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Sammanfattning:  

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka vattengymnastikens betydelse för äldre personers vardag. 

Metod 
En kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod gjordes. Intervjuguiden 

utformades med WRI-S som stöd. 10 intervjuer med deltagare från två olika 

vattengymnastikgrupper, i en medelstor stad i Sverige, genomfördes. Materialet analyserades 

med inspiration från kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat 
Sex olika kategorier framkom under analysen av intervjuerna, dessa var; Motiverande faktorer 

till varför deltagarna gick på vattengymnastik, Mål med träningen, Påverkan på de Dagliga 

aktiviteterna, Förändringar i vanor, Social samvaro samt Förändringar i roller. Några 

motiverande faktorer till varför deltagarna deltog på vattengymnastiken var instruktören, 

närheten till lokalen och gemenskapen. Samtliga deltagares mål med träningen inriktade sig 

mot hälsa och välmående. Vattengymnastiken påverkade deltagarnas dagliga aktiviteter olika 

beroende på om de hade något besvär eller inte som begränsade deras vardag. Deltagarna 

tyckte att vattengymnastiken hade gett dem nya vanor. Den sociala samvaron var en stor del 

till att deltagarna fortsatte gå på vattengymnastik. Vattengymnastiken hade en viss påverkan 

på deltagarnas roller. 

Konklusion 
Att träna vattengymnastik i grupp hade betydelse för vardagen. Trots att deltagarna hade mål 

som rörde det kroppsliga var inte det de viktigaste med träningen. Det sociala som deltagarna 

fick ut av att träna i grupp var en stor motiverande faktor till varför de faktiskt gick dit. 

Instruktören och miljön spelade även en stor roll för motivationen.  

  

Sökord: Arbetsterapi, Vattenrörelser, Äldre, Dagliga livets aktiviteter, Sociala relationer 
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Inledning 

Denna studie är baserat på ett intresse angående hur en fysisk aktivitet kan ha betydelse för 

äldre personers vardag. Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är gynnsamt för äldre personer 

och för denna studie har vattengymnastik i grupp valts som fysisk aktivitet.  

Bakgrund 

Teoretisk grund 

Model of Human Occupation (MOHO) har används som teoretisk grund i detta arbete. 

MOHO innefattar vad som förmår människan att vara aktiv, hur människans dagliga 

aktiviteter struktureras samt hur aktiviteter anpassas efter förändringar som sker under livets 

gång. MOHO fokuserar på den unika människans upplevelse av sin egen situation samt 

aktivitetens inverkan på människans tankar, känslor och handlingar (1).  Med MOHO som 

synsätt ses inte människan som två separata komponenter, den fysiska och den psykiska 

komponenten, utan kropp och kropp och själ är integrerade (1). En arbetsterapeut med MOHO 

som teoretisk referensram måste beakta hur viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt 

miljöfaktorer påverkar klientens situation. Om inte alla fyra komponenterna reflekteras över 

kan klientens situation aldrig förstås fullt ut (1).  

Vanor och roller 

Vanor bildas genom upprepning utav samma saker på samma sätt i samma sammanhang. 

Vanor gör att det som en gång krävde koncentration och uppmärksamhet sker automatiskt 

med tiden. Vanor styr mycket av det vi människor gör under en vanlig dag eller vecka. Miljön 

har ett starkt inflytande på vanebildningen (1). En kroppslig förändring i samband med 

åldrandet kan förändra de gamla vanorna (1). 

Den biologiska åldern är en dimension på hur individens kropp fungerar fysiologiskt medan 

den sociala och psykologiska åldern anger en individs förmåga att anpassa sig till miljön och 

möjligheten till kontakter med andra människor, sociala roller och positioner i olika grupper. 

Under livet har vi människor många olika roller, de förväntningar som andra människor riktar 

mot en individ tillsammans med individens egna förväntningar på beteende i olika sociala 

situationer kallas för social roll. Roller har betydelse för oss på så sätt att de ger regler eller 

normer för hur man ska agera i olika situationer. För de flesta människor innebär åldrandet en 

förändring i antalet roller. Ett bortfall i antalet roller och en rollförlust leder till att man börjar 

söka efter nya (2). Efter pensionsåldern upplever många människor en stor ensamhet och 

saknaden av social gemenskap är hög (2). För att förhindra rollförlusten måste man försöka ge 

människan möjlighet att bibehålla sociala kontakter och de positiva rollerna även under 

åldrandet (2). 

Arbetsterapi  

Att få vara delaktig i sin egen vardag och ha en plats att fylla i samhället är arbetsterapeutens 

fokus (3). Arbetsterapi är en målinriktad verksamhet som främjar självständighet i aktiviteter. 

Målet med en arbetsterapeutisk intervention är att öka möjligheten för personer att klara av 

vardagliga aktiviteter, exempelvis matlagning, påklädning och social delaktighet (4). En 
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arbetsterapeutisk intervention där en individ eller grupp tränar på vardagliga aktiviteter 

fokuserar på delaktighet i olika roller och situationer (4). En ökning av fritidsaktiviteter är 

associerad med en positiv påverkan på livskvalitén (5) och det finns ett positivt samband 

mellan lycka och sociala och produktiva aktiviteter (6). Hur vi människor utvecklar vårt 

aktivitetsliv fullbordas när individens viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet 

samverkar. Detta kan omfatta t.ex.  

 Vad vi tycker är viktigt 

 Vår känsla av glädje och tillfredsställelse av att utföra saker 

 Kunskap om våra egna kapaciteter och begränsningar 

Dessa faktorer existerar alltid fortlöpande i bakgrunden och formar hur vi människor skapar 

vårt aktivitetsliv (1).  

Fysisk aktivitet och arbetsterapi 

Fysisk aktivitet är betydelsefull för att människan självständigt ska kunna klara av de 

grundläggande behoven. När den fysiska aktiviteten blir sämre blir vi automatiskt mer 

beroende av andra för att klara av våra dagliga aktiviteter. Fysisk aktivitet är betydelsefull för 

att klara av exempelvis hushållsarbete och fritidsintressen (7). Att vara fysiskt aktiv i en grupp 

gynnar inte enbart den fysiska hälsan, utan även det sociala livet samtidigt som det gör det 

möjligt för deltagarna i gruppen att ta tillvara på personliga intressen. Att bevara sina 

personliga intressen är något som är viktigt för att kunna känna meningsfullhet i vardagen (1). 

Att delta i en verksamhet stödjer människans roller och ett långvarigt stöd i sina roller leder i 

sin tur till ökad självkänsla och personligt välbefinnande (8). Fysisk aktivitet gör det möjligt 

att kunna behålla gamla roller och vanor, vilket leder till att människan kan fortsätta utföra 

aktiviter i det dagliga livet (9). Om människor över 65 år är inaktiva ökar kroppens stelhet 

samtidigt som kroppen blir fysiskt svagare. Detta begränsar vardagen där rörelse, stabilitet, 

balans, styrka och uthållighet är viktigt. Vilket gör det betydelsefullt att hålla sig aktiv genom 

träning och stretching. Håller vi oss aktiva leder det till bland annat ökad rörlighet, styrka och 

balans, som i sin tur gör att de vardagliga sysslorna inte längre blir en börda eller ett hinder i 

vardagen (10). 

När människan strävar efter att tillfredsställa fysiologiska och psykologiska behov kallas detta 

för motivation, något som är viktigt för allt vi gör (9). Motivation för äldre kan bli en rutin där 

individen deltar i vardagliga aktiviteter och evenemang för att få känslan av livskvalité och 

känna meningsfullhet (11). När det gäller de fysiska aktiviteterna kan de förändras över tid, 

när man blir äldre och äldre. 

Åldrande 

Idag ses den fysiska och mentala åldern för äldre personer lägre än det gjort tidigare då 

statistik visar att medellivslängden har stigit allt mer de senaste årtiondena (12,13). Detta ger 

de äldre större möjlighet att högre upp i åren ta en aktiv del i samhällets angelägenheter. Att 

åldras blir för många en positiv tid och om man får behålla sin fysiska och psykiska hälsa kan 

ålderdomen vara en tid att göra allt man alltid önskat göra men aldrig haft tid till (2). Dehlin 

et. al (12) definierar ett gott åldrande som en låg förekomst av sjukdom, att den fysiska och 
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intellektuella funktionen är bevarade, samt att livsinnehållet har en meningsfullhet.  Det goda 

åldrandet kännetecknas också av att de äldre har fallenhet att ändra sina tidigare intressen mot 

aktiviteter som är möjliga för dem och som passar deras fysiska och psykiska förmåga. Det 

goda åldrandet förutsätter även att man kan fortsätta att utveckla sina tidigare fysiska, sociala 

och psykologiska egenskaper (12). 

Fysisk aktivitet för äldre 

Att vara fysiskt aktiv när man blir äldre har stor betydelse när det gäller att motverka 

åldersbetingade funktionsnedsättningar samtidigt som det gynnar välbefinnandet (12). Fysisk 

aktivitet hjälper till att minska risken för benskörhet och fall samtidigt som det motverkar 

förlusten av muskelmassa och styrka. Även andra hälsofördelar så som ökad lungkapacitet, 

ökad energi och förbättrad hjärtfunktion har visats i samband med fysisk aktivitet. (14). 

Fysisk aktivitet har psykologiska gynnsamma effekter, som till exempel motverkan av 

ensamhetskänslor och minskad depression (12) då hormonet endorfin, som har en positiv 

effekt på det psykiska humöret, gör att vi känner oss nöjda och belåtna med oss själva, 

utsöndras vid fysisk aktivitet. Att träna i grupp leder till att de sociala kontakterna har 

möjlighet att utökas (12).  

Social aktivitet för äldre 

Att delta i sociala aktiviteter har påvisats vara ytterst viktigt för äldre personer och har 

myntats till en nyckelfaktor för ett framgångsrikt åldrande (15). Äldre personer med sociala 

kontakter tenderar att vara friskare och mer optimistiska angående sin framtid än de utan 

sociala kontakter (15). Att ge den enskilde individen möjligheten att delta och vara sysselsatt i 

ett socialt sammanhang gynnar det subjektiva välbefinnandet (15). För äldre anses social 

delaktighet vara en avgörande faktor för ett gott åldrande (15, 16, 17) och det är allmänt känt 

att samverkan med andra människor är betydelsefullt (16). Vanliga sätt för äldre att hålla 

kontakten med personer i sin omgivning kan vara via telefon och brev. Även regelbundna 

besök på anordnade aktiviteter är ett sätt för äldre att vidhålla sina sociala kontakter (18). 

Engagemang i sociala aktiviteter har visats sig vara associerad med funktionell hälsa 

samtidigt som socialt stöd är viktigt för den psykiska hälsan (17). Ett exempel på en såväl 

fysisk som social aktivitet i grupp är vattengymnastik. 

Vattengymnastik 

Övningar som kräver flexibilitet är lättare att utföra i vattnet på grund av gravitationskraftens 

minskning, detta är speciellt gynnsamt för äldre personer med ledvärk eller svaga muskler 

(19). 

