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Abstract 

Lundin, A. (2013). How do elderly people who are physically active experience health and 

physical activity? Public Health: Theory and method of application and degree, 30 credits. 

University of Gävle, health education program.  

 

Aim: The aim with the thesis was to examine elderly peoples’ motives towards physical 

activity. Method: A qualitative approach has been adopted with a purposive sampling 

procedure. Four half structured interviews have been conducted using a thematic interview 

guide. Results: The fear of being overweight and not being able to take care of themselves 

were announced as important aspects, since it motivated them to perform physical activity. 

Social support made the activities more fun. Bad weather and fear of injuries was expressed 

as obstacles to physical activity. The fear of staying out in the woods alone was mentioned as 

an obstacle. Exercising was therefore directed to places where other people around them were 

found. Conclusion: Working background effect the level of physical activity, but exactly how 

is not yet discovered .There is a need for further research to find out what society can 

contribute with when it comes to activate the elderly people who has trouble to make it on 

their own.    
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Sammanfattning 

Demografiska uppgifter visar att andelen äldre i den svenska befolkningen tenderar att gradvis 

öka under de närmaste decennierna, samtidigt som gruppen yngre tenderar att minska. Då det 

framförallt är gruppen äldre som tenderar att drabbas av ohälsa är risken för ett omfattande 

folkhälsoproblem stor. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad som motiverar äldre till att 

vara fysiskt aktiva. Fyra halvstrukturerade intervjuer har genomförts med äldre personer, 70-

77 år som tränar regelbundet och bor i en mellansvensk kommun. Resultatet visade att fysisk 

aktivitet prioriterades högt av informanterna och att kroppsideal spelade en stor betydelse för 

att motivera dem till att fortsätta. Kroppsvikt ville gärna behållas alternativt minskas. Socialt 

stöd bidrog till att fysiska aktiviteter blev roligare och att informanterna vågade ta ut sig lite 

mer när de hade stöttning. Att träffa människor hölls också fram som ett viktigt motiv till att 

vara fysiskt aktiv. Oro och rädsla för skador utgjorde omfattande hinder. Osäkerhet om hur 

mycket deras kroppar tålde men också medvetenhet om att det inte längre krävdes lika mycket 

för att göra sig illa. Informanterna berättade att de gärna är aktiva i folktäta miljöer, utifall att 

de skulle ramla och inte klara av att ta sig upp. Ytterligare forskning krävs för att ta reda på 

hur samhället kan bidra, uppmuntra och hjälpa till i syfte att aktivera den stora delen inaktiva 

äldre i befolkningen.    
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1. Bakgrund 

 

1.1. Gruppen äldre och fysisk aktivitet 

Fysisk inaktivitet går att påverka och även mindre beteendeförändring har visat sig 

betydelsefull för mortaliteten (Bonita, Beaglehole, & Kjällström, 2010). I bästa fall kan 

regelbunden fysisk aktivitet fungera preventivt gentemot kroniska sjukdomar som till exempel 

cancer, stroke, hjärt-kärlsjukdom och diabetes (ibid). Hjärt-kärlsjukdomar är den ledande 

orsaken till mortalitet i Sverige (Wikland, 2007), precis som i de flesta länder i västvärlden. 

Majoriteten av dödsfallen kan relateras till högt blodtryck och kolesterol (WHO, 2002). Dessa 

sjukdomar fungerar antingen som enskilda eller alternativt i kombination med varandra, då de 

samtidigt kan uppstå hos samma person. Minst en tredjedel av alla sjukdomar kan härledas 

från bland annat högt blodtryck, dåligt kolesterolvärde och fetma. Dessa tre exempel skulle 

kunna motverkas eller bromsas upp genom regelbunden fysisk aktivitet. Sett till hela världens 

befolkning dör över 4 miljoner människor årligen en för tidig död på grund av dåliga 

kolesterolvärden och högt blodtryck ligger bakom 7 miljoner människors död årligen. Med 

regelbunden motion hade troligtvis en större del av detta kunnat undvikas (ibid). Detta får 

bristande fysisk aktivitet att framstå som ett omfattande folkhälsoproblem. WHO (2002) 

uppskattar att 2 miljoner personer årligen dör en för tidig död mot bakgrund av bristande grad 

av fysisk aktivitet. 

 

Samtidigt som andelen äldre i världens befolkning antas öka med nästan 100 procent under de 

närmaste 50 åren (Davies, 1999), antas andelen inaktiva inom samma befolkningsgrupp bli 

tämligen omfattande. Om inte beteendeförändringar kan åstadkommas riskerar en 

kostnadsbomb att explodera och stora samhällsresurser kommer krävas (SBU, 2003a; Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Att folkhälsan står inför stora utmaningar råder det ingen tvekan om, 

och det är bråttom. Insatser, åtgärder och hälsoplaner på flera nivåer kommer att behöva 

implementeras och helst tidigt i åldrarna. Hälsofrämjande arbete är de möjligheter som står till 

buds och i denna uppsats kommer särskilt fokus riktas mot fysisk aktivitet. Risken att drabbas 

av flera samtida och kroniska sjukdomar ökar med personligt åldrande (Yazdanyar & 

Newman, 2009). Till exempel kan en person vara fysiskt inaktiv, ha en fraktur, högt blodtryck 

och samtidigt lida av effekterna efter en stroke (SBU, 2003a). Forskning har visat att med 

regelbunden fysisk aktivitet kan däremot riskerna för ett insjuknande motverkas.  
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Hälsoriskerna som följer av att leva ett fysiskt inaktivt liv är påtagliga. Trots det lever en stor 

del av befolkningen, framförallt gruppen 65 år och äldre, relativt inaktiva liv (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Hur det kan komma sig är en fråga att reflektera över i denna uppsats. 

I ett framtidsperspektiv är det en enorm utmaning för folkhälsovetenskapen att medverka i 

skapandet av fysiskt aktiva äldre, och det kan komma att behövas stora hälsofrämjande 

insatser för att främja och även vända på trenden om allt mer omfattande hälsoproblem.  

 

I Europa har andelen 65 år och äldre ökat med 27 procent sedan 1990 (Statistiska 

Centralbyrån, 2012a). Det är en omfattande ökning som blir mer påtaglig då den jämförs med 

åldersgruppen 20-64 år, som i samma tidsintervall har ökat med endast 3 procent och gruppen 

0-19 år, vilken minskat med hela 20 procent. Med andra ord blir befolkningen i Europa allt 

äldre, och den mindre andel arbetsföra personer kommer att behöva försörja en allt större 

grupp människor förutom sin egen familj (ibid).  

 

I Sverige syns liknande tendenser, år 2011 uppgick befolkningen till knappt 9,5 miljoner 

människor. Under de närmaste 50 åren antas den öka med cirka 2 miljoner (Statistiska 

Centralbyrån, 2012b). Hittills har ökningen varit störst inom åldersgruppen 65-79 år, med ett 

tillskott på 200 000 människor under det senaste decenniet (ibid). Att gruppen äldre antas öka 

kan förklaras med de senaste årens goda hälsoutveckling, bland annat tack vare förbättrade 

levnadsvillkor och sjukvård (Hutton, 2008). Även andel äldre med hjärtinfarkt eller stroke har 

under de senaste åren minskat drastiskt (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Trots detta är det en stor andel av gruppen äldre som är fysiskt inaktiva och som därför inte 

fullt ut kan ta del av de positiva förändringar som sker i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 

2005).  

 

Personer som är 60 år och äldre berörs kroppsligen av åldrandet på mer än ett sätt; vikten, 

muskelstyrkan, kroppssammansättningen och immunförsvaret påverkas, tyvärr ofta i en 

riktning som blir negativ för hälsan (Harman, 2003; Zafon, 2007). Fysisk aktivitet antas vara 

synnerligen viktigt för denna befolkningsgrupp. Till exempel stärker regelbunden fysisk 

aktivitet skelettet, varmed risken för bland annat osteoporos och benbrott i samband med 

fallolyckor minskar (Wikland, 2007). Personer som har drabbats av osteoporos har en 

minskad hållfasthet i skelettet och därmed en högre risk att drabbas av frakturer. Fysisk 

aktivitet blir därför extra viktigt inom gruppen (SBU, 2003b). Tidigare forskning visar dock 

att svenska invånare tenderar att bli allt mindre fysiskt aktiva när de blir äldre, framförallt 
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kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Detta bidrar till omfattande försämringar av 

folkhälsan. Risken att drabbas av funktionsnedsättning blir också större med ökad ålder, vilket 

i sin tur försämrar möjligheterna till ett aktivt liv. Detta är troligtvis en delförklaring till att 

stillasittande bland äldre personer ökar (ibid). 

