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Sammanfattning 
 
Cirka 50 procent alla dödsfall i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar. 40 procent av 
alla kvinnor drabbas någon gång av frakturer på grund av osteoporos. Många av våra 
vanligaste sjukdomar är idag indirekt påverkade av vårt levnadssätt. Välfärds-
sjukdomarna kostar idag samhället oerhört mycket pengar och det är dags att öka 
resurserna för det preventiva arbetet. Att leva ett aktivt liv med hälsosamma kostvanor 
kan vara avgörande för vårt framtida hälsotillstånd. 
    Studiens syfte var att undersöka hur medelålders kvinnors hälsa kan påverkas av 
promenader. I studien deltog tolv kvinnor runt 60 år. 
    Försökspersonernas syreupptagningsförmåga uppskattades genom Åstrands cykeltest 
och deras blodtryck mättes enligt WHO: s rekommendationer. I en enkät dokumenterades 
försökspersonernas upplevda hälsa, såsom upplevd sömn, kostvanor, stress och 
allmäntillstånd. Under sex veckor utförde försökspersonerna promenader 3 gånger i 
veckan i 30 minuter.  
    Resultaten visar en viss förbättring i den uppskattade syreupptagningsförmågan och det 
uppmätta blodtrycket. Efter utförandet av promenaderna uppgav flera av försöks-
personerna en positiv förändring av deras upplevda hälsa.  

 
 
Abstract 
 
Around 50 percent of all deaths in Sweden are caused by cardiovascular and coronary 
heart diseases. 40 percent of all the women will have fractures caused by osteoporosis 
sometime in their lives. Many of the most common diseases today are indirectly affected 
by our lifestyle. Diseases of industrialized countries cost the society a tremendous 
amount of money and it is time to increase the recourses for preventive health work. To 
stay physically active and live a life with healthy dietary habits can be determining 
factors for our future well-being.  
    The purpose of the study is to investigate how the health of middle-aged women can be 
affected by walking. Twelve women with an average age of 60 years were participating 
in the study.   
   The participant’s maximal oxygen consumption were estimated through Åstrands 
ergometer bicycle test and their blood pressure were measured according to WHO’s 
recommendations. The participant’s perceived health, referring to their perceived sleep, 
dietary habits, stress and general condition, was documented in a questionnaire. During 
six weeks the participants were performing walks three times a week for 30 minutes.  
    The result reveals an increase in the maximal oxygen consumption and a decrease in 
the blood pressure. Many of the participants also stated that their perceived health had 
changed positively.  
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1. Inledning 
 
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden idag. I Sverige var 
nästan 50 % av dödsfallen år 2004, orsakade av cirkulatoriska sjukdomar (www.nom-
nos.dk). Risken att insjukna eller dö i någon hjärt- och kärlsjukdom har dock minskat de 
senaste 30 åren. Det är den främsta förklaringen till den ökade medellivslängden i 
Sverige. Den ökade överlevnaden beror framförallt på en bättre sjukvård, exempelvis 
operationer. Den ökade överlevnaden leder eventuellt till allt fler äldre som är sjuka. Men 
är det eftersträvansvärt att ha en befolkning som lever längre utan att vara friskare? Med 
stor sannolikhet hade fallen av hjärt- och kärlsjukdomar kunnat minskas betydligt om det 
preventiva och promotiva hälsoarbetet varit större (Socialstyrelsen, 2005). 
    När vi blir äldre sker många fysiologiska förändringar med vår kropp som påverkar vår 
hälsa. En av de mest påtagliga förändringarna är att våra kärl blir trängre på grund av 
fettinlagring och sämre elasticitet. Detta kan leda till hypertoni vilket är en bidragande 
orsak till hjärtinfarkt och stroke.  
   Andra förändringar vid åldrande är minskad muskelmassa och bentäthet och sämre 
balans och rörlighet. En minskad muskelmassa leder till en större andel kroppsfett och är 
därmed en bidragande orsak till fetma. Den minskade bentätheten gäller framförallt hos 
kvinnor efter menopausen och kan leda till osteoporos. En sämre balans och rörlighet kan 
bidra till skador och begränsningar i vardagslivet. 40 % av kvinnor över 50 år får fraktur 
på grund av osteoporos (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). De åldersrelaterade 
förändringarna och sjukdomarna kan ge en försämrad livskvalitet och orsakar ofta lidande 
på individnivå. Det orsakar även stora ekonomiska kostnader för samhället. Det är 
framförallt hos barn och ungdomar som övervikt, fysisk inaktivitet och diabetes typ 2 
ökar. Hälsoarbete är därför mest fördelaktigt om det startas tidigt i en individs livscykel, 
men det satsas lite på denna typ av prevention. I stället får individen hjälp när problemen 
redan börjat, om ens då. Hälsoarbete innefattar till stor del fysisk aktivitet och kost, vilka 
är viktiga delar för att minska risken för ovanstående sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). 
 

 
2. Bakgrund 
 

2.1 Definitioner 
 
Att definiera ordet hälsa är svårt, men det är vanligt att den fysiska hälsan skiljs från den 
upplevda. En person som har en medicinskt dokumenterad sjukdom kan tycka sig ha en 
god hälsa medan en fullt frisk individ kan anse sig ha en dålig hälsa. Enligt WHO:s 
definition är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning (Pate 
1995 & US Department of Health and Human Services, 1996). Denna definition omfattar 
all typ av muskelarbete till exempel städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 
hobbyverksamheter, motion och träning (Holm et al., 1996). När man talar om motion är 
det en medveten fysisk aktivitet som har en viss avsikt att till exempel öka välbefinnandet 
för att få en bättre hälsa eller bara för att det är roligt (Holm et al., 1996 & Foster, 2000). 
Träning innebär att målmedvetet öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska 
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aktiviteter (Socialstyrelsen 2005). Författarna till denna studie har dock valt att använda 
orden motion och träning synonymt. 
 

2.2 Träningens effekter på åldersrelaterade fysiologiska förändringar 
 
Det sker många fysiologiska förändringar med ökad ålder. Vissa av dem beror mer på att 
vi är mindre fysiskt aktiva med stigande ålder, än på själva åldrandet. De förändringar 
som främst beror på fysisk inaktivitet går därför att påverka med hjälp av träning och de 
förändringarna är framförallt minskad muskelmassa, försämrad balans, rörlighet och 
kondition. De kan även leda till flera åldersrelaterade sjukdomar såsom diabetes typ 2, 
osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar. En av de åldersrelaterade förändringar som sker 
som inte är träningsbar är nedsättning av sinnena, till exempel hörsel och syn 
(Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). 
 
2.2.1 Muskelstyrka 
Med stigande ålder minskar muskelstyrkan på grund av en reducerad muskelmassa. 
Massans minskning orsakas av en förlust av motoriska nervceller vilket resulterar i en 
reduktion och förlust av muskelfibrer. Samtidigt som muskelmassan minskar sker en 
ökad inlagring av fett och bindväv i skelettmuskulaturen. Förlusten av muskelstyrka kan 
leda till försämrad aktivitetsförmåga, till exempel gångförmåga.  
   Styrketräning – definierat som träning med vikter eller mot en gradvis ökande 
belastning – har enligt flertalet studier visat sig kunna öka muskelstyrkan hos äldre, även 
över 90 års ålder, på mellan 50 och 200 procent (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 
2003). Styrketräning leder till att storleken och antalet muskelfibrer ökar och att 
nervsystemet effektiviserar användningen av musklerna (Wilmore & Costill, 2004). 
 
2.2.2 Rörlighet och postural kontroll 
Rörligheten och den posturala kontrollen (hållning och balans) förändras med stigande 
ålder. Dessa förändringar kan leda till en försämrad förflyttningsförmåga och en ökad risk 
för fallolyckor. Rörligheten är beroende av ledens funktion och dess omkringliggande 
strukturer såsom muskler, senor och ligament. 
   Fallolyckor kan delvis förklaras med försämrad postural kontroll, men påverkas också 
av flertalet andra faktorer. Eftersom postural kontroll kan påverkas med hjälp av träning 
är det en av flera möjligheter att påverka och minska antalet fallolyckor. Det är dock inte 
säkerställt vilken form av träning som har störst enskild effekt. I syfte att förbättra och 
bibehålla postural kontroll rekommenderas därför allmänna träningsprogram som 
innefattar såväl träning av styrka, kondition, balans, rörlighet och koordination.  
   När det gäller rörlighet är effekten av träning tvetydig. I vissa studier uppvisas inget 
resultat på ökad rörlighet och i vissa uppvisas mycket goda resultat. Det kan bero på att 
det inom forskning har använts olika träningsformer. Både indirekta övningar, såsom 
gång, gymnastik, och direkta övningar, såsom stretching har förekommit som 
träningsform i studierna. Mot bakgrund av detta finns inga specifika rekommendationer 
om program för äldre med syfte att öka ledrörlighet och rörelseomfång. Istället 
rekommenderas allmänna träningsprogram av konditionstyp, där rörligheten indirekt 
tränas (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003).  
 