Ström (20, s.8) definierar vattengymnastik med ”rörelser i vattnet, med, utan eller delvis 

musik, med eller utan redskap; såväl inom friskträning som sjukvård. I grund eller djup 

bassäng”. Vattengymnastik utförd inom friskvården ska ha ett allsidigt programupplägg. Med 

ett allsidigt programupplägg menas att såväl styrka, kondition, rörlighet samt koordination ska 

tillgodoses under träningspasset. Vattengymnastik tränar inte enbart en lokal kroppsdel, utan 

tränar hela kroppen (20). Det finns lika många vattengymnastikprogram som det finns lokaler 

och instruktörer, med detta sagt är varje vattengymnastikprogram unikt (21). 
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Redan 2400 år före Kristus användes vatten i religiösa ändamål samt i läkande syfte av skador 

och används fortfarande i dagens samhälle (21). Vatten användes med rehabiliterande syfte i 

Grekland där läkandet skedde vid baden och källorna (21) Vatten började användas i 

rehabiliterande syfte vid reumatologiska sjukdomar, förlamning och skador runt år 330. Med 

tidens gång har fördelarna med återhämtning i vatten blivit känt och utvecklats till det som 

används idag (21).    

Studier har bevisat olika fördelar och förbättringar i äldre personers olika förmågor i samband 

med vattengymnastik (22, 23) Till exempel så har äldre personers rörelseförmåga, uthållighet, 

muskelstyrka och kondition förbättrats på kort tid efter att de börjat med vattengymnastik (22, 

23). Genom att träna i vatten minskas belastning på leder samtidigt som det kan lindra smärta 

(22). Den sociala faktoren visade sig också vara mycket viktig för deltagarna som utför 

vattengymnastik (14). Deltagare i studien berättar även att deras motivation har ökat och att 

de känner en stor gemenskap med andra deltagare i gruppen(22, 23). Att träna tillsammans i 

grupp gör träningen roligare och lättare att ta sig igenom samtidigt som deltagarna kan 

relatera sin situation till de andra gruppmedlemmarna (24). I en undersökning om varför 

vattengymnastik utförs var fysisk hälsa den viktigaste anledningen, följt av nöje och 

avkoppling och de sociala faktorerna (23). Deltagarna beskriver fortsättningsvis att ”alla sitter 

i samma båt” och relationerna som bildats i gruppen gör att man blir mer motiverad att gå till 

ett träningspass då man känner sig saknad om man inte är där. Studien belyser även hur 

viktigt det är med en instruktör som är insatt i gruppens olika egenskaper och är energisk i det 

han/hon gör (23). En studie som jämförde grupper som fått vattengymnastik med grupper som 

inte fått visade att gruppen som fått vattengymnastik kände en ökad självständighet (22). 

Problemområde 

Ett flertal tidigare studier finns som visar hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att uppnå 

välbefinnande och god hälsa, det finns dock få kvalitativa studier kring hur äldre upplever att 

fysisk aktivet i grupp påverkar vardagen. Denna studie vill belysa vattengymnastikens 

betydelser för äldre personers vardag.  

Syfte  

Studiens syfte är att beskriva vattengymnastikens betydelse för äldre personers vardag. 

Metod 

Design 

Denna studie är en deskriptiv studie med en kvalitativ ansats. Intervjuer har använts som 

datainsamling. Intervjuerna har sedan analyserats med inspiration av en kvalitativ 

innehållsanalys (25). 

Urval 

En första kontakt med information om studien sändes ut till 4 ledare för olika 

vattengymnastikgrupper, som hittades genom en internetsökning. Endast två gruppledare 

visade intresse och ett besök gjordes hos dessa två vattengymnastikgrupper där information 

om studien delgavs till deltagarna. Deltagarna fick anmäla sitt intresse för ytterligare kontakt. 
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10 deltagare anmälde sitt intresse och samtyckte till att intervjuas. Samtliga 10 deltagare 

medverkade i studien, varav 1 var man och resterande kvinnor. Deltagarna som deltog i 

studien var mellan 63-81 år och hade medverkat på vattengymnastiken mellan 1-34 år. 

Deltagarna uppskattade sin hälsa mellan ”inte speciellt bra” och ”väldigt positiv”, och hade en 

blandad bakgrund av tidigare fysiska aktiviteter. Vattengymnastikträningen ägde rum på ett 

gym, där vem som helst som hade medlemskap kunde medverka på vattengymnastiken.  

Inklusionskriterierna för studien var: 

- Personer som går på vattengymnastik. 

- Personer som var pensionerade. 

- Personer med eget boende och utan behov av hjälp. 

 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom intervjuer med hjälp av en intervjuguide. The worker role 

interwiev, WRI-S, låg som grund vid utformningen till intervjuguiden, med anpassning till 

studiens syfte. Model of Human Occupation ligger som teoretisk grund för WRI (26). WRI-S 

huvudrubriker har använts vid utformingen av intervjuguiden. WRI bedömer vanligtvis en 

persons arbetsförmågeroll, frågorna i denna intervjuguide är formad efter studiens syfte varför 

frågor angående arbete har utgått. Strukturen i intervjuguiden är densamma som i WRI. 

Intervjuerna utfördes under en tvåveckorsperiod och tog mellan 9-27 minuter. Samtliga 

deltagare valde att hålla intervjun på badhuset där vattengymnastiken utförs. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. Författarna höll 5 intervjuer var och den författare 

som höll i intervjun transkriberade sedan den. Samma intervjuguide användes vid samtliga 

intervjuer, men i vissa fall förtydligades en del frågor för att få ytterligare information. 

Intervjuerna leddes av en författare medan den andra satt med och ställde följdfrågor som kan 

ha missats. Detta för att möjligheten att samma frågor svarades på, samt för att få en hög 

tillförlitlighet (25). 

Dataanalys 

Författarna transkriberade 5 intervjuer var, därefter läste författarna varandras transkriberingar 

för att kontrollera att inget missats. Efter genomläsningen togs material som inte var relevant 

för studiens syfte bort. Studiens syfte var att undersöka vattengymnastikens betydelse för 

äldre personers vardag och utifrån detta lyftes meningsbärande enheter ut, där 

intervjupersonernas svar kortades ner för att lättare kunna hanteras (25). Dessa delades sedan 

in i olika områden som rörde; vardagen, den sociala samvaron, motivation, mål, vanor och 

roller. Författarna analyserade 5 intervjuer var, intervjuerna skiftades mellan författarna och 

lästes igenom. Detta för att se om texterna analyserats på samma sätt, vilket skapar 

tillförlitlighet (25). Efter detta steg bildades 6 kategorier, dessa var; Mål, Motiverande 

faktorer, Social samvaro, Roller, Påverkan på dagliga aktiviteter samt Vanor. För att 

underlätta analysen användes färgkoder för att se eventuella likheter och skillnader. 
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Etiska ställningstaganden 

Deltagarna informerades innan medverkandet om studiens syfte, metod samt hantering av 

personuppgifter och material. De informerades även om att medverkan var frivilligt, och att 

de när som helst under studien kunde avbryta sin medverkan utan att bli ifrågasatta, även vid 

frågor som upplevdes som obehagliga kunde de välja att inte svara, enligt de etiska regler och 

riktlinjer som gäller för forskning (27, 28). De enda som var i kontakt med personuppgifterna 

var författarna till studien, och när de inte användes förvarades de så ingen obehörig hade 

tillgång. Med personuppgifter menas all information som kan användas för att identifiera 

forskningspersonerna. Även kodade uppgifter räknas som personuppgifter (27). Författarna 

övervägde även nyttan och risken med att delta i studien. Nyttan med att få ny kunskap 

angående detta område ansågs vara större än riskerna då inga frågor ansågs vara känsliga. 

Resultat 

Mål 

Målen som deltagarna hade med deltagande i vattengymnastiken handlade om att må bra i 

vardagen. Deras mål med att gå på vattengymnastik varierade, men inriktade sig mot samma 

område, hälsa och välmående. Det visade sig att de ville fortsätta vara pigga och alerta i 

kroppen samt känna välbefinnande. Även att hålla sig igång och vara aktiv var en röd tråd 

bland deltagarnas mål. De deltagare som upplevde sig själva som friska hade som mål att 

kunna fortsätta känna sig friska och alerta samt behålla sin smidighet och kondition. De 

deltagare som kände att de hade besvär i vardagen uppgav mer specifika mål så som att kunna 

vara med på ett dansprogram, att inte bli sämre, få upp sin rörlighet samt att få ut det som 

”kryper i kroppen”. 

”Att fortsätta hålla mig frisk och alert i min stigande ålder, jag mår bra nu och vill fortsätta 

må bra sen. Det är nog mycket därför, att jag vill hålla mig pigg och alert” 

”Att inte bli sämre, att kunna fortsätta röra mig. För jag har ju provat både och då innan vi 

fick nån ordning på medicinering och man fick hjälp att förstå hur värken fungerar när den 

har blivit kronisk.” 

 

Motiverande faktorer 

Denna kategori beskriver deltagarna och de faktorer som motiverade dem till att gå på 

vattengymnastik. En motiverande faktor till att gå på vattengymnastik som visade sig vara 

mycket viktig för deltagarna var instruktören. Deltagarna belyste hur mycket instruktören 

faktiskt påverkade deras träning. Att instruktören är påpuffande, entusiastisk, glad, trevlig, 

positiv, ställer krav och utstrålar glädje var några faktorer som påverkade träningen positivt. 

Om instruktören var glad och pushade deltagarna ledde detta till ett bättre jobb under själva 

träningen. Deltagarna upplevde även att det var mycket roligare att gå till träningen när de var 

nöjda med sin instruktör. Även instruktörens förmåga att sätta ihop ett bra pass med passande 

musik var viktigt för prestationen. 
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”Är det någon som har krav och en positiv utstrålning så gör man mycket mera. Alltså får 

man en pushning så gör man mycket mera!” 

Anhöriga och deras inställning till vattengymnastiken var ytterligare något som visade sig 

vara en viktig faktor för motivationen hos deltagarna. Att de anhöriga var positiva, tyckte det 

var roligt, stöttade, skjutsade och även i några fall medverkade själva gjorde att deltagarna 

kände sig positiva till att medverka i vattengymnastiken. Även att den anhörige tränade något 

annat under tiden gav motivation att gå dit. 

Närheten till lokalen visade sig också vara en viktig faktor till varför deltagarna valde 

vattengymnastik. Deltagarna bodde nära och cyklade eller promenerade till träningen, vilket 

de själva angav ha betydelse för att de deltog. De deltagare som inte hade nära till lokalen 

samåkte med varandra, vilket gjorde att alla tog sig till träningen. 

”Och sen så är det ju faktiskt så att jag bor så nära så det är enkelt att komma hit och det tror 

jag har viss betydelse. Så närheten har en betydelse”. 

Andra faktorer som också spelade roll för motivationen var att det var roligt och skönt, hade 

en positiv inverkan på humöret, intresse för vatten samt gemenskapen. Även tidigare 

erfarenheter av vattengymnastik och idrottsintresse visade sig också påverka motivationen. 

Känslan av att ha gjort ett bra jobb påverkade självförtroendet positivt vilket också ledde till 

att träningen upplevdes positiv. Utan att ha gjort ett bra jobb skulle träningen inte kännas 

meningsfull påpekade flera deltagare. De deltagare som hade smärta upplevde att träning i 

vatten var den skonsamaste träningsformen för kroppen, deltagarna använde även 

vattengymnastikens övningar hemma i rehabiliterande syfte. 

Social samvaro 

Det visade sig att träna i grupp var någonting mycket positivt för deltagarnas vardag. 

Deltagarna tyckte träning i grupp var roligt samtidigt som de blev stimulerade av varandra. 

Grupptrycket upplevdes enbart som någonting positivt, då deltagarna upplevde att man 

pushade, stöttade och sporrade varandra för att få ut det bästa av träningen. Grupptrycket 

pushade även deltagarna till att gå dit igen. Att det var nästan samma deltagare vid varje 

träningspass gav en känsla av sammanhållning och gemenskap vilket gjorde att deltagarna 

saknade varandra om någon var borta vilket i sin tur ledde till en positiv känsla att gå dit igen. 

Att träna i grupp upplevdes som roligare än att träna ensam, ett nytt sätt att träffa nya vänner 

samt ett sätt att få känna sig delaktig i ett socialt samanhang, vilket för många var mycket 

viktigt. 

”Det är ju inte umgänge direkt, utan roligare än att gå och träna själv och så, det är det. Det 

är ju roligare att träna i grupp istället för att träna själv. Dessutom måste man ha en annan 

drivkraft om man ska göra saker själv, annars har man ju gruppen som hjälper till att nu blir 

det faktiskt något!”  

Deltagarna uppgav att de hade fått nya kontakter i samband med vattengymnastiken. Det 

visade sig att deltagarna ibland upplevde kontakterna bara som en ytlig bekantskap då de 

enbart hejade på varandra, pratade lite i omklädningsrummet och bastun. Det visade sig även 
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att kontakterna ledde till en mer varaktig relation och deltagarna umgicks även utanför 

vattengymnastiken. Exempel på aktiviteter utanför vattengymnastiken som deltagarna gjorde 

tillsammans var lunch, fika, samåkning, promenader eller annan träning. Trots de olika 

relationerna ansågs träning i grupp som någonting mycket positivt för den sociala samvaron.  

”Det är ju mycket roligare att göra saker i grupp, mycket mycket roligare. Ja, faktiskt. Och 

genom att det är ungefär samma personer jämt så blir det ju en sorts nästan som en social 

samvaro. Och om inte annat så i omklädningsrummet då och i duschrummet också där, ja så 

jag har fått en hel del vänner genom det här sättet!”  

”Det har jag, man pratar ju med alla i omklädningsrummet. Vi sitter i bubbelpoolen, vi sitter i 

ångbastun och det är ju allt från böcker till familj till saker och ting man ska göra, precis allt! 

Och sen ska vi gå ut och äta lunch tillsammans, det blir jätte mysigt så man längtar ju alltid 

till att gå hit för att få träffa dem!” 

Exempel på något negativt med att träna i grupp var att motståndet i vattnet blev värre om 

gruppen var för stor samt att det blev trångt. Det framkom att om gruppen var ojämn så fanns 

det risk för koncentrationssvårigheter då deltagarna ser att en av de andra inte försöker eller 

ger allt och detta blev då en störning istället för att bidra med energi.  

Deltagarna började på vattengymnastik då bekanta föreslog vattengymnastik, för att stötta sin 

partner eller vän, eller för att bygga upp ett nytt socialt nätverk. Deltagarnas anledningar till 

att börja på vattengymnastiken var alltså av sociala skäl. Även de som började på 

vattengymnastiken för andra skäl belyste betydelsen av den sociala samvaron på 

vattengymnastiken. Det fanns deltagare som inte tyckte om att träna i grupp och nämnde inga 

anledningar varför, mer än att det räckte att träna ensam. 

Ett exempel som framkom var att deltagarna började på vattengymnastik efter de hade gått in 

i väggen på arbetet. De berättade om hur illa deras sociala fobi var innan de började på 

vattengymnastiken de klarade till exempel inte av att gå till affären och var tvungna att sluta 

på arbetet. Deltagarna blev då rekommenderade att börja på vattengymnastik via sin 

företagshälsa och fick med andra deltagare som stöd. Efter en tid på vattengymnastiken lärde 

deltagarna känna folk runt omkring sig vilket ledde till att det inte kändes lika skrämmande att 

träffa folk. Detta ledde i sin tur till att deltagarna kunde börja gå på andra sociala evenemang 

på egen hand. Vattengymnastiken fick dem att känna att de duger, något de inte kände innan. 

Vattengymnastiken har därför kommit att bli mycket viktig socialt för dem.  

”För det är som det här fallet när vi gick in i väggen och inte ville träffa andra människor 

över huvud taget och känna nu att det funkar runt i kring en, man duger och det var ju det 

man kände att man inte gjorde. Så att det finns många fördelar, det finns många som kan 

behöva komma ut i grupp”. 

Roller 

Deltagarna beskrev att deras roller i vardagen hade påverkats till viss del. Bland deltagarnas 

tidigare roller fanns alla möjliga typer av roller. De hade till exempel varit 

småbarnsförälderoch haft olika yrkesroller. Bland deltagarnas nuvarande roller fanns vissa 
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likheter, samtliga deltagare hade rollen som pensionär och förälder. Vissa hade även rollen 

som mor/far- förälder, hundägare, kompis, hemmafru, sambo, make/maka eller aktiv inom en 

förening. 

Deltagarna uppgav att vattengymnastiken hade gett dem en ny roll i livet när de flyttade till en 

helt ny stad utan ett socialt nätverk. Vattengymnastiken var då ett sätt för dem att träffa nytt 

folk och skaffa nya bekantskaper. Det framkom även att vattengymnastiken inte hade 

påverkat deltagarnas roller. 

Påverkan på dagliga aktiviteter 

Deltagarna beskrev att vattengymnastiken hade påverkat deras dagliga aktiviteter. De 

deltagare som inte upplevde sig ha något kroppsligt besvär hade inget konkret exempel på hur 

vattengymnastiken hade underlättat deras vardag, dock skulle vardagen utan vattengymnastik 

vara tråkig och en deltagare uppgav att denne skulle bli stillasittande utan träningen. 