 

Forskning visar att socioekonomisk status kan ha betydelse för personers utövande av fysisk 

aktivitet, förekomst av fetma och övervikt (Maniosa, Panagiotakosa, Pitsavosb, 

Polychronopoulosa & Stefanadisa, 2005). Människor med låg socioekonomisk status löper en 

större risk att drabbas av fetma, högt blodtryck och diabetes jämfört med människor med hög 

socioekonomisk status. Forskarna tror att detta bland annat kan bero på att personer med låg 

socioekonomisk status inte alltid har samma levnadsvillkor som en människa med hög 

socioekonomisk status. Att dessa personer till exempel inte har samma möjligheter att träna 

på träningsanläggningar eller att kunna befinna sig i ett hälsofrämjande samhälle. Forskning 

visar även att människor med låg socioekonomisk status är mindre benägna att vara fysiskt 

aktiva, i jämförelse med människor med hög socioekonomisk status. Maniosa et.al. (2005) har 

visat att det finns en relation mellan låg socioekonomisk status och en ohälsosam livsstil. 

Bland annat genom att människor med låg status är mer benägna att äta ohälsosam mat med 

ett högt kaloriintag samtidigt som de är relativt fysiskt inaktiva (ibid). Att vara van med att 

vara fysiskt aktiv från tidig ålder har positiv inverkan på framtida utövande av fysisk aktivitet, 

senare i livet (Aarts, Paulussen & Schaalma, 1997). Personer som är vana med och känner sig 

hemma i fysiska aktiviteter tenderar att bibehålla grad av fysisk aktivitet. Första steget till 

regelbundna träningsvanor försvåras för personer som inte har något konkret att relatera till 

(ibid).  

 

1.2. Hälsa och fysisk aktivitet  

Hälsa är ett komplext begrepp vars betydelser kan variera i relation till vilket perspektiv en 

person väljer att ”se” med (Medin & Alexandersson, 2000). Hälsa kan till exempel beskrivas 

som ett tillstånd, där avsaknad av sjukdom innebär hälsa. Detta medicinska perspektiv har 

länge varit vanligt förekommande inom sjukvården, där hälsa anses infinna sig när alla 

kroppsdelar fungerar som de ska (Baum, 2008). Fokus ligger på sjukdom och inte på hälsa, 

samtidigt som hälsa och sjukdom utgör varandras motsatser (ibid). Men i andra perspektiv 

behöver inte hälsa och sjukdom nödvändigtvis ses som varandras motsatser (Blaxter, 2010). 

För att uppleva hälsa krävs ofta frihet från sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000). Då kan 

hälsa och sjukdom snarare utgöra två parallella dimensioner som kan fungera i samklang med 
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varandra. Båda dimensionerna kan finnas hos en enskild person med någorlunda god hälsa, 

som samtidigt brottas med delvis ohälsorelaterade symptom (ibid). Hälsa kan också betyda en 

total känsla av fysiskt, psykiskt och socialt välmående oavsett om individen i fråga lider av en 

sjukdom eller inte (WHO, 1948). Hälsa kan handla om vad individer upplever, och kan därför 

inte avgränsas till å ena sidan helt frisk eller å andra sidan totalt sjuk (Eriksson, 1989). 

Personer med funktionsnedsättning upplever inte per automatik ohälsa, på motsvarande sätt 

som personer med en ”normal” kroppsfunktion inte nödvändigtvis upplever god hälsa (ibid).  

 

Hälsa kan förstås som ett resultat av hur flera faktorer på olika nivåer i ett givet samhälle skär 

och korsar varandra. Dahlgren & Whitehead (Dahlgren, 1992) har på uppdrag av the World 

Health Organization tagit fram en modell som presenterar hälsans bestämningsfaktorer, nivå 

för nivå. 1) I den första nivån närmast enskilda individer samsas biologiska faktorer; ålder, 

kön och arv. 2) Den andra nivån fokuserar på individuella livsstilsfaktorer; alkohol, sex, 

motion, tobaksanvändning och kost som alla har en påverkan på en individs hälsa och 

välbefinnande. 3) Nivå tre handlar om sociala och samhälleliga kontakter. Det kan bland 

annat vara socialt stöd och goda relationer till både individer och grupper i sin omgivning. 4) 

Den här nivån handlar om levnads- och arbetsförhållanden. Det inkluderar hälso- och 

sjukvård, utbildning, arbetssituation, bostäder, vatten och avlopp och jordbruk och 

livsmedelsproduktion. 5) Den femte och översta nivån handlar om socioekonomiska, 

kulturella och miljömässiga förhållanden. Det kan till exempel beröra huruvida en individ 

lever i ett jämlikt samhälle, hur den nationella säkerheten är, om individen upplever sig ha en 

social stabilitet eller inte och så vidare. Alla dessa faktorer på alla olika nivåer i samhället har 

en betydelse för människors hälsa (ibid).   

 

Sveriges folkhälsomål syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa i 

befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Ett målområde handlar om vikten av fysisk 

aktivitet och dess påverkan på hälsan. Faktum är att det saknas tillförlitliga data om huruvida 

Sveriges befolkning är eller inte är ”tillräckligt” fysiskt aktiva. Statens folkhälsoinstitut har 

dock uppskattat att sannolikt 50 procent av befolkningen uppfyller Socialstyrelsens 

rekommendationer om 30 minuter daglig fysisk aktivitet. Individer tenderar att ofta bli mindre 

fysiskt aktiva med stigande ålder (ibid) och det kan ses som oroande då gruppen äldre i ett 

framtidsperspektiv förutspås öka i antal (Davies, 1999).  
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Fysisk aktivitet bidrar till att främja hälsa och regelbunden fysisk aktivitet leder i regel till 

stora hälsovinster (WHO, 2002). Fysisk aktivitet behöver inte nödvändigtvis innebära träning, 

utan vad som krävs är muskler som används genom kroppsrörelser för att på så sätt förbruka 

energi (Caspersen, Powell & Christension, 1985). Även om fysisk aktivitet ofta utförs på ett 

gym, kan så också ske ute i naturen, genom att promenera, rensa i trädgårdslandet, cykla eller 

utföra tunga lyft (ibid). Samtidigt som en stark känsla av välbefinnande kan motivera äldre 

personer till fysisk aktivitet, kan brist på socialt stöd, dålig fysisk form och dålig hälsa i övrigt 

utgöra hinder i strävan att bli fysiskt aktiv (Hirvensalo, Lampinen & Rantanen, 1998).  

 

1.3. Bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet  

Utbildning är en av de faktorer som kan förklara hur det kan komma sig att människor 

antingen är fysiskt aktiva eller inte (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Personer med högre 

utbildning tenderar att vara mer fysiskt aktiva än personer med lägre utbildning (Persson & 

Sjöberg, 2002). Med lågutbildade menas de som har endast förgymnasial utbildning och 

högutbildade innebär eftergymnasial utbildning (Statistiska Centralbyrån, 2011a). Bandura 

(1977) har utarbetat Social learning theory, som i stort går ut på att det bland annat krävs en 

tillit till sig själv för att utförandet av till exempel fysisk aktivitet ska möjliggöras. Personers 

grad av självkänsla och tron på sin egen kapacitet är bidragande vid övervinnandet av 

eventuella hinder som kan uppstå. Dessutom krävs, hävdar han, medvetenhet om betydelsen 

av fysisk aktivitet för hälsan (ibid).  

 

Om personer med högre utbildning har en högre självkänsla kan detta förklara den statistik 

som visar skillnader i livslängd och i upplevd hälsa mellan lågutbildade och högutbildade 

(Statistiska Centralbyrån, 2011a). Fysisk aktivitet bidrar till en förbättrad hälsa och till ett 

längre och friskare liv (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012). Statistik visar att 

kortare utbildning ger en högre risk att dö före 65 års ålder (Statistiska Centralbyrån, 2011a). 

Kvinnor rapporterar ett sämre allmäntillstånd än män, samtidigt som skillnaderna mellan låg- 

och högutbildade visar sig vara mest påtagliga. Det finns en stor skillnad i upplevd hälsa inom 

gruppen kvinnor i relation till varierande utbildningsnivå, där lågutbildade kvinnor rapporterar 

det minst positiva allmänna hälsotillståndet (ibid).  

 

Studier har också visat att arbetsvillkoren – oftast relaterat till utbildning – får betydelse för 

förekomst av fysisk aktivitet och hälsa (Statistiska Centralbyrån, 2011a). Det är betydligt fler 

tjänstemän som är regelbundet fysiskt aktiva än arbetare, och detta gäller för människor i alla 
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åldrar (ibid). Det upplevda hälsotillståndet skiljer sig också märkbart mellan gruppen 

tjänstemän och gruppen arbetare, då arbetare upplever en högre grad av bland annat värk och 

ett sämre psykiskt välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009, 2010a).  

 

Fetma eller övervikt kan bidra till att vissa personer upplever sig vara i dålig fysisk form eller 

anser sig ha dålig hälsa (Hirvensalo et al. 1998). Dessa faktorer kan upplevas hindrande för 

utövandet av fysisk aktivitet, och därmed få en negativ inverkan på folkhälsan (ibid). Fetma 

och övervikt har en negativ påverkan på individers hälsa och det metaboliska (WHO, 2002). 

Risken för högt blodtryck, högt kolesterolvärde, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och 

cancer ökar. Dessa sjukdomar skulle kunna förebyggas och i vissa fall förhindras av 

regelbunden fysisk aktivitet. Flera hundratusentals dödsfall blir årligen resultatet av fetma i 

Västeuropa, USA och Kanada (ibid).  

