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Sammanfattning 
 

 

Tidigare forskning har funnit ett samband mellan en ökad aktivitetsnivå och en ökad 

upplevelse av tillfredsställelse hos äldre människor . Syftet med denna studie var att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar äldre människor att aktivera sig samt vad som 

hindrar dem från att göra det. För att få svar på detta har tio äldre personer som är 

pensionärer intervjuats. Respondenternas uppgifter om vad som påverkar dem att 

aktivera sig har spelats in, transkriberats och har sedan analyserats med induktiv 

tematisk metod. Analysen identifierade ett kärntema som var välmående. Studiens 

huvudresultat visade att det som påverkade respondenterna mest att aktivera sig var 

faktorer som påverkade deras mående till det bättre, att de mådde bättre av aktiviteten 

eller att de slapp fysiskt eller psykiskt obehag. Analysen har under kärntemat välmående 

identifierat fem huvudteman; mående faktorer, erfarenhetsfaktorer, moralfaktorer, 

medvetandefaktorer och empatifaktorer. Under dessa finns 12 subteman som alla 

påverkade respondenternas aktiviteter i olika grader. 
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What influences senior citizens to activate themselves? 

 

 

 

Abstract 

 

Previous research has indicated a relationship between an increased activity level and an 

increased satisfaction in elderly people. The purpose with this study was to find out 

what factors influence senior citizens to activate themselves and what factors that 

prevents them. Ten retired senior citizens were interviewed. The interviews were taped, 

transcribed and analyzed with an inductive thematic approach. The analysis identified a 

core theme of well-being. The main result of the study indicated that the factors that had 

the major impact of the activities of the  respondents were factors that improved their 

well-being, that they felt good when engaged in the activity or that they avoided 

physical or psychological discomfort. The analysis identified five main themes under 

the core theme to be; mood factors, earlier experience factors, moral factors, 

consciousness factors and empathy factors. Under these themes there are 12 subthemes 

that all affected the respondent´s activities to different extents. 
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FÖRORD 

 

Ett varmt tack till alla personer som medverkat i undersökningen! 

 

 

 

1. INTRODUKTION    

  

Andelen människor som är 65 år och äldre har ökat i de flesta länder i västvärlden 

(Vogel et al. 2009). År 2020 beräknas Sveriges befolkning bestå av 21 % äldre 

människor (SCB).  

         Den naturliga åldersprocessen hos människan medför en försämring av 

konditionen och nedbrytning av muskelmassa. Hos äldre människor står kondition och 

muskelstyrka för de viktigaste fysiska delarna när det gäller förmågan att klara sig själv, 

förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden (Vogel et al. 2009). Regelbunden 

fysisk aktivitet bidrar även till ett psykologiskt välbefinnande och att kognitiva 

funktioner förbättras (Vogel et al. 2009). Vogel et al. (2009) undersökte vilka 

hälsovinster som fysisk aktivitet hos äldre människor kan leda till och fann att måttlig 

regelbunden fysisk aktivitet bland annat leder till förhöjd livskvalitet, förlängd livsålder, 

förebyggande av hjärt-, kärlsjukdom, sänkt blodtryck, förhindrande av stroke och typ 2 

diabetes och förebygger vissa cancerformer.  

          Även aktiviteter i allmänhet, de som inte klassas som fysiska, har visat sig 

påverka äldre människors hälsa. Menec (2003) fann ett positivt samband mellan 

aktiviteter i allmänhet och lycka hos äldre (67-95 år) människor. En förbättrad 

funktionsförmåga och en minskad dödlighet var andra positiva effekter som hade 

samband med försökspersonernas aktivitetsnivå. Aktivitet definierades i den studien 

som sociala aktiviteter; t.ex. familjebesök, hobbyaktiviteter; t.ex. läsa och sy samt 

produktiva aktiviteter; t.ex. hushållsarbete och trädgårdsarbete. För att förstå vad som 

påverkar äldre människor att aktivera sig med både fysiska aktiviteter och andra 

aktiviteter behövs djupare kunskap om vad som motiverar dem och vad som hindrar 

dem från att vara aktiva.  

