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Sammanfattning 

Bakgrund 

Medellivslängden har ökat och fysisk aktivitet är grundläggande för ökad livslängd. Tidigare 

studier visar en könsaspekt vid självskattning av fysisk aktivitet där män skattar generellt sin 

fysiska aktivitet högre än kvinnor. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i grad av självskattad fysisk 

aktivitetsnivå mellan kvinnor och män som är 75 år eller äldre samt att undersöka om den 

självskattade fysiska aktivitetsnivån inom dessa grupper förändras under ett år. 

 

Metod 

Detta arbete är en kvantitativ longitudinell studie med deskriptiv och komparativ design. 

Totalt deltog 147 personer, 101 kvinnor samt 46 män, medelålder 83 år. För datainsamling 

har Frändin/Grimbys aktivitetsskala samt en specifik fråga ur Folkhälsoenkäten använts vid 

en baslinjemätning samt efter ett år. 

 

Resultat 

Ingen signifikant skillnad i självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män mätt 

med Folkhälsoenkäten (p = 0,756) eller Frändin/Grimbys aktivitetsskala  (p = 0,051) kunde 

ses. Inom grupperna sågs inte någon signifikant förändring av graden självskattad fysisk 

aktivitetsnivå efter ett år.  

 

Konklusion 

Det förekommer ej en signifikant skillnad i grad av självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan 

män och kvinnor eller inom grupperna över tid. Ytterligare studier krävs för kartläggning av 

målgruppens fysiska aktivitetsnivå samt skillnader mellan kön.  

 

 

 
 
 
 
 
 



	  	  
	  

 

Abstract 

Background 

The life expectancy has increased and physical activity is essential for an increased lifespan. 

Previous studies have indicated a gender difference in self-reported physical activity level, 

men generally estimate higher than women.  

 

Aim 

This study investigated the eventual differences in self-reported physical activity between 

men and women 75 years or older, and if the physical activity level changed during a year 

within the groups.  

 

Method 

This report is a quantitative study with descriptive and comparative design shaped as a 

longitudinal study. At total 147 people participated, 101 women and 46 men with average age 

83. Data was gathered through the Frändin/Grimby activity scale and one question from the 

Swedish Folkhälsoenkäten, was used at baseline and after a year.  

 

Results 

No significant difference in self-reported physical activity among men and women according 

to Folkhälsoenkäten (p = 0,756) or Frändin/Grimby activity scale (p = 0,051) was found. 

Within the groups, no significant difference in self-reported physical activity was found after 

one year.  

 

Conclusion 

There was no significant difference between men and womens self-reported physical activity 

or within the groups after a year. Further studies are necessary to investigate the groups 

physical activity level and gender differences.  

 

 
 
 
 

Key words: Older people, gender differences men and women, Self-reported physical 

activity, pre-frail
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Bakgrund 

Den åldrande befolkningen 
Världens befolkning blir allt äldre och andelen personer som är 65 år och äldre förväntas att 

öka till nästan 16 % av världens befolkning år 2050 (1). Den förväntade ökningen av den 

äldre populationen innebär stora utmaningar för samhället och det är angeläget att kartlägga 

de faktorer som kan bidra till bibehållen god hälsa samt livskvalitet hos de äldre 

generationerna (2). Åldrandet kan innebära en ökad risk för förlust av fysisk funktion samt 

kroniska sjukdomstillstånd vilka kan orsaka negativa effekter på en individs livskvalitet (2).  

 

Den fysiska aktivitetsnivån hos de äldre i Sverige är nästan lika hög som genomsnittet i 

befolkningen (3). De äldre har inte heller en mer stillasittande fritid i jämförelse med 

genomsnittet i landet men stillasittande är mer förekommande i åldersgruppen 75-84 år än i 

gruppen 55-74 år (3).  

 

Vid åldrande sker en rad förändringar i den mänskliga kroppen (4). En av de förändringar som 

studerats mycket är relationen muskelmassa och andel fett. Muskelmassan minskar i takt med 

att vi blir äldre och ersätts av fett samt bindväv (4). En påföljd av att muskelmassan minskar 

är förlorad muskelstyrka. Denna process kallas sarkopeni (5). Dock verkar fysisk aktivitet 

förebyggande samt kan minska effekten av sarkopeni och därmed dess allvarliga 

konsekvenser för hälsan (5). Efter 75-års ålder går denna förlust av muskelstyrka och 

muskelmassa snabbare än för yngre personer (6). Det förekommer även en könsskillnad i 

andelen muskelmassa som går förlorad hos äldre personer, då män förefaller förlora en större 

andel muskelmassa per år än kvinnor (6).  

 

Hjärt-lungfunktionen och förmågan till fysisk prestation minskar i takt med stigande ålder (5). 

En förändring är att den maximala hjärtfrekvensen samt hjärtminutvolymen sjunker vilket 

orsakar en försämrad kondition (7). 

