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Abstract 

 

Leisure activities in urban and rural areas 

A quantitative cross-sectional study of elderlys leisure activities in urban and rural 

areas.  

 
This Bachelor thesis examines elderlys leisure activities in urban and rural areas by 

using data from Statistics Sweden 2010/2011. The main questions are: Is there any 

activity differences between urban and rural areas? And are there differences in the 

type of leisure activity practiced in rural and urban areas? This issues are examined by 

using a quantitative approach through multiple regression analysis. The main result is 

that the main difference between urban and rural areas is that the areas practices 

different types of leisure activitites. Urban areas consume more culture and indoor 

sports while rural areas do more outdoor activities. However, there is no visible 

difference in the general activitiy among eldely in the urban and rural areas.  
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1. Inledning 
 

Enligt Eurostat har Sverige den snabbaste urbaniseringsgraden i Europa. Ungdomarna 

åker från landsbygden med flyttlass till städerna och kommer inte tillbaka, något som 

har resulterat i en allt äldre befolkning på landsbygden (Riksrevisionen 2013, s 28-

34). Framtidsrevisionen pekar ut den åldrande befolkningen i kombination med 

urbaniseringen som en av framtidens fyra största utmaningar. Prognoserna visar att 

den demografiska förändringen och urbaniseringen kommer att fortsätta. En 

problematisk konsekvens av utflyttningen från landsbygden är landsbygdens skeva 

åldersstruktur och hur vi i framtiden ska kunna bygga en bra välfärd med så få 

arbetsföra människor. Uppenbarligen krävs nya lösningar om hur vi ska klara av den 

ökande försörjningsbördan som resultat av en allt äldre befolkning. En möjlig lösning 

är att öka pensionsåldern som idag ligger på 65 år. Att öka folkhälsan är en primär 

prioritering för att fler äldre ska orka arbeta längre än 65 år (Blix 2013, s 15-17). 

Ytterligare en anledning att öka folkhälsan är för att minska välfärdskostnaden. Äldre 

står idag för hälften av den totala välfärdskonsumtionen trots att de knappt motsvarar 

en femtedel av befolkningen (Dehlin & Rundgren 2014, s 11). Genom att förbättra 

folkhälsan högre upp i åldern förminskas den framtida försörjningsbördan inom 

välfärden. Ett sätt att främja hälsa och goda levnadsvanor är att öka förutsättningarna 

för fysisk och social aktivitet (Blix 2013, s 15-17). 

Det finns ett välkänt samband mellan fysisk och social aktivitet och hälsa 

genom åldrandet. Statens Folkhälsoinstitut pekar på fyra grundpelare för ett gott 

åldrande; social gemenskap, fysisk aktivitet, meningsfullhet och goda matvanor 

(Agahi et al. 2005, s 4-7). Äldre som har ett aktivt umgänge har ett bättre 

välbefinnande och håller sig frisk högre upp i åldern och de som utövar måttlig fysisk 

aktivitet har bättre fysisk hälsa då aktiviteten motverkar åldrandet i skelett och 

muskulatur (Norling och Gunnarsson 1994, s 87-90).  

Att bli äldre innebär också att man pensioneras från arbetslivet. Genom att 

delta i arbetslivet fylls djupt rotade behov som finns inom människan, så som struktur 

i vardagen, sociala relationer i arbetskamrater, social status, förtydligande av 

identiteten och daglig aktivitet (Jahoda 1982, s. 83). För äldre som inte längre arbetar 

blir fritidens innehåll extra viktigt eftersom fritiden ensam ska innehålla en allsidig 

stimulans både fysiskt, psykiskt och socialt. Kvalitén på fritiden blir därför av särskilt 
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stor betydelse för hälsa och livskvalitén (Norling och Gunnarsson 1994, s 18). Det 

finns dock olika barriärer som kan påverka våra möjligheter till en aktiv fritid, det kan 

till exempel vara ålder, avstånd eller resurser. Avsikten med uppsatsen är att jämföra 

fritidsaktiviteter hos äldre som bor i stad och på landsbygd.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Statens folkhälsoinstitut publicerade 2007 rapporten ”Den byggda miljöns betydelse 

för fysisk aktivitet i glesbygd” som pekar på en bristande forskning om den byggda 

miljöns betydelse för äldres aktivitet och rörelsemönster. Den forskning som finns om 

miljöns betydelse för aktivitet har fokus på vuxna och betydligt mindre forskning 

finns om hur etniska minoriteter, äldre och funktionsnedsatta påverkas av den byggda 

miljön (2007, s 11). Att undersöka äldres möjlighet till fysisk och social aktivitet är 

särskilt viktigt med tanke på den åldrande befolkningen och de ekonomiska 

utmaningarna en stor grupp äldre innebär för välfärden. Ett potentiellt verktyg för att 

förbättra hälsan är att se till att alla människor har möjlighet till en aktiv fritid oavsett 

var man bor (Norling och Gunnarsson 1994, s 87-90). Samtidigt har Sverige, som 

redan påtalats, en hög urbaniseringsgrad som innebär att landsbygden glesnar. När 

avstånden ökar blir det en utmaning att fortsätta erbjuda alla människor god service, 

mötesplatser och god kollektivtrafik, som är viktiga delar för att äldre ska ha en aktiv 

fritid.  

Syftet är att utifrån statistik från ULF-data 2010/2011 undersöka om fritidsvanor 

skiljer sig mellan äldre i stad och äldre på landsbygd. Följande frågeställningar 

behandlas:  
 

• Ägnar sig äldre på landsbygden mindre åt fritidsaktiviteter än äldre i stad? 

• Finns det skillnader i vilken typ av fritidsaktivitet som utövas på landsbygd 

och i stad? 

• Hur skiljer sig aktivitetsnivån i gruppen äldre mot totalpopulationen i stad och 

på landsbygden? 
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2. Tidigare forskning och teori 
 

2.1 Vem är äldre?  
Den återkommande definitionen av äldre i socialstyrelsens rapporter är uppdelad i två 

grupper, den ena är yngre äldre som avser individer mellan 65-79 år och den andra 

gruppen är äldre äldre som avser individer 80 år och uppåt (Socialstyrelsen 2008). 

Sociologen Lars Tornstam delar istället upp åldrandet i två icke åldersrelaterade 

grupper – Den tredje åldern och Den fjärde åldern. Den tredje åldern avser den friska 

pensionsåldern som startar då yrkeslivet slutar och efterföljs av en kortare eller längre 

tid med god hälsa. Så småningom når människan den sista perioden i livet, den fjärde 

åldern som karaktäriseras av en högre grad sjuklighet, en avtagande kraft och hälsa 

samt nedsatt fysisk och psykisk förmåga. Nu är det inte längre möjligt att leva ett 

oberoende liv utan individen är i behov av hjälp från andra. Enligt Tornstam är det 

individuellt hur kort eller lång den tredje perioden i en individs liv är då det påverkas 

av människans individuella hälsa (Tornstam 2010, s 138). För att göra en konkret 

avgränsning av data så kommer den definitionen av yngre äldre som återfinns i 

rapporter hos Socialstyrelsen att användas i denna uppsats. 

 

2.2 Den demografiska transitionen  
En demografisk transition innebär övergången från höga dödstal och höga födelsetal 

till låga dödstal och låga födelsetal. Denna övergång har, liksom i många andra 

industrialiserade länder, uppstått i Sverige. Den traditionella triangelformade 

ålderspyramiden utvecklas nu succesivt till en rektangel med en stor andel äldre och 

sjunkande fruktsamhetstal. Andelen äldre i Sverige förväntas öka med 15 procent till 

2020, vilket innebär en ökning med ca 270 000 personer över 65 år. Den största 

förändringen återfinns dock bland äldre över 80 år gamla. Denna grupp förväntas öka 

med 62 procent mellan 2012 och 2030. Det motsvarar en ökning från 500 000 till 812 

000 och år 2040 förväntas antalet 80 åringar och äldre vara över en miljon (Dehlin 

och Rundgren 2014, 14.). 

 Idag lider varannan person över 75 år av en funktionsnedsättning. I takt med 

att det totala antalet äldre ökar förväntas även antalet individer med 

funktionsnedsättning öka.  Personer som lider av funktionsnedsättning är mer 
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beroende av välfärden vilket innebär att vi i framtiden kan förvänta oss en ökad 

efterfrågan på vård (Statens Folkhälsoinstitut 2012, s 16.). 

Den ökande äldre befolkningen i Sverige kommer även påverka åldersfördelningen i 

regionerna. Störst ökning av äldre kommer vara på landsbygden, där antalet förväntas 

öka från 25 procent 2012 till 32 procent på 30 år. Ökningen innebär att antalet icke 

arbetsföra kommer att vara fler än antalet arbetsföra på landsbygden (Karlsson 2011, s 

8-9). De utmaningarna som står framför oss är således en stor andel äldre vilket 

kommer innebära en större försörjningsbörda för välfärden, samtidigt som antalet 

arbetsföra minskar, dels generellt på grund av de sjunkande fruktsamhetstalen men 

också särskilt mycket i landsbygdsregionerna på grund av urbaniseringen. 

