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Abstract 

 
Introduction: Old age often means significant changes in addition to biological 

losses. It is expected to be an increase of 76 percent of the number of people in the 

ages of 80 and older between the year of 2015 and 2035. Physical inactivity is the 

fourth leading cause of premature death and contributes to 2.1 percent of the disease 

burden across the globe and with 5,5 percent in Europe alone. The occurrence of 

lifestyle diseases also increases with age and, as an effect, a reduction of health-

related quality of life. Objective: The purpose of this study was to examine whether 

physical activity affects health-related quality of life (HRQoL) in the elderly 

population (65+). Method: A total of 11 subjects participated in the study, six women 

and five men, all with different types of disabilities. The subjects performed 30 

minutes of training in groups, twice a week, for six weeks. The program contained 

mixed exercises of strength, balance, flexibility and coordination. This was preceded 

by testing of health-related quality of life through the health survey SF-36, which 

includes self-reported measures of mental and physical health. Results: The results 

show an individual increase in health-related quality of life. The group increased 
percentage in the items; general health, mental health, role functioning, social 

functioning and vitality. Conclusion: Physical activity resulted in individual changes 

in the perceived HRQoL by the elderly. After six weeks it can´t be determined if the 

physical activity had a positive impact on health-related quality of life. 

 

Keywords: Health, SF-36, Vitality. 

 

 

Abstrakt 

Introduktion: Hög ålder innebär ofta väsentliga förändringar utöver biologiska 

förluster. Det förväntas bli en ökning med 76 procent av antalet personer som är 80 år 

och äldre, detta mellan år 2015 och 2035. Fysisk inaktivitet är den fjärde största 

orsaken till förtida död och den bidrar med 2,1 procent av sjukdomsbördan i världen 

och med 5,5 procent i Europa. Förekomsten av livsstilssjukdomar ökar också med 

åldern och detta orsakar efterföljande minskning av hälsorelaterad livskvalitet. Syfte: 

Syfte med denna studie var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQoL) hos populationen äldre (65 +). Metod: Totalt 11 

försökspersoner deltog i studien, 6 kvinnor och 5 män, alla med olika typer av fysiska 

funktionsnedsättningar. Försökspersonerna utförde 30 minuters träning i grupp två 

gånger i veckan under sex veckor. Programmet innehöll blandade övningar av styrka, 

balans, rörlighet och koordination. Interventionen föregicks av testning av 

hälsorelaterad livskvalitet genom hälsoformuläret SF-36 som omfattar 

självrapporterade mått på psykisk och fysisk hälsa. Resultat: Resultatet visade en 

individuell ökning av hälsorelaterad livskvalitet. Procentuellt ökade gruppen i 

funktionerna; allmän hälsa, psykiskt välbefinnande, rollfunktion, social funktion och 

vitalitet. Konklusion: Fysisk aktivitet resulterade i individuella förändringar av 

upplevd HRQoL hos äldre. Efter sex veckors intervention går det inte att säkerställa 

ifall fysisk aktivitet hade en positiv påverkan på hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Sökord: Hälsa, SF-36, vitalitet. 
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Förord. 

Tack till områdeschef Maria på Prästgatan 58 för positivt engagemang kring min C-
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Introduktion 
 

De förändringar som utgör och påverkar åldrande är komplexa. På biologisk nivå är 

åldrande förknippat med ackumulering av molekyl och cellulär skada och detta leder 

till en gradvis reduktion av fysiologiska reserver (exempelvis kognition och balans) 

och ökad risk för många sjukdomar (Kirkwood, 2008). Hög ålder innebär ofta 

väsentliga förändringar utöver biologiska förluster, dessa innefattar fysiska 

förändringar och sociala positioner samt nödvändigheten av att hantera förlusten av 

nära relationer (Kirkwood, 2008). 

 

Fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död och den bidrar med 2,1 

procent av sjukdomsbördan i världen och med 5,5 procent i Europa (WHO, 2015). 

Beräkningar i "folkhälsopolitisk rapport" (2010) visade att sjukdomar relaterade till 

fysisk inaktivitet kostar samhället 7 miljarder kronor varje år. Statistiska centralbyrån 

(2015) rapporterar en väntad ökning med 76 procent av antalet personer som är 80 år 

och äldre, detta mellan år 2015 och 2035. De växande behoven av en åldrande 

befolkning kommer att leda till ohållbara ökningar av kostnaderna för hälso- och 

sjukvårdspersonal (WHO, 2015).  

 

Fysisk aktivitet definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukning (Caspersen et. al 1985). Även om 

mängden fysisk aktivitet inte kan stoppa det biologiska åldrandet, finns belägg för att 

regelbunden fysisk aktivitet kan minimera de fysiologiska effekterna av en annars 

stillasittande livsstil och öka den aktiva livslängden genom att begränsa utvecklingen 

av kroniska sjukdomar och fysiska funktionsnedsättningar (Wojtek et. al 2009). 

Förekomsten av livsstilssjukdomar ökar också med åldern och detta orsakar 

efterföljande minskning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) (Olsson et. al 2015). 

HRQoL definieras som "ett brett flerdimensionellt begrepp som normalt omfattar 

självrapporterade mått på fysisk och psykisk hälsa" (Olsson et. al 2015). Den senaste 

tidens ökade andel äldre  runt om i världen har lett till ökad uppmärksamhet på 

metoder för att förbättra HRQoL för äldre  (Kimura et. al 2015) och självrapportering 

är den vanligaste använda metoden för att mäta fysisk aktivitet (Van Lummel et. al 

2015). 

 



5 
 

Ett vanligt instrument för att mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet är SF-36 som 

är ett standardiserat självskattningsformulär som mäter livskvalitet utifrån fysiskt- och 

psykiskt välmående samt deltagande i sociala aktiviteter. Instrumentet används vid 

såväl skattning i större populationsstudier som för mindre definierade grupper, till 

exempel olika patientgrupper eller sjukdomstillstånd med hög träffsäkerhet (Berzon 

et. al 1993).  I jämförelse med andra självrapporterande instrument har SF-36 visats 

vara som ett lämpligt instrument som ett mått på HRQoL för äldre (Dinesh et. al 

2012).  

 

Kopplingen mellan regelbunden fysisk aktivitet och förebyggande av sjukdomar, 

underhåll av självständighet och förbättrad HRQoL stöds av en stark evidens (Lohne-

Seiler et. al 2014). Trots detta förblir delaktighet i fysiska aktiviteter låg bland äldre 

(McPee et. al 2015). Forskning visar att friska äldre individer som utövat regelbunden 

fysisk aktivitet med mer än en timme per vecka hade högre HRQoL i både det fysiska 

och mentala tillståndet än de som var mindre fysiskt aktiva (Acree et. al 2006). I en 

studie av Figueira et. al 2012 framkom det att utövandet av fysisk aktivitet resulterade 

i en förbättring av livskvaliteten för äldre i stort. I studien deltog 70 försökspersoner 

som var över 60 år fördelat på två grupper, en fysiskt aktiv grupp och en fysiskt 

inaktiv. Den aktiva gruppen följde ett statligt hälsoprogram baserat på fysisk aktivitet 

under 12 veckor och den aktiva gruppen visade bästa uppmätta resultaten för 

sensorisk funktion, socialt deltagande, känslan av närhet och intimitet samt 

uppfattning och tankar om döden och att dö. Detta i jämförelse med kontrollgruppen 

som inte utförde någon fysisk aktivitet. Nilsson & Kristenson (2010) menar också att 

fysisk aktivitet kan ge äldre en väg till att träffa nya vänner och delta i mer kognitiva 

aktiviteter som i sin tur dämpar kognitiv försämring. 

 

Personer som är 65 år och äldre bör utföra minst 30 minuters måttlig intensiv fysisk 

aktivitet fem dagar i veckan, liksom yngre vuxna, med hänsyn till åldersanpassad 

intensitet med övningar för att bibehålla flexibilitet och balans (Persson & While, 

2011). I en rapport från Socialstyrelsen (2015) hade andelen äldre mellan 65 - 84 år en 

mer stillsittande fritid i jämförelse med andra åldersgrupper. Tidigare forskning visar 

att den stillasittande livsstilen som dominerar hos äldre leder till ökad uppkomst av 

ohälsa, sjukdom och svaghet (Tsutsumimoto et. al 2016). Lokala myndigheter som 

folkhälsomyndigheten ansvarar för att främja fysisk aktivitet bland äldre människor, 
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utmaningen verkar vara att stimulera regelbunden aktivitet på befolkningsnivå och 

samtidigt ta hänsyn till den fysiologiska grunden för fysisk aktivitet, risken för 

biverkningar och psykologiska faktorer (McPhee et. al 2015). Enligt undersökning 

från Statistiska centralbyrån (2015) ökar medellivslängden för varje år och HRQoL 

hos äldre kan påverkas av den åldrande processen och av andra multipla variabler, 

inklusive förändringar i fysiska, psykologiska och sociala faktorer (Heo et. al 2007). 

Befolkningen i samhället blir äldre och många vill leva ett aktivt liv även efter 

pensionsåldern. Även om den allmänna hälsan hos äldre har förbättrats så är de äldres 

fysiska aktivitetsnivå idag under de nivåer som tros vara tillräckliga för att få de 

hälsofrämjande fördelarna (Socialstyrelsen, 2015). I dagens samhälle ligger fokus på 

träning och hälsa för barn och vuxna men med mindre fokus på äldre och 

förebyggandet av fysiska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa. 

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar upplevd 

hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos populationen äldre (65 +). 

 

Frågeställning 

Hur förändrades den upplevda livskvaliteten (HRQoL) efter 6 veckors intervention 

mätt med självskattningsformuläret (SF-36)? 

 

Metod 

Urvalet av försökspersonerna var frivilliga från Pensionärernas Riksorganisation 

(PRO) och Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SPF) som uppfyllde 

inklusionskraven. Försökspersonerna var rekryterade från två olika 

pensionärsorganisationer, PRO och SPF. Metodintegrationen inleddes med en 

probleminventering, som grundade sig på studentens intresse för äldre människors 

livssituation.  

 

Försökspersoner 

Totalt 12 försökspersoner rekryterades men under interventionens gång uppkom ett 

bortfall på grund av ryggskott och exkluderades därmed. Försökspersonerna var 6 

kvinnor och 5 män som var pensionerade. Försökspersonernas ålder var mellan 69 år - 
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80 år och medelåldern var 73 år. Försökspersonerna hade eller hade haft olika typer 

av sjukdomar och  funktionsnedsättningar, en del hade hypertoni, hypotoni, 

förmaksflimmer, spinal stenos, kärlkramp, osteoporos, sköldkörtelproblem, urticaria 

pigmentosa (hudsjukdom), artros, knä- och fotskador.  

 

Procedur och Studiedesign 

I uppsatsen användes en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Försökspersonerna som 

var villiga att vara med godkände sitt deltagande via ett muntligt samtycke där 

information om konfidentialitet och samtycke ingick. Försökspersonerna utförde 30 

minuter träning i grupp två gånger i veckan under sex veckor. Interventionen 

föregicks av testning av livskvalitet genom hälsoformuläret SF-36 som omfattar 

självrapporterade mått på psykisk och fysisk hälsa samt en enkät med öppna frågor 

(bilaga 3). Försökspersoner söktes genom kontakt med områdeschefer för olika 

mötesplatser runt om i Östersunds kommun som skickade ut intresseformulär till 

organisationerna PRO och SPF (bilaga 1). Därefter hölls ett informationsmöte där 

studenten informerade om studien och svarade på frågor. Frivilliga som ville delta 

fick fylla i en deltagarlista. Fyra försökspersoner anmälde sitt intresse via mailkontakt 

och tre försökspersoner via telefon samt fem försökspersoner genom deltagarlistan.  

 

Avgränsning 

Avgränsning gjordes inom Östersunds kommun. Försökspersonerna var bosatta i 

hemmet, antingen i centrala Östersund eller i en förort. Detta gjordes för att underlätta 

för försökspersonerna att ta sig till träningslokalen.  

 

Inklusionskrav och exlusionskrav 

Försökspersoner med rörelsefrihet i armar eller ben som hade möjlighet att bedöma 

sin hälsa via frågeformulär inkluderades i uppsatsen. De som inte kunde utöva fysisk 

aktivitet på grund av en allvarlig sjukdom exkluderades.  

 

Intervention 

Fysisk aktivitet utformades med hänsyn till rekommendationer från tidigare forskning 

(Persson & While, 2011) och anpassades efter försökspersonerna, på så vis att den 

skulle vara lämplig med hänsyn taget till dagsform, funktionsförmåga och samtidigt 

vara individanpassad. Det ledde till ett standardiserat träningsprogram som utfördes i 
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gruppform två gånger i veckan. Programmet innehöll blandade övningar av styrka, 

balans, rörlighet och koordination (bilaga 2). Alla övningar hade alternativ om 

funktionsförmågan inte tillät en viss övning vilket även gällde svårighetsgraden. Efter 

halva interventionen byttes några övningar ut mot nya för att bibehålla motivationen 

hos försökspersonerna. Den fysiska aktiviteten bestod av 30 minuter per tillfälle. 

 

Fysisk aktivitet i gruppform 

Studenten förevisade respektive övning, och utförde övningen samtidigt som 

försökspersonerna erhöll muntlig beskrivning om hur övningen skulle utföras. För att 

förtydliga ytterligare visades även PowerPoint bilder i samband med genomgången av 

övningarna. Försökspersonerna stod framför studenten under hela 

träningsprogrammet, i vissa övningar användes stolar för att kunna anpassa 

svårighetsgraden. Försökspersonernas teknik korrigerades vid bristande teknik, detta 

skedde under övningen och utövades muntligt som generella tips. Feedback gavs efter 

varje träningstillfälle.  

 

Datainsamling 

Data samlades in under 6 dagar, 3 dagar före interventionen och 3 dagar efter 

interventionens slut genom frågeformulär som fylldes i. Frågeformulären (SF-36) 

delades ut vid tre olika tillfällen under en vecka, ett formulär där en helhet av den 

subjektiva hälsan skattades av försökspersonerna. En vecka efter interventionen 

delades SF-36 och öppna enkätfrågor (bilaga 3) ut fördelat på 3 dagar.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

En poängskala användes för att besvara syftet. SF-36 är ett självskattningsinstrument 

med 36 frågor med åtta delskalor. SF-36 används för att mäta hälsouppfattningen i en 

allmän population och har visat vara lätt att använda, vara godtagbar för 

försökspersoner och uppfyller samtidigt stränga kriterier för reliabilitet och validitet 

(Sullivan et. al 1995). Testet utfördes genom att försökspersonerna själva skattade åtta 

olika hälsobegrepp: 1) begränsningar i fysiska aktiviteter på grund av hälsoproblem, 

2) begränsningar i sociala aktiviteter, 3) begränsningar i dagliga aktiviteter på grund 

av fysiska eller emotionella problem, 4) kroppslig smärta, 5) allmän mental hälsa, 6) 

begränsningar på grund av känslomässiga problem, 7) vitalitet (energi och trötthet), 8) 
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allmänna uppfattningar om hälsa. SF-36 kan även delas upp i två olika dimensioner, 

fysisk hälsa och psykisk hälsa (Ware & Sherbourne, 1992).  

 

Analys 

Analysen utgick från två olika insamlingsmetoder, en kvantitativ i form av ett 

självskattningsformulär (SF-36) och en kvalitativ med enkätfrågor som var 

beskrivande med öppna svarsalternativ. Resultaten från SF-36 tolkades efter en 

poängskala (bilaga 4). Poäng på delskalorna är mellan 0 - 100. Högre värde anger 

bättre hälsa. Varje fråga innefattade ett visst antal svarsalternativ som hade en given 

poängskala. De två dimensionerna fysisk hälsa och psykisk hälsa analyserades efter 

en tolkningsmall (bilaga 4) och sedan jämfördes testtillfälle 1 med testtillfälle 2. De 

öppna enkätfrågorna sammanställdes i ett dokument och jämfördes med resultatet från 

SF-36. 

 

Etiska överväganden 

Kontakt togs med områdeschef för godkännande av genomförandet av uppsatsen. 

Försökspersonerna fick ta del av ett muntligt samtycke och information om hur 

studien skulle gå tillväga. Deltagande i studien var frivilligt och kunde när som helst 

avbrytas av försökspersonerna utan att ange skäl. Försökspersonerna var skyddade 

genom tystnadsplikt från projektledaren samt att all insamlad data efter uppsatsens 

godkännande kommer att förstöras. Dokumenterandet av deltaganden i studien var 

konfidentiellt och formulären ansågs inte kunna skada eller vara nedlåtande för 

försökspersonerna.   