 

Det engelska begreppet frailty (sv. skörhet) är ett samlingsbegrepp för ett biologiskt syndrom 

som innebär att en person uppvisar ett flertal specifika åldersrelaterade symtom (8). 

Diagnoskriterierna för frailty är att en person ska uppvisa minst tre av följande symtom; 

ofrivillig viktnedgång fem procent eller mer per år, självskattad utmattning minst tre-fyra 
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dagar i veckan, låg energiförbrukning, långsam gånghastighet och/eller svag greppstyrka (8). 

Personer som uppvisar en-två av tidigare nämnda symtom anses vara pre-frail och därmed 

befinna sig i farozonen att utveckla syndromet (8) ett tillstånd som är vanligt förekommande 

hos hemmaboende äldre (9).  

 

Gruppen äldre är en heterogen grupp då det förekommer stora variationer av funktionsnivå 

inom populationen (8). Det kan därför vara missvisande att lägga alltför stor vikt vid 

biologisk ålder vid beskrivning av äldre personer. Medvetenheten kring att äldre inte bör 

definieras utifrån sin ålder bidrar till att populationen får rätt behandling och bemötande (8). 

En växande grupp i samhället är hemmaboende äldre, inom denna grupp förekommer stora 

variationer avseende fysisk kapacitet samt aktivitet (10).  

Definition av fysisk aktivitet och fysisk träning 
Fysisk aktivitet definieras som kontraktion av skelettmuskulatur som skapar en rörelse av 

kroppen vilken resulterar i en ökad energiförbrukning (11). Fysisk träning definieras som -

planerad, strukturerad och upprepad fysisk aktivitet vars ändamål är att förbättra eller 

bibehålla minst en komponent av fysisk form (11). 

Hälsovinster med fysisk aktivitet 
Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet medför stora hälsovinster som är 

likartade inom samtliga åldersgrupper (4). Personer som förblir fysiskt aktiva genom livet har 

bättre förutsättningar för att utöka antalet levnadsår utan funktionshinder (4). För äldre kan 

fysisk aktivitet bidra till en generellt bättre hälsa, både fysiskt och mentalt. Fysisk aktivitet 

bidrar till att minska risken för en rad sjukdomar, funktionsnedsättningar samt att mortaliteten 

reduceras (12). För äldre personer är det även viktigt med en reservkapacitet i form av 

muskelstyrka och aerob kapacitet. Denna kapacitet bidrar till att individen bättre klarar av en 

oväntad situation så som skada eller sjukdom (12).  

 

The American Collage of Sports Medicine och The American Heart Association (12) har tagit 

fram följande rekommendationer för äldres fysiska aktivitet: 

-‐ Medelintensiv aktivitet under 30-60 min vid minst 5 tillfällen per vecka. 

-‐ Medel- och/eller högintensiv styrketräning vid minst 2 tillfällen per vecka 

-‐ Medelintensiv rörlighetsträning vid minst 2 tillfällen per vecka 

-‐ Regelbunden balansträning, framförallt för individer med nedsatt balansförmåga.
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Fysisk aktivitetsnivå hos äldre män och kvinnor 
Tidigare studier har visat att män i åldern 75 år och äldre skattar sin fysiska aktivitetsnivå 

högre än jämnåriga kvinnor (13, 14). Personer vars fysiska aktivitetsnivå motsvarar de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet har en högre fysisk kapacitet (13). Kunskapen om 

fysisk aktivitetsnivå hos äldre män och kvinnor som erhållit rollator eller hemtjänst, vilket 

indikerar viss fraility (fysisk skörhet), är ännu begränsad. Det finns en korrelation mellan låg 

utbildningsnivå och självskattad fysisk aktivitetsnivå hos både kvinnor och män (15). 

Däremot har man sett en förändring i befolkningen över tid där män med låg utbildning ökat 

sin självskattade fysiska aktivitetsnivå, något som inte kunnat påvisas i gruppen kvinnor med 

samma utbildningsnivå (15).  

Att undersöka fysisk aktivitetsnivå 
Det finns olika sätt att undersöka fysisk aktivitetsnivå exempelvis genom objektiva metoder 

så som stegmätare och accelerometrar eller självskattningsskalor (4). De självskattningsskalor 

för fysisk aktivitet som använts i denna studie är en skala ur Folkhälsoenkäten (16) samt 

Frändin/Grimby aktivitetsskala (17) (bilaga 1).  

Studien fallprevention för äldre i ordinärt boende 
Detta arbete utgick från material insamlat i studien Fallprevention för äldre i ordinärt boende 

(18), studien utgjordes av fyra delstudier till vilka ett omfattande dataset insamlades under 3 

års tid. Syftet med den studien var att genomföra en utvärdering av eventuella 

fallförebyggande effekter av träningsprogrammet Otago Exercise Program (OEP) med eller 

utan motiverande samtal (MI). 