 

2.3 Fritid 
Inledningsvis kommer detta avsnitt beskriva begreppet fritid samt hur fritid kan 

beskrivas för en person som inte förvärvsarbetar. Vidare följer några generella 

positiva effekter som en bra fritid har för bland annat den fysiska och psykiska hälsan 

och de specifika fritidskategorierna som används genom uppsatsen beskrivs. Fritiden 

problematiseras sedan genom att undersöka hur fritiden påverkas av preferenser och 

barriärer, dvs. i vilken utsträckning styrs fritiden utifrån egna intressen och i vilken 

utsträckning begränsas fritiden av barriärer som den byggda miljön, klass och ålder. 

Det finns en föreställning om att fritid är en modern företeelse men 

socialantropologer menar att fritiden har varit en del av människans liv under lång tid. 

I jägare- och samlarsamhället utgjorde arbetstiden en mycket liten del av arbetsdagen 

och desto mer tid utgjordes av fritid. Fritidsbegreppet har trots detta inte alltid varit en 

självklarhet utan definitionen av fritid har vuxit fram i övergången från 

bondesamhället till industrisamhället. Det var först när arbetet förflyttades från det 

alldagliga livet till särskilda arbetsplatser som fritiden började gestaltas som ett 

distinkt fenomen i tid och rum. Det var då synen på naturen förändrades till att bli en 

naturlig plats att förlägga ledig tid på och fritiden tillskrevs en rad värden som 

exempelvis en tid för självförverkligande och sociala möten (Perlinski 1990, s 209-

211). 

Idag kan människans tillvaro delas upp i tre delar; arbete, fritid och hygien så 

som städning och liknande sysslor. För pensionärer som avslutat sitt yrkesverksamma 

liv är fritiden den tid som inte utgörs av måltider, sömn eller hygiensysslor (Norling 
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och Gunnarsson 1994, s 9-10). Hur behovet ser ut inom fritidssektorn för en enskild 

individ är individuellt men trots våra olikheter talas det ändå om tre principer som 

ligger till grund för det individuella behovet. Det första generella behovet är det 

psykiska, vilket innebär exempelvis upplevelse av spänning, lära sig något nytt, 

kontakt med naturen, ha roligt och må bra. Det andra är det fysiska behovet som 

innebär att lära sig nya rörelser, belasta kroppen och muskler eller bli smidigare. Det 

sociala behovet är den sista generella grundpelaren i behovsanalysen och innebär 

känsla av gemenskap, lagarbete och vänskap (Norling och Gunnarsson 1994, s 12). 

 

2.4 Positiva effekter av en god fritid 
Att det sociala livet har en positiv påverkan på hälsan har varit en del av akademien 

under lång tid med bland annat Durkheims klassiska verk Självmordet som 

föregångare. Durkheim menar att känslan av sammanhang och tillhörighet är så 

fundamental för människan att frånvaro av detsamma kan driva henne så långt som 

till självmord (Durkheim 1897, s 249-280). Idag är betydelsen av social gemenskap 

en av de fyra grundpelarna för ett gott åldrande enligt Statens folkhälsoinstitut. De 

andra ingredienserna för ett bra åldrande är fysisk aktivitet, meningsfullhet och goda 

matvanor. Den sociala gemenskapen handlar bland annat om relationer till anhöriga 

som är betydelsefullt för det goda åldrandet. Sociala relationer till andra människor 

kan skapa känsla av mening och sammanhang vilket ökar den äldres självkänsla. Att 

ingå i en social gemenskap kan också vara en faktor som påverkar individens fysiska 

hälsa och matvanor positivt då det sociala mötet kan innehålla inslag av måltider eller 

promenader. Med meningsfullhet menar statens folkhälsoinstitut bland annat 

möjligheten och förmågan att klara vardagliga moment som att handla eller ta sig till 

ett bibliotek. Det kan även vara meningsfullhet i den bemärkelsen att individen kan 

behålla sina tidigare intressen eller erhålla nya.  

Fysisk aktivitet är det moment som påvisats ha störst betydelse för hälsan. De positiva 

effekterna är bland annat en ökad syreupptagningsförmåga, balans och styrka (Agahi 

et al. 2005, s 4-7).  

Fritiden är särskilt viktig för individer som inte har något arbete så som 

pensionärer, arbetslösa eller individer med arbetshindrande handikapp. För dessa ska 

fritiden ensam innehålla en allsidig stimulans både fysisk, psykiskt och socialt, och 

fritidens kvalité blir därför av särskilt stor betydelse för hälsa och livskvalité (Norling 
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och Gunnarsson 1994, s 18). Aktiviteten kan därför ses som en basal del av ett gott 

åldrande. Förutom rent fysiska fördelar kan aktivitet och social samvaro med andra 

människor bidra till att ersätta yrkesrollen som går förlorad i samband med pension. 

Den förlorande yrkesrollen kan ersättas med nya roller i föreningar, samhällsliv eller 

familjeliv som skapar en känsla av att vara en viktig och välbehövd människa 

(Tornstam 2010, s 125-126). 

Utöver de för individen goda effekterna av en aktiv fritid finns det även 

samhällsekonomiska intressen för att främja en aktiv fritid för äldre. 

Världshälsoorganisationen WHO pekar på att vi måste fokusera på en förebyggande 

hälsovård istället för att vänta ut människor tills att de blir sjuka, detta bland annat för 

att hantera en allt äldre befolkning. Genom en aktiv fritid håller sig äldre friska 

längre, har lägre läkemedelskostnader och är mindre beroende av samhällets 

välfärdsfunktioner vilket minskar kostnaderna (Norling och Gunnarsson 1994 s 87-

90). 

 

2.5 Fritidskategorier 
Den tidigare forskningen om fritid har studerat olika aktiviteter. Givet data som 

används i denna uppsats så delas fritiden grovt in i fyra kategorier. Kategorierna är 

friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, motionsvanor och kulturaktiviteter. I följande 

avsnitt presenteras specifika positiva effekter och potentiella barriärer för de fyra 

olika fritidskategorierna.  

Beroende på den fysiska, psykiska och sociala förmåga finns det olika hinder 

för en bra fritid. Norling och Gunnarsson har genom faktoranalys listat upp åtta typer 

av hinder, dessa är: avstånd, familj tex barntillsyn, psykologiska tex oro eller slöhet, 

ålder, handikapp och sjukdom, kostnad, avsaknad av resurser tex anläggningar, natur, 

opassande öppettider samt trötthet. De grupper i samhället som har minst möjlighet 

till en aktiv fritid bär på en rad olika egenskaper som exempelvis: handikapp, social 

stigma, hushållsansvar som tar upp mycket tid, flytt till annorlunda miljö exempelvis 

från landsbygd till storstad. De ekonomiska hindren för att utöva aktivitet på fritiden 

har ökat med tiden, främst på grund av den kommersialiserade fritiden med ett större 

fokus på dyra prylar och ett anläggningsberoende (Norling och Gunnarsson 1994, s 

75-76).  
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Grahn och Stigsdotter (2003, s 1) har funnit stöd för att naturen har en 

förmåga att minska stress men att de individer som bor i närheten oftare besöker 

naturen än de som bor i stadsmiljö, oavsett deltagarens kön, ålder och 

socioekonomisk status.  Detta resultat står dock i kontrast till Arnadottirs (2010, s 9-

10) avhandling om äldres aktivitetsmönster i stad och på landsbygd på Island. Hon 

har visat att äldre i stadsmiljö i större utsträckning deltar i friluftsaktiviteter i naturen 

än personer som bor på landsbygden. Positiva effekter av naturbaserade aktiviteter är 

utöver minskad stress även dess rehabiliterande egenskaper. Återhämtning från 

sjukdom, operation eller förlust av anhörig påskyndas med naturkontakt, dessutom 

sjunker blodtrycket vid vistelse i naturen.  

Kategorierna idrott inomhus och utomhus samt motionsvanor medför de 

klassiska positiva effekterna av fysisk aktivitet så som ökad konditionsnivå, 

muskelstyrka och rörlighet. Att träna måttligt inom en fritidsaktivitet kan motverka 

åldrandet i skelett och muskulatur och således förbättra den fysiska hälsan genom 

åldrandet (Norling och Gunnarsson, 1994, 87-88). Potentiella barriärer för utövandet 

av idrott och motion på landsbygden skulle kunna vara opassande öppettider, långa 

avstånd eller helt avsaknad av idrottsanläggningar. Dessa barriärer gäller även för 

kulturaktiviteter då det logiskt sätt finns ett mindre utbud av kultur i glesbefolkade 

områden. Aktivitet som innebär interaktion med andra människor, exempelvis 

kulturarrangemang eller idrott i grupp har en betydelse för den sociala gemenskapen 

som äldre själva pekar ut som den viktigaste källan för ett gott åldrande i rapporten 

Det är aldrig försent från Statens Folkhälsoinstitut (Nilsson et al 2009, s 13). 