          Flera studier har funnit att smärta var det vanligaste hindret för äldre människor 

att delta i fysisk aktivitet samt att oro för att inaktivitet kan leda till försämrad hälsa som 

exempelvis hjärt- kärlsjukdom och benskörhet var det som motiverade äldre människor 
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mest till fysisk aktivitet (Newson & Kemps, 2007 och Jancey, Clarke, Howat, Maycock 

& Lee, 2009). I båda dessa studier ansåg respondenterna att fysisk aktivitet leder till en 

förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Kunskapen om vilka hälsovinster fysisk aktivitet 

kan leda till verkar vara god hos äldre människor. De förefaller viktigt att kunna anpassa 

aktiviteter efter fysisk förmåga och smärta samt att acceptera åldrandets fysiska och 

psykiska förändringar för att kunna fortsätta vara fysiskt aktiv.  

         Ryaff (1989) undersökte med intervjuer vilka egna beteenden medelålders 

människor och äldre människor själva definierade som positivt fungerande för att nå 

välmående. Frågorna hon ställde handlade om livsvärdering, livserfarenheter, begreppet 

välmående samt synen på åldrandeprocessen. De yngre ansåg att det för dem var 

viktigast att ha gott självförtroende, god självkännedom och att acceptera sig själv. De 

äldre betonade att acceptans av åldrandets förändringar var det viktigaste för att kunna 

fungera väl och må bra. Att acceptera sitt åldrande eller att inte acceptera sitt åldrande 

verkar påverka äldre människors aktivering och välmående.  

          Inte alla äldre anser att de behöver delta i fysiska aktiviteter. Crombie, Irvine, 

Williams, McGinnis, Alder och McMurdo (2004) intervjuade äldre (65 - 84 år) 

människor angående aktiviteter om hushållsarbete, trädgårdsarbete, kroppsliga symtom 

och fysisk aktivitet. De fann att många äldre inte deltar i fysiska aktiviteter. De flesta 

ansåg att de var tillräckligt fysiskt aktiva för att behålla sin hälsa. Bristande ekonomi var 

inget hinder för att delta i fysiska aktiviteter. Det var däremot brist på intresse för 

fysiska aktiviteter och en ovilja att delta i gruppaktiviteter, vilket skulle kunna bero på 

nedstämdhet eller på en långvarig brist på intresse för dessa typer av aktiviteter. 

Personliga erfarenheter och intressen spelar alltså en viktig roll och påverkar de äldres 

aktivering. Om erfarenheterna från t.ex. gruppaktiviteter är negativa väljer individen 

inte att delta i en sådan aktivitet. Rook (1984)  undersökte med strukturerade intervjuer 

hur sociala interaktioner påverkade äldre (60-89 år gamla) änkors mående. Resultatet 

visade att negativa sociala interaktioner som t.ex. ledde till att respondenterna blev arga, 

upprörda och kände sig utnyttjade eller besvikna på exempelvis utebliven lovad hjälp 

hade större inverkan på kvinnornas psykiska välmående och på deras val att delta eller 

inte än de positiva sociala interaktionerna. Effekten var den samma oavsett kvinnornas 

sociala kompetens eller deras olika bakgrund. Att undvika negativa konsekvenser i 

sociala interaktioner verkar således påverka äldre änkors aktivering i sociala 

sammanhang. När sociala aktiviteter för äldre designas är det viktigt att beakta den här 

aspekten och skapa olika sammansättningar av grupper. En av undersökningens 
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slutsatser var att äldre människor, liksom yngre människor kan ha mycket olika sociala 

behov och att utbudet bör tillgodose de olika behoven för att möjliggöra för så många 

som möjligt att delta. 

          Intressen förändras med tiden och kan påverka aktivitetsnivån hos äldre. 

Silverstein och Parker (2002) undersökte i två olika studier med tio års mellanrum hur 

324 personer mellan 77 år och 98 år upplevde att deras intresse växlade mellan olika 

typer av aktiviteter under tioårsperioden samt hur de bedömde sin livskvalitet. Man 

mätte hur ofta deltagarna utförde 15 olika aktiviteter som delades in i sex olika grupper 

beroende på aktivitetstyp. Mätningar utfördes även på kontakt med familj, funktionell 

hälsa och civilstånd. Inkluderade i studien var endast de som kunde svara självständigt, 

utan hjälp. Många deltagare i studien var aktiva efter 80 års ålder. Över en tredjedel av 

deltagarna ökade sitt deltagande i aktiviteter och de värderade förändringen positivt. 

Många behöll sin aktivitetsnivå när de bytte ut en aktivitet mot en annan. Att behålla 

eller utöka sin aktivitetsnivå visade sig vara viktigt för att undvika negativa psykiska 

effekter av t.ex. funktionsnedsättning, minskad kontakt med familj eller förlust av 

make/maka.  

          Lawton, DeVoe och Parmelee (1995) undersökte sambandet mellan positiva och 

negativa händelser och känslomässigt välbefinnande bland nedstämda och icke 

nedstämda äldre människor på ett äldre-/serviceboende. Resultatet visade att variationer 

i dagliga händelser som t.ex. familjebesök, hälsa, sociala händelser och egna aktiviteter 

påverkade individernas stämningsläge oavsett om de var nedstämda eller inte och 

oavsett boendeform. Samband fanns mellan kvaliteten på dagliga aktiviteter och 

känslomässigt välbefinnande. Hälsorelaterade händelser som t.ex. värk, sjukdom och 

läkarbesök var de mest frekventa och de flesta av dessa upplevdes som negativa och 

påverkade det psykiska välbefinnandet negativt. Familjehändelser som exempelvis 

besök, telefonkontakt och tankar på familj var det näst mest frekventa och de flesta av 

dessa var positiva och påverkade det psykiska välbefinnandet positivt. Att upprätthålla 

och prioritera goda relationer till sin familj bör således motiveras.                     

          Vallerand och O´Connor (1989) undersökte hur olika typer av motivation till 

vardagsbeteenden fungerar hos äldre eftersom de ansåg att detta var ett relativt okänt 

forskningsområde.  De använde ett ramverk som i forskning visat sig användbart för att 

mäta motivationen bakom vardagsbeteenden hos unga vuxna. Verktyget visade sig vara 

användbart även för att förstå vad som påverkar äldre människors vardagsbeteenden. De 

olika typerna av motivation; inre motivation, för egen tillfredsställelse direkt i 
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beteendet, självbestämd yttre motivation, där beteendet värderas högt av individen själv 

och uppfattas som självvalt, icke självbestämd yttre motivation som regleras av 

belöning och bestraffning och obefintlig motivation påverkar aktivering, anpassning och 

välmående hos äldre. Studien visade att det för äldre människor var viktigare än för 

yngre människor med självbestämd yttre motivation som handlar om att beteendet 

uppfattas som självvalt för att gå i en vald riktning för att nå en viss effekt, eller ett mål 

istället för att beteendet uppfattas som obligatoriskt eller påtvingat som den icke 

självbestämda motivationen kan göra. Resultatet kunde ha påverkats av de respondenter 

som bodde på äldreboenden där självbestämmandet skattades bland det viktigaste. 

          Stereotyper påverkar också människors beteenden. Wheeler och Petty (2001) 

undersökte hur stereotyper påverkar människors beteenden och fann att människor beter 

sig enligt stereotyper. Om stereotypen: gammal människa aktiverades hos en äldre 

människa började den personen t.ex. gå långsammare eller uppvisa sämre minne.  

 

Föreliggande studie  

De flesta tidigare studier av äldres aktivering har genomförts i U.S.A, Australien och 

Kanada men få studier finns för svenska förhållanden.  