 

Trots att fetma och övervikt är negativt för hälsan (WHO, 2002) visar forskning att 

regelbunden fysisk aktivitet bland äldre personer får en större betydelse för hälsan än vad 

vikten får (Bruce, Fries & Hubert, 2008). Regelbunden fysisk aktivitet har en så pass positiv 

inverkan att den tenderar att överväga eventuella negativa betydelser av övervikt på hälsan. 

Normalvikt och regelbunden fysisk aktivitet visar sig ha den mest positiva betydelsen för 

hälsan. De fysiskt inaktiva personerna rapporterade sämre hälsa än de fysiskt aktiva. Fysiskt 

inaktiva personer har en högre grad av handikapp och oförmåga, jämfört med fysiskt aktiva, 

oberoende av vikt. Fysisk aktivitet kan med andra ord bromsa utvecklandet av handikapp och 

främja god hälsa i gruppen äldre, oberoende av vikt. De fysiskt aktiva äldre rapporterade att 

de fungerade avsevärt mycket bättre fysiskt jämfört med personer som var nästan eller helt 

fysiskt inaktiva (ibid).  

 

1.4. Motivation 

Forskning visar att föreställningen om god hälsa inte motiverar lika starkt som förväntat, 

problematiken är mer komplex än så (Hirvensalo et al. 1998). Aktiva äldre har angett 

känslomässig motivation som drivkraft. Det förbättrade välbefinnandet har lyfts fram som 

betydelsefullt, då en känsla av föryngring har följt på detta. Trivsel och att ha trevligt 

tillsammans i utövandet av aktivitet har också visat sig betydelsefullt (ibid). 

Specialistmedverkan har visat sig öka chanserna till regelbundet utövande av fysisk aktivitet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2007). Äldre personer som har sin fulla fysiska kapacitet i behåll 

kan dra stor nytta av rådgivning via telefon (Rasinaho, Hirvensalo, Törmäkangas, Leinonen, 
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Lintunen & Rantanen, 2011). Äldre personer med en tydligt minskad fysisk rörlighet behöver 

troligtvis rådgivning via personliga möten för att kunna uppnå samma effekt (ibid). 

Aktiviteter som enbart handlar om äldres fysiska aktivitet har visat sig ge bättre effekt än 

insatser som kombinerar fysisk aktivitet med till exempel kost (Statens folkhälsoinstitut, 

2007).  

 

Vad som hindrar tillgång till fysisk aktivitet har Hirvensalo, Lampinen & Rantanen (1998) 

visat; brist på vänskap, brist på socialt stöd, avsaknad av intresse, andra prioriteringar, 

tidsbrist, dålig hälsa och dålig fysisk form. Sociala relationer av alla slag stärker med andra 

ord chanserna till ökad fysisk aktivitet bland äldre (ibid). Även den byggda miljön kan ha 

både positiv och negativ inverkan på den fysiska aktiviteten och den upplevda hälsan 

(Faskunger, 2007). Tillgänglighet och närhet till promenadvänliga områden och 

motionsanläggningar är betydelsefullt för att möjliggöra människors grad av fysisk aktivitet 

(ibid).  

 

Gruppen äldre personer tilltar i omfattning (Davies, 1999) och folkhälsan i befolkningen 

riskerar att bli förödande om inte en förändring sker gällande den stora andelen fysiskt 

inaktiva. Den forskning som finns om motivation visar att goda sociala relationer ökar 

chanserna för att fysiskt inaktiva äldre ska bli fysiskt aktiva (Hirvensalo et al.1998). Men på 

vilka sätt sociala relationer främjar fysisk aktivitet är inte helt konkret bevisat. Forskning visar 

också att rådgivning hjälper människor till att vara fysiskt aktiva, men hur det hjälper är ännu 

inte helt kartlagt (Rasinaho et al., 2011). Tidigare forskning visar även att det finns 

svårigheter med att bryta vanor och invanda beteenden (Aarts et al. 1997), men en lösning på 

vad som kan motverka detta saknas. Förutsättningarna för enskilda individers personliga 

utveckling borde stärkas framförallt på samhällsnivå. För att möjliggöra utformandet av 

insatser krävs mer kunskap om vad som påverkar äldre personer till att bli fysiskt aktiva. 

 

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar äldre personer att vara fysiskt 

aktiva. 
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2.1. Frågeställningar 

 Hur kommer det sig att äldre är fysiskt aktiva? 

 Vad är det som hindrar äldre från att vara mer fysiskt aktiva? 

 Vad ser äldre för möjligheter med ett fysiskt aktivt liv?  

 Hur kan utbildningsbakgrund förstås i relation till grad av fysisk aktivitet? 

 

3. Metod 

3.1. Val av ansats 

Uppsatsen riktar fokus mot sociala relationer och sociala processer, vilket bäst beskrivs med 

hjälp av kvalitativa metoder (Kvale, 1997). Inspiration har hämtats från fenomenologi som 

fokuserar på informanternas livsvärld, det vill säga deras upplevda omgivning (Padgett, 

2012). Det handlar om att beskriva informanternas upplevelser, samt de situationer och 

tillstånd som hänger samman med dessa upplevelser, helst utifrån deras eget perspektiv (ibid).   

 

3.2. Urval 

Urvalsgruppen utgörs av fysiskt aktiva äldre personer i åldrarna 70-77 år, boende i en 

mellansvensk kommun. Den urvalsprincip som har använts i uppsatsen är ändamålsenligt 

urval och innebär att intervjuaren medvetet väljer informanter som har erfarenhet av det 

fenomen som ska undersökas (Patton, 2002).  

 

Urvalskriterier var som följer: 1) 65 år och äldre. Om minimiåldern hade varit lägre hade inte 

alla haft samma förutsättningar för fysisk aktivitet, då vissa kanske hade haft ett heltidsjobb 

när andra var pensionerade. 2) regelbundet fysiskt aktiva i någon form, minst en dag i veckan. 

Vilken form av fysisk aktivitet, intensitet i passen och passens längd kunde med fördel 

variera. 3) tycka om att prata om sina aktiviteter, erfarenheter, tankar och idéer. Med 

utgångspunkt ur de förslag intervjuaren erhöll togs kontakt med några personer. 

 

Då uppsatsen handlar om fysiskt aktiva äldre och deras upplevelser av fysisk aktivitet var det 

ett måste att informanterna skulle vara fysiskt aktiva och därför sökte sig intervjuaren till 

specifika platser som kan förknippas med fysisk aktivitet (Patton, 2002). Inledningsvis 

besökte intervjuaren två gym och en stor danslokal, där anställda i första hand kontaktades. På 

det ena gymmet pågick ett organiserat styrketräningspass för seniorer över 65 år, med cirka 10 
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deltagare, när intervjuaren anlände. På det andra gymmet pågick ett gympapass där cirka 20 

deltagare mellan 50-80 år tränade. Den organiserade danskvällen var endast avsedd för 

pensionärer, och det var cirka 100 personer närvarande. De anställda som kontaktades 

informerades om uppsatsens syfte, upplägg i stort och framförallt om urvalskriterierna. Detta 

gav de anställda underlag att kunna peka ut personer som de ansåg lämpliga att tillfråga om 

deltagande i studien. Efter att dessa personer tränat klart tog intervjuaren kontakt med dem 

och frågade om eventuellt intresse att delta i undersökningen.  

 

De fyra informanterna kommer från olika bakgrunder och en närmare beskrivning finns att 

tillgå i bilaga 3.  

 

3.3. Datainsamling 

Ett missivbrev, se bilaga 1, utformades och överlämnades till presumtiva informanter i 

samband med intervjuarens besök vid tränings- och danslokalen. I brevet inkluderades uppgift 

om uppsatsens syfte, upplägg i stort och att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas. Brevet innehöll också information om avidentifiering av deltagarnas identiteter i 

samband med transkribering, och att de skulle få möjlighet att ta del av utskrifterna om så 

önskades.  

 

Fyra halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997) har genomförts med hjälp av en tematisk 

intervjuguide (bilaga 2) (Gillham, 2008). Temana i intervjuguiden var: ”hälsa”, ”fysisk 

aktivitet” och ”allmänna frågor”. Subtemana var ”hinder” och ”möjligheter”. En testintervju 

med en fysiskt aktiv kvinna i 70-årsåldern utfördes för att testa frågorna (ibid). Efter denna 

intervju omformulerades 4 stycken av frågorna då de var lite svåra att förstå och 2 stycken 

togs bort på grund av att de upplevdes upprepa områden som tidigare frågor redan berört. 

Intervjuaren ansåg dock att intervjun bidrog med så pass mycket information att den 

inkluderats i materialet.  

 

Informanterna ombads välja plats för intervju, vilket resulterade i att tre intervjuer 

genomfördes i informanternas hem och en intervju genomfördes på informantens arbetsplats, 

en offentlig lokal. Inför intervjuerna testades den inspelningsutrustning som skulle användas. 