 

2.5.1 Den byggda miljöns påverkan på fritiden 

Det primära intresset i denna uppsats är hur fritidsaktivitet skiljer sig mellan stad och 

landsbygd. Statens folkhälsoinstitut publicerade 2007 rapporten Den byggda miljöns 

påverkan på fysisk aktivitet som bland annat presenterar att hur den byggda miljön ser 

ut påverkas av befolkningstätheten. Då befolkningstätheten är en av de stora 

skillnaderna mellan stad och landsbygd och därmed också den byggda miljön, är den 

byggda miljöns påverkan på fritiden högst relevant (2007, s 97). Hur den byggda 

miljön påverkar vår fritid är ett relativt nytt forskningsområde och kunskap och 

artiklar är därför begränsade. Den vetenskap som producerats inom ämnet har främst 

ett fokus på vuxna och ungdomar och mindre på hur äldres fritid påverkas av miljön 

(Faskunger, 2007, s 11). Den forskning som gjorts visar att människor generellt är 
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mer aktiva om miljön erbjuder parker, grönområden, anläggningar för motion, affärer 

och annan service samt bra kollektivtrafik. Ju fler platser för motion och rekreation 

inom nära avstånd, desto högre är sannolikheten för en aktiv fritid. För äldre finns ett 

ökat behov av mötesplatser i närmiljön eftersom mötesplatserna främjar sociala 

kontakter och fysiska aktiviteter (Faskunger. 2007, s 8-9). 

I en svensk undersökning från 2009 studerades sambandet mellan fysisk 

aktivitet i form av lätt motion hos vuxna och bostadsortens urbaniseringsgrad. 

Resultatet visade att de vuxna deltagarna från minst till måttligt urbaniserade orter 

spenderade mer tid till välgörande fysisk aktivitet, till skillnad från deltagarna från 

bostadsorter med hög urbaniseringsgrad (Bergman et al. 2009). Ytterligare en 

undersökning är Melinders (2007, s 41-43) granskning av sambandet mellan 

hälsostatus och levnadsvanor kopplat till boendekommunen med statistik från 

nationella enkätdata från undersökningen Hälsa på lika villkor samt kommunala fakta 

från Statens folkhälsoinstitut. Glesbygdskommunerna visade i Melinders granskning 

höga ohälsotal och få vuxna som uppnår rekommenderad daglig fysisk aktivitet. Med 

rekommenderad fysisk aktivitet avses minst 30 minuter sammanhängande rörelse 

vilket bör motsvara ca 150 kcal/dag. Samtidigt lider individerna som bor på 

landsbygdsområden i lägre utsträckning av psykisk ohälsa och upplever en högre grad 

trygghet och gemenskap i tillvaron. En stillasittande fritid var dock vanligare bland 

boende i storstadsregioner. Bergmans (2009) slutsats att fysisk aktivitet är högre i 

orter med lägre urbaniseringsgrad står i kontrast till Melinders (2007) resultat att 

individer boende i glesbygd i lägre utsträckning uppnår rekommenderad fysisk 

aktivitet.  

I en avhandling från 2010 (9-10) har Arnadottir undersökt 

fritidsaktivitetsvanor i landsbygds och stadsmiljö bland äldre på Island. Deltagarna 

som var mellan 65 till 88 år visade ingen skillnad mellan aktivitetsgraden på 

landsbygd och i stadsmiljö. Däremot var de äldre stadsborna mer benägna att delta i 

fritidsaktiviteter så som träning och friluftsliv jämfört med deltagarna på landsbygden 

vars aktivitet främst bestod av hushållsarbete.  

Från ovanstående undersökningar går det att göra en rimlig bedömning att det 

finns vissa små skillnader i fritidsaktivitet mellan individer som bor på glesbygd och i 

stadsmiljö. En av dessa skillnader verkar vara att individer på glesbygd generellt är 

mer stillasittande än individer som bor i stadsmiljö.  
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2.5.2 Klasstillhörighet, hälsa och ålderns effekt på fritidsaktiviteter 

Utöver den byggda miljöns påverkan på fritiden finns andra barriärer för en aktiv 

fritid så som klass, ålder och hälsa. Tidigare forskning som behandlar sambandet 

mellan klass och fritidsaktivitet pekar generellt på att klasstillhörighet är en variabel 

som påverkar fritidsutövandet. Veblen menar att förmögna personer använder fritiden 

som ett sätt att markera sin klasstillhörighet och på så sätt hålla andra samhällsklasser 

på avstånd (Veblen 1986, s 42-43). En vidare utveckling av fritidsaktiviteten som 

klassmarkör återfinns i Bourdieus teorier om hur kapital och habitus påverkar olika 

vanor och preferenser. Det är mängden och sammansättningen av kapital tillsammans 

med individens habitus som påverkar hur olika fritidsaktiviteter värdesätts. Att visa 

den sociala tillhörigheten är ett incitament för deltagande i fritidsaktiviteter där vissa 

aktiviteter uppfattas som lämpliga och andra olämpliga beroende på individen 

klasstillhörighet (Perlinski 1990, s 2012-2013). Det finns även en föreställning om att 

hur omväxlande en individs arbetsuppgifter är påverkar aktiviteten på fritiden då 

fritiden ter sig som en förlängning av arbetslivet. Individer som har ett aktivt och 

inflytelserikt arbetsliv tenderar alltså att ha en aktiv och kreativ fritid och de som har 

ett enformigt arbete tenderar att ha en inaktiv fritid (Argyle 1995, s 110-111). 

 Även hälsan är en variabel som begränsar möjligheten till en aktiv fritid, 

liksom det sociala livet. Ålder och hälsa är två besläktade fenomen där den generella 

trenden är att ohälsan ökar med ökad levnadsålder (Statistiska centralbyrån 2006. s 

23). Den funktionella försämringen som uppstår i samband med ålder börjar i 20-30 

års ålder med varierande omfattning och hastighet. (Dehlin och Rundgren 2014, s 35) 

Då variablerna klass, ålder och hälsa enligt tidigare forskning påverkar möjligheten 

till fritidsaktivitet så kommer dessa konstanthållas i regressionsanalysen.  

 

Hypoteser: 
För att besvara syftet och frågeställningarna med uppsatsen har fyra hypoteser 

formulerats givet den teoretiska förförståelsen. 

Hypotes 1a: Det finns skillnader mellan stad och landsbygd där äldre som bor 

i större städer uppvisar en högre aktivitetsgrad än de som bor på landsbygden. 

Hypotes 1b: Det finns skillnader mellan stad och landsbygd angående vilken typ av 

fritidsaktiviteter som dominerar där friluftsaktiviteter är vanligare på landsbygden och 

nöjesaktiviteter som teater och konserter är vanligare i stadsmiljö.  
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Tidigare forskning har en tendens att behandla skillnaderna mellan äldre och 

totalpopulation vad gäller aktivitet samt urbaniseringens påverkan på aktivitet som två 

isolerade forskningsfält. Det är därför svårt att formulera en rimlig hypotes gällande 

hur äldre skiljer sig mot totalpopulationen. Här kan vi tänka oss två olika mönster.  

Hypotes 2a: Skillnaderna bland äldre som bor på landsbygd och stad skiljer sig inte 

mot totalpopulationen. 

Hypotes 2b: Det finns ingen skillnad mellan stad och landsbygd vad gäller aktivitet 

utan det är åldern som skapar skillnaderna mellan stad och landsbygd.  

 

3. Metod 

 
Forskningsfrågan kommer att testas med ett kvantitativt angreppssätt med multipel 

regressionsanalys i SPSS Statistics. Kvantitativ metod karaktäriseras av ett deduktivt 

synsätt vilket innebär att fokus ligger på att pröva teorier i praktisk forskning. I 

följande avsnitt beskrivs studiens genomförande och de val som gjorts i samband med 

databearbetningen motiveras. Första styckena beskriver datamaterialet ULF, urvalet, 

begreppet H region och variablerna. Därefter följer en beskrivning av analysdesignen, 

avgränsningar, etiska överväganden samt en diskussion om validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Statistiska centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden 

(ULF) 
Denna undersökning är baserad på data från databasen ULF som står för 

undersökningarna av levnadsförhållanden. ULF har på uppdrag av Sveriges Riksdag 

undersökt levnadsförhållanden i Sverige sedan 1975. Datat baseras på ett 

slumpmässigt urval om ca 9500 personer mellan 18-84 år och uppgifterna är 

insamlade genom telefonintervjuer. Datamaterialet från 2010/2011 som använts i 

denna uppsats har förstärkt gruppen 65 år och äldre med totalt ca 2500 personer, detta 

gör data särskilt lämpligt att använda i denna uppsats som har äldre mellan 65-79 som 

studieobjekt (Statistiska centralbyrån, Undersökning av levnadsförhållanden). 
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3.2 Urval 
Datainsamlingen har genomförts i samband med statistiska centralbyrån som en 

underbyggnad till ULF (SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden). Databasen 

innehåller dels en specialundersökning av äldre (55+) PSAE (=Panel Survey of 

Ageing and the Elderly), dels SCB:s allmänna undersökningar av 

levnadsförhållanden, ULF. PSAE omfattar dels äldre inom ULF och dels ett särskilt 

äldreurval utan övre åldersgräns. Totalt är det ca 9500 personer som svarat på enkäten 

för ULF 2010/2011 varav delen äldre utgör ca 2500 av dessa. PSAE utgör ett 

panelurval som tidigare har intervjuats 2-3 gånger tidigare med 8 års mellanrum inom 

ramen för ULF. ULF 2010/2011 är den andra undersökningen i serien med ett 

förstärkt äldreurval, den första undersökningen gjordes 2002/2003. Det stora antalet 

undersökningsvariabler som studeras inom ULF har varierande krav på precision, 

varför det inte finns någon förbestämd urvalsstorlek utan dimensioneringen av urvalet 

avgörs utefter överväganden om behov om särskild redovisning av vissa grupper. 