2.2.3 Kondition 
När vi blir äldre försämras hjärtats kapacitet, vilket leder till att den maximala 
syreupptagningsförmågan (VO2max) minskar. Anledningen till att hjärtats kapacitet 
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försämras är att den maximala hjärtfrekvensen och slagvolymen minskar. Tillsammans 
medför det en reducerad hjärtminutvolym. Det är syreupptagningsförmågan som allmänt 
kallas för kondition. Efter 30 års ålder minskar VO2max med mellan fem och tio procent 
varje decennium. Konditionsträning kan enligt flera studier förbättra VO2max med 
mellan 10 och 30 procent (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003).  
 
VO2max mäts bäst med direkt mätmetod, men då detta är mycket kostsamt används 
oftast indirekta mätmetoder. Tester kan även utföras med maximal eller submaximal 
ansträngningsgrad. Maximala mätmetoder är både tidskrävande och mycket ansträngande 
för försökspersonen. Det krävs en hel del motivation från deras sida och det finns en risk 
att man blir avskräckt att motionera på grund av upplevelsen. Submaximala tester är 
mindre riskabla, kostsamma och tidskrävande. Submaximala konditionstester bygger 
dock på en del antaganden. Det första är att det är ett linjärt förhållande mellan 
hjärtfrekvens, intensitet och syreupptagningsförmåga. Det andra är att de utgår från att 
maxpulsen är samma för alla med samma ålder (Heyward, 2002). 
 
2.2.4 Hjärta och cirkulation 
Hjärtat och cirkulationssystemet har många funktioner. Det fungerar främst som 
transportör av bland annat näringsämnen, avfall, gaser och hormoner och upprätthåller 
homeostasen. Systemet måste hela tiden tillgodose de behov som alla kroppens celler har 
och måste därför ändra sig därefter. Vid fysisk ansträngning sker stora förändringar av 
kroppens behov (Bjålie, 1998). I skelettmuskulaturen märks det som ett ökat krav på 
tillförsel av syre och näring och ett ökat behov av att transportera bort koldioxid och 
andra slaggprodukter. Det ökade behovet kräver en ökad blodcirkulation. Detta medför 
förändringar av blodvolym, hjärtfrekvens, slagvolym, minutvolym, blodflöde och 
blodtryck. När kroppen tillgodoser dessa behov vid upprepade tillfällen, såsom vid 
regelbunden motion, anpassas det cirkulatoriska systemet till att bättre möta behoven 
nästa gång (Wilmore & Costill, 2004). 
 
Regelbunden motion ökar blodvolymen. Det beror främst på en ökad mängd blodplasma. 
Eventuellt kan det även ske en ökning av antalet erytrocyter. En anledning till att 
blodplasman ökar är att njurarna behåller mer vatten. Ytterligare en anledning är att det 
osmotiska trycket ökar, vilket leder till att blodet drar till sig mer vätska. Den ökade 
volymen av blodplasma medför att blodets viskositet (tröghet) minskar och att blodet 
därmed lättare transporteras i de små kapillärerna. 
    Förändringen av hjärtfrekvensen beror på att hjärtmuskulaturen, precis som 
skelettmuskulaturen, ökar i storlek vid regelbunden motion. Hur och var storleks-
förändringen sker i hjärtat beror på typen av träning. Vid konditionsträning blir 
hålrummet i den vänstra ventrikeln större på grund av att fyllnadsgraden ökar. Den ökade 
fyllnadsgraden beror på att blodplasmavolymen ökar och därmed den end-diastoliska 
volymen. Vid styrketräning är det i stället ventrikelns muskelvägg som blir tjockare på 
grund av att den arbetar mot ett högt blodtryck. Förmodligen kan även konditionsträning 
öka muskelväggens storlek (Wilmore & Costill, 2004). Efter ett par månaders tillräckligt 
intensiv träning är det typiska att hjärtfrekvensen i vila och vid submaximalt arbete är 
sänks med 5 till 20 slag per minut (Bowles, Woodman, Laughlin, 2000).  
      Träning ökar slagvolymen i vila, vid submaximal ansträngning och vid maximal 
ansträngning. Ökningen i slagvolymen beror, liksom hjärtats storlek, på att 
fyllnadsgraden i ventrikeln ökar. Eftersom hjärtfrekvensen är lägre hos en tränad person 



  
  

 5 

får ventrikeln en längre fyllnadstid. Den ökade muskelmassan i hjärtat leder till en större 
kontraktionskraft och därmed minskar den end-systoliska volymen. Det är alltså både en 
ökad fyllnadsgrad och en ökad tömning som gör att slagvolymen ökar (Wilmore & 
Costill, 2004). 
Hjärtats minutvolym, det vill säga hur mycket blod som pumpas ut per minut, är en 
produkt av hjärtfrekvensen och slagvolymen. Vid vila och submaximalt arbete förblir 
minutvolymen i stort sett den samma eftersom slagvolymen ökar och hjärtfrekvensen 
minskar. Möjligen kan minutvolymen minska lite och då till följd av en ökad a-vO2 
differens. Vid maximalt arbete är den maximala hjärtfrekvensen den samma, dock ökar 
slagvolym och därmed också minutvolymen. 
    Eftersom den aktiva muskulaturen har ett ökat behov av syre så ökar blodflödet till den. 
Det åstadkoms av en kraftig kärldilation (utvidgning) med åtföljande motstånds-
minskning i andra kärlbäddar, såsom i mag-tarmkanal. Med regelbunden träning anpassar 
sig muskulaturen till det ökade blodflödet genom att kapillärernas dilationsförmåga 
förbättras, antalet kapillärer ökar och det blir en mer effektiv distribution av blodet. Även 
venernas spänning ökar och därmed minskar deras eftergivenhet, vilket leder till att 
mindre blod samlas i venerna. Det blir därför mer blod i artärerna (Wilmore & Costill, 
2004).  
 
2.2.5 Åldersrelaterade sjukdomar 
I och med att den fysiska aktiviteten minskar och fettprocenten i kroppen ökar med 
stigande ålder, kan det leda till övervikt och fetma. I Sverige beräknas mer än hälften av 
männen och cirka en tredjedel av kvinnorna mellan 16 och 75 år lida av fetma eller 
övervikt och andelen ökar stadigt. Fetma, framförallt kring midjan, kan få följder såsom 
diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Förekomsten av diabetes typ 2 i Sverige är cirka 20 procent i åldersgruppen över 75 år 
(Socialstyrelsen, 2005). Diabetes karaktäriseras framför allt av hyperglykemi (stegrad 
eller onormalt hög blodsockerhalt). Hyperglykemin utvecklas oftast på grund av 
otillräcklig insulinsekretion och nedsatt insulinkänslighet. 
    Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sänkt insulinkänslighet och därmed för typ 2 
diabetes. Regelbunden träning ökar insulinkänsligheten hos diabetiker men även för icke-
diabetiker. Vid träning sker det cellulära förändringar i skelettmuskulaturen, såsom ökad 
mängd glukostransporterande proteiner och det sker ett ökat glukosupptag som inte är 
beroende av insulin (Wilmore & Costill, 2004). 
 
Insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar beror på flera faktorer. De icke påverkbara är 
ålder, kön och ärftlighet och de påverkbara är bland annat hypertoni, rökning, övervikt, 
diabetes, höga blodfetter och fysisk inaktivitet. Eftersom fysisk aktivitet kan motverka 
flera av dessa faktorer är det en viktig del i det förebyggande arbetet mot hjärt- och 
kärlsjukdomar. Förbättringen som sker med fysisk aktivitet har visat sig ha likvärdiga 
effekter som mediciner (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003).  
 
