han föddes i:

Övrig information

3. Hur anser du din månadsinkomst vara?

Låg Mellan Hög

4. Vad är din månadsinkomst före skatt - (frivilligt)?

Under 20 000:-  20 000 - 40 000:- Över 40 000:- Eventuella kommentarer:


