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Befolkningen i Sverige blir allt äldre vilket gör att andelen personer över 65 år ökar. Detta 

ställer höga krav på samhället gällande fördelningen av resurser. Genom förebyggande 

insatser riktade till personer i den tredje åldern, det vill säga tiden då en individ inte längre är 

yrkesverksam men lever ett självständigt liv, kan samhället spara resurser likväl som det bidrar 

till vinster för den enskilda individen. 

Hösten 2014 startade Seniorkraft för första gången som ett pilotprojekt för att främja ett 

hälsosamt åldrande i Laxå kommun. Då var Laxå kommun, Laxå vårdcentral, Sydnärkes 

folkhälsoteam och Örebro läns Idrottsförbund (numera RF-SISU Örebro län) 

samverkansparter. Då positiva effekter kunde utmätas startade Seniorkraft upp i Askersund 

2016 och har sedan dess genomförts årligen. 2019 är det fjärde gången Seniorkraft genomförs 

i Askersund.  

Det övergripande syftet är att förlänga den tredje åldern för Askersunds medborgare genom 

att stärka de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, 

social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro.
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Projektet innehåller fyra komponenter: hälsoenkät, hälsotest, motiverande samtal och ett 

aktivitetsprogram.  

Gruppledaren, som varit en folkhälsoutvecklare från Sydnärkes folkhälsoteam, har varit 

involverade i samtliga delar. Hon har varit deltagarnas kontaktperson och sett till att gruppen 

fått den information som behövts kring till exempel tider och platser. Gruppledaren har varit 

närvarande på alla aktiviteter och samtalsledare för de individuella motiverande samtalen. 

En hälsoenkät med ett antal frågor angående levnadsvanor och livssituation fylls i av 

deltagaren innan uppstart samt efter avslutat aktivitetsprogram som uppföljning. Frågorna rör 

bland annat självskattat allmänt hälsotillstånd, fysisk hälsa, psykisk hälsa, känsla av stress oro 

eller nedstämdhet, matvanor, alkohol- och tobaksvanor samt nivå av fysisk aktivitet.  

Hälsotesterna består av en hälsoundersökning på vårdcentralen med mätning av blodtryck, 

blodsocker, BMI, bukhöjd, kondition, benstyrka och balans. Resultatet från hälsoenkäten och 

hälsotesterna förs sedan över till en hälsoprofil. Detta genomförs i början och slutet av 

projektet. Hälsoprofilerna ligger till grund för de motiverande samtalen med gruppledaren.  

De individuella samtalen sker vid tre tillfällen under projektet (uppstart, mitten och i slutet av 

projektet). Gruppledaren håller i samtalen med deltagarna, som utgår från deltagarens 

hälsoprofil. Här får deltagaren möjlighet att identifiera möjliga utvecklingsområden. 
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Utifrån de aktörer och aktiviteter som finns i kommunen sätts aktivitetsprogrammet samman. 

Deltagarna träffas en gång i veckan under en termin tillsammans med gruppledaren. 

Programmet består av både praktiska och teoretiska moment. Nedan ses höstens 

aktivitetsprogram. En extrainsatt aktivitet genomfördes efter att aktivitetsprogrammets 

egentliga avslut, då en aktivitet under hösten utgick på grund av sjukdom.  

 

Affischer och informationsfoldrar togs fram där intresserade uppmanades gå på ett öppet 

informationsmöte i början av juni. Affischer och informationsfoldrar fördelades på olika 

platser i kommunen såsom på Sjöängen, Vårdcentralen och vid kommunens reception. 

Information spreds även genom tidningen Bo i Askersund. Digital information spreds via 

kommunens hemsida och på Visit Askersund. Det gick även ut information till personal inom 

respektive samverkanspart och till pensionärsorganisationer, vilka uppmanades att sprida 

informationen vidare.  

Den 19 juni genomfördes det öppna informationsmötet på Sjöängen. Under detta 

informationsmöte medverkade projektledare från RF-SISU Örebro län och Sydnärkes 

folkhälsoteam samt en ytterligare person från folkhälsoteamet som skulle agera gruppledare 

under Seniorkraft. Medverkade gjorde även vård- och omsorgsstrateg och fysioterapeut som 

berättade om respektive roll samt visade hur ett enkelt balanstest under hälsotesterna 

fungerar.  