Testandet genomfördes ett antal gånger i olika miljöer för att utröna om utrustningen 

fungerade som den skulle.   
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Intervjuerna varade i cirka 30-35 minuter. Efter avslutad intervju fick informanterna en direkt 

förfrågan på plats angående om han eller hon ville läsa intervjun efter transkriberingen. Alla 

fyra avböjde erbjudandet. Efter att alla intervjuer hade genomförts transkriberades 

inspelningarna till utskrifter (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

3.4. Dataanalys 

En tematiskt tolkande analysmetod har använts, vilken kan indelas i sex steg (Braun & 

Clarke, 2006). Under analysens gång följer inte nödvändigtvis stegen efter varandra som en 

rak linje. Processen rör sig snarare fram och tillbaka. 1) Det första steget handlar om att 

bekanta sig med data (ibid). Detta gjordes genom att utskrifterna lästes igenom flera gånger. 

Samtidigt som intervjuaren läste ställdes frågor till texten: Vad är det som sägs? På vilket sätt 

sägs det? Hur kan det som sägs förstås? Med dessa frågor i åtanke skrev intervjuaren i ett 

anteckningsblock ner de tankar och idéer som dök upp under analysen. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar fanns i bakhuvudet under analysen av utskrifterna. Primärt var att låta 

informanternas berättelser leda intervjuaren in i deras livsvärld, så att intervjuaren skulle 

kunna ”beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa 

mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit” (Kvale, 1997. s. 

54).  

 

2) Steg två handlar om att generera koder (Braun & Clarke, 2006). Efter att ha läst 

utskrifterna minst en gång inleddes kodförfarandet genom att koder antecknades i utskriftens 

högermarginal. Detta för att få med de mest grundläggande fragmenten av information i 

förhållande till fenomenet (Boyatzis, 1998). Några exempel på koder som skrevs ner var 

”väder”, ”halka”, ”rädsla”, ”skador”, ”frihet”, ”välmående”, ”socialt”, ”ekonomiskt”, 

”bokcirkel”, ”hobbys” och ”genetik”. 

 

 3) Det tredje steget syftar till att identifiera preliminära teman. Detta handlar om att använda 

sig av de koder som har kommit fram och sätta samman de som påminner om varandra, och 

göra dessa till teman (Braun & Clarke, 2006). Först klipptes utskrifterna isär, så att varje liten 

textremsa hade en egen kod. På baksidan av textbitarna skrevs informantens fingerade namn 

ner, för att fortfarande kunna veta vem som hade sagt vad. Textbitarna lästes igenom en efter 

en och sorterades på så vis att de som påminde om varandra klustrades samman till större 

grupperingar. Därefter lästes de textremsor som hamnade i samma ”hög” igenom igen. Detta 

för att finna ett övergripande ”paraplybegrepp”, vilka därmed blev till teman. 
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4) Steg fyra handlar om att se över de teman som har identifierats (Braun & Clarke, 2006). De 

preliminära temana i detta läge av analysen var: ”Hälsa”, ”Motivation till fysisk aktivitet”, 

”Fysisk aktivitet”, ”Socialt”, ”Biologi”, ”Hobbys”, ”Samhället” och ”Hinder och möjligheter i 

utövandet av fysisk aktivitet”. Textbitarna inom varje tema lästes igenom ännu en gång för att 

bli säker på att dessa hade hamnat i ”rätt” gruppering/tema, men även för att se om titeln på 

temat stämde överens med innehållet. Detta steg ledde till att tre små teman; ”Socialt”, 

”Biologi” och ”Hobbys” slogs ihop och bildade ett större tema med en mer övergripande titel; 

”Sociala processer, biologi och andra betydelsefulla värden”.  

 

5) I steg fem bestäms temanas namn (Braun & Clarke, 2006). De preliminära temana togs i 

beaktning och efter att ha tänkt igenom vad som skulle kunna stå under varje tema bestämdes 

de olika namnen. Tre av temana fick behålla de namn som de redan hade, dessa var 

”Motivation till fysisk aktivitet”, ”Fysisk aktivitet” och ”Hinder och möjligheter i utövandet 

av fysisk aktivitet”. De andra tre temanas titlar omformulerades till ”Många sätt att förstå 

hälsa”, ”Sociala relationer, biologi och andra värden” och ”Begränsningar i samhället”. De 

subteman som växte fram var ”Socialt stöd”, ”Rädsla och oro” och ”Känsla av stolthet som 

svar på regelbunden fysisk aktivitet”. 6) Det sjätte och sista steget i den tematiskt tolkande 

analysen var att skriva resultatbeskrivningen (ibid), där temana har tillåtits strukturera 

resultatkapitlet, genom att fungera som underrubriker. 

 

3.5. Etiskt förhållningssätt 

I det missivbrev som lämnades till informanterna gavs information om studiens syfte och 

uppsatsens upplägg i stort (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informerades om att deras 

deltagande i studien var högst frivilligt och att de kunde avbryta närhelst de önskade. På detta 

sätt anses informationskravet vara uppfyllt (ibid).  

 

Informanterna tackade ja till att delta i studien efter att de läst missivbrevet och gav därmed 

sitt samtycke till deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). De fick även kännedom om ungefärlig 

tid som intervjun skulle ta och fick bestämma plats för intervjun. Därmed anses 

samtyckeskravet vara uppfyllt (ibid).  

 

I transkriberingen av de inspelade intervjuerna har alla informanter blivit tilldelade fiktiva 

namn, och det nämns inte i vilken stad eller kommun som studien är utförd (Vetenskapsrådet, 
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2002). Inget namn på gym eller dansanläggning nämns heller, med avsikt att skydda 

informanternas identiteter. Konfidentialitetskravet anses därmed uppfyllt (ibid).  

 

Det insamlade materialet kommer endast att läsas av intervjuaren och raderas efter avslutat 

uppsatsarbete (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med nyttjandekravet kommer datamaterialet 

endast användas i uppsatsen (ibid). 

 

4. Resultat 

Arbetsbakgrund och utbildningsbakgrund skiljer sig mellan informanterna. Av de fyra 

informanterna är två stycken karlar och två stycken kvinnor. Karlarna är båda två 

högutbildade med arbetsbakgrund som politiker och professor. Dessa föredrar att springa 

långa turer ute i naturen.   

 

En av kvinnorna är högutbildad med en arbetsbakgrund som socionom. Den andra kvinnan är 

lågutbildad med en arbetsbakgrund som kontorist. De båda tar mest promenader, den 

högutbildade kvinnan går även på gym och den lågutbildade kvinnan är ofta ute och dansar. 

 

De fiktiva namn som informanterna tilldelades är Göran, Bengt, Agneta och Maj-Britt.  

  

4.1. Motivation till fysisk aktivitet  

För att uppnå en god hälsa framhåller Göran, Bengt, Agneta och Maj-Britt att fysisk aktivitet 

är nödvändigt. De berättar att de själva har upplevt att de mår bättre av att röra sig 

regelbundet. Fysisk aktivitet är dessutom ett återkommande budskap i massmedia, berättar 

informanterna, rapporter avlöser varandra. I rapporterna beskrivs fysisk aktivitet som ett 

viktigt område, inte minst för hälsan. Den moraliska dimensionen i att ”göra rätt” tenderar 

snudd på att framstå som viktigare för informanternas välbefinnande än träningen i sig. 

Viktnedgång eller bibehållandet av idealvikt beskrivs som stora drivkrafter. Föreställningar 

och idéer om kroppsideal tenderar att bidra till att informanterna kämpar på med fysisk 

aktivitet även om det ibland går lite tungt. Informanterna har alla märkt av viktuppgång i 

samband med åldrandet. Det är något som sporrar dem till att träna, då viktuppgången är 

något de vill förändra.   
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Sitta barnvakt eller umgås med släkt och vänner tillhör informanternas preferenser. Men dessa 

händelser är samtidigt väldigt krävande och kan hindra dem från möjligheter till fysisk 

aktivitet. Å andra sidan betonas betydelsen av att vara pigg som en förutsättning för att orka 

sitta barnvakt; ”..att vara med på olika aktiviteter och bara det att kunna träffa vänner, det 

krävs ju lite, ja kanske inte styrka men energi i alla fall..”, säger Agneta. Maj-Britt berättar att 

sedan hon började med regelbunden fysisk aktivitet har hon fått mycket mer energi till andra 

aktiviteter, vilket hon använder till att umgås mer med både släkt och vänner.  

 

En hälsosam och varierad kost är något informanterna antyder svårigheter med att 

åstadkomma. Regelbunden fysisk aktivitet kan vara ett sätt att kompensera matintaget; ”..jag 

tycker om att äta mycket så då får jag springa en kilometer extra så att jag kan göra det..”, 

berättar Bengt. Att ha kontroll i vardagslivet betonar informanterna som betydelsefullt. 

Informanterna berättar att de tack vare regelbunden fysisk aktivitet klarar av att koncentrera 

sig längre nu än tidigare. Bengt berättar att han numera läser böcker under längre och mer 

sammanhängande stunder än tidigare, och dessutom utan att tappa fokus. Han säger att han 

tror att det kan handla om minskad rastlöshet, vilket han tolkar som ett resultat av 

regelbunden fysisk aktivitet.  

 

Att märka skillnader i vardagslivet beskriver informanterna som något som motiverar. Agneta 

säger att det numera går enkelt att öppna en syltburk och att hon andas lättare. För Maj-Britt 

sitter kläderna bättre och numera orkar hon dansa en hel kväll. Maj-Britt hävdar att 

regelbunden fysisk aktivitet är rena rama ”friskhetskuren”: hon har inte varit förkyld sedan 

hon började träna regelbundet.   

 

Bengt säger att den största anledningen till att han är fysiskt aktiv är föreställningen om att det 

är bra. Han säger att han ”måste röra på sig för att inte bli gammal och fet”, vilket är en stor 

rädsla hos honom. Den sociala gemenskapen gör att det blir lite trevligare att vara fysiskt 

aktiv, säger han. Samtidigt uttrycker han att det är flera av de människor som han tränar med 

som har det tungt och jobbigt. Det tunga tycks fungera som en drivkraft samtidigt som det är 

avskräckande då han inte vill hamna i samma sits som dem, säger han.  

 

4.1.1. Socialt stöd  

Göran, Maj-Britt och Agneta håller fram den sociala dimensionen som viktig när det handlar 

om att vara fysiskt aktiv. De säger att fysisk aktivitet inte vore lika roligt och uppfriskande 
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utan den sociala biten. Agneta berättar att hon inte skulle vara lika aktiv utan det sociala 

stödet, och att hon upplever att det ger både trygghet och driver henne till att fortsätta. Maj-

Britt beskriver hur viktigt det är för henne att ha någonting att fylla ut dagarna med, speciellt 

efter att hon blev änka. Det tomrum maken lämnade efter sig måste fyllas med något, varför 

inte fysisk aktivitet, säger hon. Att träffa folk och behålla ett socialt nätverk är viktigt; ”..det 

är ju ingen som kommer och knackar på dörren och frågar om man vill följa med ut och leka, 

så man måste ju ta sig ut själv..”.  

 

För Agneta fungerar den fysiska aktiviteten ibland som ett tillfälle att umgås med väninnorna. 

Hon är med i PRO som sommartid tränar stavgång på åsen i en fin miljö med avslutande fika 

på ett café. ”..detta är perfekt för mig då jag kan kombinera fysisk aktivitet med social 

samvaro i en vacker miljö..”, säger hon.   

 

4.2. Många sätt att förstå hälsa 

Informanterna berättar om flera betydelser av hälsa, som att läsa en bra bok, lyssna på god 

musik, paddla kajak eller vara på semester med familjen. Hälsa förknippas med att ha ett gott 

socialt nätverk, innefattande goda grannar, vänner och familj. En entydig och precis 

beskrivning av hälsa blir lätt begränsande då hälsa kan innebära så pass varierande 

dimensioner. Mer exakt vad hälsa handlar om tycks vara beroende av i vilken situation 

informanterna befinner sig i.  

 

Samtidigt som informanterna håller fram betydelser av att vara frisk hävdar många att en sjuk 

person mycket väl kan uppleva god hälsa, - det ena utesluter inte det andra. Yttre faktorer i 

personernas livssituationer får betydelse för hur hälsoupplevelser formas säger Agneta; 

hennes livskvalitet försämrades avsevärt när hennes livspartner dog. Vissa dagar är jobbigare 

än andra, säger informanterna, både fysiskt och psykiskt vilket gör att en god hälsa för Göran 

ibland kan innebära att bara ta sig igenom dagen relativt smärtfritt: ”..det är ett uthärdligt 

lidande..”. Att ha hobbys och en balans i tillvaron säger informanterna är extra viktigt då det 

förstärker känslan av välbefinnande och tenderar att ”piffa upp” vardagen. Agneta berättar att 

hälsa för henne är: ” ..att vara glad när man kliver upp ur sängen på morgonen och att ha 

aktiviteter som man trivs med..”. 

 

Informanterna håller fram att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till ökad tillfredsställelse; 

”..jag är så nöjd över mig själv när jag är fysiskt aktiv..” säger Maj-Britt. I förnöjsamheten 
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som Maj-Britt ger uttryck för kan moraliska undertoner spåras om vad som är att betrakta som 

”rätt” och ”fel”. Vad som får Maj-Britt att må bra, är att hon genomfört fysisk aktivitet, inte 

aktiviteten i sig. Att behålla kontrollen är också viktigt, att vakna upp på morgonen och göra 

det man vill, som att laga frukost, ta en promenad, åka buss eller umgås med sina vänner, det 

är en stor del i livskvalitet, påpekar informanterna. Trots att informanterna är överens om att 

det sociala nätverket har stor betydelse för hälsan, poängteras även betydelsen av att vara 

ensam. Det är i talet om ensamhet som en ”frihetskänsla” kommer på tal. Vetskapen om att 

faktiskt klara av vardagliga göromål i livet, vilket hålls fram som viktigt och betydelsefullt. 

 

4.3. Fysisk aktivitet 

Några av informanterna berättar att de använder fysisk aktivitet som ett redskap till att hantera 

mentalt välbefinnande. ”..det kan till exempel vara att ventilera tankarna om jag har kört fast 

med mitt skrivande, eller om det finns ett problem som jag behöver finna en lösning på..” 

berättar Bengt. Agneta och Maj-Britt säger att fysisk aktivitet för dem lindrar ångest som kan 

uppstå när de blir ledsna över förlusten av sina makar; ”..speciellt sedan han dog när man har 

varit så hemskt ledsen. Då att ta en promenad kan ju lindra ångesten efteråt..” säger Agneta. 

 

Agneta och Maj-Britt berättar att de skulle vilja ha rådgivning för att specificera träningen. De 

beskriver båda att de är rädda för att utföra övningar fel och skulle gärna ta emot hjälp för att 

lära sig exakt hur det ska gå till. De uttrycker en längtan efter att lära sig vilka övningar som 

passar dem bäst. Maj-Britt berättar att hon brottas med värk i låren efter att hon har dansat. 

Hon skulle gärna vilja bli instruerad i hur hon kan stretcha för att minska smärtan. Personlig 

tränare tycker både Maj-Britt och Agneta låter lockande. Agneta berättar att hon önskar träna 

upp balansen och stärka magmusklerna. Maj-Britt säger att hon skulle vilja ha hjälp med att få 

ihop magen då hon känner att kläderna sitter tajta; ”..jag behöver ju ingen jättekondis eller 

nånting utan jag skulle bara ha fettet på mitten att sitta fast..”. Men hon berättar samtidigt att 

hon är lite för ”lat och bekväm” för att skaffa en personlig tränare, hon berättar att; ”..det vore 

ju skönt om fettet försvann av sig själv..”. Agneta berättar att hon går på ett gym som har 

personlig tränare på plats, vissa tider. Hon försöker passa på att träna när den personliga 

tränaren finns på plats just för att få lite tips och råd, även stöttning och support. Detta har 

bidragit till att hon vågar testa nya övningar säger hon, samtidigt som hon säger att hon vill ha 

mer kontinuerlig hjälp.   

 

4.4. Sociala relationer, biologi och andra värden 
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Trots att fysisk aktivitet har hög prioritet bland informanterna händer det ibland att 

aktiviteterna prioriteras bort framför andra viktigare angelägenheter som att umgås med barn 

och barnbarn. Men Agneta hinner ofta promenera i anslutning till att hon är barnvakt, säger 

hon. Informanterna förhandlar med sig själva för att skapa tid och utrymme till fysisk 

aktivitet. Agneta berättar att när det är något bra på teve, som hon verkligen vill se, spelar hon 

in det till ett senare tillfälle. Detsamma gäller när en bok pockar på att läsas, då kan hon 

bestämma sig för en promenad först, då regelbunden fysisk aktivitet bidrar till såväl sinnesfrid 

som god fysik. Hon brukar säga åt sig själv att: ”..jag kan ju faktiskt läsa boken när jag 

kommer hem efter promenaden..”.  

 

Göran säger att personliga intressen mycket väl kan bedömas som viktigare än fysisk 

aktivitet. För honom kan: ”..läsa en bra bok, spela instrument, sjunga och umgås med vänner 

och familj komma före att vara fysiskt aktiv, då dessa faktorer också har stor betydelse för 

mitt välbefinnande..”. Julfirandet är en specifik händelse som informanterna exemplifierar 

som viktigare än fysisk aktivitet. Julen beskrivs som en högtid då det snarare handlar om att 

unna sig sill och julskinka än att fokusera på promenaden. Visst promenerar informanterna 

under julen, men fokus är riktat mot att umgås med familjen och äta gott. Det kan till och med 

vara svårt att komma igång igen med träning efter julfirandet, berättar informanterna. Göran 

säger att det ofta tar en vecka eller två innan han är tillbaka i regelbundenheten i aktiviteterna. 

Det gäller också efter en förkylning, då det kan vara trögt att starta upp igen.  

 

Biologiska aspekter lyser till stor del med sin frånvaro i informanternas berättelser. Göran 

anspelar dock på biologi när han lite skämtsamt säger sig uppleva ”tur med genetiken”. 