Urvalet dras efter ålder ur SCB:s register över totalbefolkning, urvalet bör därför 

betraktas likvärdigt med ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Från detta urval 

avlägsnas personer som varit med i ULF under de senaste sju åren. Individer som 

sitter på institution så som äldreboende har inte medverkat i ULF:s Fritidsavsnitt 

(Statistiska centralbyrån 2006, s 599-600). 

 

3.3 H-region  
Enligt tidigare forskning finns det ett samband mellan bostadsortens 

urbaniseringsgrad och fysisk aktivitet där vuxna från minst till måttligt urbaniserade 

orter spenderade mer tid till välgörande fysisk aktivitet, till skillnad från deltagarna 

från bostadsorter med hög urbaniseringsgrad (Bergman et al. 2009).  Fokus i denna 

uppsats är att jämföra fritidsaktivitet mellan stad och landsbygd. För att fånga upp 

stad-landsbygd perspektivet i den multipla regressionsanalysen används SCB:s H-

regionindelning. H står för homogen och innebär homogen avseende 

befolkningsmängd. Indelningen är ett försök att gruppera ihop regioner som är 

likartade varandra avseende antal invånare inom en viss radie från kommuncentra. 

Befolkningsunderlaget är H-regionens enda funktionella uppdelning och regionerna 

behöver således inte gränsa till varandra utan är utspridda över hela landet. 

Grupperingen av kommuner är med skalan storstad – glesbygd.  Det finns sex typer 
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av H regioner: glesbygd, tätbygd, mellanbygd, större städer samt storstadsregionerna 

som är uppdelade i två kategorier, Göteborg och Malmö samt Stockholm. I analys av 

data kommer storstadsregionerna, H1 och H2, slås samman till en och samma 

storstadsregion (H1).  

Eventuella geografiskt betingade skillnader inom samma region kommer inte beröras 

vidare i denna uppsats utan syftet är att undersöka om det finns generella skillnader 

mellan stad och landsbygd. 

 

Regler för indelning av kommuner efter H-region. För kommunernas 

tillhörighet se bilaga 1. 

 

Kod  Omfattning 

H1  ”Storstad”. Stockholm/Södertälje A-region 

H2  ”Storstad”. Göteborgs A-region, Malmö/Lund/Trelleborgs A-region  

H3  ”Större städer”. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers 

radie från kommuncentrum  

H4 ”Mellanbygden”. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 

invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 

000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt  

H5 ”Tätbygden”. Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare 

inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med minde än 300 000 

invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt  

H6 ”Glesbygden”. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 

kilometers radie från kommuncentrum 
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Tabell 1. Antal och andel äldre deltagare i ULF 2010/2011 mellan 65-79 

uppdelade efter H-region. 

	   	   	  H-region Antal Procent 

H1-2 771 31,5 

H3 879 35,9 

H4 458 18,7 

H5 174 7,1 

H6 165 6,70 

Totalt 2447 100 
 

 

3.4 Fritidskategorier 
Fritiden är en av de 11 välfärdskomponenter som ULF avser mäta. Avsnittet som 

handlar om individers fritidsvanor ämnar mäta olika aspekter av fritiden genom 

klassificering i 7 fritidskategorier: friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, motionsvanor, 

kulturaktiviteter, tillgång till dator och internet i hemmet, semesterresande samt 

tillgång till fritidshus. Denna klassificering av fritidsaktivitet samt svarsalternativen 

följer enligt SCB inga vedertagna principer utan är snarare en tradition som uppstått 

och bevarats genom hela serien om Levnadsförhållanden. Då data kommer från ULF 

är det rimligt att de klassificeringar av fritid som används i materialet även används i 

denna uppsats. För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer en avgränsning ske 

gällande vilka kategorier som kommer användas. De kategorierna som jag avgränsat 

mig till är: friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, motionsvanor och kulturaktiviteter. 

Eftersom uppsatsens fokus är att studera fritidsaktivitet kopplat till stad och landsbygd 

ska kategorierna relatera till rörelsemönsters samband med den byggda närmiljön. 

Tillgång till dator, semesterresor och fritidshus är mindre relevant med tanke på syftet 

med uppsatsen (Statistiska centralbyrån 2004, s 40-47). Kategorierna kommer 

undersökas och analyseras var för sig för att se om det råder eventuella skillnader i 

vilken typ av aktivitet som utövas i de olika regionerna. Frågorna i intervjuformuläret 

har fasta svarsalternativ på ordinalskalenivå. Inför regressionsanalysen har variablerna 

kodats om till en skala från 0-100 där 100 innebär hög grad aktivitet. Motionsvanor 

mäts med enkätfrågan: Hur ofta motionerar du sammanhängande mist 30 minuter på 

din fritid? Promenader räknas som motion. Denna fråga har fyra svarsalternativ: 
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praktiskt taget aldrig (kodat till värde 00), lite då och då (värde 33), ungefär en gång i 

veckan (värde 66), minst två gånger i veckan (värde 100). Kulturaktiviteter mäts 

med enkätfrågan: Har du under senaste 12 månaderna varit på teater, konsert, 

museum eller liknande kulturevenemang med svarsalternativen: Flera gånger i veckan 

(kodat till värde 100), någon gång i veckan (kodat till värde 75), någon gång i 

månaden (värde 50), någon gång i kvartalet eller mer sällan (värde 25) och ingen gång 

(värde 00). Med kulturaktiviteter inkluderas: teaterbesök, konsertbesök, besök på 

konstutställning/konstmuseum, besök på annat museum, gudstjänstbesök eller 

frikyrkobesök, besök på bibliotek, deltagande i studiecirklar eller kurser, deltagande i 

folkdans, balett eller jazzbalett, biobesök, restaurangbesök, beskåda 

lagidrottsevenemang (t.ex. fotboll, ishockey eller handboll), beskåda annat 

idrottsevenemang (t.ex. tennis, golf, simning, friidrott), spela bingo, dansa på diskotek 

eller annan danslokal, dansa på dansrestaurang eller liknande. Idrottsaktiviteter 

undersöks med två frågor i enkäten, dessa är: Har du under senaste 12 månaderna 

idrottat eller motionerat utomhus? Samt: Har du under senaste 12 månaderna idrottat 

eller motionerat inomhus? Dessa frågor har samma kategorialternativ och 

kodningsvärden som frågan om kulturaktiviteter. Med idrottsaktiviteter inom eller 

utomhus inkluderas även aktivitet på fotbollsplan/idrottsplats, konstfrusen/spolad 

isbana, iordningställt motionsspår/skidspår, simhall, idrottshall eller gymnastiksal, 

golfbana (ej minigolf), utförsåkning på skidanläggning eller skidort, snowboard eller 

windsurfing. Kategorin friluftsaktiviteter mäts med en fråga: Har du under de 

senaste 12 månaderna strövat i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka 

svamp eller bär? även denna fråga har samma svarsalternativ och kodningsvärden 

som ovanstående. Med friluftsaktiviteter menas trädgårdsarbete, strövat i skog och 

mark, nöjes- eller motionspromenerat, fiskat, vandrat i fjällen, gjort utflykter i 

fritidsbåt, jagat, badat utomhus/besökt friluftsbad (Statistiska centralbyrån 2004). 

Samtliga fritidskategorivariabler hade i intervjuformuläret även svarsalternativen: vet 

ej och vill ej svara. I regressionsanalysen har dessa kodats till ”sys missing”. 

  

3.5 Ålder, egenuppskattad hälsa och socioekonomiskt indelning 
Variablerna ålder, självskattad hälsa och socioekonomiskt indelning kommer 

användas för konstanthållning i uppsatsen. Variabeln självskattad hälsa undersöks i 

intervjuformuläret med frågan: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det 
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mycket gott, gott, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt? Detta är således en fråga om 

deltagarens egenuppskattade generella status som är ställd på ett öppet sätt. Det 

betyder att olika hälsofaktorer av både fysisk och psykisk karaktär påverkar 

deltagarens svar. Denna variabel har i studier visat sig vara en mycket bra prediktor 

för att förutsäga en individs hälsa (Eriksson, Undén, Elofsson 2001, s 327). 

Hälsovariabeln är inkluderad i undersökningen på grund av det logiska sambandet 

mellan hälsa och aktivitet. Det går att tänka sig att friska individer är mer aktiva än 

sjuka, en ojämn hälsofördelning mellan regionerna skulle alltså påverka resultatet. 

Variabeln hälsa är även med i Norling och Gunnarssons faktoranalys av barriärer för 

en aktiv fritid (1994, s 75-76). I regressionsanalysen har självskattad hälsa gjorts till 

en dummyvariabel med svarsalternativet; mycket god självskattad hälsa i konstanten. 