 

Risk- och nytta 

Ett övervägande togs angående risk och nytta med interventionen. Riskerna ansågs 

vara små vid fysisk aktivitet. Vid feber eller smärta i bröstet avstod försökspersonerna 

från att delta vilket skedde vid enstaka tillfällen. När sjukdomstillstånd eller 

hälsotillstånd hindrade försökspersonen från att medverka i fysiska aktiviteten så 

påverkades inte helheten i studien. Försökspersonerna fick genom uppsatsen sociala 

effekter från den fysiska aktiviteten samt ta del av de goda effekterna av träning. 

Försökspersonerna fick även tillgång till träningsprogrammet efter avslutad 

intervention. 
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 Resultat 

Kvantitativt resultat 

Resultatet visade en procentuell ökning av gruppens upplevda hälsorelaterade 

livskvalitet (tabell 1). I de olika funktionerna på individnivå uppvisades individuella 

skillnader där en del försökspersoner resulterade i ett lägre värde i test 2 (figur 2-9). 

För gruppen var resultatet från SF-36 på allmän hälsa 74 % i test 1 och 75 % i test 2 

(figur 1 & 2). Resultatet av emotionell rollfunktion visade en minskning hos en 

försöksperson, resterande resultat var oförändrat (figur 1 & 3). Den fysiska 

funktionsförmågan var oförändrat hos gruppen och visade 87 % på både test 1 och 

test 2 (figur 1 & 4). Psykiskt välbefinnande ökade i procent för gruppen, test 1 

resulterade i 87 % och test 2 i 90 % (figur 1 & 5). Uppskattad rollfunktion (fysiska 

begränsningar) resulterade i 88 % i test 1 och 93 % i test 2 (figur 1 & 6) . Resultatet 

från uppskattad smärta var oförändrat mellan test 1 och test 2 hos gruppen (figur 1 & 

7). Social funktion ökade från test 1 med 89 % till test 2 som visade 97 % (figur 1 & 

8). Uppskattad vitalitet visade 73 % på test 1 och 77 % på test 2 (figur 1 & 9). Vid 

könsuppdelning resulterade HRQoL i en nedgång hos männen (test 1 = 84 %, test 2 = 

83 %) och en ökning hos kvinnorna (test 1 = 80 %, test 2 = 86 %). Resultatet av 

fysisk hälsa och psykisk hälsa visade en ökning i båda dimensionerna. Vid summering 

av SF-36 i poäng återfinns 11 försökspersoner (tabell 2).  

 

Tabell 1. Resultat av upplevd hälsorelaterad livskvalitet i procent vid testtillfälle 

(test) 1 och testtillfälle 2, medelvärde och standardavvikelse.  

 

 

SF-36

Funktion Test 1 Test 2

Medelvärde % 84,3 86,8

Standardavvikelse % 14,3 13,4
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    Figur 1. Resultat från SF-36. Medelvärde av uppskattad funktion i procent för gruppen.     

Test 1 och test 2. 

 

 

               Figur 2. Resultat av allmän hälsa för 11 försökspersoner i procent i test 1 och test 2.  
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               Figur 3. Resultat av uppskattad emotionell rollfunktion i procent för 11 

försökspersoner. Test 1 och test 2. 

 

 

Figur 4. Fysisk funktionsförmåga i procent för 11 försökspersoner från test 1 och test 

2.  
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Figur 5. Uppskattad psykiskt välbefinnande i procent hos 11 försökspersoner, test 1 

och test 2.  

 

 

 

Figur 6. Resultatet av uppskattad rollfunktion i procent hos 11 försökspersoner. Test 

1 och test 2. 
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Figur 7. Resultat från test 1 och test 2 av uppskattad smärta hos 11 försökspersoner. 

 

 

Figur 8. Social funktion i procent, test 1 och test 2 hos 11 försökspersoner. 
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Figur 9. Uppskattad vitalitet i procent hos 11 försökspersoner. Test 1 och test 2. 
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Tabell 2. SF-36 resultat i poäng hos 11 försökspersoner i olika funktioner. Test 1 och test 2. 

 

 

Kvalitativt resultat. 

 

Resultatet är uppdelat i fem olika teman; 

1. Hur uppfattade försökspersonerna den fysiska aktiviteten efter sex veckors 

intervention? 

2. Ansåg försökspersonerna att interventionen var bra, alternativt mindre bra? 

3. Märkte försökspersonerna av några förändringar i sin hälsa under eller efter den 

fysiska aktiviteten?  

4. Var upplägget av den fysiska aktiviteten något som passade försökspersonerna? 

5. Vad ansåg försökspersonerna om att göra om interventionen? 

 

Allmän 

hälsa (GH)

Emotionell 

rollfunktion (RE)

Fysisk 

funktionsförmåga (PF)

Psykiskt 

välbefinnande (MH)

Rollfunktion - fysiska 

begränsningar (RP)

Smärta 

(BP)

Social 

funktion (SF)

Vitalitet 

(VT)