Problemformulering 
Fysisk aktivitet för äldre bidrar till en generellt bättre hälsa samt minskar risken för både 

sjukdomar och funktionsnedsättning. Tidigare studier (13)(14) har visat att det förekommer en 

skillnad i självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan män och kvinnor i åldern 75 år. I dagsläget 

är dock kunskapen om fysisk aktivitetsnivå hos män och kvinnor i gruppen äldre pre-frail (sv. 

på väg in i skörhet) begränsad. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka den självskattade fysiska aktivitetsnivån hos 

personer som är 75 år eller äldre vilka är hemmaboende och i behov av antingen 

gånghjälpmedel, hemtjänst eller larm d.v.s. visar tecken på skörhet samt om det föreligger en 

skillnad mellan kvinnor och män inom denna grupp. Vi vill även undersöka om den 

självskattade fysiska aktivitetsnivån i dessa grupper förändras under ett år.  
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Frågeställningar 
För hemmaboende personer 75 år eller äldre med behov av gånghjälpmedel, hemtjänst eller 

larm: 

 

1. I vilken grad förekommer en skillnad mellan kvinnor och män i åldrarna 75 år och 

äldre gällande fysisk aktivitetsnivå enligt en fråga ur den nationella Folkhälsoenkäten, 

undersökt vid ett tillfälle?  

2. I vilken grad förekommer en skillnad mellan kvinnor och män i åldrarna 75 år och 

äldre gällande fysisk aktivitetsnivå enligt Frädin/Grimbys aktivitetsskala, mätt vid ett 

tillfälle?  

3. I vilken grad förändras den självskattade fysiska aktivitetsnivån mätt med en fråga ur 

den nationella Folkhälsoenkäten respektive Frädin/Grimbys aktivitetsskala under ett år 

för dessa kvinnor respektive män? 

Metod 

Design 
Detta arbete är en kvantitativ studie med deskriptiv och komparativ design i form av en 

longitudinell studie (19). I studien har självskattad fysisk aktivitetsnivå vid en baslinjemätning 

jämförts mellan grupperna äldre kvinnor och män (frågeställning ett och två). Studien var 

longitudinell då den självskattade fysiska aktivitetsnivån har undersökts vid två tillfällen inom 

inom grupperna äldre kvinnor respektive män (frågeställning tre). 

 

Urval 
Deltagare i denna studie rekryterades till en primär studie. Fallprevention för äldre i ordinärt 

boende (18) när de antingen ansökte om att få ett gånghjälpmedel föreskrivet alternativt när 

de ansökte om hemtjänst eller trygghetslarm. Deltagarna rekryterades från tre kommuner i 

Mellansverige och sammanlagt blev det 175 personer, 122 kvinnor och 53 män, som ville 

delta i studien och uppfyllde studiens kriterier.  

 

Inklusionskriterier för studien Fallprevention för äldre i ordinärt boende: 

-‐ 75 år eller äldre 

-‐ Hemmaboende 

-‐ Förstå svenska i tal och skrift 

-‐ Kunna gå självständigt inomhus  
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Exklusionskriterier för studien Fallprevention för äldre i ordinärt boende: 

-‐ Lägre poäng än 25 av 30 möjliga i Mini-Mental State Examination (MMSE) 

-‐ Pågående regelbunden fysioterapeutisk behandling till följd av sjukdom eller skada 

-‐ Genomgår palliativ vård 

 

Inklusionskriterier för denna studie var korrekt ifyllda formulär vid två tillfällen, vid 

baslinjemätningen samt vid ett uppföljningstillfälle ett år efter det första mättillfället, som 

innehåller information om de bakgrundsvariabler (tabell 1) och utfallsvariabler aktuella för 

denna studie. 

Datainsamlingsmetoder 
I denna studie undersöktes äldres självskattade fysiska aktivitetsnivå vid en baslinjemätning 

samt vid en uppföljning efter ett år enligt en specifik fråga ur Folkhälsoenkäten, från 

folkhälsomyndigheten (16) samt med Frändin/Grimbys aktivitetsskala (17).  

 

Frågan ur Folkhälsoenkäten som använts är “Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

måttligt ansträngande aktiviteter som får dig varm?” Till frågan finns fem svarsalternativ “1 - 

aldrig, 2 - mindre än 1 timme/vecka, 3 - mellan 1 och 3 timmar/vecka, 4 - mer än 3 timmar 

men mindre än 5 timmar/vecka, 5 – minst 5 timmar/vecka”. (16) Deltagarna har sedan själva 

kryssat i det svarsalternativ de ansåg vara mest troligt. Denna fråga har i en validitetsstudie 

(20) visat sig ha en begränsad validitet. Frågan har nu ombearbetats till en sjugradig skala 

vilken uppvisat en god validitet i korrelation mot aktivitetsmätare (20).  