Minst 20 procent av den vuxna befolkningen beräknas lida av eller använda medicin mot 
hypertoni (högt blodtryck). Hypertoni definieras som blodtryck ≥140 mmHg systoliskt 
och/eller ≥90 mmHg diastoliskt tryck, vid upprepade mätningar under standardiserade 
förhållanden. Blodtrycket beror på hjärtminutvolymen och det perifera motståndet i 
blodkärlen. Orsaken till hypertoni är inte fastlagd men beror troligtvis på en samverkan 
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av en mängd faktorer såsom genetiska faktorer, kost, fysisk inaktivitet, stress och 
psykosociala faktorer. Hypertoni är en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och 
en av de mest betydelsefulla (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). 
   Regelbunden träning kan medföra att blodtrycket i vila minskar hos personer med 
hypertoni. En sänkning med cirka 10 mmHg av det systoliska och det diastoliska trycket 
är inte ovanlig. Det har dock inte visat sig leda till någon sänkning hos personer med 
normalt blodtryck (Hagberg, Park & Brown, 2000). Effekten är dock inte bestående, utan 
kräver fortsatt regelbunden aktivitet. Effekterna tros vara likvärdiga oavsett ålder eller 
kön, samt hos dem som tar antihypertensiv medicinering (Hagberg et al., 1993). 
Även styrketräning tycks kunna reducera blodtrycket, om än inte lika mycket som 
konditionsträning. Senare forskning talar för att cirkelträning, det vill säga styrketräning 
av stora muskelgrupper, med lättare belastning och fler repetitioner, tycks kunna sänka 
blodtrycket (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). 
 
Den största bidragande faktorn till att träning minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
tros vara den förändring av blodfetterna som träning ger. Ofta benämns blodfetterna som 
kolesterol. Tränande individer har oftast en ökad halt av high density lipoproteins (HDL) 
och minskad halt av triglycerider. HDL har en stark koppling till kroppens avlägsnande 
av kolesterol från perifer vävnad. Processen kallas reverse cholesterol transport och sker 
via levern. Regelbunden träning kan också leda till lägre nivåer av den totala 
kolesterolhalten och low density lipoproteins som brukar kallas det dåliga kolesterolet 
(Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). För att träning ska ge dessa positiva effekter 
krävs en träningsrelaterad energiförbrukning av 1 200–2 200 kcal per vecka. Det 
motsvarar 2,5–3 mil i veckan joggning eller snabb promenad. Högre träningsvolymer 
medför ytterligare positiva effekter. HDL-kolesterolnivån kan förväntas öka med 10–20 
procent och triglyceridnivån minska med mellan 10 och 30 procent med denna 
träningsnivå oavsett kön (Durstine et al., 2001).  
 
2.2.6 Energiomsättning 
I samband med åldrande minskar energiomsättningen och därmed oftast energiupptaget. 
Det kan förklara varför den fysiska aktiviteten då också minskar vid åldrande. För att 
skapa en energibalans i kroppen minskas då ofta matportionerna, därmed ökar risken för 
att tillförseln av livsviktiga näringsämnen blir otillräcklig. Upptaget av näringsämnen i 
tarmen försämras även vid normalt åldrande, därför är det ur näringssynpunkt mycket 
viktigt att vara fysiskt aktiv (Steen, 1999 & Folkhälsoinstitutet, 1999). Regelbunden 
fysisk aktivitet bidrar till bättre förutsättningar för ett balanserat energi- och näringsintag 
(US Department of Health and Human Services, 1996).  
 
2.3 Kvinnors åldrande 
 
På grund av klimakteriet skiljer sig kvinnors åldrande till viss del från männens. 
Medelåldern för menopaus, det vill säga kvinnans sista spontana menstruationsblödning, 
är vid 51 – 52 års ålder. Produktionen av östrogen minskar och det är mycket vanligt med 
fysiska och psykiska besvär. Det vanligaste är värmevallningar och svettningar, så 
kallade vegetativa besvär, som upplevs av mellan 50-75 procent av alla kvinnor. 
Besvären tros bero på att termostaten i kroppen blir instabil, varvid kroppen behöver göra 
sig av med energi i form av värme och svettningar. Besvären har ofta en negativ effekt på 
nattsömnen och arbetsförmågan. Det kan vidare leda till en försämrad livskvalitet och 
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ökad psykologisk sårbarhet med humörproblem som följd. Symtomen är vanligast efter 
menopaus, men kan uppträda redan innan.  
   Forskning visar att vegetativa besvär förekommer mindre ofta hos kvinnor som 
motionerar regelbundet än hos inaktiva kvinnor. Det visade sig att antalet vallningar 
minskade och livskvaliteten blev bättre hos de kvinnor som började motionera tre pass 
per vecka. Dock är motion ingen garanti att besvären försvinner. Även humörproblem 
förbättras ofta när vallningar och svettningar blir bättre. Motion i allmänhet kan också ha 
en positiv effekt på humöret genom att verka avspännande och minska nedstämdhet. Det 
är dock inte specifikt för kvinnor i klimakteriet. Den minskade nedstämdheten kan 
förklaras med att fysisk aktivitet leder till ökad bildning av bland annat endorfin i 
hjärnan, som har betydelse för att hålla hjärnans termostat stabil. Effekten av fysisk 
aktivitet, med avseende på välbefinnandet och effekter av vallningar, hos kvinnor i 
klimakteriet kan utvärderas tidigast efter tre månader (Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2003). 
 
Vidare har östrogen positiva effekter på cirkulationen. Effekterna är exempelvis en 
avslappande effekt på blodkärlens väggar och en positiv effekt på blodfetterna, bland 
annat hur de lagras in i kärlväggen. När östrogenet avtar uppstår en ökad risk för 
hjärtinfarkt ganska snabbt efter menopaus. Dock har senare års forskning inte visat att 
östrogenbehandling efter menopaus minskar risken för dödsfall på grund av hjärt- och 
kärlsjukdomar (Grady et al., 2002). 
   Den mest framträdande effekten av en sjunkande östrogenhalt är dock att benförlusten i 
skelettet påskyndas. Det beror på att osteoklasternas aktivitet är större än osteoblasternas. 
Redan från cirka 30 års ålder, det vill säga då den maximala benmassan utvecklats, fram 
till menopaus sker en långsam förlust av benmassa. Därmed har äldre kvinnor en ökad 
risk att drabbas av benskörhet, och en ökad risk för fraktur, framförallt i handled, 
lårbenshals och ryggkotor. Cirka 40 procent av kvinnor och 13 procent av män över 50 år 
kommer någon gång att drabbas av en fraktur till följd av osteoporos (Yrkesföreningar för 
Fysisk Aktivitet, 2003). 
  
Fysisk aktivitet, kombinerat med ett tillräckligt energi- och kalciumintag och lämpliga 
nivåer av könshormon, bidrar till uppbyggnad och bevarande av benvävnadens täthet. 
Inga studier talar dock för att fysisk aktivitet ensam kan förhindra benförluster under och 
efter menopaus. Den fysiska aktiviteten bör vara viktbelastande, relativt intensiv och 
genomföras regelbundet två till tre gånger per vecka för bäst effekt (Centre for Nutrition 
and Food Safety, 2001). 
    Studier om hur träning påverkar osteoporos angående den åldersrelaterade benförlusten 
visar tvetydiga resultat beroende på typ av studie. Det tyder dock på att graden av 
benförlust under denna period (från 30 år till menopaus) kan reduceras och därmed bättre 
bevara befintlig skelettmängd.   
   Däremot visar studier på att träning efter menopaus kan hindra benförlusten. Ett par 
aktuella studier indikerar att promenader har en gynnsam effekt såväl på benvävnaden 
som på frakturrisken i denna åldersgrupp (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). 
Enligt Hagberg et al. (2001) har träning med låg till måttlig intensitet ett mer positivt svar 
på skelettet än träning med hög intensitet. En anledning till att skelettet byggs upp av 
fysisk aktivitet är att flera hormoner och tillväxtfaktorer påverkas, exempelvis 
tillväxthormon, parathormon, insulinlik tillväxtfaktor-1 (Gregg et al., 1998). 
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   En annan anledning till skelettets uppbyggnad är att när kraft appliceras på 
benvävnaden ändras troligtvis de intracellulära kalciumnivåerna. Det får en inverkan på 
lokala osteoblaster. Effekten av belastningen ökar med kraftens storlek och hastighet och 
om kraften har en ovanlig eller växlande riktning. Dessutom sker en akut frisättning av 
biokemiska markörer för benomsättningen i samband med fysisk aktivitet. Effekten på 
bentätheten kan knappast mätas förrän efter minst ett år. (Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2003).  
 

2.4 Effekter av regelbunden träning 
 
När den fysiska ansträngningen sker vid upprepade tillfällen anpassar sig kroppen för att 
lättare kunna möta behoven nästa gång. Dessa kroniska adaptioner finns kvar så länge 
träning utförs kontinuerligt. Därför är adaptionerna egentligen inte kroniska men används 
som motsats till de akuta förändringar som uppstår under träningstillfället (Bjålie, 1998).  
 