FP 1

 Test 1 26 6 29 26 8 11 10 21

 Test 2 24 6 29 29 8 11 10 21

FP 2

 Test 1 22 6 21 28 8 5 8 20

 Test 2 20 6 18 28 7 6 10 18

FP 3

 Test 1 26 6 28 28 8 8 10 20

 Test 2 25 6 29 28 8 7 10 20

FP 4

 Test 1 23 6 25 22 6 8 10 15

 Test 2 24 5 27 23 8 11 10 15

FP 5

 Test 1 23 6 28 27 8 8 10 21

 Test 2 22 6 26 28 6 6 10 19

FP 6

 Test 1 21 6 24 28 5 7 8 17

 Test 2 18 6 22 27 7 6 9 19

FP 7

 Test 1 25 6 29 28 8 11 10 20

 Test 2 24 6 26 26 8 9 10 17

FP 8

 Test 1 15 6 25 23 5 6 7 12

 Test 2 18 6 27 27 8 7 10 20

FP 9

 Test 1 21 6 24 26 7 10 8 14

 Test 2 20 6 25 25 7 10 10 15

FP 10

 Test 1 23 6 26 29 6 9 9 18

 Test 2 24 6 29 28 7 9 9 20

FP 11

 Test 1 19 6 28 22 8 10 8 15

 Test 2 28 6 29 29 8 11 9 18

Totalt  Test 1 244 66 287 287 77 93 98 193

Totalt  Test 2 247 65 287 298 82 93 107 202
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Hur uppfattade försökspersonerna den fysiska aktiviteten efter sex veckors 

intervention. 

Samtliga försökspersoner (Fp) uppfattade den fysiska aktiviteten positivt. En 

försöksperson ansåg att träningen varit viktig för kroppen. Fem försökspersoner 

uppskattade variationen av övningarna. 

 

" Bra! Mångsidigt och tillgängliga träningsmoment". [Fp 9] 

 

"Aktiviteten har legat på en bra nivå med varierande övningar som påverkat 

rörelseapparaten på ett positivt sätt". [Fp 2] 

 

Ansåg försökspersonerna att interventionen var bra, alternativt mindre bra. 

Samtliga försökspersoner ansåg att interventionen varit bra. Två försökspersoner tog 

upp vikten av att utföra träningen i grupp. 

 

"Varit bra! Bra övningar som aktiverar muskler som för det mesta är 

oaktiva". [Fp 1] 

 

" ...lagom stor grupp, man känner sig friskare och känslan efteråt är positiv". 

[Fp 4] 

 

"Mycket positivt, bra social gemenskap i gruppen, positiv anda". [Fp 11] 

 

Märkte försökspersonerna av några förändringar i sin hälsa under eller efter den 

fysiska aktiviteten? 

Nio försökspersoner upplevde en bättre balans under interventionens gång. 

 

"Det känns mer uppåt allmänt sett. Balansen har blivit bättre samt något 

bättre uthållighet". [Fp 4] 

 

" Hjälpt mig att behålla rörligheten i armar och ben, bättre balans". [Fp 6] 

 

"Kick till att fortsätta, bra balansövningar". [Fp 9] 
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Var upplägget av den fysiska aktiviteten något som passade försökspersonerna? 

Elva försökspersoner rapporterade att upplägget av den fysiska aktiviteten varit 

passande.  

 

"Det har varit bra kombinationer med nyttiga balansövningar". [Fp 1] 

 

"Träningen har passat mig bra. Känns som att det har blivit bättre för varje 

gång. Rörelserna har känts väl anpassade för gruppen". [Fp 7] 

 

"Passar utmärkt, lugna men ändå effektiva rörelser. Man känner av ett behov 

av att utföra rörelserna även hemmavid" 

 

Vad ansåg försökspersonerna om att göra om interventionen? 

Samtliga försökspersoner kunde tänka sig att medverka i en liknande intervention. 

 

" Ja! Detta program skulle vara bra att få in i verksamheten för äldre! Bra 

dagligt program för att sköta om den egna kroppen". [Fp 1] 

 

" Ja, jag ser fram emot en ny period med träningstillfälle av samma typ". [Fp 

2] 

 

"Ja! Jag hoppas på fortsättning". [Fp 8] 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syfte med denna uppsats var att undersöka om fysisk aktivitet påverkade 

hälsorelaterad livskvalitet hos populationen äldre. Uppsatsen fann att upplevd HRQoL 

hos äldre var individuellt. En tendens till ökad HRQoL kan ses i kombination med 

fysisk aktivitet vilket stämmer överrens med tidigare forskning (Bertheussen et. al 

2011, Awick et. al 2014, Bampton et. al 2015, Katula et. al 2008). Även fast HRQoL 

ökade procentuellt så kan inte resultatet säkerställas på grund av för få 

försökspersoner. Den allmänna hälsan minskade hos flera försökspersoner vilket kan 

bero på försökspersonernas insikt av det egna hälsoläget (Sullivan & Karlsson, 1998). 
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Största ökningen sågs i social funktion vilket stöds av tidigare forskning där 

Warburton et. al (2006) fann att fysisk aktivitet bland äldre ökade välmående och 

glädje samt att de fick ett ökat självförtroende och kunde känna värdighet över att ha 

fullgjort aktiviteten.  

 

Enligt Agahi (2010) så har fysisk aktivitet, känsla av meningsfullhet och social 

gemenskap identifierats som viktiga faktorer för äldres hälsa och välbefinnande. 

Under den aktuella uppsatsen observerades en upplevd smärta för en del av 

försökspersonerna men ändå visade den självuppfattade faktorn smärta i oförändrat 

resultat. I studien så förändrades inte den fysiska funktionsförmågan för gruppen. En 

möjlig orsak kan vara att försökspersonerna överskattade sin egen funktionsförmåga 

innan interventionens start samt att interventionens tid var för kort tid för att förbättra 

den fysiska förmågan, dock så sågs individuella ökningar. I de öppna enkätfrågorna 

framgick en förbättrad balans hos flera försökspersoner vilket inte framkom i SF-36, 

dock så informerade projektledaren att gruppen gjort en stor förbättring av den 

enskilda balansen vilket kan ha påverkat försökspersonernas omdöme i sin 

utvärdering.  