 

Frändin/Grimbys aktivitesskala är en sexgradig självskattningsskala där deltagaren uppskattar 

sin självupplevda fysiska hälsa på frågan “Hur aktiv uppskattar du att du har varit under 

senaste halvåret” där svarsalternativen var “1 - knappast, 2 - mestadels stillasittande, 3 - 

lättare fysisk ansträngning omkring 2-4 timmar per vecka, 4 - mer ansträngande motion 1-2 

timmar per vecka, 5 - mer ansträngande motion mer än 3 timmar per vecka, 6 - hård träning 

regelbundet och flera gånger i veckan”. I denna studie har versionen med tillägg för 

hushållsarbete använts. Frändin/Grimbys självskattningsskala anses ha en god validitet (17). 
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Självskattningsskalorna för fysisk aktivitetsnivå är två delfrågor i ett större frågeformulär som 

även innehöll bland annat frågor om kön, ålder, utbildningsnivå, civilstånd samt typ av bostad 

(18).  

 

Deltagarna i denna studie beskrivs utifrån följande variabler: ålder, behov av hemtjänst, behov 

av gånghjälpmedel, utbildningsnivå, typ av bostad, bor tillsammans med någon eller ej, har 

fallit det senaste året eller ej samt självskattat hälsotillstånd (EQ5D-VAS).  

Genomförande 
Insamlingsperioden för det dataset som använts i denna studie pågick under oktober 2012 till 

maj 2015. Datamaterialet kommer ursprungligen från studien Fallprevention för äldre i 

ordinärt boende (18). Tillgång till datasetet gavs i september 2018 och materialet kom då att 

ej innehålla några personuppgifter. 

Databearbetning  
Variablerna som undersökts i denna studie befinner sig på ordinalskalenivå (Bilaga 1). Detta 

innebär att samtliga databearbetningsmetoder är medianjämförelser.  

 

För att undersöka om det förekommer en skillnad mellan män (n=46) och kvinnor (n=101) 

vid självskattning av fysisk aktivitetsnivå användes det icke-parametriska testet Mann-

Withneys test i och med att syftet var att undersöka skillnaden mellan två oberoende grupper 

(20).  

 

För att undersöka om den självskattade fysiska aktivitetsnivån förändrats under 1 år inom de 

två grupperna, män och kvinnor, användes det icke-parametriska testet Wilcoxon 

teckenrangtest då det är en parad mätning (20).  

 

De bakgrundsvariabler som användes för att beskriva denna studies deltagare beskrivs i antal 

personer och procent alternativt med medelvärden samt standarddeviation. 

 

För statistisk signifikans valdes p-värde ≤0,05 och de statistiska analyserna genomfördes med 

IBM SPSS Statistics version 25.  

Etiska överväganden 
Den primära studien, Fallprevention för äldre i ordinärt boende (18), från vilken 

datamaterialet till detta arbete kommer har genomgått en etikprövning och godkänts av den 
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regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Dnr. 2012/147. Studiens deltagare garanterades 

konfidentialitet och den data som användes i detta arbete raderades efter slutförandet. 

 

Resultat 
 

Undersökningsgruppen 
Av de totalt 175 deltagare som ingick i ursprungsstudien Fallprevention för äldre i ordinärt 

boende inkluderades 147 personer, 101 av dem var kvinnor och 46 var män. Bortfallet blev 

totalt 28 personer, vilka inte hade fyllt i formulären korrekt, vilket var en av 

inklusionskriterierna för denna studie.  Studiens deltagare beskrivs med ett antal 

bakgrundsvariabler (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Bakgrundsvariabler för kvinnor, män n (%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrundsvariabler Kvinnor (n=101) Män (n=46) 

Ålder medelvärde (SD) 82,8 (4,7) 83,0 (4,5) 
Gånghjälpmedel   
ja 93 (92,1) 44 (95,7) 
nej 8 (7,9) 2 (4,3) 
Hemtjänst   
ja 55 (54,5) 22 (47,8) 
nej 46 (45,5) 24 (52,2) 
Utbildning (män n=45)   
Folkskola 46 (45,5) 20 (43,5) 
Realskola eller Flickskola 16 (15,8) 5 (10,9) 
Gymnasium eller yrkeshögskola 13 (12,9) 10 (21,7) 
Universitet eller högskola 26 (25,7) 10 (21,7) 
Bostad   
Flerfamiljshus/lägenhet 78 (77,2) 35 (76,1) 
Radhus 9 (8,9) - 
Villa 12 (11.9) 10 (21.7) 
Servicehus/lägenhet 2 (2) 1 (2,2) 
Bor tillsammans med   
Ingen 69 (68,3) 16 (34,8) 
Make/maka/partner/sambo 30 (29,7) 28 (60,9) 
Barn 1 (1) 1 (2,2) 
Annan vuxen 1 (1) 1 (2,2) 
Har fallit det senaste året (män 
n=45) 