Ett flertal faktorer avgör hur mycket en persons fysiska och psykiska status förbättras om 
den fysiska aktivitetsgraden ökar. En viktig faktor är träningsgraden när träningsperioden 
inleds. Den som är inaktiv och otränad förbättras relativt sett mer än den som är 
vältränad. Träningseffekterna är specifika för de organ och vävnader som tränas och 
belastas. Endast de muskler som används och endast de skelettdelar som belastas 
anpassar sig och blir starka. Träningsperiodens längd spelar också stor roll. Även om en 
del träningseffekter kan ses redan efter en förvånansvärt kort tid, någon till några veckor, 
blir effekterna avsevärt större om träningen fortgår många månader till år. 
Träningseffekten är störst i den inledande fasen av en träningsperiod och planar sedan ut 
allteftersom. 
    Tre andra viktiga faktorer är träningspassens frekvens, duration och intensiteten. Dessa 
tre faktorer bestämmer den sammantagna ”träningsdosen”. Ju högre dos, desto högre 
effekt fås ut av träningen. Det bör påpekas att även lägre doser har effekt, om än i mindre 
utsträckning. 
    Med frekvens menas hur ofta träningen utförs. Den måste ske ofta och regelbundet, 
eftersom effekten av ett träningspass klingar av efter några dygn. Med duration menas 
hur länge ett pass pågår. Ju längre aktiviteten pågår, desto större effekt har den i regel. I 
många fall går det dock att dela upp det dagliga aktivitetspasset i flera separata 10–15-
minutersperioder, bara den sammanlagda tiden blir tillräcklig. När det gäller intensiteten 
blir vanligen dess prestations- och hälsomässiga effekter större ju hårdare ett träningspass 
är. Dock kan alltför intensiv träning leda till försämrade effekter och goda hälsomässiga 
effekter tycks kunna uppnås redan på lägre intensiteter (Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2003). 
 
Andra faktorer som påverkar utfallet är träningens innehåll. Träningen kan exempelvis 
ske med relativt konstant eller med varierande intensitet, såsom intervallträning, och med 
olika storlek på den muskelmassa som arbetar (arm-, bål- och benmuskulatur jämfört med 
exempelvis enbart benmuskler). Arvsmassan tycks även spela en relativt stor roll för hur 
stort träningssvaret blir, kanske så mycket som en tredjedel av variationen människor 
emellan. Ålder kan ha betydelse, dock verkar det inte som om äldre skulle ha en generellt 
sett sämre förmåga att öka sin prestation relativt sett (Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2003). 
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2.4.2 Negativa effekter av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har visat sig kunna ha vissa negativa effekter. En av dem är att antalet 
blodplättar eventuellt kan öka. Hos friska individer är forskningsresultaten tvetydiga men 
resultaten från studier gjorda på individer med hjärt- och kärlsjukdomar visar på en ökad 
aktivering och aggregation av blodplättar och därmed en minskad koagulationstid, 
framförallt hos otränade individer (El-Sayed, 2002). Det är i första hand högre 
arbetsintensiteter som leder till dessa eventuellt negativa effekter av fysiskt aktivitet 
(Wang, Jen & Chen, 1995). 
 
Det kan även förekomma andra risker med fysisk aktivitet. Ett exempel är utlösning av 
hjärtinfarkt. Det är dock relativt ovanligt att en hjärtinfarkt utlöses av fysisk ansträngning, 
exempelvis lätt joggning eller snöskottning. En relativt ny studie visade att risken att dö 
av hjärtinfarkt endast var 1 på 1.5 miljoner träningstillfällen. Regelbunden träningen 
antas i stället ha en motverkande effekt att drabbas av hjärtinfarkt under fysisk 
ansträngning (Albert et al., 2000). En av förklaringarna kan vara att fibrogenolysen, det 
vill säga återupplösning av blodproppar, ökar (Mittleman et al., 1993). Träning leder även 
till en ökad halt av prostaglandin och kväveoxid som båda hämmar bildandet av 
blodproppar (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). 
 
 2.5 Rekommendationer för fysisk aktivitet 
 
Rekommendationerna för fysisk aktivitet är minst 30 minuter per dag. Det går dock att 
tidsmässigt dela upp aktiviteterna under dagen (Pate, 1995 & US Department of Health 
and Human Services, 1996). Rekommendationerna för kvinnor i menopaus är även de 30 
minuter, men minst 3 gånger per vecka (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2003). För 
att öka möjligheterna till fortsatt regelbunden aktivitet hos inaktiva individer bör 
intensiteten öka successivt med tanke på eventuella belastningsskador och 
motivationssvårigheter (US Department of Health and Human Services, 1996). 
  
Vad som är en lagom träningsintensitet varierar från individ till individ beroende på 
ålder, fysiska förutsättningar, miljö och hälsotillstånd. För att kunna bestämma 
intensiteten vid promenader brukar rekommendationen vara att individen ska kunna 
promenera och tala samtidigt, om än något ansträngt (Rehabilitering efter hjärtinfarkt 
eller kranskärlskirurgi, 1998).  
    Ett lättillgängligt sätt att mäta intensiteten under den fysiska aktiviteten är individens 
egna uppskattade ansträngning. Den vanligaste metoden för att mäta eller bestämma den 
upplevda ansträngningen är med Borgskalan (se bilaga A). Det huvudsakliga intresset är 
den allmänna känslan av ansträngning i kroppen. Där bidrar både tröttheten i de 
arbetande musklerna och den centrala ansträngningen till den totala upplevelsen. Hos 
friska individer tillkommer här också lättare symtom som till exempel värmeökning, 
svettningar, lätt värk och irritation. 
    Utvecklingen av borgskalan har skett med hjälp av psykologisk mätmetodik, där ett 
flertal studier och jämförelser har gjorts. Skalan består av en siffervariation från 6 till 20. 
Grovt räknat motsvarar det en pulsfrekvens från cirka 60 till 200 slag per minut. 
Relationen mellan pulsen och borgskalan förändras i takt med ökad ålder och att 
individens maxpuls sjunker.  
    För vardagsmotionären som strävar efter att öka sitt fysiska och psykiska 
välbefinnande är en intensitet mellan 11 och 15 på borgskalan lämplig. Att anstränga sig 
uppåt 17 på skalan (Mycket ansträngande) eller däröver gäller de individer som är 
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intresserade av att prestera på en högre nivå (Borg, 1998 & Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2003).  
 

2.6 Promenader  
 
Promenader kan vara en av de rörelseformer som har störst potential att öka den fysiska 
aktiviteten hos befolkningen. Promenader är dynamiska, engagerar stora muskelgrupper, 
stärker skelett, leder, ben- och bålmuskulatur. Promenader har visat positiva effekter på 
mer regelbundet utförda aktiviteter (US Department of Health and Human Services, 
1996). 
   Det finns få negativa biverkningar från regelbundna promenader. Risken att drabbas av 
någon medicinsk reaktion är relativt liten vid de flesta typer av lågintensiv träning som 
till exempel promenader. Det krävs ingen avancerad utrustning eller teknik för utförandet. 
Yttre eller inre förutsättningar och ålder behöver inte innebära någon begränsning i 
promenaderna. För en helt fysiskt inaktiv person är promenader en mycket lämplig 
motionsform. Det ger även plats för det sociala välbefinnandet (Folkhälsoinstitutet, 
1999).  
    Promenader utomhus är väderberoende. Är vädret dåligt ökar risken att inte 
promenaden utförs. Enligt Marsh et al. (2000) är dock promenader utomhus i terräng att 
föredra framför gångband inomhus. Promenader utomhus ledde till en högre hastighet, en 
mer positiv upplevelse och en mer positiv inställning till motion i allmänhet. 

     
2.7 Levnadsvanor och allmäntillstånd  
 
En undersökning visar att människor med ohälsosamma levnadsvanor i större 
utsträckning har dålig allmän hälsa eller nedsatt psykiskt välbefinnande (Socialstyrelsen 
2005).  I studier som har gjorts där effekter från fysisk aktivitet har mätts är det dock inte 
ovanligt att försökspersonerna positivt sett har ändrat sina livsstilsvanor (US Department 
of Health and Human Services, 1996). Sömnsvårigheter och psykiska påfrestningar tycks 
vara vanligare i yrken där personer jobbar i direkt anslutning till allmänheten. Studier 
visar även att yrkesverksamma kvinnor har mer problem med sömnen och det psykiska 
välbefinnandet än vad män i samma position har (Socialstyrelsen 2005). 
 