 

För en del försökspersoner framkom i resultatet ett ökat psykiskt välbefinnande, ökad 

rollfunktion och en ökning i social funktion vilket kan kopplas till Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang, KASAM. Teorin kan skapa en förståelse för att komma 

till insikt om varför ett aktivt liv med sociala relationer är så viktigt för den åldrade 

generationen. Enligt Antonovsky (2005) beror en individs hälsa ofta på densammas 

känsla av sammanhang och KASAM har visat sig ha samband med andra typer av 

självskattade beteendemönster och egenskaper. KASAM består av tre komponenter: 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Den andra komponenten, 

meningsfullhet, är den komponent som anses ha störst betydelse för en persons känsla 

av sammanhang. Utan meningsfullhet saknas den energi och engagemang som driver 

individen framåt, även om vi skulle förstå varför vi behöver göra vissa saker och att vi 

skulle ha resurser till det (Antonovsky, 2005). Teorin om KASAM bygger på ett 

salutogent (hälsofrämjande) synsätt som utgår från det friska och människans 

potentialer och resurser medan det patogena synsättet har brister och sjukdom i fokus. 

I en forskningsöversikt av Eriksson och Lindström (2007) konstaterades ett samband 
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mellan känsla av sammanhang och livskvalitet. Desto starkare känsla av sammanhang 

desto bättre livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007). 

 

Under interventionens tid har projektledaren observerat ett ökat självförtroende och 

ökad social interaktion hos försökspersonerna. Projektledarens sociala roll kan ha haft 

betydelse genom att denne såg alla individer och påpekade deras förbättringar inom 

träningen. Det var även en procentuell ökning av vitalitet, dock sågs individuella 

skillnader. Vid låga skattningar av vitalitet känner sig individen trött och utsliten hela 

tiden och speglar framför allt sjukdomsgrupper inom psykiska sjukdomar som leder 

till trötthet och brist på energi (Sullivan et. al 1995). SF-36 kan även delas upp i två 

dimensioner, psykisk hälsa och fysisk hälsa, båda dimensionerna ökade men den 

psykiska hälsan ökade mer och detta stämmer överrens med resultatet från funktionen 

fysisk funktion som var oförändrat. 

 

Vid könsuppdelning av resultatet fick männen en procentuell nedgång i HRQoL och 

kvinnorna fick en ökning i HRQoL, detta kan dels bero på att det deltog fler kvinnor 

än män i interventionen men också att många av männen hade fler och allvarligare 

åkommor i jämförelse med kvinnorna. Detta resultat stämmer inte överrens med 

tidigare forskning som visade att de allra äldstas hälsa har blivit sämre och att 

könsskillnaderna är stora (Thorslund et. al 2004). Torslund et. al (2004) fann att 

kvinnor mår sämre än män och äldre kvinnor rapporterar mer av både symtom och 

besvär än män och presterar även sämre på funktionstester.  

 

De hälsoförbättringar som framkom hos männen i de öppna enkätfrågorna var 

förbättrad balans, att vissa muskler hade väckts, förbättringar i axel- och fotleder, 

bättre uthållighet, allmänt välmående och förbättrad smidighet. Fyra av fem 

försökspersoner som var män ansåg sig fått bättre balans. En man hade fått minska 

doseringen på sin blodtrycksmedicin på grund av förbättrad blodcirkulation. Hos 

kvinnorna framkom förbättringar i rörlighet, ökad energi samt förbättrad motivation 

till att fortsätta att vara aktiv samt förbättrad smidighet. Fem av sex kvinnor ansåg att 

deras balans hade förbättrats. Dessa förbättringar stämmer inte överens med resultaten 

från SF-36 i funktionen fysisk funktion. En orsak till detta skulle kunna vara att 

försökspersonerna fått en relation till projektledaren och ville med godhet lyfta fram 
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positiva hälsoförbättringar. Dock så kunde individuella skillnader ses i fysisk 

funktion. 

 

Diskussioner om livskvalitet väcktes av försökspersonerna och HRQoL påstods kunna 

skilja sig från försökspersonernas olika uppfattningar om vad livskvalitet är beroende 

på livssituation och mående. Det kan även ha framkommit omständigheter vad gäller 

försökspersonernas hälsa som de inte tidigare observerat, ett exempel på detta är 

stelhet och brister i rörlighet. Även känslan av träningsvärk var för några 

försökspersoner en otrevlig känsla men för vissa en ny upplevelse där de upptäckte 

muskler som de inte trodde fanns.  

 

Metoddiskussion 

I uppsatsen användes en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod med två 

olika frågeformulär för att få en helhetsbild av hälsa och livskvalité (Sörensen & 

Olsson, 2012). Kvantitativ data användes för att få en objektiv bild av hälsa, SF-36 

valdes på grund av att det anses som ett lämpligt instrument som ett mått på HRQoL 

för äldre (Dinesh et. al 2012) vilket ansågs som ett lämpligt instrument för att kunna 

besvara syftet.  

 

Datainsamlingen bestod av SF-36 och öppna enkätfrågor eftersom korta enkäter med 

öppna frågor besvaras oftare än enkäter med många slutna frågor (Ejlertsson, 2005). 

Vid genomförandet av hälsoformuläret (SF-36) kan den första mätningen ha påverkat 

den andra mätningen på grund av att försökspersonerna visste vilka frågor som skulle 

påträffas vilket kan antas som familiarisering. Hade testtillfälle två av SF-36 utförts 

efter en längre tid hade möjligen en större ökning setts på grund av distansen till 

frågorna. Tidigare forskning har även upptäckt att det finns sanningsenliga 

begränsningar i självrapporteringen vilket kan påverka resultatet (Bampton et. al 

2015).  