Deltagarna hade stor variation på aktiviteter i vardagen men upplevde att vattengymnastiken 

var den enda aktiviteten som upprätthöll både det kroppsliga och det mentala välmående 

samtidigt. Trots att deltagarna utan något besvär inte kunde säga att vattengymnastiken hade 

påverkat deras vardag så kunde de heller inte säga hur de hade mått utan vattengymnastiken. 

Det framkom också att deltagare inte upplevde att vattengymnastiken hade påverkat 

någonting i vardagen, utan det var bara en rolig aktivitet att hålla på med. 

Deltagarna som uppgav att de hade någon form av kroppsligt besvär upplevde att dessa besvär 

påverkade deras vardag. Deltagarna upplevde att vattengymnastiken påverkade både besvären 

och de vardagliga aktiviteterna positivt. Deltagarna skulle uppleva vardagen väldigt negativ 

utan vattengymnastiken samt ha svårt att hitta en aktivitet som skulle ersätta den. 

”Jag skulle bli mycket ledsen och jag skulle bli mycket deprimerad. Vattengymnastiken har 

gett så jättemycket alltså! Så fruktansvärt mycket har den gett!”. 

Deltagarna med besvär upplevde att vattengymnastiken ledde till att stelheten minskade. Detta 

ledde i sin tur till att vardagliga aktiviteter underlättades och hemarbetet gick lättare och flöt 

på bättre. Exempel på aktiviteter som underlättades var dammsuga, sopa och handla mat. 

Även aktiviteter som att putsa fönster och laga mat underlättades i samband med mjukheten 

vattengymnastiken gav dem. Att vattengymnastiken hjälpte kroppen att bli mjukare hjälpte 

även vissa deltagare att klara av småsaker i vardagen så som att böja sig och plocka upp saker, 

lyfta ner saker samt kliva upp ur sängen. Deltagarna trodde att utan vattengymnastiken skulle 

de vara mer orörliga, ha mer ont och på så sätt inte kunna utföra vissa dagliga aktiviteter. 

”Ja jag gör mer nu! Alltså jag kan putsa fönster och det är en lycka att få göra det. Jag kan 

dammsuga utan att det blir förfärligt, alltså det här som alla andra tycker är pest och pina 

och är självklart att man kan, det kunde inte jag. Nu kan jag det!”. 

Vattengymnastiken påverkade även orken och deltagarnas energi till det positiva. Ett exempel 

som framkom var att innan vattengymnastiken klarade inte deltagarna av att utföra många 

uppgifter i hemmet och på arbetet. Efter en tids träning på vattengymnastiken upplevde 

deltagarna att träningen gett så god effekt att alla uppgifter i hemmet kunde göras, men vissa 
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saker en kortare stund. Att kunna gå i skogen var en aktivitet som var särskilt viktig för 

deltagarna och de upplevde att vattengymnastiken hade gjort denna aktivitet möjlig då orken 

hade ökat och gjort att de kunde hålla sig igång. Ett exempel på hur orken och energin 

påverkades till det positiva, var att utan vattengymnastiken skulle deltagarna inte komma upp 

ur sängen på morgonen och heller inte komma bort från datorn under hela dagen. 

Aktiviteter i vardagen som framkom försvårades vid besvär var påklädnad och personlig 

hygien. Vattengymnastiken gav god effekt och möjliggjorde dessa aktiviteter. Deltagarna med 

nackskador berättade hur livet såg ut innan vattengymnastiken, då kunde de inte sköta någon 

hygien eller klä sig själv. Efter en tids träning på vattengymnastiken kunde de klara dessa 

uppgifter på egen hand utan att behöva be om hjälp. Ytterligare ett exempel där 

vattengymnastiken gett effekt på uppgiften påklädnad ges av deltagare med tidigare armbrott, 

de tyckte att rörelseförmågan och hälsan blivit bättre för varje gång de medverkade vilket i sin 

tur underlättade påklädningen.  

Några andra aktiviteter vattengymnastiken hjälpte till med var rehabilitering efter ett benbrott, 

skapa muskler runt en nackskada så förmågan att bära och greppa hade möjliggjorts, samt 

förstärkning av muskler och leder vilket i sin tur har lett till att annan träning blivit möjligt.  

Vanor 

Det framkom att deltagarna tyckte att vattengymnastiken hade gett dem nya vanor i sin 

vardag. Det mest återkommande exemplet på en nya vana som uppkommit i samband med 

vattengymnastiken var att de avsatte tid åt vattengymnastiken samt planerade in aktiviteten i 

förväg. Deltagarna upptäckte inte alltid detta själva, men när frågan kom upp så märkte de att 

det hade blivit en vana att gå på vattengymnastiken. Det framkom att deltagarna lät andra 

uppgifter gå före, men det visade sig även att deltagarna planerade runt vattengymnastiken 

och något annat har fått flytta på sig eller tas bort. 

”Eftersom jag är här 3 dagar i veckan så är det klart det gör det. Det är ju något annat som 

har fått maka på sig eller plockats bort för att det här ska få utrymme.” 

Något annat som deltagarna hade ändrat i sina vanor var kosten. Deltagarna kände att de 

börjat äta bättre och nyttigare i samband med regelbunden träning.  Deltagarna tyckte att 

vattengymnastiken hade påverkat vanorna på så sätt att utan vattengymnastiken skulle de sova 

hela dagen och bara sitta framför datorn. Vattengymnastiken har därför haft mycket positiv 

inverkan på vanorna och även gett en viss regelbundenhet. 

”I och med att vi började på vattengympan och träna här så har man ju ändrat kosten till det 

bättre tycker jag. Mycket omeletter och sallad och mindre kött och sådär.” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie är en beskrivande studie med en kvalitativ ansats. Urvalsprocessen togs endast 

kontakt med ledarna för lokala vattengymnastikgrupper där två gruppers ledare svarade. En 

kontakt till hade kunnat göras via telefon eller mail till de två andra ledarna som inte svarade. 