Kroppsytan beskriver han som ”liten och lätt”, vilket han hävdar underlättar löpning. Goda 

förutsättningar vid yngre åldrar, säger han, underlättar regelbunden rörelse även upp i äldre 

åldrar. Görans föräldrar uppmuntrade honom till att utöva fysisk aktivitet, berättar han. På 

motsvarande sätt säger han att han aktiverade sina egna barn redan i tidig ålder. Han vill att 

det ska komma naturligt för dem också, precis som det gör för honom.   

 

4.5. Begränsningar i samhället 

Informanterna berättar att de tycker att det är dyrt med gymkort. Agneta säger att hon får 

spara undan pengar till gymkort och även Bengt påpekar att det är en stor utgift som ”sätter 

spår i plånboken”. Det faktum att det inte finns bra gym överallt beskriver Agneta som ett 

hinder. Hon bor i en ort som har ett litet gym med gamla maskiner, vilket gör att hon inte 
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tycker att det är speciellt roligt att gå och träna där. Därför, berättar hon, åker hon buss in till 

en större stad för att träna på ett gym som hon tycker om. Hon berättar att hon tycker att det 

går bra att åka buss och att bussarna går relativt ofta. Eftersom hon måste passa busstiderna, 

säger hon, begränsas hennes frihet något av detta. Hon skulle gärna vilja välja helt fritt när 

hon ska träna eller åka hem. Liknande problem påtalar Maj-Britt som ofta åker och dansar i 

byarna runt omkring där hon bor. ”..det är frustrerande att inte kunna åka varken dit eller 

hem när jag vill..”, säger Maj-Britt. Hon beskriver sig dock som ”glad och tacksam” över att 

ha kommit över ”tröskeln” och därmed förlägger hon frustrationen i dåtid. Då var det 

obekvämt och osäkert att åka buss, något hon numera klarar av, tillägger hon.  

 

PRO är både Agneta och Maj-Britt väldigt positiva till. Det finns många aktiviteter att välja 

på, säger de, bara intresset finns. Stavgång, boule, bowling, dans, utflykter och mycket mer 

räknas upp. Informanterna berättar att de tack vare PRO har stiftat nya bekantskaper och på så 

sätt vidgat sitt sociala nätverk, något de betraktar som positivt för livskvaliteten och därmed 

också för hälsan.  

 

Agneta och Bengt påtalar att de tycker att det är lite tråkigt att promenera och springa precis 

där de bor. ”..det är bara asfalt och platt, inga backar eller grönska..” säger Bengt. Hellre 

letar de sig en bit hemifrån till ett elljusspår. Där rör de på sig i en i deras tycke ”finare miljö”; 

”..det blir lite roligare så..” berättar de. För Bengt är det extra viktigt att det finns backar där 

han springer då det gör löpturen mer krävande vilket han uppskattar, säger han. 

 

Samtidigt som informanterna går stärkta ur massmedial påverkan, finns också en baksida. De 

uppfattar att personer lätt får skuldkänslor över att, i samhällets ögon, inte vara ”tillräckligt” 

fysiskt aktiva. De berättar att risken finns att massmediala skrifter blir moraliserande när 

budskapet ska trummas ut. Redan marginaliserande gruppers underordnande positioner 

befästs av skuld och skamgörande, vilket inte gynnar hälsa, utan snarare tvärtom. Att ständigt 

påminnas om brister och tillkortakommanden bidrar inte till hållbar beteendeförändring, 

tvärtom anser informanterna. Folks välbefinnande försämras av att få sina prestationer 

ifrågasatta. Göran efterfrågar hälsoprofeter som i media förespråkar måttlighet och betonar 

det faktum att regelbunden rörelse är det viktigaste för att åstadkomma beteendeförändring. 

Bengt hävdar att det krävs politiska initiativ för att främja folkhälsan i befolkningen. Han ger 

förslag på att det borde införas mer skolgympa, dels oftare och längre upp i skolåren. Han 

efterlyser dessutom organiserad gympa eller träning på arbetsplatser. Han argumenterar också 
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för utegymmet i staden där han bor, det behöver rustas upp för att bli mer inbjudande, säger 

han. Utegymmet är väldigt användbart för personer som inte har råd med gymkort och Bengt 

anser att det är samhällets ansvar att göra det fräschare, så att fler personer vågar använda det.  

 

4.6. Hinder och möjligheter i utövandet av fysisk aktivitet    

Agneta och Maj-Britt berättar att de brottas med återkommande yrsel, vilket hindrar dem från 

att vara ännu mer fysiskt aktiva. Förekomst av yrsel tenderar att accentuera med ökad ålder, 

berättar de, framförallt när de ska resa sig eller vrida på huvudet. Det får inte göras för fort. 

Tendens till yrsel gör att Agneta och Maj-Britt ibland väljer att avstå från att delta i olika 

aktiviteter som erbjuds. Samtidigt säger de att det finns många aktiviteter som de troligtvis 

skulle kunna göra. Vad det tycks handla om enligt informanterna är att hitta aktiviteter som 

passar enskilda personer. Begränsat balanssinne är ännu ett problem som påtalas. Det bidrar 

till att Agneta avstår från vissa aktiviteter, som att stå på stegar eller balansera över stenar, 

berättar hon. 

 

4.6.1. Rädsla och oro 

Bengt, Agneta och Maj-Britt berättar att de gärna rör sig i områden som de vet är folktäta. 

Skulle de ramla, slå sig eller bli fast någonstans utan att kunna ta sig därifrån, skulle troligtvis 

någon lägga märke till dem och komma till undsättning. Bengt poängterar att: ”.. jag springer 

gärna där jag vet att det finns andra, att det kommer någon inom en halvtimme i alla fall..”. 

Rädsla och oro för uppkomst av skador anges som ett påtagligt hinder, och även rädslan för 

att ta ut sig ”för mycket”. Bengt berättar att när han hade sprungit lite längre än han brukar 

blev han trött hela dagen och fick ont i musklerna. Troligtvis skulle han vänja sig om detta 

upprepas, säger han, men ger samtidigt uttryck för en oro över att; ”..pressa mig mer än vad 

min kropp klarar av..”. Rädsla för att drabbas av skador gör att informanterna under vintertid 

har det lite svårare att ta sig ut för att vara fysiskt aktiva. De berättar att de helst avstår från att 

promenera eller löpa när det är halt och kallt ute. Maj-Britt har väldigt lätt för att stuka 

fötterna och hon berättar att hon inte vågar gå för fort oavsett underlag. Hon tvingar sig själv 

att gå långsamt trots att hon hellre skulle vilja gå snabbare för att få ut mer av aktiviteten:”.. 

då får jag gå som en sån där sengångare istället..” (Maj-Britt)  

 

4.6.2. Känsla av stolthet som svar på regelbunden fysisk aktivitet  

Att kunna gå till sängs varje natt och känna sig nöjd och stolt med dagliga prestationer säger 

informanterna är oslagbart. ”..att vara stolt med mig själv är en underbar känsla, som jag 
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försöker att nå varje dag..” berättar Göran. Det är prestationen i sig som Göran håller fram 

som viktig. Prestationerna och prestationsnivån bekräftas i massmediala kampanjer som han 

tidigare nämnt. Att bli uppsökt av studenter från högskolan vars intresse är att studera fysiskt 

aktiva äldre gör att Göran framstår som en förebild, vilket han också är. Det är snarare den 

statushöjning som kan förknippas med prestationen i sig som erkänns och väcker 

välbefinnande. Känslor svarar alltid mot något, mot sociala strukturer och dess strukturerande 

kraft. Stoltheten som Göran i citatet ovan ger uttryck för kan förstås som just ett sådant svar. 

 

Alla informanter påpekar att oförutsägbara händelser kan inträffa som gör att livet rent fysiskt 

inte blir sig likt. Dock tycks informanterna anse att de gör sitt bästa för att behålla känslan av 

frihet så länge som det går. Regelbunden fysisk aktivitet beskrivs som ett recept.  

 

5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Resultatet visar att informanterna prioriterar fysisk aktivitet högt och att socialt nätverk, familj 

och hobbys, vilka betraktas som möjligheter, indirekt främjar tillgång till fysisk aktivitet och 

hälsa. Detta överensstämmer i stort med tidigare forskning som visar att socialt stöd har en 

stor betydelse för hälsan och att det främjar fysisk aktivitet (Hirvensalo et al. 1998). Brist på 

socialt stöd pekas däremot ut som ett hinder till regelbunden fysisk aktivitet (ibid). Forskning 

saknas dock om vad i socialt stöd som mer konkret å ena sidan främjar och å andra sidan 

motverkar tillgång till regelbunden fysisk aktivitet. Detta på grund av att det i mätningen av 

socialt stöd ofta uppstår begreppsmässiga otydligheter (Procidano & Heller, 1983). Ytterligare 

möjligheter som framkom var; grupptryck, att känna stolthet, hög livskvalitet, energi, frihet 

och märka skillnader i vardagen. Att inte tappa kontroll i vardagen (Karasek & Theorell, 

1990) utan kunna ta hand om sig själv uttrycktes som betydelsefullt och bidrog indirekt till att 

motivera informanterna. Resultatet visade att dålig hälsa, massmedia, yrsel, rädsla att 

överanstränga sig, skada sig och vara ensam i skogen framkom som hinder.  