  
Uppstartsträff: lära känna Gruppledare 

Föreläsning: Fysisk aktivitet och artros Fysioterapeut, Vårdcentralen 

Stavgång och utegym Fysioterapeut, Vårdcentralen 

Seniorfestivalen: Föreläsning om sömn Väntjänsten 

Studiecirkel: Levnadsvanor + besök av 
studieförbund 

Gruppledare + Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Linedance Gullvis Linedance 

Föreläsning: Kost RF-SISU Örebro län 

Matlagning Gruppledare 

Information och cirkelträning i gymmet Forma gym 

Körsång  Joyvoice 

Studiecirkel: Motivation och meningsfullhet + 
biblioteksvandring 

Gruppledare + Biblioteket 

Eget val: Yoga Forma gym 

Avslutning: Bowling och lunch Verket Restaurang & Bowling 

Extrainsatt aktivitet: Gå-fotboll Gruppledare + RF-SISU Örebro län 
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Det var cirka 25 personer som deltog under mötet, varav 12 personer direkt anmälde sitt 

intresse att delta. Detta gjordes genom att fylla i den första hälsoenkäten. Några personer tog 

med sig hälsoenkäten hem för att fundera och lämnade sedan in den till kommunens eller 

vårdcentralens reception. En tid därefter gjordes ett urval av de inkomna hälsoenkäterna. 

Totalt anmälde 21 personer sitt intresse att delta i Seniorkraft och det gjordes ett urval där 15 

personer erbjöds plats att delta. Urvalet gjordes av projektledarna utifrån jämn 

könsfördelning, behov utifrån hälsoenkät, motivation utifrån hälsoenkät och 

gruppsammansättning (olikheter stärker). Två personer tackade nej, därav tillfrågades 

ytterligare två personer att delta.  Den slutgiltiga gruppen bestod av 15 deltagare, 13 kvinnor 

och två män födda mellan 1935 och 1951.  

I de 21 intresseanmälningar som inkom via hälsoenkäten fick personerna svara på frågan hur 

de fick vetskap om Seniorkraft. Majoriteten uppgav att de fick informationen från tidningen 

Bo i Askersund eller via en vän/bekant.  

 

För att få fram deltagarnas åsikter och upplevelser kring sitt deltagande i Seniorkraft har det 

ställts ett antal frågor i den uppföljningsenkät som deltagarna besvarat.  

Hur fick du vetskap om 
Seniorkraft?

Information på kommunens hemsida

Information i Bo i Askersund

Via en vän/bekant

Via kommunens/vårdcentralens personal

Annat

Affisch
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Åtta personer uppgav att de genom Seniorkraft hade lärt känna någon ny vän under 

Seniorkraft.  

 

Uppföljningsenkäten innehöll även en fråga kring huruvida deltagarna har testat någon ny 

aktivitet som de tänkt fortsätta med, 13 personer svarade att de kommer fortsätta med någon 

av aktiviteterna de provat på under Seniorkraft. Yoga, gym, utegym och gå-fotboll var de 

aktiviteter som flest angav att de skulle fortsätta med. Två personer svarade att de inte skulle 

fortsätta med någon av de aktiviteter som de provat på, geografiskt avstånd och ett 

aktivitetsschema som redan var fullt uppgavs som anledning till detta. Nio personer uppger 

att de i relativt liten utsträckning har förändrat någon/några av sina levnadsvanor.  

Flest personer upplever att de genom sitt deltagande i Seniorkraft har förbättrat sin balans, 

benstyrka och kondition. Gällande sömnvanor upplever ingen deltagare någon förbättring. 

Förbättring av sin psykiska hälsa, stress och oro samt social situation har minst personer 

uppgett som förbättringsområden.  

Deltagarna har också fått besvara frågan om förväntningarna på deltagandet i Seniorkraft har 

införlivats, 14 personer har svarat ”ja” medan en person inte har angett något svar på frågan. 

Många uppger den sociala gemenskapen och att träffa nya vänner som svar på vilket sätt 

förväntningarna på Seniorkraft har motsvarats.   

De aktiviteter som flest angav som favoritaktiviteter var linedance, matlagning, stavgång och 

utegym samt studiecirkeln om motivation och meningsfullhet med biblioteksvandring som en 

del i aktiviteten. Vad gäller vilka aktiviteter som deltagarna tyckte minst om under Seniorkraft 

var svaren blandade. Körsång och föreläsningen om sömn var de aktiviteter som flest nämnde.  