  

ja 40 (39,6) 23(50,0) 
nej 61 (60,4) 22(47,8) 
EQ5D-VAS  medelvärde (SD) 65,1 (15,9) 62.6 (14,5) 
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Skillnad i grad av självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män enligt en 
fråga i Folkhälsoenkäten 
Det förekom ej en signifikant skillnad i självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och 

män (p = 0,756), båda grupperna hade medianvärde 3 och ett lägsta värde 1 samt ett högsta 

värde 5. För kvinnor var IQR 1 medan för män var IQR 2. Fördelningen av hur kvinnor, män 

samt den totala undersökningsgruppen skattat sin fysiska aktivitetsnivå på de olika nivåerna 

enligt en fråga i Folkhälsoenkäten redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultat fråga ur Folkhälsoenkäten för kvinnor, män, total, n, %. 
Hur mycket tid 
ägnar du en vanlig 
vecka åt måttlig 
ansträngande 
aktiviteter som får 
dig varm? 

1 - 
aldrig 

2 - 
mindre 
än 1 
timme/
vecka 

3 - 
mellan 
1 och 3 
timmar/
vecka 

4 - mer än 3 
timmar men 
mindre än 5 
timmar/vecka 

5 - 
minst 5 
timmar 
/vecka 

Total 

kön man Antal 5 10 16 8 7 46 
% 
inom 
kön 

10,9 21,7 34,8 17,4 15,2 100,0 

kvinna Antal 13 14 50 12 12 101 
% 
inom 
kön 

12,9 13,9 49,5 11,9 11,9 100,0 

Total 
(kvinnor och 
män) 

Antal 18 24 66 20 19 147 
% av 
Total 

12,2 16,3 44,9 13,6 12,9 100,0 

 
 

Skillnad i grad av självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män enligt 
Frändin/Grimbys aktivitetsskala 
Det förekom ej signifikant skillnad i grad av självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor 

och män (p = 0,051), båda grupperna hade medianvärde 3 och ett lägsta värde 1 samt ett 

högsta värde 5. För kvinnor var IQR 0 medan för män var IQR 1. Fördelningen av hur 

kvinnor, män samt den totala undersökningsgruppen skattat sin fysiska aktivitetsnivå på de 

olika nivåerna enligt Frändin/Grimbys aktivitetsskala redovisas i tabell 3. Den procentuella 

fördelningen inom gruppen kvinnor respektive män i de två lägsta skattningsnivåerna var 

39,1% respektive 20,8% (Tabell 3). 
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Tabell 3 Resultat Frändin/Grimbys aktivitetsskala för kvinnor, män, total, n, %. 
 
Hur aktiv uppskattar 
du att du har varit det 
senaste halvåret? 

1 - 
knappt 
alls 

2 -
mestadels 
stillasittan
de 

3 - lättare 
fysisk 
ansträngning 

4 - mer 
ansträngand
e motion 1-2 
timmar 

5 - mer 
ansträn
gande 
minst 3 
timmar 

6 - hård 
träning 
regelbun
det flera 
gånger i 
veckan 

Total 

kön man Antal 4 14 22 5 1 0 46 
% inom 
kön 

8,7 30,4 47,8 10,9 2,2 0 100,0 

kvinna Antal 1 20 66 13 1 0 101 
% inom 
kön 

1,0 19,8 65,3 12,9 1,0 0 100,0 

Total (kvinnor 
och män) 

Antal 5 34 88 18 2 0 147 
% av 
Total 

3,4 23,1 59,9 12,2 1,4 0 100,0 

 

Graden av förändring efter ett år av självskattad fysisk aktivitetnivå inom grupperna 
kvinnor respektive män enligt en fråga i Folkhälsoenkäten 
Inom gruppen kvinnor hade det inte skett någon signifikant förändring av graden självskattad 

fysisk aktivitetsnivå enligt en fråga i Folkhälsoenkäten efter ett år (p = 0,866). Vid 

uppföljningstillfället ett år efter baslinjemätningen angav 34 kvinnor (33,7%) en lägre 

aktivitetsnivå, 32 kvinnor (31,7%) en högre aktivitetsnivå och 35 kvinnor (34,6%) angav 

samma aktivitetsnivå som vid det första mättillfället (Tabell 4). Vid baslinjemätningen hade 

gruppen kvinnor medianvärdet 3 samt IQR 1 och vid uppföljningsmätningen medianvärdet 3 

och IQR 1. 

 

Inom gruppen män hade det vid uppföljningstillfället ett år efter baslinjemätiningen inte skett 

någon signifikant förändring i fysisk aktivitetsnivå enligt Folkhälsoenkäten (p = 0.163). Vid 

uppföljningstillfället angav 18 män (39,1%) en lägre aktivitetsnivå, 9 män (19,6%) en högre 

aktivitetsnivå och 19 män (41,3%) angav samma aktivitetsnivå som vid baslinjemätningen 

(Tabell 4). Vid baslinjemätningen hade gruppen män medianvärdet 3 samt IQR 2 och vid 

uppföljningsmätningen medianvärdet 3 och IQR 2. 