 

Valet av försökspersoner var från början inte helt självklart. Uppsatsens första 

reflektion var att använda individer som var boende på äldreboenden. Efter kontakt 

med områdeschefer inom Östersund fattades en förståelse för att individer som är 

bosatta på äldreboende inte uppnådde inklusionskriterierna. Antalet försökspersoner 

var lågt och studiedesignen bestod av fysisk aktivitet i grupp vilket kunde ha en 
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påverkande beståndsdel i den sociala faktorn. Gruppen skapade en gemenskap och 

några av försökspersonerna blev vänner och planerade att fortsätta med fysisk 

aktivitet efter interventionens slut vilket kan ha påverkat resultatet positivt. Sex 

veckors intervention med 30 minuters fysisk aktivitet endast två gånger i veckan kan 

anses som en nackdel i denna uppsats. Rekommendationerna för fysisk aktivitet för 

äldre var högre (minst 30 minuters måttlig intensiv fysisk aktivitet fem dagar i 

veckan) än vad som användes i den aktuella interventionen. Valet till att minska 

antalet dagar för fysisk aktivitet var medvetet i brist på tid samt ett försök till att 

rekrytera så många försökspersoner som möjligt. Livssituationerna hos 

försökspersonerna såg olika ut och många hade andra aktiviteter i 

pensionärsföreningar pågående parallellt vilket skulle begränsa försökspersonernas tid 

för medverkande i uppsatsen.  

 

Eftersom försökspersonerna kan ha skapat en relation till projektledaren kan det ha 

påverkat närhet- och distansfaktorn vilket påverkar reliabiliteten (Sörensen & Olsson, 

2012). Det som även kan ha påverkat reliabiliteten var att det inte gick att objektivt 

mäta hur mycket fysisk aktivitet som utfördes, vissa försökspersoner hade begränsade 

fysiska funktionsförmågor vilket gjorde att vissa övningar inte kunde utföras korrekt 

eller helt utförligt i repetitioner och hastighet. Försökspersonernas träning på fritiden 

kontrollerades inte vilket också kan ha en påverkande faktor. 

Validiteten av SF-36 ansågs som hög (Sullivan et. al 1995). Svårigheten med så få 

försökspersoner var att den grundliga tolkningsmodellen för SF-36 inte kunde 

användas vilket kan ses som en brist i denna uppsats, dock så användes en given 

poängtabell för uträkning av resultatet från de båda testtillfällena.  

 

Tidigare studier har i samband med SF-36 även mätt kroppskomposition, BMI, 

balans, styrka, uthållighet och flexibilitet vilket kan anses ge högre reliabilitet 

(Glittenberg et. al 2014).  Det skulle vara intressant att dels mäta de äldres 

funktionsförmåga innan interventionen men också få en större insikt i 

försökspersonernas livssituation och erfarenhet av tidigare träning för att kunna få ett 

mer precist och sanningsenligt resultat. Rekommendationerna för fysisk aktivitet bör 

anpassas men följas för att uppnå förbättrade hälsovinster hos äldre. Uppsatsens 

fördelar var att få en insikt om äldres hälsa och aktivitetsnivå i Östersund. Eftersom 

det finns brist på organisationer som fokuserar på äldre och äldres fysiska 
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aktivitetsnivå fokuserade uppsatsen på ett någorlunda åsidosatt område. Träning och 

välmående för äldre är minst lika viktigt om inte viktigare för att få leva ett långt och 

aktivt liv. Uppsatsens innehåll bör belysas och implementeras i exempelvis kommun 

och landsting i framtiden för att förbättra och bibehålla hälsan hos äldre i samband 

med fysisk aktivitet. Sverige står därmed inför en utmaning om hur förbättringar kan 

genomföras för att tillgodose de äldres behov av psykisk och fysisk hälsa. 

 

Konklusion 

Fysisk aktivitet resulterade i individuella förändringar av upplevd HRQoL hos äldre. 

Efter sex veckors intervention går det inte att säkerställa ifall fysisk aktivitet hade en 

positiv påverkan på hälsorelaterad livskvalitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intresseformulär

 

Avdelningen för hälsovetenskap 
 

 

Förfrågan om deltagande i studie " Fysisk aktivitets påverkan på livskvalitet hos äldre" 

 

Bakgrund 
Jag heter Emma Appelqvist och studerar idrottsvetenskap på mittuniversitetet i Östersund. Jag 

är inne i min sista termin på utbildningen och har nu påbörjat min C-uppsats till 

kandidatexamen. Äldre människor är en viktig population och även om fysisk aktivitet inte 

kan stoppa det biologiska åldrandet, finns belägg för att regelbunden fysisk aktivitet kan 

minimera de fysiologiska effekterna av en annars stillasittande livsstil och öka den aktiva 

livslängden genom att begränsa utvecklingen av kroniska sjukdomar och handikappstillstånd. 

Tidigare forskning har även visat positiva hälsofördelar med träning för äldre, både psykiskt 

och fysiskt, därför skulle jag önska att få möjlighet att under sex veckor undersöka om fysisk 

aktivitet bidrar till ökad livskvalité hos äldre. Med förhoppningen att fler äldre ska kunna öka 

sin livskvalitet. 

 

Förfrågan om deltagande 

Jag söker ca 20 personer som är över 65 år. Nedan följer kriterier i punktform. 

kriterier: 

 Ha rörelsefrihet i armar och ben. 