På frågan om det är något övrigt deltagarna vill tillägga har flera deltagare skrivit att de är 

nöjda med Seniorkraft. Några angav sjukdomstillstånd som en möjlig orsak till den uppföljande 

enkätens resultat.  

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6

I vilken utsträckning har du förändrat 
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I hälsoprofilerna får respektive område en färg; grönt (mycket bra/bra), gult (någorlunda) eller 

rött (dåligt/mycket dåligt) beroende på hur deltagarens resultat förhåller sig till gränsvärden 

som anges i en bedömningsnyckel. Inom området alkohol och bukhöjd finns enbart indelning 

i antingen grönt eller rött. I tabellen nedan redovisas hur många av deltagarna som befann sig 

inom respektive färgklassning vid baslinjemätning och uppföljande mätning. Tabellen visar 

svaren utifrån deltagarnas egna enkätsvar som fylldes i med cirka åtta månaders mellanrum. 

Raderna gällande blodtryck, BMI och bukhöjd visar 

resultaten utifrån vårdcentralens tester, som även 

dom gjordes med cirka åtta månaders mellanrum.  

Flera eller lika många deltagare befinner sig inom 

de gröna fälten vid uppföljning inom samtliga 

områden, förutom alkoholvanor och självskattad 

sömn. De områden som har flest förbättringar är 

fysisk aktivitet samt stress och oro.  

Den allmänna hälsan, fysiska hälsan och 

alkoholvanor är områden som har ökat inom det 

röda området vid uppföljningen. Dock ökade den 

allmänna hälsan med tre personer inom det gröna 

området vid uppföljningen.  

Vad gäller matvanor befann sig två personer inom 

det röda området vid baslinjen, vid uppföljning var 

det noll personer. Angående frågan kring 

förtroende till andra befann sig tre personer inom 

det röda området vid baslinjen, endast en person 

befann sig inom det röda området vid 

uppföljningen.  

En persons blodtrycksvärden har försämrats något, 

vilket vårdcentralen håller under uppsikt framöver. 

Gällande BMI har det inte skett någon förändring 

för deltagarna. En persons bukhöjd har förändrats i 

negativ riktning under Seniorkraft. Blodsockret som 

mättes redovisas inte i denna slutrapport, då det i 

vissa fall inte gjordes någon mätning vid 

uppföljningstillfället och resultat därför inte blir 

fullständigt.  



 

10 
 

Vid jämförelsen av resultaten i början och slutet av 

projekttiden har varje förflyttning från rött till gult 

eller gult till grönt beräknats som +1 och varje 

förflyttning i motsatt riktning -1. Oförändrad status 

och de förändringar som inte medför en 

omklassning från en färg till en annan enligt 

bedömningsnyckeln står som nollresultat. Tabellen 

till höger visar förändringar per person. 

Det totala resultatet visar att deltagarna har 

varierande förändringar i hälsotillstånd, där några 

har haft negativ utveckling inom vissa områden 

medan andra har haft en positiv utveckling inom 

flera områden. Tre deltagare har fler negativa 

förändringar än positiva. Negativa resultat skulle 

kunna förklaras med att individen drabbats av 

sjukdom eller andra omständigheter som ligger 

utanför Seniorkrafts påverkan, men som får effekt 

på resultatet. Totalt sett finns en övervägande 

positiv utveckling för gruppen som helhet, med 34 

positiva förändringar och 14 negativa förändringar. 

Detta innebär ett sammanslaget resultat med 20 

positiva förändringar.  

I nästa tabell visas förändringar fördelat på 

områden. Den tydligaste förbättringen finns inom 

området stress/oro och självupplevd fysisk 

aktivitet, med sex respektive fem positiva 

förändringar. Därefter ses flera förbättringar inom 

bland annat upplevelse av möjlighet till praktisk 

hjälp och matvanor. Fyra områden har fler negativa 

förändringar än positiva.  
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Balanstesterna bedömer generell balans. Rhombergs test innebär att deltagaren står med 

benen tätt ihop så lång tid som möjligt, max en minut. Det andra testet inom balans är SOLEO 

vilket innebär att deltagaren ska stå på ett ben så lång tid som möjligt, max en minut.  