Tabell 4 Resultat en fråga ur Folkhälsoenkäten uppföljning efter ett år, kvinnor, män n (%). 

 

Uppföljning efter ett 
år – en fråga ur 
Folkhälsoenkäten 

Försämrad grad av 
självskattad fysisk 
aktivitetsnivå 

Oförändrad grad av 
självskattad fysisk 
aktivitetsnivå 

Förbättrad grad 
av självskattad 
fysisk 
aktivitetsnivå 

Kvinnor 34 (33,7) 35 (34,6) 32 (31,7) 
Män 18 (39,1) 19 (41,3) 9 (19,6) 
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Graden av förändring efter ett år av självskattad fysisk aktivitetsnivå inom grupperna 

kvinnor och män enligt Frändin/Grimbys aktivietsskala 

Inom gruppen kvinnor hade det inte skett någon signifikant förändring av graden självskattad 

fysisk aktivitetsnivå enligt Frändin/Grimbys sexgradiga aktivitetsskala efter ett år (p = 0,485). 

Vid uppföljningstillfället ett år efter baslinjemätningen angav 25 kvinnor (24,8%) en lägre 

aktivitetsnivå, 20 kvinnor (19,8%) en högre aktivitetsnivå och 56 kvinnor (55,4%) bibehöll 

samma aktivitetsnivå som vid det första mättillfället (Tabell 5).	  Vid baslinjemätningen hade 

gruppen kvinnor medianvärdet 3 samt IQR 0 och vid uppföljningsmätningen medianvärdet 3 

och IQR 0. 

 

Inom gruppen män hade det vid uppföljningstillfället ett år efter baslinjemätningen inte skett 

någon signifikant förändring i självskattad fysisk aktivitetsnivå enligt Frändin/Grimbys 

sexgradiga aktivitetsskala (p = 0,568). Vid uppföljningstillfället angav 12 män (26,1%) en 

lägre aktivitetsnivå, 11 män (23,9%) en högre aktivitetsnivå och 23 män (50%) låg kvar på 

samma aktivitetsnivå som vid baslinjemätningen (Tabell 5).	  Vid baslinjemätningen hade 

gruppen män medianvärdet 3 samt IQR 1 och vid uppföljningsmätningen medianvärdet 3 och 

IQR 1. 

 
Tabell 5. Resultat Frändin/Grimbys aktivitetsskala uppföljning efter ett år, kvinnor, män. 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 
Resultaten i denna studie indikerar att det skulle kunna finnas en skillnad mellan kvinnors och 

mäns självskattade fysiska aktivitetsnivå enligt Frändin/Grimbys aktivitetsskala, där män 

skattade en lägre fysisk aktivitetsnivå än kvinnor. Dock behövs större och/eller fler studier för 

att bekräfta detta. Enligt en fråga ur Folkhälsoenkäten förekom ej en signifikant skillnad 

mellan kvinnors och mäns självskattade fysiska aktivitetsnivå. 

 

Uppföljning efter ett 
år – 
Frändin/Grimbys 
aktivitetsskala 

Försämrad grad 
av självskattad 
fysisk 
aktivitetsnivå 

Oförändrad grad 
av självskattad 
fysisk 
aktivitetsnivå 

Förbättrad grad av 
självskattad fysisk 
aktivitetsnivå 

Kvinnor  n (%) 25 (24,8) 56 (55,4) 20 (19,8) 
Män  n (%) 12 (26,1) 23 (50) 11 (23,9) 
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Inom grupperna kvinnor och män hade det vid uppföljningstillfället ett år senare inte skett 

någon signifikant skillnad i självskattad fysisk aktivitetsnivå. I båda de två undersökta 

utfallsvariablerna angav båda gruppernas deltagare främst en bibehållen fysisk aktivitetsnivå 

efter ett år.   

Resultatdiskussion  

Skillnad i självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män 
En signifikant skillnad mellan kvinnor och män i grad av självskattad fysisk aktivitetsnivå 

enligt en fråga ur Folkhälsoenkäten har ej kunnat påvisas. Detta resultat går emot tidigare 

studier som visat på att män inom målgruppen skattar en högre fysisk aktivitetsnivå än 

kvinnor (13, 14). En möjlig förklaring till resultatet i denna studie kan vara att samtliga 

deltagare, oavsett kön, valt att delta i en träningsstudie vilket kan indikera att dessa deltagare 

har en högre grad av motivation till fysisk aktivitet. 

 

I svarsfördelningen inom Frändin/Grimbys sexgradiga aktivitetsskala sågs att procentuellt fler 

män än kvinnor skattade sin fysiska aktivitetsnivå utifrån de två lägsta nivåerna i skalan. En 

möjlig förklaring till detta kan vara hur instrumentets skalsteg valts att formuleras. 