Socioekonomisk indelning (SEI) används i SCBs statistik för att belysa den 

hierarkiska strukturen i samhället och kan användas för att bestämma en individs 

samhällsklass. Varje kategori inom SEI avser samla individer som befinner sig i 

liknande situationer på arbetet och arbetsmarknaden. Ålderspensionärer klassificeras 

efter sitt tidigare yrke. Inom SEI finns den klassiska uppdelningen arbetare, 

tjänstemän och företagare med en rad nyanseringar i varje kategori. I den multipla 

regressionsanalysen kommer SEI göras till dummyvariabler efter uppdelningen – 

okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, lägre tjänstemän, mellan tjänstemän, 

höga tjänstemän, företagare och bönder (Statistiska centralbyrån 1982:4 s 1-2). Av 

dessa klasskategorier är det okvalificerade arbetare som ligger i konstanten. Både 

Veblen och Bourdieu beskriver samhällsklass som en faktor som påverkar vilka 

fritidsaktiviteter som en individ väljer att utöva, varför variabeln socioekonomisk 

indelning kommer konstanthållas i regressionsanalysen. Variabeln ålder avser 

deltagarens biologiska ålder med variabelvärden med kvotskalenivå. Åldersvariabeln 

konstanthålls eftersom åldern påverkar graden av aktivitet då en person som är 65 

generellt kan vara av bättre fysik än en person på 79.  

 

3.6 Analysdesign 
De fem manifesta variablerna som avser mäta aktiviteten hos äldre är friluftsaktivitet, 

motion, idrottsaktivitet (inomhus och utomhus) och kulturaktiviteter. Variablerna 

undersöks var för sig med multipel regressionsanalys i SPSS. Varje enskild variabel 

genomgår en mätning i tre steg. Mätning 1 avser undersöka skillnader i beroende 
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variabeln mellan de olika H-regionerna när ålder konstanthålls. Genom att 

konstanthålla för ålder elimineras risken för att eventuella skillnader mellan H-

regionerna beror på en skillnad i ålderssammansättning, exempelvis att regionen 

glesbygd har äldre deltagare i urvalet än större städer och större städer således visar 

en högre aktivitet för att deltagarna är yngre och piggare. Mätning 2 ser ut som 

mätning 1 men kontrollerar även för socioekonomisk indelning (SEI). I denna 

mätning är således både ålder och socioekonomisk indelning konstanthållen. Här vill 

jag se hur beroende variabeln skiljer sig mellan H-regionerna om både ålder och 

socioekonomisk status var samma. Vi vet från tidigare forskning att ju mer kreativt 

och omväxlande jobb en individ har desto aktivare fritid (Argyle 1995, s110-111). Att 

konstanthålla för socioekonomisk status är ett försök att eliminera eventuella 

skillnader mellan H-regionerna som beror på klassfördelning i regionerna. I den tredje 

och sista mätningen konstanthålls även självskattad hälsa tillsammans med 

variablerna ålder och socioekonomisk status. Genom att konstanthålla för hälsa 

minskar risken att skillnader mellan H-regionerna i själva verket är en konsekvens av 

en skillnad inom hälsosammansättningen i regionen. Denna trestegsmätning är ett 

försök att undersöka om det finns några signifikanta skillnader mellan H-regionerna 

som närmare går att härledas till den byggda miljöns påverkan. Ett sätt att se om 

resultatet är tillförlitligt är via signifikansnivån som jag får fram i samband med 

regressionsanalyserna som presenteras i resultatdelen. Signifikansnivån förklarar med 

hur stor sannolikhet samma samband skulle återfinnas i totalpopulationen. 

 

3.7 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra hur fritidsaktiviteters omfattning och 

karaktär påverkas av H-region, ålder, hälsa och klass. Anledningen till avgränsningen 

är att det främsta intresset är att undersöka skillnader i fritidsaktivitet mellan stad och 

landsbygd. För att eliminera störningar från variablerna klass, ålder och självskattad 

hälsa så ska dessa, som nämnts tidigare, konstanthållas för. Jag är medveten om att 

det finns andra variabler som kan påverka fritidsutövandet, exempelvis kön och 

etnicitet, dessa kommer dock inte belysas i uppsatsen.  

Anledningen till att uppsatsen är avgränsad till att endast studera äldre mellan 

65-79 är att forskning om vuxnas aktivitetsnivå kopplat till stad och landsbygd har 

studerats tidigare och forskning på hur äldre påverkas har efterfrågats av bland annat 
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Statens folkhälsoinstitut (2007). Då jag avser studera aktivitetsnivå är data avgränsat i 

överrensstämmelse med definitionen av yngre äldre (65-79 år) som återfinns i 

socialstyrelsens rapporter. (Socialstyrelsen 2008) Förhoppningen är att yngre äldre 

kommer vara tillräckligt pigga för att utöva fritidsaktiviteter men för att säkerställa att 

ojämlik hälsofördelning mellan regionerna inte påverkar resultatet kommer variabeln 

självskattat hälsotillstånd konstanthållas i regressionsanalysen. Gruppen äldre mellan 

65-79 kommer jämföras med totalpopulationen inom H-regionen för att se om de 

äldre följer ett generellt aktivitetsmönster som råder inom regionen eller om äldre 

utmärker sig. 

Individer som lever under institutionella förhållanden har inte deltagit i SBCs 

fritidsaktivitetsmätning och personer som uppgett sig vara svårt rörelsehindrade, totalt 

148 personer från urvalet 65-79 år, har jag tagit bort. Med svårt rörelsehindrade avses 

personer som svarat nej på frågan ”Kan du springa en kortare sträcka, säg 100 meter, 

om du har bråttom?” samt nej på någon av följande frågor ”Kan du stiga på och av en 

buss obehindrat?”, ”Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 minuter i någorlunda 

rask takt?” samt behöver hjälpmedel i form av rollatorer, rullstol eller hjälp av annan 

person (Statistiska centralbyrån 2013, s 34-35).   

För att analysera det fenomen jag är intresserad av kan man tänka sig olika 

strategier. En intressant möjlighet vore att följa utvecklingen över tid då utarmningen 

av landsbygden skett kontinuerligt och blivit mer framträdande över tid. Tyvärr så gör 

begränsningar i tillgänglighet av data att denna strategi inte är möjlig att genomföra 

då det skulle behövas data från längre tillbaka i tiden. I detta fall har det istället blivit 

en tvärsnittsundersökning från 2010/2011då data från detta år innehåller ett förstärkt 

äldreurval.  

 

3.8 Validitet och reliabilitet  
Viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet 

och reliabilitet. Validitet kan generellt beskrivas som om vi mäter det vi avser att 

mäta. Den teoretiska definitionen av fenomenet ska stämma överens med 

operationella definitionen som använts i undersökningen för att validitetskriteriet ska 

uppnås. I denna uppsats använder jag mig av redan färdig statistik från Statistiska 

Centralbyrån vilket betyder att jag själv inte konstruerat frågorna. Det innebär också 

att SCBs operationella definition av fenomenet fritid, alltså vilka frågor som ställts 



	   22	  

och hur de är formulerade påverkar utfallet i statistiken som används i denna uppsats. 

Värt att nämna är att syftet med ULF-undersökningen inte är att ge en heltäckande 

bild av alla fritidsaktiviteter som förekommer hos befolkningen, utan meningen med 

undersökningen är att studera ett urval fritidsaktiviteter och belysa skillnader som 

finns mellan olika grupper (Statistiska centralbyrån 2004, s 53).  

Reliabilitet kan beskrivas som om resultatet av undersökningen skulle bli 

detsamma om testet upprepas. Det är ett sätt att undersöka om resultatet är ett resultat 

av tillfälliga betingelser eller om det finns ett reellt samband mellan variablerna som 

avsetts mätas. Att urvalet är relativt stort med 2500 äldre mellan 65-79 som slumpats 

fram från en heltäckande urvalsram gör att sannolikheten att finna reella samband 

ökar (Bryman 2008, s 49). Ett problem som kan uppstå vid kvantitativa studier är när 

individer som valts ut för undersökningen inte vill delta och därmed skapar ett 

bortfall. I ULF 2010/2011 låg svarsfrekvensen på 60,2 %. De variabler som används i 

denna undersökning har även ett visst intern bortfall. Bortfallet för individerna mellan 

65-79 år är 20 stycken för variabeln friluftsaktivitet, idrott inomhus samt idrott 

utomhus har 16 stycken bortfall, motion minst 30 minuter har 39 stycken bortfall och 

för kulturaktiviteter har 15 individer registrerats som bortfall. En bidragande faktor 

som påverkar det interna bortfallet för dessa frågor kan vara att personer som sitter på 

institution så som äldreboende inte deltagit i fritidsavsnittet och därmed skapar ett 

bortfall, en annan orsak kan vara att vissa deltagare har undvikit att svara på vissa 

frågor.  

 

3.9 Etik 
Det finns fyra generella etiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska vara informerad om undersökningens 

syfte och veta att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har 

rätt att själv bestämma över sin medverkan, med konfidentialitetskravet menas att 

personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas i forskningsändamålet. 