Samtliga deltagare klarade att stå på båda benen under en minut under Rhombergs test både 

vid det första testet och vid uppföljningen. Under det första SOLEO-testet klarade fem 

deltagare att under en minut stå på höger respektive vänster ben. Fyra deltagare klarade detta 

vid uppföljningen. Sex personer hade dock vid uppföljningen förbättrat sitt resultat. Fem 

personer hade försämrat sitt resultat vid uppföljningen.  

För att mäta styrka i nedre extremitet har deltagarna utfört fem uppresningar från sittande på 

en stol, cirka 45 cm hög, till stående. Uppresningen ska göras till ett helt upprätt stående varje 

gång och personen ska sätta sig ner helt varje gång. Personen får använda stöd av händer vid 

behov. Vid uppföljningen hade 13 av 15 deltagare förbättrat sin tid på att utföra fem 

uppresningar.  

6MWT, 6-minuters gångtest, är ett test som mäter fysisk uthållighet där deltagarna ska gå så 

långt som möjligt på sex minuter. Testet mäter den sträcka som personen klarar av att gå i 

självvald snabb hastighet under sex minuter. En varvbana uppmätt på 30 meter där var tredje 

meter är uppmätt används. Gångsträckan under sex minuter för friska vuxna individer varierar 

mellan 400 och 700 meter. Vid det första testet gick 14 av 15 deltagare över 400 meter. Vid 

uppföljningen gick 12 av 15 deltagare över 400 meter. Tolv deltagare hade också förbättrat 

sitt resultat vid uppföljningstestet, även om inte samtliga av dessa gick över 400 meter.  
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Seniorkraft bygger på samverkan och arbetet har i största möjliga utsträckning bedrivits inom 

befintlig verksamhet av befintlig personal. Sammanfattningsvis kan det noteras att kostnaden 

för att genomföra Seniorkraft blev lägre än budgeterat. Det är svårt att i förväg sia om hur 

mycket medel som kommer gå åt till aktiviteter, därför är budgeten för aktiviteter högre än 

utfallet. 

Den största osynliga kostnaden som i budgeten benämns som indirekta kostnader är 

projektledning av personal från Sydnärke folkhälsoteam och RF-SISU Örebro län samt personal 

från vårdcentralen för genomförande av hälsotesterna.  

  

Lönekostnad gruppledare 25 752 27 644 
Milersättning gruppledare 4496 4795 
Förtäring deltagare 2270 2850 
T-shirt deltagare 1131 750 
Kostnad aktiviteter 2455 5000 
Totalt 36 104 41 039 

   

Projektledning Sydnärkes folkhälsoteam och RF-SISU Örebro län 
Telefoni Sydnärkes folkhälsoteam 

Hälsotester Askersunds vårdcentral 
Lokaler Askersunds kommun 

Föreläsare Askersunds vårdcentral och RF-SISU Örebro län 

Informationsspridning och 
mottagande av anmälningar 

Askersunds kommun och Askersunds vårdcentral 

Tryckt material och marknadsföring Askersunds kommun, RF-SISU Örebro län och 
Sydnärkes folkhälsoteam 

Deltagaravgifter (240 kr exkl. moms 
per deltagare) 

3600 3600 

Askersunds kommun 32 504 37 439 

Totalt 36 104 41 039 
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Att få förtroendet att vara gruppledare för Seniorkraft och möta och lära känna 15 seniorer i 

Askersund har varit en höjdpunkt under hösten. Det har varit ett glatt gäng där vissa redan 

tidigt under aktivitetsprogrammet började umgås smått utanför Seniorkrafts ramar.  

Deltagarna har varit mellan 68-84 år vilket kan ses som ett relativt stort åldersspann. Jag tycker 

dock inte att åldern varit den största faktorn för olikheter i gruppen, utan snarare deras olika 

livsstilar och inställning till Seniorkraft. Utifrån rollen som gruppledare tror jag att det är en 

framgångsfaktor att rekrytera en heterogen grupp - förhoppningsvis ger de olika 

förutsättningarna och förhållningssätten inspiration inom gruppen. 

Att så många som 13 personer har angett att de kommer fortsätta med någon av de aktiviteter 

de fick prova på under Seniorkraft måste ses som en framgång kopplat till ett hälsosamt 

åldrande utifrån de fyra hörnpelarna. Det är även en indikation om att Askersund har ett brett 

utbud av aktiviteter för seniorer och att dessa med fördel kan nå och rekrytera deltagare 

genom Seniorkraft.  