 

Människors åldrande kan i regel relateras till viktökning, vilket ofta blir negativt för hälsan 

(Harman, 2003; Zafon, 2007). Tidigare forskning visar att dålig hälsa i sig kan upplevas 

hindrande för tillgång till fysisk aktivitet. På motsvarande sätt kan strävan att förbättra sin 

fysiska form motivera människor (Hirvensalo et al. 1998). Informanterna i resultatet ger 

uttryck för detta. Viktnedgång eller att inte gå upp i vikt bidrog starkt till att motivera och 
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driva på dem att regelbundet ägna sig åt fysisk aktivitet. Informanterna gav intryck av att vilja 

ha en vikt som passar in i det som samhället klassar som ”normalt”, vilket kan ses som både 

hindrande och möjliggörande. Detta tycks bottna i tankar och idéer om kroppsideal och moral, 

vilket blir centralt och delvis förklarar hur och varför informanterna ägnar sig åt fysisk 

aktivitet.  

 

Massmedias återkommande rapportering om fysisk aktivitet uppfattar informanterna som en 

möjlighet. Rapporteringen bidrar i formandet av informanternas självförståelse som äldre, 

duktiga utövare av fysisk aktivitet. Känslor som förnöjsamhet och stolthet svarar mot detta. I 

samhällets ögon, gör informanterna ”helt rätt” i att vara fysiskt aktiva. Samtidigt går det att 

vända på problematiken. För den stora andel fysiskt inaktiva i Sveriges befolkning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005) kan massmedias rapportering i värsta fall få motsatt effekt och istället 

generera känslor av misslyckande, vilket inte alls blir uppmuntrade.  

 

Socialt stöd handlar om att personer ska känna sig trygga och uppmuntrade till att bli fysiskt 

aktiva (Hirvensalo et al. 1998). Massmedias roll är central och kan både hindra och stödja. 

Alla artiklar om hur man kan komma igång och hur man ska tänka och liknande är tecken på 

det. Även när informationen håller sig inom förväntade ramar och gränser, utan att anklaga, 

kan personer som inte känner igen sig och den vardagliga praktik de själva är en del av istället 

skjuta ifrån sig massmedias budskap. Problematiken är komplex. Livsstilsförändring är 

oerhört komplex och kan handla om att ge sig ut på okänt vatten och prova något helt nytt. 

För att inte försämra folkhälsan krävs både mod och omtanke. Att återkommande brottas med 

ifrågasättanden och tillkortakommanden istället för stolthet och förnöjsamhet gynnar inte 

välbefinnande och hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Källan till den här typen av 

brottningsmatcher kan vara svår att få syn på. Istället kan personlig rannsakning resultera i 

skuld och skamgörande, vilket snarare har en negativ inverkan på hälsan (Tilghman-Osborne, 

Cole & Felton, 2010). 

 

Med social learning theory (Bandura, 1977) krävs självtillit och tilltro till personlig kapacitet 

för att klara av att vara fysiskt aktiv. Resultatet visar ganska god självtillit bland 

informanterna, vilket troligtvis bidrog till regelbunden fysisk aktivitet. Självtillit tenderar att 

växa sig starkare bland högutbildade än bland lågutbildade (Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Gällande normer och idéer om kroppsideal tenderar att mer eller 

mindre överensstämma med högutbildades vanor och beteenden, rent av deras livsstil 
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(Meurling, 2003). Detta kan delvis förklara att informanterna i resultatet ”hittar rätt” i det 

fysiska utövandet, och upplever ett erkännande av artiklarna i massmedia. Känslor som 

förnöjsamhet och att ha varit duktig bekräftas vilket stärker välbefinnande och hälsa. 

 

I resultatet framkom att socialt stöd dels gjorde aktiviteterna roligare och mer njutbara, men 

att det också bidrog till att våga ta ut sig lite mer. Paradoxalt nog fungerar grupptryck som en 

möjlighet då det stödjer och skapar trygghet, någonting som driver till att våga ge det lilla 

extra. Informanterna berättade att de antagligen inte skulle vara så pass aktiva som de är om 

det inte vore för det sociala stödet. Men på samma sätt som sociala omständigheter kan bidra 

positivt kan det också hindra då gruppförtryck kan uppstå i grupper med en dynamik som inte 

är i samklang (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 1996). Personer 

som befinner sig i sammanhang, vilka han/hon inte är bekväm med, eller när den sociala 

praktiken inte alls överensstämmer med tidigare erfarenheter, föreställningar och idéer kan 

gruppens närvaro få oönskad effekt. Att känna sig hemma, denna känsla för den sociala 

praktiken som kan spåras i resultatet kan beskrivas som det Bourdieu (1977) kallar habitus. 

Habitus vilar på idéer om levd praktik, handlar inte om medveten inlärning, utan tillskansas 

som svar på social praktik, alltså det personerna i resultatet gör eller inte gör. 

 

En informant berättade att det faktum att han var fysiskt aktiv under sin uppväxt har haft en 

stor betydande roll för hans nutida aktiva liv. Hans habitus kände sig med andra ord hemma i 

dessa miljöer. Detta stämmer överens med vad Aarts, Paulussen och Schaalma (1997) visar 

beträffande att tidiga aktiva vanor underlättar för fysisk aktivitet genom hela livet. Genom att 

anamma vissa vanor känner sig vederbörande hemma i den typen av sammanhang. En fråga 

som ska besvaras är hur det kan komma sig att en stor del av befolkningen, trots massiv 

information, lever relativt inaktiva liv, med alla dess negativa konsekvenser. Träning har 

troligtvis aldrig framstått som ett möjligt alternativ, då habitus inte känt sig hemma i dessa 

sammanhang har det snarare undvikits.  

 

När det handlar om regelbunden fysisk aktivitet gynnas personer och gruppers livskvalitet och 

livslängd. Detta väcker frågan angående vilka politiska åtgärder som skulle kunna uppmuntra 

till fysisk aktivitet för alla. WHO (1985) betonar betydelsen av breda insatser som berör alla. 

För att de inaktiva personerna ska känna sig delaktiga kan det behövas särskilda insatser som 

tar utgångspunkt i de inaktivas situationer. Med utgångspunkt i individens eller gruppens 

situation utforskas konkret vad dessa personer själva uppfattar som hinder och möjligheter. 
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Policys och styrdokument borde anpassas utifrån gruppens perspektiv för att få bästa möjliga 

effekt. I resultatet efterfrågas utökad skolgympa och att det även på arbetsplatser ska finnas 

god tillgänglighet till gym eller organiserade träningspass. Baserat på Aarts, Paulussen och 

Schaalmas (1997) forskning kan detta ses som en god idé för att aktivera en större del av 

befolkningen. En förutsättning är troligtvis att genomförandet ska ske på ett sådant sätt att det 

blir kul. 

 

5.2. Metoddiskussion 

Uppsatsen har skrivits med hjälp av en kvalitativ metod, då fokus var riktat mot sociala 

relationer och sociala processer (Kvale, 1997). I kvalitativ forskning är det den enskilda 

informantens livsvärld som står i centrum och som med ord ska beskrivas. Målet är att bidra 

med mångsidiga beskrivningar av informantens livsvärld (ibid). Fördelen med kvalitativ 

forskning visade sig då informanterna fick tillfälle att prata fritt inom ramen för ämnet. Det 

bidrog till att informanterna slappnade av och började berätta en historia snarare än att svara 

på direkta frågor, vilket lyfte intervjun och gav den liv på ett helt nytt sätt. Det gjorde att 

intervjuaren fick en bättre förståelse för det sammanhang som de olika känslorna eller berörda 

situationerna uppstod i. Betydligt mycket mer än vad intervjuaren hade hoppats på kom fram 

under intervjun, troligtvis tack vare detta.  

 

Med utgångspunkt i urvalskriterierna anvisades intervjuaren till ett antal personer som 

personalen vid några träningsanläggningar föreslog. Urvalsförfarandet uppfattas som positivt 

då det vägledde intervjuaren till informanter som bidrog generöst med sina erfarenheter och 

upplevelser om det undersökta fenomenet. En tanke som dock dykt upp i efterhand är att 

intervjuaren utöver aktuella urvalskriterier hade kunnat inkludera varierande 

utbildningsbakgrund, då det förmodligen hade lett till att nya faktorer angående vad som 

motiverar äldre till fysisk aktivitet hade belysts. Troligtvis hade det även påverkat resultatet 

utifrån att utbildningsnivå tenderar att vara relaterat till grad av fysisk aktivitet (Persson & 

Sjöberg, 2002). 

 

Intervjuerna utfördes ”face-to-face”, på grund av att det underlättar förståelse och att uppfatta 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall samtidigt med verbala berättelser (Kvale, 1997). 

Halvstrukturerade intervjuer kan underlätta för informanterna, då möjlighet ges att 

konkretisera frågorna vid behov. Dessutom kan följdfrågor innebära en stor fördel för 

intervjuaren varigenom fördjupad förståelse möjliggörs. Under intervjuer sker ett 
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tolkningsutbyte och uppsatsen kan därför ses som resultatet av flera tolkningsutbyten. 