(Bryman 2008, s 131-132). Dessa punkter uppfylls genom att deltagarna i ULF 

2010/2011 innan medverkan fått ett informationsbrev samt en folder där 

undersökningens innehåll och sekretessföreskrifterna presenteras. Alla uppgifter inom 
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undersökningen skyddas av sekretesslagen och det går aldrig att se vad en enskild 

individ har svarat. De som jobbar med undersökningen har dessutom tystnadsplikt.  

(Statistiska centralbyrån 2004, s 602). 

 

4. Fritidsaktiviteter på landsbygd och i stad 
Resultatavsnittet introducerar inledningsvis tabellerna och redovisar resultatet för 

varje aktivitetskategori separat, givet uppsatsens teoretiska förförståelse och 

frågeställningar. Varje variabel beskrivs och besvarar separat frågeställningarna: 

Ägnar sig äldre på landsbygden mindre åt fritidsaktiviteter än äldre i stad? 

Hur skiljer sig aktivitetsnivån bland äldre mot totalpopulationen i stad och på 

landsbygden? I ett avslutande avsnitt ställs alla kategorier mot varandra för att 

besvara på frågeställningen Finns det skillnader i vilken typ av fritidsaktivitet som 

utövas på landsbygd och i stad?  

 

4.1 Friluftsaktivitet  
Friluftsaktivitet är en av fritidskategorierna i SCBs undersökning av 

levnadsförhållanden. Att ägna tid i naturen har visat rehabiliterande egenskaper efter 

exempelvis en operation. Att spendera tid i naturen sänker även blodtrycket, en 

bidragande anledning till att de som ägnar tid i naturen har en lägre 

läkemedelskonsumtion (Norling och Gunnarsson, 1994, 87-88). Dessutom verkar 

naturen stressdämpande (Grahn och Stigsdotter 2003, s 1). Friluftsaktivitet i ULF 

undersökningen mäts med frågeställningen: Har du under de senaste 12 månaderna 

strövat i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär? 100= 

Flera gånger i veckan> 0 =Ingen gång 
 
Samtliga tabeller som presenteras i resultatdelen ska tolkas på likartat sätt. Positiva b-

koefficienter betyder högre aktivitetsnivå än H-regionen storstad och negativa b-

koefficienter betyder lägre aktivitetsnivå.  Anpassat R2 beskriver förklaringsvärdet 

för de olika mätningarna (M1,M2,M3).  
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Tabell 2. Friluftsaktivitet efter H-region. Totalpopulation. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 
 
Tabell 3. Friluftsaktivitet efter H-region. Äldre 65-79 år. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

  

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer 5,759* 6,026* 5,993* 

 

 

Mellanbygden 8,876* 9,208* 9,391* 

 

 

Tätbygden 9,884* 10,057* 10,246* 

 

 

Glesbygden 8,959* 9,467* 10,562* 

 

 

Intercept 35,032* 33,601* 33,911* 

 

 

Anpassat R2 0,013 0,019 0,048 

 

 

N 8804 8854            8848 

 
	   	   	   	   	   	   
 
 
 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer 3,722* 4,835* 4,686* 

 

 

Mellanbygden 10,016* 11,548* 11,815* 

 

 

Tätbygden 9,743* 10,681* 11,357* 

 

 

Glesbygden 8,015* 9,933* 11,315* 

 

 

Intercept 123,972* 122,323* 118,290* 

 

 

Anpassat R2 0,026 0,042 0,092 

 

 

N 2278 2266            2266  
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På frågeställningen Ägnar sig äldre på landsbygden mindre åt fritidsaktiviteter än 

äldre i stad? kan vi enligt tabell tre se att äldre som bor i H-regioner med få invånare 

oftare utövar friluftsaktiviteter än äldre som bor i mer befolkningstäta städer. När 

självskattad hälsa, ålder och socioekonomisk indelning konstanthålls så förstärks 

skillnaderna mellan stad och landsbygd. Individer med samma ålder, klass och 

självskattad hälsa men som är boende i olika regioner uppvisar således signifikanta 

skillnader i friluftsutövandet. Samma mönster som återfinns i gruppen äldre 65-79 år 

finns i totalpopulationen.  

Resultatet är liknande det som Grahn och Stigsdotter (2003, s 1) fick i sin artikel om 

hur naturen kan fungera stressdämpande för vuxna men att de som bor på 

landsbygden utnyttjar naturen mer än de som bor i städer. Faskunger (2007, s 8-9) 

menar även att tillgången till anläggningar eller andra fritidsutrymmen ökar 

sannolikheten för aktivitet. Att skillnaderna som presenteras i tabell 2 och 3 beror på 

tillgång till naturen låter som en rimlig förklaring till varför de som bor i storstäder 

besöker naturen mer sällan än individer som bor på landsbygden med naturen utanför 

dörren. Vad gäller frågeställningen Hur skiljer sig aktivitetsnivån bland äldre mot 

totalpopulationen i stad och på landsbygden? Vi kan enligt tabellerna se att gruppen 

äldre inte utmärker sig särskilt från totalpopulationen som också visar en högre 

friluftsaktivitet i glesbygden än storstäder. Att personer som bor i storstäder är mindre 

aktiva i naturen än de som bor i glesbygden verkar följaktligen vara ett generellt 

mönster. 
 

4.2 Kulturaktiviteter 
Kulturaktiviteter mäts med frågan: Har du under senaste 12 månaderna varit på teater, 

konsert, museum eller liknande kulturevenemang? 100=Flera gånger i veckan> 

0=Ingen gång. Att förbruka kultur kan vara ett tillfälle för socialt umgänge som enligt 

folkhälsoinstitutet är en av grundpelarna för ett gott åldrande (Agahi et al. 2005, s 4-

7). Även aktivitetsteorin betonar vikten av aktivitet och umgänge genom åldrandet då 

upprättande av aktivitet och social samvaro med andra människor bidrar till att ersätta 

yrkesrollen som går förlorad i samband med pension (Tornstam 2010, s 125-126). 
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Tabell 4. Kulturaktiviteter efter H-region. Totalpopulation. O-standardiserade 
b-regressionskoefficienter. 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

Tabell 5. Kulturaktiviteter efter H-region. Äldre 65-79 år. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

Även för kategorin kulturaktiviteter finns det skillnader mellan äldre på landsbygd 

och stad. Äldre som bor i storstäder utövar oftare kulturaktiviteter än de som bor på 

glesbygden. Skillnaderna mellan regionerna består även när ålder, klass och 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer -5,306* -4,896* -4,906* 

 

 

Mellanbygden -6,818* -6,068* -5,995* 

 

 

Tätbygden -6,205* -5,732* -5,639* 

 

 

Glesbygden -11,547* -10,679* -10,088* 

 

 

Intercept 29,622* 30,546* 31,073* 

 

 

Anpassat R2 0,035 0,068 0,095 

 

 

N 8888 8851                  8845 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer -4,413* -3,058* -3,157* 

 

 

Mellanbygden -8,426* -6,413* -6,301* 

 

 

Tätbygden -6,486* -4,889* -4,689* 

 

 

Glesbygden -13,747* -11,567* -19,970* 

 

 

Intercept 65,837* 66,928* 65,898* 

 

 

Anpassat R2 0,046 0,133 0,161 

 

 

N 2283 2271              2271 
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självskattad hälsa hålls konstant. En förklaring till skillnaderna mellan stad och 

landsbygd kan liksom för friluftskategorin handla om tillgångar och resurser då 

storstäder kan tänkas ha ett större utbud av kulturaktiviteter än landsbygden. För 

personer som bor på den glesa landsbygden kan det innebära en längre transportväg 

för att utöva kultur, något som Faskunger (2007, s 8-9) menar påverkar sannolikheten 

för utövande negativt.  

Gruppen äldre urskiljer sig inte anmärkningsvärt från totalpopulationer utan det 

verkar vara ett generellt mönster att personer som bor på landsbygden konsumerar 

mindre kultur än de som bor i städerna.  

 

4.3 Idrott inomhus 
Kategorierna idrott inomhus och utomhus samt motionsvanor medför de klassiska 

positiva effekterna av fysisk aktivitet så som ökad konditionsnivå, muskelstyrka och 

rörlighet. Att träna måttligt inom en fritidsaktivitet kan motverka åldrandet i skelett 

och muskulatur och således förbättra den fysiska hälsan genom åldrandet (Norling 

och Gunnarsson, 1994, 87-88). Den forskning som gjorts visar att människor generellt 

är mer aktiva om miljön erbjuder anläggningar för motion. Ju fler platser för motion 

och rekreation inom nära avstånd, desto högre är sannolikheten för aktivitet 

(Faskunger. 2007, s 8-9). Enligt statens folkhälsoinstitut är fysisk aktivitet den 

viktigaste av de fyra grundpelarna för ett gott åldrande eftersom det är momentet som 

har störst betydelse för hälsan. (Agahi et al. 2005, s 4-7). Idrott inomhus mäts med 

frågan: Har du under senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat inomhus? 