Det har varit glädjande att se att nya kontakter knutits och att deltagarna nu har fler personer 

att säga hej till när de möts på stan. Att så många svarat att deras förväntningar har införlivats 

är avslutningsvis också roligt. Med dessa erfarenheter går vi in i en planeringsfas inför en ny 

omgång Seniorkraft i Askersund! 

Att planera och genomföra en omgång Seniorkraft i Askersund har varit både utmanande 

och roligt. Jämfört med några av de tidigare omgångarna av Seniorkraft gick rekryteringen 

detta år bra och inga extra utskick krävdes till utvalda åldersgrupper. Att efterfrågan detta år 

var hög föranledde att ett urval av deltagarna genomfördes. För oss projektledare är det 

självklart roligt att intresset att delta var så stort, men att meddela ett antal individer att de 

inte fick möjlighet att delta var en arbetsuppgift vi gärna varit utan. Vi valde att utgå från 

kriterierna jämn könsfördelning, behov utifrån hälsoenkät, motivation utifrån hälsoenkät och 

gruppsammansättning i vårt urval för att kunna motivera vad urvalet grundade sig på till de 

deltagare som inte fick någon plats. De deltagare som inte tilldelades någon plats i 

Seniorkraft 2019 hoppas vi har intresse att delta i 2020 års omgång. Samtliga som tackade ja 

fullföljde sitt deltagande, vilket möjligtvis skulle kunna ses som en effekt av tydlighet kring 

förväntningarna på deltagarna. Redan på informationsträffen tydliggjordes det att 

deltagaren förväntas delta i största möjliga mån på samtliga träffar.  

Deltagarna vittnar om att vetskapen om att kommunen erbjuder Seniorkraft har spridit sig 

bland kommunens äldre invånare, vilket speglas i att majoriteten av deltagarna fått vetskap 

om Seniorkraft via en bekant/vän.  
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Vad gäller aktivitetsprogrammet är det oavsett antal omgångar Seniorkraft vi har i ryggen en 

utmaning att få till. Aktivitetsprogrammet ska vara varierat och till stor del arrangerat av 

ideella krafter, vilket kan bidra till den utmaning som det är. Samtidigt är det de ideella 

krafterna vi vill ska medverka i Seniorkraft och vi har under föregående år skapat flera 

uppskattade kontakter som bidragit till aktivitetsprogrammet även i år. 

Vi upplever att Seniorkraft är väl förankrat inom såväl kommun som vårdcentral. Att få ha 

både en styrgrupp och en arbetsgrupp med nyckelpersoner från samverkansparterna 

underlättar enormt för oss projektledare.  Kontakterna på vårdcentralen och i kommunen är 

mycket uppskattade och underlättar genomförandet. 

Vid frågan inom vilka områden deltagarna upplever förbättring kring, uppgav minst personer 
sin psykiska hälsa, stress och oro samt sociala situation. Vi som projektledare upplever detta 
motsägelsefullt med hänvisning till att åtta av 15 uppgett att de fått en ny vän genom 
Seniorkraft.  

Den allmänna hälsan, fysiska hälsan och alkoholvanorna är, som tidigare nämnt, områden som 

har ökat inom det röda området vid uppföljningen. Att det skett en negativ utveckling kan 

förklaras med att individen drabbats av sjukdom eller andra omständigheter som ligger 

utanför Seniorkrafts påverkan, men som får effekt på resultatet. Att 20 positiva förändringar 

skett visar på att Seniorkraft har en generell positiv effekt på deltagarnas hälsa i stort vilket 

stämmer överens med tidigare års resultat.  

Visionen framåt, enligt projektledarna, är precis som förra året att Seniorkraft ska finnas som 

ett erbjudande till Askersunds seniorer i tredje åldern samt vara känt inom organisationer och 

bland målgruppen. Seniorkraft ska också upplevas ha ett samband med övriga 

förebyggandefunktioner, både inom hälso- och sjukvård samt inom kommunen, i Askersund. 

Vidare borde det finnas en funktion inom kommunen som har i sin arbetsbeskrivning att agera 

gruppledare och projektledare. 

För ett långsiktigt åtagande behöver det finnas en ekonomisk lösning på längre sikt, dock är 

projektledarna väl medvetna om kommunens ekonomiska situation och dessvärre de 

prioriteringar som måste göras. 

 

 

 