Frändin/Grimby beskriver tydligt i sin 6-gradiga aktivitetsskala att de lägre svarsalternativen 

kan innebära fysisk aktivitet i form av hushållsarbete, samt tydliga exempel om vilken form 

av sysslor det rör sig om (Bilaga 1). Detta kan tänkas vara svårt att identifiera sig med om 

man som deltagare utför inget eller endast lite hushållsarbete. I denna studies målgrupp är 

fördelningen av hushållsarbete generellt sett troligen inte jämställd då det visats att kvinnor 

avsätter mer än dubbelt så mycket tid på hushållsarbete än män i samma åldersgrupp (21). 

Majoriteten av de män som deltagit i denna studie har uppgett att de bor tillsammans med 

make/maka/partner/sambo (Tabell 1) vilket skulle kunna indikera att dessa män inte har 

huvudansvaret för hushållsarbetet i hemmet. Att procentuellt fler män än kvinnor skattade sin 

fysiska aktivitetsnivå enligt de två lägsta skalstegen kan spegla en tidigare studie där det 

framkommit att män i målgruppen 75 år och äldre förlorar en större andel muskelmassa per år 

än kvinnor inom samma målgrupp (6). Vilket kan ha sin orsak i att kvinnor fortsätter att vara 

fysiskt aktiva i form av hushållsarbete.  

 

Denna studies resultat visar ingen signifikant skillnad i graden av självskattad fysisk 

aktivitetsnivå mellan män och kvinnor men en tendens i skillnad kan anas i graden av 

självskattad fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män mätt med Frändin/Grimbys 
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aktivitetsskala men en sådan trend har inte kunnat urskiljas enligt frågan ur Folkhälsoenkäten. 

Det krävs ytterligare studier på större och mer varierade grupper för att kunna avgöra om en 

skillnad mellan könen faktiskt föreligger och vad den i så fall beror på.  

Förändring av självskattad fysisk aktivitet inom grupperna kvinnor och män 
Ingen signifikant skillnad i skattning av fysisk aktivitetsnivå sågs över tid inom någon av 

grupperna. Däremot var den procentuella andelen något större i de lägre 

skattningsalternativen enligt Folkhälsoenkäten efter ett år inom båda grupperna. Ett år skulle 

potentiellt kunna påverka en individs fysiska prestationsförmåga, vilket kan sänka orken och 

motivationen till fysisk aktivitet. En minskad fysisk aktivitetsnivå över tid i den äldre 

befolkningen har även setts i tidigare studier (22). Efter 75 års ålder sker biologiska 

förändringar snabbare än tidigare (6) vilket får till följd sänkning av den maximala 

hjärtfrekvens samt hjärtminutvolym vilket orsakar en försämrad kondition (7). Dessa 

förändringar kan tänkas påverka orken och motivationen till fysisk aktivitet. I denna studie 

framkom även att ett flertal deltagare valt att skatta en högre fysisk aktivitetsnivå vid 

uppföljningstillfället, vilket kan spegla de förekommande variationerna av funktionsnivå inom 

gruppen äldre (8). 

 

Hälften av männen i studien uppger att de under det senaste året fallit, vilket var procentuellt 

något fler än i gruppen kvinnor (Tabell 1). Fall kan vara en traumatiserande upplevelse och 

leda till fysiska skador som begränsar möjligheten till aktivitet. Det kan även ge en psykisk 

påverkan och resultera i rörelserädsla och undvikande av aktivitet, vilket finns beskrivet i 

modellen “fear-avoidence” (23). Vilket skulle kunna påverka den självskattade fysiska 

aktivitetsnivån.  

 

Vidare studier krävs även för att undersöka hur den fysiska aktivitetsnivån förändras över tid 

inom målgruppen äldre över 75 år. Det skulle i dessa studier vara till fördel att ha ett mer 

långsiktigt perspektiv än en tidsperiod som enbart sträcker sig över ett år för att identifiera 

eventuella förändringar i beteendemönster.  

 

Metoddiskussion 

Denna studies inklusionskriterier var korrekt ifyllda formulär med information om studiens 

aktuella utfallsvariabler vid två tillfällen, vid en baslinjemätning samt vid ett 

uppföljningstillfälle efter ett år. Inklusionskriterierna medförde att de deltagare som t ex av 
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hälsoskäl inte kunde fullfölja uppföljningen efter ett år ej inkluderades. Dessa personer kan ha 

varit mer sköra än dem som uppfyllde inklusionskriterierna. Detta kan ha påverkat resultatet 

då det minskade variationen inom undersökningsgruppen samt ett selekterat urval där 28 

deltagare uteslutits ur studien. En styrka i denna studie är det stora antalet deltagare (n=147) 

samt att grupperna kvinnor respektive män är förhållandevis jämna i bakgrundsvariablerna; 

ålder, behov av gånghjälpmedel, utbildning, typ av bostad, EQ5D-VAS vilket är en god 

förutsättning för att undersöka eventuella könsskillnader. Den externa validiteten för denna 

studie dvs hur resultaten kan generaliseras kan diskuteras. Deltagarna i denna studie har alla 

valt att delta i en träningsstudie. Det kan innebära att gruppen som helhet är mer motiverad till 

fysisk aktivitet än ett snitt av befolkningen inom samma åldersspann.  