100=Flera gånger i veckan> 0=Ingen gång 
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Tabell 6. Idrott inomhus efter H-region. Totalpopulation. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

  
Tabell 7. Idrott inomhus efter H-region. Äldre 65-79 år. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

 
M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer -5,254* -4,974* -4,934* 

 

 

Mellanbygden -8,994* -8,413* -8,226* 

 

 

Tätbygden -7,031* -6,786* -6,641* 

 

 

Glesbygden -12,838* -12,054* -11,027* 

 

 

Intercept 77,880* 79,632* 81,553* 

 

 

Anpassat R2 0,140 0,142 0,161 

 

 

N 8892            8857                             8851 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer 5,707* -4,780* -4,868* 

 

 

Mellanbygden -9,238* -7,742* -7,578* 

 

 

Tätbygden -15,781* -15,014* -14,666* 

 

 

Glesbygden -18,628* -16,891* -16,055* 

 

 

Intercept 71,994* 71,696* 69,744* 

 

 

Anpassat R2 0,024 0,037 0,052 

 

 

N 2282 2270              2270 
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Precis som de två ovan kategorierna friluftsaktivitet och kulturaktivitet kan vi även 

för idrott inomhus se signifikanta skillnader mellan regionerna. Glesbygden visar en 

relativt stark negativ laddning jämfört med storstäder som i större uträckning idrottar 

inomhus. Detta innebär att det finns skillnader mellan stad och landsbygd vad gäller 

idrott i inomhusanläggningar. Enligt Norling och Gunnarsson (1994 s 75-76) har de 

ekonomiska hindren för en aktiv fritid ökat på grund av ett ökat anläggningsberoende. 

När vi konstanthåller för socioekonomisk indelning, M2, för gruppen äldre så minskar 

skillnaderna mellan regionerna. Detta innebär att vissa skillnader i M1 kan bero på 

klassammansättningen i regionen. När socioekonomisk indelning konstanthålls så bör 

vissa skillnader mellan regionerna som beror på ekonomiska skillnader elimineras. 

Trots konstanthållning av SEI så finns det fortfarande relativt stora skillnader mellan 

regionerna. Detta skulle kunna förklaras på samma sätt som kulturaktiviteter och 

friluftsaktiviteter, att det kan bero på brist på resurser. Rimligtvis är det inte lika stort 

utbud på inomhusanläggningar i glesbygden, utbudet påverkar i sin tur hur ofta 

befolkningen på glesbygden idrottar inomhus.  

Skillnaderna minskar som väntat ytterligare vid konstanthållning av självskattad hälsa 

(M3), det innebär att vissa skillnader som syns i (M1) och (M2) berodde på 

hälsoskillnader mellan regionerna. Att individer som bor i glesbygden i mindre 

utsträckning besöker inomhusanläggningar är ett generellt mönster som återfinns i 

totalbefolkningen. Mellan glesbygd och storstad är skillnaderna dock större för äldre 

än för totalpopulationen. En bidragande faktor till detta kan vara att yngre individer 

på glesbygden har lättare för att åka en bit för att besöka en inomhusanläggning 

medan äldre är mindre mobila och beroende av god kollektivtrafik. Kollektivtrafiken 

är en samhällsnytta som påverkats negativt av avfolkningen på landsbygden 

(Faskunger 2007,  s 8-9).  

 

4.4 Idrott utomhus 
Kategorin idrott utomhus medför samma positiva effekter för hälsan som idrott 

inomhus. Om aktiviteten förläggs i naturen så medför även naturvistelsen, som nämns 

tidigare, positiva effekter genom åldrandet. Kategorin idrott utomhus mäts med 

frågan: Har du under senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat utomhus? 

100=Flera gånger i veckan> 0=Ingen gång 
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Tabell 8. Idrott utomhus efter H-region. Totalpopulation. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

 

Tabell 9. Idrott utomhus efter H-region. Äldre 65-79 år. O-standardiserade b-
regressionskoefficienter. 

 

 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

  

För gruppen äldre finns det skillnader vad gäller idrott utomhus. Äldre som bor i 

glesbygden idrottar utomhus mer än äldre som bor i storstäder. Det är först när 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer 3,219* 3,674* 3,733* 

 

 

Mellanbygden 1,324 2,072 2,298 

 

 

Tätbygden 5,520* 6,113* 6,347* 

 

 

Glesbygden 3,156 4,242* 5,988* 

 

 

Intercept 76,620* 76,927* 78,853* 

 

 

Anpassat R2 0,048 0,051 0,097 

 

 

N 8893 8857                               8851 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer 4,771* 5,816* 5,709* 

 

 

Mellanbygden 2,285* 4,094 4,442 

 

 

Tätbygden 3,287 4,984 5,962 

 

 

Glesbygden 4,792 6,755 8,501* 

 

 

Intercept 121,096* 120,130* 114,039* 

 

 

Anpassat R2 0,009 0,019 0,066 

 

 

N 2282 2270              2270 
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variabeln självskattad hälsa konstanthålls som det går att se signifikanta skillnader 

mellan glesbygd och storstäder. Det beror på att hälsan är en variabel som i stor grad 

påverkar om en individ orkar idrotta eller inte. I tabellen kan man se att personer som 

har samma socioekonomiska indelning, samma ålder och samma självskattade hälsa 

(M3) men ena gruppen bor i glesbygden och andra i storstäder ändå uppvisar olika 

aktivitet vad gäller idrott utomhus. Jämfört med idrott inomhus som visade en lägre 

aktivitet på glesbygden jämfört med andra regioner visar idrott utomhus en högre 

aktivitet i glesbygd jämfört med andra regioner. Detta kan bero på att idrott utomhus 

inte är lika betingat av resurser som idrott inomhus och utomhusidrott därför är mer 

tillgängligt på glesbygden. Äldre verkar även följa samma mönster som 

totalpopulationen som också idrottar mer utomhus i glesbygden än i storstäder.  

 

4.5 Motionsvanor 
Motionsvanor mäts i ULF undersökningen med frågan: Hur ofta motionerar du 

sammanhängande mist 30 minuter på din fritid?  0=Praktiskt taget aldrig> 100=Minst 

två ggr i veckan. Motion har många goda egenskaper på hälsan så som ökad 

syreupptagningsförmåga, rörlighet och förebygger bland annat hjärt-och 

kärlsjukdomar (Agahi et al. 2005, s 4-7). Den forskning som gjorts visar att 

människor generellt är mer aktiva om miljön erbjuder parker, grönområden och 

anläggningar för motion. Ju fler platser för motion och rekreation inom nära avstånd, 

desto högre är sannolikheten för en aktiv fritid (Faskunger. 2007, s 8-9). 
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Tabell 10. Motionsvanor efter H-region. Totalpopulation. O-standardiserade b- 
Regressionskoefficienter. 
 
 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 
 
Tabell 11. Motionsvanor efter H-region. Äldre 65-79 år. O-standardiserade b- 
Regressionskoefficienter. 

M1= kontroll för: Ålder, M2= som M1 + socioekonomisk indelning (SEI), M3= som m2 + 

självuppskattad hälsa. * =p<0.05 

Referenskategorier: Storstäder, okvalificerade arbetare, mycket god självskattad hälsa 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer -0,305 -0,755 -0,764 

 

 

Mellanbygden 0,741 -0,100 -0,279 

 

 

Tätbygden 3,996* -4,210* -4,419* 

 

 

Glesbygden 1,325 0,144 -1,598 

 

 

Intercept 16,621* 14,680* 13,504* 

 

 

Anpassat R2 0,010 0,018 0,075 

 

 

N 8814 8780             8775 

 

 

H-Region              M1              M2                M3 

 

 

Storstad               0               0                 0 

 

 

Större städer -0,66 -0,933 -0,718 

 

 

Mellanbygden -2,406 -3,575 -3,691 

 

 

Tätbygden -2,064 -2,538 -3,312 

 

 

Glesbygden 0,534 -1,021 -2,926 

 

 

Intercept -27,441* -25,923* -18,292 

 

 

Anpassat R2 -0,001 0,019 0,112 

 

 

N 2259 2248              2248 
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Motionsaktivitet uppvisar inga signifikanta skillnader mellan regionerna inom 

gruppen äldre. Det innebär att det inte går att se några skillnader mellan stad och 

landsbygd. Motion minst 30 minuter är en mer öppen fråga än de två ovanstående om 

idrott inomhus och idrott utomhus. Till skillnad från dessa två kan variabeln motion 

30 minuter betyda allt ifrån idrott inomhus eller utomhus i form till en 30 minuters 

promenad utomhus eller 30 minuter på motionscykeln hemma. En tolkning av 

resultatet är att det inte finns några aktivitetsskillnader bland äldre mellan olika 

regioner utan det handlar snarare om att olike regioner håller på med olika saker 

beroende på tillgängligheten. Exempelvis att äldre på glesbygden oftare idrottar 

utomhus och äldre i storstäder oftare idrottar inomhus.   

Äldre verkar även för denna kategori följa totalpopulationens mönster. Inom 

totalpopulationen går det inte att se några motionsskillnader mellan glesbygd, större 

städer och mellanbygd. Där emot finns skillnader mellan storstäder och tätbygden där 

tätbygden motionerar mindre än storstäder.  