 Kunna bedöma sin hälsa via frågeformulär. 

 Kunna utföra lätt fysisk aktivitet under 30 min. 

 Ej inneha någon allvarlig sjukdom. 

 

Hur går studien till? 

Studien planeras att starta vecka 8 och avslutas vecka 13. Studien inleds med att 

försökspersonerna får fylla i ett hälsoformulär med allmänna hälsofrågor. Därefter ska 

försökspersonerna under sex veckor utföra fysisk aktivitet i grupp totalt 2 gånger i veckan 

med projektansvarig som instruktör. Träningen kommer att bestå av enkla rörelser med inslag 

av balans, rörlighet och styrka i totalt 30 minuter per tillfälle. Försökspersonerna kommer att 

ha två olika alternativ per övning beroende på träningsstatus och dagsform. Deltagande i 

studien är frivilligt och kan efter skriftligt samtycke avbryta deltagande utan att ange skäl. 

Dokumenterandet av deltagandet i studien sker via ett nummer med kodlista som förvaras 

inlåst. Efter sex veckor kommer försökspersonerna att få fylla i samma hälsoformulär som vid 

undersökningens start för att utvärdera interventionen samt att intervjuas med några få frågor. 

Studien avslutas vecka 13, därefter kommer hälsoformulären att samlas in för analys. All data 

från undersökningen kommer endast att behandlas av projektansvarig och alla resultat 
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kommer att efter studiens analyserande att förstöras. Studiens resultat kommer sedan att 

redovisas anonymt i rapportform.  

 

Vilka är testerna? 

Testet kommer att vara hälsoformuläret SF-36 som omfattar självrapporterade mått på psykisk 

och fysisk hälsa samt ett separat frågeformulär med öppna frågor. 

 

Finns risker? 

Riskerna är små vid fysisk aktivitet, vid feber eller smärta i bröstet ska man avstå att deltaga. 

När sjukdomstillstånd eller hälsotillstånd hindrar försökspersonen från att medverka i 

träningen så påverkas inte helheten i studien. 

 

Finns fördelar? 

Försökspersonerna kommer att genom studien få möjlighet till social samvaro samt ta del av 

de goda effekterna av fysisk aktivitet. 

 

Ytterligare information om studien 

Vid frågor eller funderingar om studien, kontakta projektansvarig eller handledare. 

 

Ansvariga 

Student, Projektansvarig 

Emma Appelqvist, emap1300@student.miun.se 

Telefon, 0768162949 

 

Handledare; 

Marie Alricsson, Professor, leg. sjukgymnast. 

marie.alricsson@miun.se 
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Bilaga 2. Träningsprogram. 

Punktlista träningsprogram 1. 

* Utgångsposition atletisk hållning. 

* Rullning av ryggen 1 x 3. 

* Axelrullningar 1 x 3. 

* Benböj 1 x 10. 

* Fotcirklar 2 x 10. 

* Pressa ihop benen med motstånd 3 x 10 sek. 

* Pressa isär benen med motstånd 3 x 10 sek. 

* Bakåtspark 2 x 10. 

* Framåtspark med diagonal arm 2 x 10. 

* Tåhävningar på ett eller två ben 2 x 10. 

* Stå på ett ben balansövning 2 x 30 sek. 

* Axelringar 2 x 10. 

* Ryggvridningar 1 x 10. 

* Höga knän 2 x 10. 

* Plocka äpplen 1 x 10. 

* Stolpress 1 x 10. 

* Spänn sätet sittande 1 x 10. 

* Bröstsim 1 x 10. 

* Sittande situps 1 x 15. 

 

Till träningsprogram 2 tillkom övningarna: sidosteg, benböj med litet hopp, 

benövning insida lår, draken balansövning, raka boxningsslag, utfallssteg, 

balanskorset och sittande cykling. Övningar som togs bort var axelrullningar, 

bakåtsparkar, stå på ett ben (balansövning), ryggvridningar, höga knän, spänn sätet 

sittande och sittande situps. 

 

Punktlista träningsprogram 2. 

* Utgångsposition atletisk hållning. 

* Rullning av ryggen 1 x 3. 

* Sidosteg 2 x 10. 

* Benböj med litet hopp 1 x 10. 
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* Fotcirklar balansövning 2 x 10. 

* Pressa ihop benen med motstånd 3 x 10 sek. 

* Pressa isär benen med motstånd 3 x 10 sek. 

* Benövning insida lår 2 x 10. 

* Framåtspark med diagonal arm 2 x 10. 

* Tåhävningar på ett eller två ben 2 x 10. 

* Halva draken balansövning 1 x 10. 

* Axelringar 2 x 10. 

* Raka boxningsslag 1 x 20. 

* Utfallssteg 2 x 5. 

* Plocka äpplen 1 x 10. 

* Stolpress 1 x 10. 

* Balanskorset 2 x 30 sek. 

* Bröstsim 1 x 10. 

* Sittande cykling 3 x 15 sek.   
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Bilaga 3. Enkätfrågor.

 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
 

Frågor för C-uppsatsen " Fysisk aktivitets påverkan på livskvalitet" 
 
 

Hur har du uppfattat den fysiska aktiviteten som har pågått under dessa veckor? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Har det varit bra, alternativt mindre bra? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Har du märkt av några förändringar i din hälsa under eller efter aktiviteten? Om, på vilket 
sätt? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Är träningen något som har passat dig? Beskriv hur du har upplevt det. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Har du fått tillräckligt stöd för din medverkan i aktiviteten? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att göra om träningsaktiviteten? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Poängskala SF-36 och SF- 36 tolkningsmall. 

 

 

 

 

 

 

 