Informantens tolkningar möter intervjuarens tolkningar och tolkningar av teoretiska texter kan 

också färga att resultatet formas som det gör.  

 

Informanterna besvarade oftast frågorna direkt utan att de behövdes styras in i någon särskild 

riktning. Ibland hände det att informanterna återkom till tidigare frågor, då kastades frågornas 

ordning om så att intervjun fortsatte därifrån istället. Flexibilitet och kreativitet är två 

nyckelord i kvalitativ ansats och vad det i praktiken kan betyda får händelsen exemplifiera. 

Ibland krävdes flera följdfrågor för att skapa förståelse då informanterna gavs utrymme att 

prata fritt, en möjlighet de också tog.  

 

Informanterna delade generöst med sig av sina erfarenheter, vilket hade en stor påverkan på 

resultatet i positiv riktning. Vissa frågor tenderade att gå in i varandra trots att intervjuguiden 

justerades efter testintervjun. Lärdomen är att till nästa gång överväga genomförandet av två 

testintervjuer för att nå en bättre standard, eller att arbeta med frågorna under en längre tid än 

vad som gjordes i denna uppsats. Trots detta anses intervjuguiden tillräcklig som grund för 

uppsatsen.  

 

Mot bakgrund av att intervjuaren leder samtalet och ställer frågorna uppstår automatiskt en 

maktposition i utförandet av intervjuer (Kvale, 1997). I ett försök att motverka detta fick 

informanterna själva välja var intervjun skulle ta plats. Förhoppningen fanns att informanterna 

skulle bli mer bekväma och avslappnade om de själva fick välja var de ville träffas. Tre av 

intervjuerna genomfördes i informanternas hem. Under en intervju dammsögs det i rummet 

bredvid och telefonen ringde två gånger. Hos en informant var radion på. Detta gjorde att det 

ibland var lite svårt att koncentrera sig på själva intervjun, men känslan var samtidigt att 

informanterna var väldigt bekväma i situationen. Den fjärde intervjun genomfördes på 

informantens arbetsplats, inne på det kontor informanten hyr. Informanten såg ut att vara 

avslappnad i miljön och det fanns inga störningsmoment.        

 

Begreppen validitet och reabilitet brukar användas för att bevisa en kvantitativ studies 

giltighet. Då detta är en kvalitativ studie används istället begreppen fittingness och credibility 

(Sandelowski, 1986). För att uppnå fittingness planerar intervjuaren att använda uppsatsen 

som utgångspunkt för diskussion vid ett kommande PRO-möte. Inför mötets genomförande 

kommer deltagarna att få uppsatsen hemskickad, med en uppmaning om att läsa igenom den. 
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Först inleds mötet med en kort presentation och sedan inbjuds deltagarna att i grupper 

diskutera några frågor i anslutning till uppsatsen. Förhoppningen är att deltagarna ska känna 

igen sig i beskrivningarna och själva reflektera över sina vanor och ovanor vad gäller fysisk 

aktivitet bland äldre. Om detta uppnås uppfylls även kraven för credibility, det vill säga 

trovärdighet som uppstår när den allmänna befolkningen känner igen sig i resultatet (ibid), 

och ger möjlighet för uppsatsen att leva vidare.  

 

6. Slutsats 

Uppsatsen visar att sociala nätverk, kontroll över vardagen och viktnedgång motiverar äldre 

till fysisk aktivitet. Föreställningar och idéer om kroppsideal och om vad som framstår som 

”normalt”, eftersträvas. De övergripande hinder som framkom var yrsel, rädsla att 

överanstränga sig, skada sig och vara ensam i skogen. De övergripande möjligheter som 

framkom var att märka skillnader i vardagen, känna stolthet, frihet och att energiflöde, vilket 

när det inträffar, likställs med hög livskvalitet. Att bli beroende av andra framstod som ett 

stort hot och tecken på att ha förlorat kontroll. Regelbunden fysisk aktivitet beskrevs som 

recept för att behålla kontrollen och uppnå hälsa. Resultatet visade tendenser på att 

utbildnings- och arbetsbakgrund har betydelse för välbefinnande och för graden av fysisk 

aktivitet. Det behövs fortsatt forskning för att visa på konkreta specifika situationer i vardagen 

där utbildningsbakgrund blir betydelsefullt.  

 

1) Hur stor betydelse har utbildningsbakgrund rent konkret för fysisk aktivitet i vardagliga 

situationer? 2) Hur kan de sociala faktorer som hämmar chansen för fysisk aktivitet motverkas 

eller minskas? 3) Vilka konkreta samhälleliga insatser kan genomföras för att få den stora 

andelen inaktiva i Sveriges befolkning fysiskt aktiva?    
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Anna Lundin och studerar på Högskolan i Gävle. Jag läser sista terminen på 

Hälsopedagogiska programmet och arbetar nu med min C-uppsats.   

 

Du tillfrågas härmed om Du är villig att delta i en forskningsstudie. Syftet med min uppsats är 

att undersöka fysiskt aktivitet med hjälp av en intervju. Det finns inga korrekta eller felaktiga 

svar, då jag endast är intresserad av dina åsikter och erfarenheter.  

 

Du är fri att avbryta Ditt deltagande i intervjun närhelst du vill. Alla uppgifter kommer att 

behandlas i enlighet med gällande sekretessbestämmelser och vid publicering av resultaten 

kommer inga enskilda individer att kunna identifieras. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har 

du rätt till att kostnadsfritt få ta del av den information om Dig som behandlas och få 

eventuella fel rättade. 

 

Jag är flexibel och kommer gärna till en plats som du väljer för intervjun för att underlätta ditt 

deltagande i studien. 

 

Vilken tid och plats skulle passa dig bäst?  

Hör gärna av dig om du har någon fråga!   

 

Tack på förhand!  

Mvh Anna Lundin 

 

Kontaktuppgifter  

Studerande: 

Anna Lundin: 070-435 87 61 annalundin_16@hotmail.com 

Handledare:  

Susanne Gustafsson susanne.gustafsson@hig.se  

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

 

Datum: ______________              Underskrift: ____________________________ 

 

Namnförtydligande: _________________________________________________  

mailto:annalundin_16@hotmail.com
mailto:susanne.gustafsson@hig.se


 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

1. Hälsa 

1. Berätta, vad är hälsa för dig? 

2. Kan du nämna tre saker som du tycker är centrala för att må bra? 

3. Kan du beskriva en episod när du mår bra? 

 

2. Fysisk aktivitet 

1. Fysisk aktivitet är ju så omtalat nu för tiden, hur ser du på det? Har du någon speciell 

drivkraft? 

2. Hur länge har du varit fysiskt aktiv? Vad fick dig att börja? 

3. Kan du berätta om en episod då du var fysiskt aktiv? (Hur kände du då, upplevde, 

tänkte?) 

4. Kan du komma på någon mer situation då du var fysiskt aktiv? 

5. Skulle du kunna berätta om hur du upplever att vara fysiskt aktiv?  

6. Kan du berätta om något som motiverar dig till fysisk aktivitet? 

7. Upplever du att du skulle vilja vara mer fysiskt aktiv? 

8. Har det hänt att du har tänkt tanken att utöva fysisk aktivitet mer regelbundet? 

 

Hinder 

1. Har det hänt att du stött på något som hindrat dig från att bli mer fysiskt 

aktiv? 

2. Kan du komma på någon mer händelse som du upplevt som ett hinder? 

3. Kan du komma på något sätt som du själv hindrar dig från att vara fysiskt 

aktiv? 

4. Mer specifikt, vad skulle kunna vara viktigare än fysisk aktivitet? 

 

Möjligheter 

1. Vad ser du för möjligheter i ett fysiskt aktivt liv? (Känslor och upplevelser?) 

2. Kan du komma på någon särskild insats som skulle underlätta för dig att 

vara mer fysiskt aktiv?  

3. Kan du komma på något mer som skulle underlätta din tillgång till fysisk 

aktivitet? 

4. Berätta, skulle du vilja ha hjälp, coaching, rådgivning för att behålla eller 

öka din fysiska aktivitet? På vilket sätt?  

 

4. Allmänna frågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Kan du berätta om vad du har för utbildningsbakgrund? 

3. Kan du berätta om vad du har för arbetsbakgrund? 

 

Är det något mer du vill tillägga?  

  



 

 
 

Bilaga 3 – beskrivning av urvalsgruppen  

 

 

Tabell 1. Urvalsgruppen. Detaljerade bakgrundsdata om urvalsgruppen i absoluta tal 

 

Utbildningsbakgrund Kön Tidigare arbetssituation Civilstånd 

 Kvinna Man Blue collar 

worker 

White 

collar 

worker 

Gift/ 

sambo 

Ensam/änka 

Universitets utbildning 1 2  3 2 1 

Gymnasieutbildning 1  1   1 

 

Utbildningsbakgrund Boende Geopolitisk plats Uppdrag i styrelse och 

kommitté 

 Villa Lägenhet Stad Landsbygd Förenings Partipolitiskt  

Universitetsutbildning 2 1 2 1  1 

Gymnasieutbildning  1 1    

 

 

 