2.8  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen är att se om hälsan hos medelålders kvinnor kan förändras 
med hjälp av promenader. Med hälsa avses både den fysiska och upplevda hälsan. Kan 
promenader direkt påverka kondition, blodtryck, sömn och stress? Vidare, är det av 
intresse att se om promenader indirekt kan förändra kostvanor och det upplevda 
allmäntillståndet?  
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3. Metod 
 
3.1 Försökspersoner 
Vid urval av försökspersoner har kvinnor valts framför män. Avgränsningen av 
försöksgruppen leder till mindre felkällor. Det är framförallt kvinnor som drabbas av 
osteoporos och därmed av större vikt att de börjar motionera. Det sker många 
förändringar med ökad ålder som inte ses i samma utsträckning hos yngre individer, 
därav valet av medelålders deltagare. 
    Försöksgruppen var kvinnor runt 60 år. Deras medelålder var 59.75, där den yngsta var 
53 år och den äldsta var 71 år gammal. Ingen av försökspersonerna hade hjärt- och 
kärlsjukdomar och ingen använde receptbelagda mediciner. Alla försökspersoner var 
rökfria och hade ett uppskattat måttligt alkoholintag. Försökspersonerna hade något 
varierande aktivitetsnivå gällande arbetssysslor, fritid och transport till och från arbetet. 
Alla försökspersoner motionerade regelbundet på ett eller annat sätt. 
 
3.2 Instrument   
Då promenader är en lämplig motionsform har undersökningen inriktas på de parametrar 
som är relevanta för den typen av lågintensiv aerob träning. Med hänsyn till de 
parametrar som eventuellt kan förändras och de tester som är praktiskt genomförbara är 
blodtrycksmätning och mätning av VO2max av intresse. Andra parametrar som mer berör 
en individs upplevda hälsa som är av intresse är sömn, stress och allmäntillstånd. Att en 
fysisk aktivitet påbörjas kan leda till att ett mer hälsosamt beteende anammas på flera 
plan, exempelvis kostvanor. 
 
För att kunna uppskatta syreupptagningsförmågan dokumenterades försökspersonens 
ålder och vikt. Uppskattningen av försökspersonens syreupptagningsförmåga skedde 
genom Åstrands Cykelergometertest och användande av tabeller som återfinns i boken 
Konditionstest på cykel: testledarutbildning – Tabeller (Andersson, 2005). Åstrands 
Cykelergometertest är ett indirekt, submaximalt test. Pulsen mättes med pulsklocka och 
för hand varje minut. Pulsmätningen för hand utfördes genom att känna pulsen på halsen 
och räkna hur lång tid 30 pulsslag tar. Pulsen avläses i en omvandlingstabell. 
Försökspersonen cyklar på samma belastning och hastighet tills pulsen stabiliserats, dock 
minst sex minuter. När pulsen stabiliserats kan ett testvärde uppskattas med hjälp av 
tabeller. Värdet jämfördes med genomsnittliga värden i Sverige enligt tabell. 
Försökspersonen delgavs sitt testvärde och informerades om hur deras uppskattade 
syreupptagningsförmåga var i jämförelse med det genomsnittliga värdet. 
 
Frågorna i enkäten undersökte försökspersonernas upplevda hälsa såsom, sömn, kost, 
stress och allmäntillstånd. Följdfrågor ställdes till försökspersonerna. De ställda 
följdfrågorna var exempelvis: Hur många timmars sömn sover du? Är den 
sammanhängande? Äter du regelbundet? Vilka livsmedel väljer du? Upplever du stress på 
jobbet eller i hemmet? Är stressen konstant eller periodvis? Diskussionen mellan 
försöksledaren och försökspersonen hölls enskilt.  
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3.3 Procedur      
Urvalet av försökspersoner skedde genom att ett meddelande skickades till kvinnliga 
lärare på Halmstad Högskola. I meddelandet söktes personer som var intresserade av att 
delta i promenader tre dagar i veckan. Ytterligare fem försökspersoner tillkom genom 
försöksledarens närmiljö. Där tillfrågades åtta personer muntligt, som förutsattes att vara 
runt 60 år, om de ville delta i promenader. En av dessa personer avböjde. Detta gav ett 
totalt antal försökspersoner på 12 personer. 
 
Försökspersonerna blev kallade till ett informationsmöte, där de informerades om hur 
studien skulle genomföras. Ett etiskt avtal delades ut för underskrift (se bilaga B). De fick 
ett informationsblad med motiverande faktorer, såsom vad som händer i kroppen vid 
fysisk aktivitet (se bilaga C). Informationsbladet presenterades även muntlig för 
försökspersonerna. Tid bokades in för testtillfälle under kommande vecka.  
    Försökspersonerna utförde testerna enskilt. Först genomfördes en anamnes och en 
intervju i enkätform (se bilaga D). Intervjun genomfördes genom att försökspersonerna 
tillsammans med försöksledare diskuterade fram ett svar som sedan dokumenterades i 
enkäten. Efter intervjun fick försökspersonen utföra de fysiska testerna. Först vägdes de, 
sedan mättes deras blodtryck enligt WHO:s rekommendationer med blodtrycksmanschett 
och ett stetoskop. Som avslutning fick försökspersonerna utföra Åstrands cykeltest och 
delgavs deras uppskattade syreupptagningsförmåga. 
 
Veckan efter testtillfällena påbörjades en sex veckor lång träningsperiod i form av 
promenader. Försökspersonerna promenerade tre gånger i veckan i 30 minuter. 
Promenaderna skedde i lätt terräng och skulle upplevas som något ansträngande. 
Försökspersonerna skulle bli lätt andfådda men fortfarande kunna prata. För att hålla 
exakt 30 minuter genomfördes promenaderna i egen takt i 15 minuter, för att sedan vända 
och promenera tillbaka. Två gånger per vecka utfördes promenaderna tillsammans med 
de andra försökspersonerna och försöksledarna. De gemensamma promenaderna förlades 
på eftermiddagen med en dags mellanrum. Vid ett tillfälle i veckan utförde 
försökspersonerna individuella promenader. Vid dessa tillfällen fylldes en 
promenaddagbok (se bilaga E) i av försökspersonerna. Dagböckerna lämnades sedan till 
försöksledaren. Dagboken användes också vid de tillfällena där försökspersonerna inte 
kunde delta under de gemensamma promenaderna. Antalet promenader som 
försökspersonerna utförde per vecka registrerades för att kunna dokumentera eventuella 
bortfall. Efter träningsperioden på sex veckor utfördes samma tester som utfördes i början 
av perioden. 
 
3.4 Dataanalys 
För att få fram ett resultat av studien gjordes en jämförelse mellan test 1 och test 2. De 
parametrar som jämfördes var VO2max, blodtryck, sömn, kostvanor, stress och 
allmäntillstånd. För förändringen på de fysiska testerna (VO2max och blodtryck) 
uträknades ett medelvärde och för den upplevda hälsan (sömn, kost, stress och 
allmäntillstånd) uträknades en procentuell förändring. 
    Resultaten har sedan analyserats för att se om det finns ett samband mellan resultaten 
och antalet genomförda promenader eller deltagande vid promenader. 
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4. Resultat 
 
Flertalet försökspersoner har förändrat sin hälsa på något vis, om än i liten omfattning. En 
del har förändrat sin upplevda hälsa och en del sin fysiska (blodtryck och maximal 
syreupptagningsförmåga).  
 
4.1 Resultat av fysiska tester 
4.1.1 Maximal syreupptagningsförmåga 
På konditionstestet där den maximala syreupptagningsförmågan uppskattades skedde en 
liten ökning. Åtta personer har ökat sin syreupptagningsförmåga, två har ingen förändring 
och ytterligare tre har minskat sitt värde sedan förra testet. Det fullständiga resultatet av 
VO2max redovisas i figur 1 och relaterat till vikt i figur 2. Den största ökningen har 
uppmätts till 0.6 l/minut eller 27ml/min*kg. Den största minskningen är 0.3 l/min eller 8 
ml/min*kg. Medelvärdet är en ökning på 0.1 l/minut eller 3 ml/min*kg.  
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Figur 1. Försökspersonernas uppskattade maximala syreupptagningsförmåga. 
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Figur 2. Försökspersonernas uppskattade maximala syreupptagningsförmåga i förhållande till vikten. 
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4.1.2 Blodtryck 
När det gäller blodtrycket skedde en relativ stor sänkning. Nio av försökspersonerna har 
sänkt sitt blodtryck, oavsett om det är systoliska eller diastoliska. Två personer har högre 
och en person har oförändrat blodtryck. Resultatet av den systoliska blodtrycksmätningen 
visas i figur 3 och den diastoliska i figur 4. Den genomsnittliga sänkningen var 4.6 
mmHg för det systoliska och 2.9 mmHg för det diastoliska trycket. Den största 
sänkningen är 20 mmHg respektive 10 mmHg och den största ökningen är 5 mmHg för 
både det systoliska respektive diastoliska trycket. 
 
 

30

50

70

90

110

130

150

170

Fp
1

Fp
2

Fp
3

Fp
4

Fp
5

Fp
6

Fp
7

Fp
8

Fp
9

Fp
10

Fp
11

Fp
12

Försökspersoner

m
m

H
g Test 1

Test 2

 
Figur 3. Jämförelse av försökspersonernas systoliska blodtryck. 
 