Även grupper utanför stadsgränsen skulle kunnat kontaktas. Detta hade kunnat leda till ett 
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större urval som i sin tur kunnat leda till ett annorlunda resultat. En större urvalsgrupp kan 

leda till större variation och fördjupat arbete (29). Till exempel hade möjligtvis inte 

instruktörens roll varit lika viktig hos en annan grupp med en annan ledare, eller om 

sammanhållningen i en annan grupp inte varit lika stark hade kanske inte det sociala 

uppmärksammats lika mycket. En nackdel med att bara välja deltagare ur samma grupper 

skulle kunna vara att deltagarna delgett sina svar till andra deltagare vilket i sin tur påverkade 

deras svar. Eftersom studien gjordes på enbart två vattengymnastikgrupper är resultatet ej 

överförbart. Studiens trovärdighet kan diskuteras utifrån att det var en majoritet av kvinnor 

som deltog. Om deltagandet innefattat fler män skulle detta kunna bidragit till en större 

variation i materialet och studiens överförbarhet eventuellt öka (30). En fördel med 

urvalsprocessen var att intresset för studien hos deltagarna var stort från första stund. Detta 

ledde till att kontaktuppgifter till deltagarna snabbt kunde samlas in och en tid för intervju 

kunde bokas in. Möjligen kan detta bero på att ett personligt besök gjordes. Studiens deltagare 

upplevdes som samarbetsvilliga, motiverade, expressiva och insatta i ämnet. Detta är kriterier 

för ”en god intervjuperson” och ligger som grund för en god intervju (25).  

Att vår intervjuguide har haft en teoretisk grund, testad innan och att samma intervjuguide 

användes vid samtliga tillfällen ger hög tillförlitlighet (25). Att deltagarna valde plats och tid 

för intervjuerna var för att dem skulle känna sig mer bekväma att och det blev på deras villkor 

(25). Att båda författarna medverkade under intervjuerna och ställde följdfrågor för att 

underlätta tolkning av frågorna ses som en styrka. Att författarna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av intervjuer kan vara en nackdel och kan ha påverkat intervjuernas resultat.  

Intervjuns kvalitet kan påverkas av intervjuarens förmåga att genomföra en intervju (25). 

Intervjuguiden skulle kunna ha analyserats och setts igenom efter första intervjun för att 

eventuellt ta bort, lägga till eller omformulera frågor så inget missförstånd skulle skett. Dock 

fanns det ej möjlighet att genomföra detta då flera intervjuer var bokade efteråt. Ett 

återkommande missförstånd som uppkom var frågan om roller där varje deltagare hade en 

egen tolkning om vad ”roll” stod för. Om en förklaring av ordet, eller en omformulering av 

frågan gjorts hade möjligtvis andra svar uppkommit. En lättsammare, talspråkig formulering 

av frågor i intervjuguiden framkallar spontanare och rikare svar (25). En prövning av 

intervjuguiden gjordes innan första intervjun, då uppkom inga missförstånd eller svårigheter. 

Intervjuguiden kunde ha prövats på flera individer innan första intervjun för att testa 

giltigheten. 

Vid analysen av intervjuerna läste författarna varandras transkriberingar och analyser för att 

kontrollera att intervjusvaren tolkas på samma sätt. Detta gynnade studiens tillförlitlighet på 

ett positivt sätt. Analysen gjordes utifrån studiens syfte, vilket kan öka studiens tillförlitlighet. 

En nackdel var att analysen inte gjordes efter en särskild modell, utan bara tog inspiration från 

den kvalitativa innehållsanalysen. En tydligare analysprocess hade kunnat underlättat 

analysbeskrivningen. De meningsenheter som togs ut bildade områden som sedan 

omvandlades till kategorier. Författarna anser att det inte var helt enkelt att analysera den 

insamlade datan, då ingen tidigare erfarenhet inom området fanns. 
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Resultatdiskussion 

Att vara fysisk aktiv när man blir äldre sägs motverka funktionsnedsättning, gynna 

välbefinnandet, ge ökad energi samt minska förlusten av muskelmassa (12, 14). Att 

vattengymnastiken gynnar välbefinnandet och ger ökad energi är något som många av 

studiens deltagare har nämnt. Några nämner även att muskelmassan har ökat i samband med 

vattengymnastik, vilket i sin tur har underlättat vardagen. Enligt tidigare forskning så har det 

visats att uthålligheten, muskelstyrkan och konditionen har förbättras en kort tid efter att 

vattengymnastik har påbörjats (22,10, 23). Denna studies deltagare hade alla gått under en 

längre tid så korttids perspektivet kan inte bekräftas men att uthållighet, muskelstyrka och 

konditionen ökat har beskrivits. Även att träning i vatten ska minska belastningen på leder 

samt lindrar smärta är något som denna studies deltagare har nämnt i likhet med andra resultat 

(16, 19). 

En tidigare studie har kommit fram till att den fysiska hälsan tätt följt av nöje, avkoppling och 

det sociala är de viktigaste skälen till varför vattengymnastik utförs (23). Denna studie visar 

även att den fysiska hälsan och den sociala samvaron är ett viktigt skäl för att gå på 

vattengymnastiken, nöje har nämnts i viss mån, dock har inget om avkoppling nämnts av 

deltagarna. Tidigare forskning belyser hur viktigt det är med en instruktör som är energisk och 

är insatt i gruppens olika egenskaper (23). Detta är något som denna studies resultat 

understryker, då deltagarna berättar hur viktig instruktören är för motivationen. Träning i 

grupp anses i litteraturen göra träningen roligare och lättare att ta sig igenom, samtidigt som 

gruppmedlemmarna kan hjälpa varandra (24). Även relationer som bildats i 

vattengymnastiksgruppen medverkar till motivationen att gå dit och att man känner sig saknad 

när man inte är där (23, 11). Denna studies deltagare har väl beskrivit hur mycket roligare 

träning blir, hur det sociala påverkar deras träning samt motivation att ta sig till och igenom 

ett pass då deltagarna märker att de varit saknade efter en frånvaro. Att träna vattengymnastik 

i grupp har även visats leda till ökad självständighet (22). Deltagarna i denna studie har inte 

nämnt särskilt mycket om självständighet, mer än en deltagare som numera klarar sin vardag 

efter sin skada.  