 

I denna studie användes två skattningsskalor för att mäta självskattad fysisk aktivitetsnivå. 

Dessa skattningsskalor avser i viss mån att mäta samma sak men trots detta har studiens 

deltagare valt att skatta sin fysiska aktivitetsnivå relativt olika i de två instrumenten vilket 

indikerar att det troligen föreligger en validitetsskillnad dvs att de fångar olika perspektiv av 

fysisk aktivitetsnivå. Vilket i gruppen kvinnor tog sig uttryck i att 12,9% svarat “Aldrig” i 

frågan ur folkhälsoenkäten medan enbart 1% av samma grupp kvinnor svarade “Knappt alls” i 

Frändin/Grimbys aktivitetsskala.  

 

Tidsaspekten skiljer de båda skattningsinstrumenten åt, Frändin/Grimby sträcker sig över en 

period av 6 månader och frågan ur folkhälsoenkäten begränsar sig till en vecka (Bilaga 1). 

Deltagarnas aktivitetsnivå kan därför variera kraftigt inom de olika tidsramarna. Även 

utformningen av instrumentens olika skalsteg skiljer sig, Folkhälsoenkätens svarsalternativ är 

korta och baserad på tid medan Frändin/Grimbys är mer målande och livsstilsorienterade. 

Detta kan tänkas ha en inverkan på deltagarnas tolkning av fysisk aktivitetsnivå.   

 

De två skattningsskalornas huvudsyfte är dock detsamma, att mäta självskattad fysisk 

aktivitetsnivå, vilket borde lett till likartade resultat om god validitet föreligger.En regelrätt 

jämförelse mellan skattningsskalorna föll dock inte inom ramen för denna studie och bör 

därför undersökas vidare. Validiteten hos både frågan ur Folkhälsoenkäten samt 

Frändin/Grimbys aktivitetsskala har ifrågasatts i tidigare studier som anser att 

skattningsskalorna inte är tillräckligt känsliga och menar att dessa instrument ger ett för 

onyanserat resultat (20, 23).  
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Etisk diskussion 
Primärstudien, Fallprevention för äldre i ordinärt boende, vilken detta arbete baserats på, har 

genomgått en etikprövning vilken har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i 

Uppsala. Alla deltagare har vid tillfrågade godkänt att delta i studien. Deltagarna kunde 

avbryta sin medverkan om de så önskade, när som under studiens gång. All data har 

avidentifieras så inga personuppgifter var tillgängliga vid detta arbete. Samtliga data har 

raderats vid arbetets slut. 

Klinisk och samhällsenlig nytta 
Det finns i dagsläget ett flertal metoder för att mäta fysisk aktivitet och accelerometer är det i 

dagsläget mest noggranna alternativet (20). Mätning med accelerometer är inte alltid en 

lämplig metod att använda inom vården då det är både kostsamt och tidskrävande och därför 

finns ett behov av frågeformulär för mätning av fysisk aktivitet (20). Resultaten i denna studie 

indikerar att två skattningsskalor vars syfte är att mäta samma sak kan ge olika resultat och 

visar på hur viktigt det är att ställa sig kritisk till de skattningsskalor man avser att använda. 

Innan en mätning i klinik används bör är syftet med den planerade mätningen vara tydligt och 

en bedömning av skalornas validitet genomföras. Frågeformulär kan vara ett kostnadseffektivt 

och enkelt sätt att fånga upp viktig information från en patient men det är då viktigt att som 

vårdgivare vara medveten om hur dessa svar ska tolkas. 

 

 I dagsläget bör, enligt resultaten i denna studie, val av behandling samt rekommendationer 

för fysisk aktivitet inte anpassas utefter en individs kön då denna studie inte kunnat visa på 

någon skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan kvinnor och män.  

Konklusion 
Denna studie har inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad i grad av självskattad fysisk 

aktivitetsnivå mellan män och kvinnor eller över tid inom grupperna. I och med äldres stora 

variationer av funktion bör istället ett individperspektiv tillämpas vid bedömning av fysisk 

aktivitetsnivå. Kunskapsläget kring den fysiska aktivitetsnivån hos målgruppen äldre är i 

dagsläget begränsad och ytterligare studier krävs för kartläggning av fysisk aktivitetsnivå 

samt eventuella skillnader mellan kön. 
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Bilaga 1 
 

 
Fråga om fysisk aktivitetsnivå ur Folkhälsoenkäten (16) 

 

 

 
Frändin/Grimbys sexgradiga aktivitetsskala (17). 

 

 