 

30

40

50

60

70

80

90

100

Fp
1

Fp
2

Fp
3

Fp
4

Fp
5

Fp
6

Fp
7

Fp
8

Fp
9

Fp
10

Fp
11

Fp
12

Försökspersoner

m
m

H
g Test 1

Test 2

 
Figur 4. Jämförelse av försökspersonernas diastoliska blodtryck. 
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4.2 Resultat av upplevd hälsa 
4.2.1 Sömn  
I en jämförelse mellan figur 1 och 2 kan det utläsas en stor förändring i 
försökspersonernas upplevda sömn. Åtta procent svarade att deras sömn nu var mycket 
bra, vilket ingen gjorde vid test 1. 42 procent svarade att deras sömn var bra vilket ger en 
ökning med nio procent. 50 procent svarade att deras upplevda sömn var ganska bra, det 
visar en ökning med åtta procent. Vid test 2 svarade ingen av försökspersonerna att deras 
upplevda sömn var ganska dålig, dålig eller mycket dålig. 
 

  
Figur 1. Försökspersonernas upplevda sömn, test 1. Figur 2. Försökspersonernas upplevda sömn, test 2.  
 
4.2.2 Kostvanor 
De resultat som kan utläsas från figur 3 och 4 visar en förändring i försökspersonernas 
upplevda kostvanor. 33 procent angav vid det andra testtillfället att deras kostvanor var 
mycket bra vilket gav en ökning med 16 procent från testtillfälle 1. Efter testperioden 
angav 51 procent att deras kostvanor var bra, det visar en minskning med sju procent. 
Åtta procent angav att deras kost var ganska bra vilket ger en minskning med nio procent. 
Vid båda testtillfällena var det åtta procent som svarade att deras kostvanor var ganska 
dåliga. Ingen av försökspersonerna svarade att deras upplevda kostvanor var dåliga eller 
mycket dåliga.  
 

 
Figur 3. försökspersonernas upplevda kostvanor, test 1. Figur 4 försökspersonernas upplevda kostvanor, 
test 2. 
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4.2.3 Stress 
Resultaten av jämförelsen från figur 5 och 6 visar en skillnad i hur försökspersonerna 
upplevda stress förändrats under testperioden. 17 procent angav vid första tillfället att de 
aldrig upplevde stress, där skedde det ingen förändring. 42 procent angav vid testtillfälle 
2 att de upplevde stress sällan, det visar en ökning med 25 procent från det första 
testtillfället. Åtta procent angav att de upplevde stress då och då vilket gav en ökning med 
25 procent. Vid det andra testtillfället angav 25 procent att de upplevde stress ibland, det 
visar en ökning med åtta procent. Ingen av försökspersonerna angav vid det andra 
testtillfället att de upplevde stress ofta, en minskning med åtta procent. Åtta procent 
svarade att de upplevde stress mycket ofta, vilket inte gav någon förändring från första 
testtillfället.  
 

 
Figur 5. Försökspersonernas upplevda stress, test 1. Figur 6. Försökspersonernas upplevda stress, test 2.  
 
4.2.4 Allmäntillstånd 
Figur 7 och 8 visar en markant ökning av antalet försökspersoner som upplevde en 
förändring av sitt allmäntillstånd efter testperioden. Vid test 1 angav ingen av 
försökspersonerna att deras upplevda hälsa var mycket bra, det ökade till åtta procent vid 
det andra testtillfället. Efter testperioden ökade den andel som angav att deras upplevda 
hälsa var bra med 42 procent. En minskning med 42 procent skedde för de som angav att 
deras upplevda hälsa var ganska bra. Ingen av försökspersonerna angav att deras 
upplevda allmäntillstånd var ganska dåligt vid det andra testtillfället, det gav en 
minskning med åtta procent från föregående test. Ingen av försökspersonerna angav att 
deras upplevda hälsa var dålig eller mycket dålig. 
 

  
Figur 7. Försökspersonernas upplevda allmäntillstånd, test 1. Figur 8. Försökspersonernas upplevda 
allmäntillstånd, test 2. 

17% 

17% 

33% 

17% 

8% 
8% 

Aldrig 
Sällan 
Då och då 
Ibland 
Ofta 
Mycket ofta 

17% 

42% 8% 

25% 

0% 
8% 

Aldrig 
Sällan 
Då och då 
Ibland 
Ofta 
Mycket ofta 

0% 
25% 

67% 

8% 0% 0% 

Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Ganska dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 

8% 

67% 

25% 
0% 0% 0% 

Mycket bra 
Bra 
Ganska bra 
Ganska dåligt 
Dåligt 
Mycket dåligt 



  
  

 17 

 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Samtliga försökspersoner har förbättrat sin hälsa utifrån en eller flera av de parametrar 
som vi mätt i vår undersökning. Förbättringen är dock inte utmärkande och vi vet inte 
heller om resultaten är trovärdiga. Det finns flera svagheter i testmetoderna och 
frågeformuläret som kan ha påverkat resultatet antingen positivt eller negativt. 
 
Det hade varit önskvärt att ha en större försöksgrupp. Då hade vi kunnat ha en 
kontrollgrupp som inte deltog i våra promenader. Möjligheten att verifiera våra resultat 
hade då eventuellt kunnat öka.  
    Det hade även varit fördelaktigt om studien hade pågått under en längre tid. Vi hade 
kunnat ha fler testtillfällen, vilket minskar antalet felkällor. Det hade även varit intressant 
att se hur stora förändringar som hade kunnat uppnås och hur förändringarna hade 
varierat under försöksperioden.  
    I stället för ett cykeltest kan det ha varit mer fördelaktigt att utföra konditionstestet på 
ett löpband, eftersom det är mer specifikt för den aktivitet som har utförts.  
 
5.1.1 Testmetoder: fysiska tester 
Åstrands cykeltest är ett indirekt test som endast uppskattar en individs 
syreupptagningsförmåga. Testet har därmed flera svagheter. Det finns felkällor som är 
bundna till individen och därmed uppstår vid varje testtillfälle. Ett av de vanligaste felen 
är att tabellerna för att avläsa resultaten, är beräknade utifrån en standardvikt på cirka 60 
kilo, för kvinnor. De flesta av våra försökspersoner väger runt 60 kilo men tre personer 
väger dock 15 till 20 kilo mer. Endast en av dessa har dock ett lågt testresultat därför ser 
vi inte detta som en trolig felkälla.  
   En annan vanlig felkälla är om personen har en avvikelse i maxpulsen. Värdena utgår 
från en maxpuls på 220 minus ålder. När försökspersonerna har en högre eller lägre 
maxpuls, blir testvärdet under- respektive övervärderat. Dessa fel kvarstår dock vid varje 
testtillfälle. Resultatet från ett test till ett annat kan därmed jämföras för en individ, men 
testresultaten kan inte jämföras individer emellan. De individbundna felkällorna är 
framförallt missvisande då värdet för Vo2max ska utläsas, det vill säga att individen får 
ett för högt eller för lågt värde. När värdet främst används för att se förändring från ett 
testtillfälle till ett annat är dessa felkällor inte av lika stor betydelse eftersom de är samma 
vid varje tillfälle. 
   Däremot finns det felkällor kan variera från testtillfälle till testtillfälle En av de felkällor 
som kan uppstå vid ett testtillfälle är att försökspersonen kan ha en tillfälligt förhöjd 
hjärtfrekvens beroende exempelvis på stress, kaffe eller nervositet. Ytterligare fel som 
kan uppstå är att försökspersonen inte kan hålla rätt tempo, det vill säga 50 varv/minut 
och att belastning kan variera, framförallt då bältet runt cykelhjulet värms upp. Dessa 
felkällor är svårare att utvärdera desto färre test som görs. Då vi endast har gjort två test 
kan vi inte se vilket test som är det mest riktiga värdet, om vi har en avvikelse. Hade vi 
gjort fler test hade vi antagligen fått fler värden som var lika och därmed kunnat se vilket 
som var det felaktiga värdet. 
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När det gäller blodtrycksmätning kan det vara fel på utrustningen eller utförandet av 
mätningen. Används dock samma utrustning och mätningen utförs av samma person så 
minimeras dessa felkällor när en jämförelse görs mellan två tester. Liksom 
hjärtfrekvensen kan det ske variationer i blodtrycket på grund av stress eller nervositet. 
Det gäller framförallt det systoliska trycket. 
 