Tidigare forskning säger att delta i en verksamhet stödjer en person roller samtidigt som det 

hjälper till att behålla gamla roller (8). Denna studie har inte kunnat visa detta då deltagarna 

inte nämnt några tydliga rollförändringar. Något som har beskrivits är möjligheten att skapa 

en vana vid regelbunden träning då studiens samtliga deltagare har berättat om hur deras 

vanor har påverkats. I litteratur benämnts bland annat regelbundenhet som ett sätt att skapa en 

vana (1). 

Enligt litteratur och tidigare studier så förutsätter ett gott åldrande att en fysisk aktivitet ger 

effekt på en persons sociala, fysiska och psykiska delar av vardagen (12). Ett gott åldrande har 

visats kunnat skapas i sociala aktiviteter då nya roller kan skapas, minska ensamhetskänslor 

och hjälpa till med depressionskänslor (12, 15, 16, 17, 18). Denna studie stärker dessa 

påståenden, bland annat genom att deltagare berättat om erfarenheter om depression och att de 

gick in i väggen och hur vattengymnastiken har hjälpt dem komma tillbaka till en ”normal” 

vardag.  
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Konklusion 
Denna studie har kommit fram till att vattengymnastik har påverkan på dagliga aktiviteter, 

den sociala samvaron, vanor. Men deltagarna uppfattade inte deras roller som påverkad i och 

med vattengymnastiken. Hos personer med någon form av besvär visade sig 

vattengymnastiken ha extra stor påverkan på deras vardagliga aktiviteter. Under studiens gång 

framkom det att den sociala samvaron deltagarna fick när de tränade i grupp visade sig vara 

en mycket viktig del till varför deltagarna gick dit. Instruktören och miljön hade inte påverkan 

på vardagen däremot på deltagandet i aktiviteten.  

I de olika kategorierna framkom att vattengymnastiken hade betydelse för vardagen. 

Påverkades en del i vardagen, påverkades automatiskt en annan. I denna studie har det 

framkommit hur viktigt vattengymnastiken har varit för deltagarna. Studiens resultat kan 

hjälpa till i arbetsterapipraxis på så sätt att vattengymnastik, eller annan fysisk aktivitet i 

grupp, kan rekommenderas till personer som behöver en ändring i vardagen. Exempelvis i 

form av att bli mer aktiv, skapa nya sociala kontakter som i sin tur leder till en mer 

tillfredsställd vardag. Om det gäller just vattengymnastik eller fysisk aktivitet i grupp kan inte 

denna studie svara på, därför behövs ytterligare forskning angående hur fysisk aktivitet i 

grupp påverkar vardagen ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vilket år är du född?  

 Hur upplever du din hälsa och välmående?  

 Hur har dina tidigare fysiska aktiviteter sett ut?  

 Hur länge har du gått på vattengymnastiken?  

Roller 

 Hur ser din sociala situation ut? Familj, vänner, barn, barnbarn… 

 Vad arbetar/har du arbetat med? 

 Vad gör du utanför vattengymnastiken? (andra intressen t.ex.) 

 Tycker du att vattengymnastiken har gett dig någon ny roll i ditt liv? 

Omgivning 

 Hur tar du dig till vattengymnastiken? 

 Hur påverkar instruktören din träning? 

 Vad tycker dina anhöriga om din medverkan i vattengymnastik? 

Uppfattning om den egna förmågan 

 Har du någon/något besvär som du känner förhindrar något i din vardag? 

 Har vattengymnastiken gett någon effekt på ditt besvär? 

 

Värderingar 

 Varför valde du just vattengymnastik? (Vad var det som gjorde att du började på 

vattengymnastiken?) 

 Vad är viktigast för dig med att gå på vattengymnastik? 

 Vad strävar du efter att uppnå med vattengymnastiken? 

 Hur viktigt är det för dig att du känner att du ”gjort ett bra jobb” på 

vattengymnastiken? 

 Vad skulle det betyda för dig om du av någon anledning inte skulle kunna gå på 

vattengymnastik mer? 

 Om du ser till hela din livssituation, vilka uppgifter är betydelsefulla för dig att kunna 

utföra? 

 Har vattengymnastiken på något sätt underlättat dessa uppgifter? 

 Har vattengymnastiken på något sätt underlättat andra uppgifter i ditt liv? 

 Vad tycker du om vattengymnastiken? 
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Vanornas betydelse för aktivitet  

 Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 

 Har du ändrat på ditt sätt att utföra saker på innan du började på vattengymnastik? 

 Har vattengymnastiken på något sätt påverkat dina vanor? 

 Har vattengymnastiken underlättat något för dig i din vardag? 

 Hur tror du att din vardag skulle se ut om du inte var med på vattengymnastiken? 

 

Sociala aspekter 

 Varför valde du vattengymnastik framför något annat, t.ex. motionssimning? 

 Vad tycker du om att träna i grupp? (för/nack delar)? 

 Har du fått några nya kontakter i samband med vattengymnastiken? 

Möjliga följdfrågor  

 Berätta mer, hur känner du då, kan du utveckla, varför?  

 Har du något att tillägga angående frågorna?  

 Får vi kontakta dig igen om vi har frågor angående intervjun eller dina svar? 

 