 

4.6 Sammanfattning 
I undersökningen av kategorierna separat har vi sett att i vilken utsträckning 

aktiviteterna utövas i glesbygd och stad beror på tillgång och resurser. Exempelvis så 

utövar äldre i storstäder mer kulturaktiviteter och inomhusidrott medan glesbygden 

håller på mer med friluftsaktiviteter och utomhusidrott. För variabeln motion 30 

minuter så fanns däremot inga signifikanta skillnader. Detta resultat pekar alltså på att 

vilken typ av aktivitet som utövas skiljer sig mellan de olika regionerna, däremot 

finns det inga synliga skillnader i aktivitetsnivå generellt. När klassvariabeln 

konstanthålls så minskar skillnaderna för aktiviteter som brukar kosta pengar så som 

kulturaktiviteter och idrott inomhus.  

 

5. Slutsatser och diskussion 
Statens folkhälsoinstitut publicerade 2011 rapporten Den byggda miljöns betydelse för 

fysisk aktivitet i glesbygd som pekade på en bristande forskning om den byggda 

miljöns betydelse för äldres aktivitet och rörelsemönster (2011, s 42).  Ur denna 

kunskapslucka sjösattes denna uppsats med tre konkreta frågeställningar: Ägnar sig 

äldre på landsbygden mindre åt fritidsaktiviteter än äldre i stad? Finns det skillnader i 

vilken typ av fritidsaktivitet som utövas på landsbygd och i stad? och Hur skiljer sig 
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aktivitetsnivån i gruppen äldre mot totalpopulationen i stad och på landsbygden? 

Givet frågeställningarna formulerades fyra hypoteser som i början av denna 

avslutande del kommer återknytas till uppsatsens resultat.  

 

5.1 Ägnar sig äldre på landsbygden mindre åt fritidsaktiviteter än 

äldre i stad?  

Hypotes 1a: Med utgångspunkt från tidigare forskning som undersökt hur den byggda 

miljön påverkar rörelsemönstret är en rimlig hypotes att det finns skillnader mellan 

stad och landsbygd där äldre som bor i större städer uppvisar en högre aktivitetsgrad 

än de som bor på landsbygden. - Denna hypotes falsifieras. Resultatet visar inga 

generella skillnader i aktivitetsnivå hos äldre i stad och på landsbygd. I den tidigare 

forskningen finns svenska undersökningar som både stödjer att vuxna på landsbygden 

är mer aktiva än de i städer (Bergman 2009) och undersökningar som menar det 

motsatta, att vuxna i städer är med aktiva än vuxna på landsbygden (Melinder 2007, s 

41-43). Ingen av dessa resultat återfinns i denna undersökning utan snarare påminner 

resultatet om Arnadottirs avhandling som handlar om äldre på Island. Deltagarna som 

var mellan 65 till 88 år visade i hennes avhandling ingen skillnad mellan 

aktivitetsgraden på landsbygd och i stadsmiljö. Däremot var de äldre stadsborna mer 

benägna att delta i fritidsaktiviteter så som träning och friluftsliv jämfört med 

deltagarna på landsbygden vars aktivitet främst bestod av hushållsarbete. (2010, s 9-

10) 

 

5.2 Finns det skillnader i vilken typ av fritidsaktivitet som utövas på 

landsbygd och i stad?  
Hypotes 1b: Det finns skillnader mellan stad och landsbygd angående vilken typ av 

fritidsaktiviteter som dominerar där friluftsaktiviteter är vanligare på landsbygden 

och nöjesaktiviteter som teater och konserter är vanligare i stadsmiljö. – Hypotesen 

stämmer. Äldre i storstäder förbrukar mer kultur och idrottar mer inomhus än de som 

bor i glesbygden som istället idrottar mer utomhus och håller på med 

friluftsaktiviteter. Enligt Norling och Gunnarsson (1994, s 75-76) är avstånd, 

avsaknad av resurser t.ex. anläggningar eller natur samt opassande öppettider några av 

hindren för en aktiv fritid. Detta är rimliga förklaringar till varför en aktivitet som 

friluftsliv utövas mer i glesbygden än i storstaden. Det kan helt enkelt handla om att 
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äldre som bor på landsbygden har naturen utanför dörren och därför utnyttjar naturen 

mer än de som bor i staden som kanske måste åka en bit för att ta sig till naturen. 

Samma gäller för kulturaktivitet och idrott inomhus som är mer tillgängligt i städerna 

och därför utnyttjas mer av de som bor i städerna. Vilken aktivitet som utövas är alltså 

betingat av miljön och resurser. Den byggda miljön påverkar således äldres 

aktivitetsmönster.  

 

5.3 Hur skiljer sig aktivitetsnivån i gruppen äldre mot 

totalpopulationen i stad och på landsbygden?  
Hypotes 2a: Skillnaderna bland äldre som bor på landsbygd och stad skiljer sig inte 

mot totalpopulationen. – Stämmer. 

Hypotes 2b: Det finns ingen skillnad mellan stad och landsbygd vad gäller aktivitet 

utan det är åldern som skapar skillnaderna mellan stad och landsbygd. -Falsifieras. 

Statens folkhälsoinstitut har efterfrågat forskning om hur äldres rörelsemönster 

påverkas av miljön då den existerande forskningen främst fokuserar på vuxna och inte 

äldre (2011, s 42).  Resultatet i denna uppsats visar att äldre inte utmärker sig särskilt 

utan följer det generella mönstret för totalpopulationen vad gäller fritidsaktivitet.  

  

5.4 Diskussion och förslag på vidare forskning 
Trots en generell avfolkning av landsbygden så verkar inte aktivitetsnivån bland äldre 

påverkas utan det handlar snarare om att äldre på landsbygden ägnar sig åt aktiviteter 

i naturen så som friluftsaktivitet och idrott utomhus. Äldre i stadsmiljö ägnar sig å 

andra sidan mindre åt aktiviteter i naturen men konsumerar mer kultur och håller på 

med inomhusidrott. Tillgången i närmiljön har således en inverkan på äldres 

aktivitetsmönster då tillgången påverkar utövandet. Detta resultat är dock av 

makrokaraktär och är därför svepande generella mönster för olika regioner. Det skulle 

därför vara intressant att utveckla kartläggningen av hur äldres aktivitetsmönster 

påverkas av den byggda miljön genom att ta perspektivet till en mikronivå. 

Förmodligen finns det aktivitetsvariationer inom samma region då den geografiska 

belägringen av regionen påverkar miljön. I statens folkhälsoinstituts rapport Det är 

aldrig för sent pekar äldre på den sociala gemenskapen som den viktigaste källan för 

ett gott åldrande (Nilsson et al 2009, s 13) och forskning har visat att tillgången till 

mötesplatser för äldre ökar den fysiska aktiviteten och främjar det sociala livet 
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(Faskunger 2007, s 8-9). I forskning med lägre abstraktionsnivå skulle det exempelvis 

vara av intresse att undersöka om äldre i olika delar i landet har samma tillgång till 

mötesplatser. Rimligen så skiljer sig en glesbygd i Norrbotten från en glesbygd i 

Jämtland och kanske skiljer sig även tillgången till mötesplatser. Ytterligare en 

potentiell forskningsfråga är om äldre i olika delar av landet har samma möjlighet att 

förflytta sig mellan olika platser med kollektivtrafik och på så sätt har möjlighet att 

besöka mötesplatserna eller aktivitetsutrymmen. Tidigare forskning har visat att god 

kollektivtrafik påverkar aktiviteten positivt bland äldre men att kollektivtrafiken är en 

samhällsnytta som påverkas negativt av avfolkningen av landsbygden (Faskunger 

2007, s 8-9). Skiljer sig äldres mobilitet beroende på var i landet de bor så kan detta 

vara en faktor som påverkar friheten och möjligheten till aktivitet och då är det ett 

problem.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

Karta över

H-regionernas omfattning
Area range of H regions

H-regioner (där H står för Homogena med avseende
på befolkningsunderlaget) är en gruppering av 
kommuner efter lokalt och regionalt befolknings-
underlag, längs skalan storstad – glesbygd.

H-regionerna uppdateras med några års mellan-
rum; föreliggande uppdatering har gjorts 2003
(beräknad på befolkningen 2002-12-31) och den 
dessförinnan gjordes 1998. 

Stockholm/Södertälje A-region
H8 Göteborgs A-region
H9 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region

"Större städer"
Kommuner med mer än 90 000 invånare 
inom 30 kilometers radie från 
kommuncentrum²

"Mellanbygden"

Kommuner med mer än 27 000 och 
mindre än 90 000 invånare inom 30 
kilometers radie från kommuncentrum² 
samt med mer än 300 000 invånare inom 
100 kilometers radie från samma punkt

"Tätbygden"

Kommuner med mer än 27 000 och 
mindre än 90 000 invånare inom 30 
kilometers radie från kommuncentrum² 
samt med mindre än 300 000 invånare 
inom 100 kilometers radie från samma 
punkt

"Glesbygden"
Kommuner med mindre än 27 000 
invånare inom 30 kilometers radie från 
kommuncentrum²

¹

²

Källa:  SCB, MIS2003:1, Regionala indelningar i Sverige
www.scb.se

Omfattning
Range

H3

Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används 
koden 2

H-region
H region

H1

H2¹

Med kommuncentrum avses här mittpunkten i den folkrikaste församlingen (enl. ind. 2000-
01-01) i kommunen.

H4

H5

H6

Länsgräns

Kommungräns