5.1.2 Testmetoder: frågeformulär om upplevd hälsa 
Syftet med att undersöka den upplevda hälsan och diskutera fram svaren med 
försökspersoner var att öka deras förståelse för hur en hälsosam livsstil kan se ut. Vi ville 
öka självinsikten hos försökspersonerna för att de fortsättningsvis ska kunna göra aktiva 
val som påverkar hälsan positivt. Jämfört med en enkät är det fördelaktigt att diskutera 
fram svaren med en försöksledare. Försökspersonen får möjlighet att förstå frågorna rätt 
och därmed kunna besvara dem på ett ärligt sätt. För att vara säker på att svaret 
uppfattades rätt av försöksledaren upprepades försökspersonens svar innan det 
dokumenterades.  
    Det som kan vara negativt är att resultaten från frågeformulären är subjektiva och kan 
endast jämföras med individens upplevelser före och efter testperioden. Om man tittar på 
varje individ går det att urskilja positiva förändringar i deras upplevda hälsa. Resultaten 
visar störst förändring hos försökspersonernas upplevda sömn och allmäntillstånd. Det är 
av intresse att diskutera försöksledarens objektivitet vid utförandet av frågeformulären. 
Ledande frågor kan till exempel ha påverkat resultaten. Det är viktigt att försöksledaren 
endast konstaterar, respekterar och registrerar de svar som försökspersonen anger. 
 
5.1.3 Träningsmetod 
Vår träningsmetod var att promenera tre gånger per vecka i 30 minuter under sex veckor.      
Rekommendationerna för fysisk aktivitet är 30 minuter varje dag, men vi valde att gå tre 
gånger i stället. Dessa sex veckor kan ses som en inledande period för att sedan fortsätta 
med att motionera. Vi hade kanske fått bättre resultat om försökspersonerna gått fler 
gånger i veckan. Det skulle även ha kunnat bli bättre resultat om de gått i fler minuter 
eller under en längre tidsperiod än sex veckor. 
   Vädret har en stor betydelse för vår metod. Det har bland annat varit väldigt blött 
underlag och därmed halt. Försöksperson har därmed inte kunnat hålla önskad intensitet 
vid alla tillfällen. Det har vid vissa tillfällen varit mycket blåsigt och regnigt men 
gruppromenaderna har ändå genomförts alla gånger. 
                                                                                                                                             
5.2 Resultatdiskussion 
 
Resultaten som framkommit är positiva. Det är framförallt den upplevda hälsan, med 
avseende på sömn, kost, stress och allmäntillstånd, som blivit bättre. Vi har även fått en 
genomsnittlig sänkning av blodtrycket och även en liten genomsnittlig ökning av 
konditionen, det vill säga VO2max. 
 
5.2.1 Intensitet, frekvens och duration 
Eftersom intensitet, frekvens och duration påverkar effekterna av träningen, kan det ha 
haft en betydelse för resultatet. Något som kan ha påverkat resultatet är att 
försökspersonerna inte har gått alla gånger, det vill säga tre gånger per vecka. Vi kunde 
dock inte se något samband mellan att de personer som promenerade mest hade mest 
positiva förändringar. Vi hade bara promenaddagböckerna att utgå ifrån och kunde 
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därmed inte se vilka övriga aktiviteter försökspersonerna utförde eller inte utförde under 
de sex veckorna. Till exempel kan det vara så att personer som är hundägare och brukar 
gå ut med hunden överlät detta till någon annan under studien. De deltog i promenaderna 
i stället. Så även om deltagandet i promenaderna var flitigt är det inte säkert att 
försökspersonernas frekvens av fysisk aktivitet ökade. Den kanske till och med ha 
minskade. Deltagande i promenaderna redovisas i bilaga F. 
 
Däremot höll flertalet försökspersoner en högre intensitet vid gruppromenaderna än de 
normalt var vana vid. Detta enligt uttalanden från försökspersonerna själva. Vid 
promenader tror vi att det är vanligt att en för låg intensitet hålls för att få en påverkan på 
hjärtat. Risken att de höll en för låg intensitet var störst när de gick på egen hand. Vid 
dessa tillfällen fyllde de i ansträngningsgrad i sin promenaddagbok och vi har där sett att 
flertalet försöksperson höll en ansträngning som endast var mycket lätt eller ganska lätt. 
Dock har de personer som gått på egen hand fler gånger inte fått ett sämre resultat. 
Därmed verkar det som att det går lika bra att promenera själv. Vi har dock inte gjort en 
jämförelse mellan resultaten och vilken intensitet som hölls. Det på grund av att den 
individuella intensiteten har varierat kraftigt vid de olika tillfällena. Vi vet inte heller 
vilket som är den optimala intensiteten för varje individ. 
 
Durationen, det vill säga 30 minuter, har varit relativt konstant. Variationerna var för små 
för att ha någon inverkan på resultaten. Däremot kanske vi hade fått andra resultat om vi 
hade promenerat under längre tid, exempelvis 45 eller 60 minuter. Med utgångspunkt 
från intensitet, frekvens och duration kan vi inte se något samband mellan de som har fått 
likartade resultat.  
 
5.2.2 Skador och sjukdomar 
Vi hade flera skador och sjukdomar hos våra försökspersoner under de två sista veckorna 
av träningsperioden. Det var därmed försökspersoner som inte utförde sina promenader i 
slutet. Detta kan ha påverkat deras resultat hos de fysiska testerna genom att det skett en 
tillbakagång av deras eventuellt uppnådda resultat. Möjligen kan det även ha påverkat 
själva testtillfället, med till exempel förändring i puls vid konditionstestet. 
    Två av försökspersonerna gjorde sina sluttester två veckor efter den avslutade 
träningsperioden, detta på grund av sjukdom respektive hög arbetsbörda. Resten av 
försökspersonerna gjorde det veckan efter avslut, vilket innebar en till två dagar efter sin 
sista promenad. Dessa två personer kanske hade haft ett bättre resultat om de gjort 
testerna tidigare, då de varit ganska inaktiva perioden innan testerna. 
 
5.2.3 Avvikande resultat 
Försöksperson 1 hade en ofantlig ökning av Vo2max trots att hon varit sjuk i slutet och 
höll en lägre intensitet än sin kapacitet vid promenaderna. Då försöksperson 1 är en 
mycket aktiv motionär tror vi att hennes resultat vid test 2 är mer troligt än vid test 1. Vid 
test 1 skulle hennes uppskattade VO2max endast värderas till en trea på en skala från ett 
till fem enligt Åstrand, vilket inte känns rimligt för en så pass aktiv person. Vi tror att 
värdet vid det första testet blev underskattat. En sannolik felkälla kan vara att hennes puls 
var förhöjd av någon anledning, vilket leder till ett underskattat värde. Då skulle vi 
antagligen inte ha sett den stora ökningen av hennes VO2max vid test 2. 
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Att mäta försökspersonernas vikt var inte en av de parametrar som försöksledarna valde 
att undersöka. För att utläsa ett testvärde från Åstrands cykeltest krävdes det dock en 
dokumenterad vikt. Vid testtillfälle 2 uppmärksammade dock flera av försökspersonerna 
en liten viktminskning. Vid en jämförelse av försökspersonernas vikt visade det sig att sju 
av tolv hade minskat i vikt efter testperioden. Tre av försökspersonerna hade samma vikt 
vid båda testtillfällena och två personer ökade i vikt. De två försökspersonerna som ökade 
i vikt var också de som vägde minst vid första testtillfället. En individs vikt kan variera 
från dag till dag med ett kilo upp eller ner, därför är det inte säkert ett det rör sig om en 
egentlig viktminskning. 
 
5.3 Framtida studier 
 
Välfärdssjukdomarna blir bara fler och fler, för att kunna motverka det måste ett 
preventivt arbete utföras kontinuerligt. Problemen ligger inte på individnivå utan på 
samhällsnivå och det krävs större insatser och engagemang från kommun, landsting och 
regering.  
     Mer omfattande framtida studier är önskvärt, där variation av parametrar som 
intensitet, duration, frekvens, ålder och kön kan vara av intresse.  Fler tester som kan vara 
av intresse för framtida studier är mätning av blodfetter, blodsocker och bentäthet. En 
direkt mätmetod av VO2max, exempelvis Douglas-säck, hade varit önskvärt för ett mer 
pålitligt resultat.  
 
5.4 Slutsats 
 
Resultaten tyder på att promenader 30 minuter tre dagar i veckan är tillräckligt för att 
uppnå en förändring av den fysiska och upplevda hälsan hos medelålders kvinnor. 
Resultaten från denna studie kan användas för att motivera personer till att vara fysiskt 
aktiva. 
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Bilaga B 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promenaders inverkan på medelålders 
kvinnors hälsa 

 
Information om examensarbete 

 
av: Matilda Lindgren och Jennie Maley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomedicin - inriktning fysisk träning, 60p 
Examensarbete, 10p 
Handledare: Lina Lundgren 
Examinator: Eva Strandell 
Datum: 06.09.25 
Vi vill i vår studie undersöka om äldre kvinnors fysiska hälsa kan förbättras direkt och 
indirekt genom promenader i 30 minuter, tre gånger i veckan.  



    

 

 
Vi kommer först att ta reda på lite om ert nuvarande hälsotillstånd. Ni kommer att få 
svara på frågor om eventuella mediciner eller diagnosticerade sjukdomar, såsom högt 
blodtryck och diabetes. Ni som har diagnosticerad sjukdom bör rådfråga läkare innan ni 
påbörjar er medverkan i studien. Vi kommer även att mäta ert blodtryck, vikt och ni 
kommer att få utföra ett konditionstest på cykel som är lätt ansträngande. För att se hur 
träningen indirekt påverkar er hälsa kommer ni att få svara på frågor angående fysisk 
aktivitet, sömn, kost, stress, alkohol- och tobaksvanor och allmäntillstånd. 
   Ni kommer sedan att promenera i 30 minuter, tre gånger per vecka. Vid två av 
tillfällena kommer ni att promenera tillsammans med oss och ett tillfälle ansvarar ni 
själva för. Detta kommer att pågå i sex veckor. 
   Efter de sex veckorna kommer ni att få svara på frågorna och utföra konditionstestet 
igen. Vi kommer även vi att mäta ert blodtryck och väga er igen. Vi kommer därefter att 
jämföra dessa resultat med era tidigare resultat för att se om det skett någon förändring. 
 
Motion i form av promenader har en relativt låg belastning på kroppen och medför oftast 
inga större risker. Det är dock inte helt skade- respektive riskfritt. Konsultera gärna med 
en läkare innan studien påbörjas om ni är osäker och er medverkan i studien kan när som 
helst avbrytas. Promenaderna kan komma att förändra ert blodtryck, syreupptagnings-
förmåga, dvs. kondition och även förbättra andra faktorer som påverkar hälsan såsom 
sömn, kost, tobaksvanor och stress. 
 
Alla era uppgifter och resultat kommer att behandlas konfidentiellt och alla kommer att 
vara anonyma vid redovisningen av resultatet. Endast vi som utför studien kommer att 
känna till den enskilde försökspersonens resultat.  
 
Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
Informerat samtycke 
 
Jag har läst den skriftliga informationen  
Jag har fått möjlighet att ställa frågor 
Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan 
Jag samtycker till att deltaga i studien  
 
Namn: 
 
Signatur: 
 
Ansvariga för studien: 

Matilda Lindgren   
e-mail: tilda_lind@hotmail.com 
tel: 073-7030902 
Jennie Maley 
e-mail: clyve@operamail.com 
tel:073-9583964 



    

 

Bilaga C 

När vi blir äldre: 

• Minskar benmassan 
• Ökar vikten fram till 65 år 
• Minskar muskelmassan och muskelstyrkan 
• Ökar fettvävnaden 
• Minskar funktionen i brosk och leder 
• Försämras cirkulationen 
• Försämras hjärtats pumpförmåga 
• Stelnar blodkärlen som kan leda till högre blodtryck 
• Försämras lungkapaciteten 
• Blir blodsockret mer instabilt 
• Sker det förändringar i hormonbalansen 

 
Några av de viktigaste faktorerna som avgör hur mycket en 
person förbättras om den fysiska aktivitetsgraden ökar. 

• Hur tränad man är när aktivitetsgraden ökar. Den som 
är otränad förbättras snabbare.  

• Hur ofta utförs träningen?  
• Hur länge pågår motionspasset? 
• Hur ansträngande är passet?  

 

 

Motion: 

• Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar  
• Förbättrar konditionen 
• Förebygger benskörhet, vilket minskar risken 

för frakturer  
• Ökar muskelstyrkan  
• Ökar hållfastheten i senor, brosk och ledband  
• Förbättrar balans och koordinationsförmåga  
• Ökar rörligheten i lederna 
• Minskar risken för tjocktarmscancer  
• Minskar risken att drabbas av åldersdiabetes 
• Förbättrar den psykiska hälsan 
• Ökar det allmänna välbefinnandet  
• Minskar risken för belastningsskador  
• Ökar stresstoleransen  
• Påverkar övervikt/bibehåller idealvikt  
• Ökar självuppfattningen och självförtroendet  
• Ger bättre koncentrationsförmåga  
• Ökar livskvaliteten 
• Kan leda till bättre kostvanor 
• Stabiliserar blodsockret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 

PROMENERA 
MERA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

När du promenerar- tänk på att: 
 

Djup och regelbunden andning 
Håll magstödet 

Rak rygg 
Låt armarna pendla 

Ta ut stegen 
Håll jämnt tempo 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kontaktpersoner: 
 

Matilda Lindgren 
Tel: 073-7030902 

 
Jennie Maley 

Tel: 070-9583964 



  
  

 

 
Bilaga D 
 

Anamnes 
 

Namn:      Datum: 
 
 

1. Har du någon av följande diagnoser: 
 
 
Högt blodtryck  Diabetes typ 2 Astma Hjärt- och 
kärlsjukdom 
 
 
2. Tar du receptbelagda mediciner regelbundet: 
 
 
3. Har du någon annan sjukdom: 

 
 

4. Tar du några andra mediciner: 
 
 

5. Röker du: 
 
 
Ja  Nej 

 
 
Hur många cigaretter per dag: 
 
 
 

 



  
  

 

Frågeformulär: upplevd hälsa 
 

Namn:       Datum: 
 

1. Hur upplever du din sömn? 
 
Mycket dålig Dålig  Ganska dålig  Ganska bra Bra Mycket Bra 
 

2. Hur upplever du dina kostvanor? 
 
Mycket dåliga  Dåliga  Ganska dåliga Ganska bra Bra Mycket bra 
 

3. Känner du dig stressad? 
 
Mycket ofta Ofta  Ibland      Då och då  Sällan       Aldrig 
 

4. Hur ofta rör du på dig? 
 
Arbete: Stilla sittande  Varierande  Aktivt   Mycket aktivt  
 
Färdsätt: Bil, buss eller tåg Promenad/cykel < 10 min Promenad/cykel 10-
19 min    

Promenad/cykel 20- 29 min  Promenad/cykel > 30 min 
 
Fritid:  Mycket inaktiv Inaktiv  Aktiv  Mycket aktiv 
 

5. Hur ofta tränar du?  
 
Aldrig  Då och då 1 ggr/vecka  1-2 ggr/vecka  3-4 ggr/vecka 
 

6. Alkoholvanor 
 
Aldrig   1-9 ggr/året 2-3 ggr/mån 1-2 ggr/vecka  mer än 3 ggr/vecka 
 

7. Upplevt allmänntillstånd 
 

Mycket dåligt Dåligt  Ganska dåligt  Ganska bra Bra Mycket bra



  
  

 

Bilaga E 
Promenad dagbok 

 
Namn___________________________ 
 
Datum________   Tid: från_____till_____   Plats_____________ 
 
Upplevd ansträngning: 
 
Mycket, mycket lätt 
 
Mycket lätt 
 
Ganska lätt 
 
Något ansträngande 
 
Ansträngande 
 
Mycket ansträngande 
 
Mycket, mycket ansträngande  
 

Promenad dagbok 
 
Namn___________________________ 
 
Datum________   Tid: från_____till_____   Plats_____________ 
 
Upplevd ansträngning: 
 
Mycket, mycket lätt 
 
Mycket lätt 
 
Ganska lätt 
 
Något ansträngande 
 
Ansträngande 
 
Mycket ansträngande 
 
Mycket, mycket ansträngande  
 



    

 

Bilaga F 
 
Vecka: 42   43   44   45   46   47   
 tis tors helg tis tors helg tis tors helg tis tors helg tis tors helg tis tors helg 
Försöksperson 1 x x - x x o o x - x s s s s o x o o 
Försöksperson 2 x o o x - o x x - x x o s s s x o - 
Försöksperson 3 x x o x x o x x o x x o x o o x o o 
Försöksperson 4 x o o x x o x o o - o o - o o x - o 
Försöksperson 5 x x o x o o x x - x x o x x - x x o 
Försöksperson 6 x x o x x o x x o x x - - - - - x o 
Försöksperson 7 x x o o o o x x o x o o o o o o o o 
Försöksperson 8 x x o x x o x x o x x o x x o x x o 
Försöksperson 9 x x o x x o x x o x x o x x o x o o 
Försöksperson 10 x x o x x o x x o x x o o - - - - - 
Försöksperson 11 x x o x x x x o o x x o x x o x x - 
Försöksperson 12 x x o x x - x o - x o - - o - o o o 
 

 
x = deltagit i gruppromenad 
o = promenerat själv 
- = ej promenerat 
s = sjuk eller skada 