    Syftet med studien är att undersöka vad som påverkar äldre människor att 

aktivera sig, samt vad som hindrar dem att aktivera sig. I denna studie definieras 

aktivitet som en persons genomförande av en uppgift eller handling som tillför fysisk, 

psykisk eller social stimulans (Socialstyrelsen, 2003) vilket stämmer väl med det breda 

aktivitetsbegrepp som använts i de refererade studierna. 

    Vilka faktorer upplever pensionärer påverkar deras aktivitetsnivå? 

    Vilka faktorer upplever pensionärer hindrar deras aktivitetsnivå? 

     

 

 

2. METOD 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 10 pensionärer; 5 kvinnor och 5 män i 

åldrarna 66 – 79 år.  
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Undersökningsgrupp 

Tio försökspersoner, äldre, pensionerade friska fem män och fem kvinnor, boende i en 

kommun i mellan Sverige, inbjöds till medverkan i studien. Kriterier för att passa in i 

urvalet var att vara 65 år eller äldre samt att vara pensionär utan pågående depression 

eller annan allvarlig sjukdom. Före pensioneringen hade två deltagare arbetat som 

ekonomer, två deltagare som lärare, två som socialarbetare, en som försäkringsmäklare, 

två som egen företagare och en som banktjänsteman. Åtta deltagare av tio hade gått i 

pension vid 65 års ålder, en man hade valt att gå i pension vid 67 års ålder och en 

kvinna pensionerades av sitt företag mot sin vilja när hon var 60 år. En kvinna var 

ensamstående, en kvinna var sambo, en kvinna var gift och två kvinnor var änkor. Två 

män var gifta, två män var änklingar och en man var ensamstående. Nio respondenter 

hade barn. Respondenterna bodde i egna villor, bostadsrättslägenheter eller i 

hyreslägenheter. Nio respondenter upplevde att de hade en god, till mycket god hälsa. 

En respondent upplevde sin hälsa som mindre god. 

 

Tillvägagångssätt 

En specifik intervjuguide utformades för denna studie anpassad efter undersökningens 

frågeställning. Bakgrundsfrågorna fungerade även som uppvärmningsfrågor och följdes 

av huvudfrågorna som var avsedda att besvara studiens frågeställningar. Deltagare som 

passade urvalet till studien, friska pensionärer tillfrågades av receptionisten om de ville 

delta i studien då de kom till sin vårdcentral. De första tio personerna som svarade att de 

ville delta i studien fick ett informationsbrev om studien och bokades in för en intervju 

på max en timme. Intervjun ägde rum i ett samtalsrum på vårdcentralen. Intervjuerna 

tog mellan 30-45 minuter och spelades in med en diktafon. Under intervjuns gång 

antecknades det som deltagarna sa. 

 

Analys 

Insamlade data analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys (Langemar 2008). I 

induktiv tematisk analys identifieras teman utifrån det insamlade materialet. De 

inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades sedan till text. 

Texten lästes tills god överblick erhölls. Därefter markerades text och nyckelord skrevs 

i marginalen som var relevanta för undersökningens frågeställningar. Nyckelorden 

sorterades sedan utifrån olika preliminära teman. Ett tema togs i taget och ur texten 



 

9 

 

hämtades allt som hörde till det temat. Texten gicks igenom lika många gånger som det 

fanns teman. Därefter fastställdes slutgiltig definition av och benämning på varje tema. 

Materialet sammanfattades sedan under varje tema med egna ord. Slutligen 

identifierades ett kärntema som sedan huvudteman och subteman kunde inordnas under.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna fick information om att de skulle komma att vara anonyma i studien. 

De gav sitt medgivande till medverkan i studien och upplystes om möjligheten att 

avbryta sin medverkan i undersökningen närhelst de så önskade. De fick information 

om vad materialet skulle användas till och att materialet skulle förstöras efter att 

resultatet av studien hade sammanställts. Respondenterna upplystes om att 

vårdpersonalen på vårdcentralen inte hade tillgång till något material från studien för att 

de inte skulle tro att det fanns ett beroendeförhållande mellan att få god vård och att 

delta i studien. De deltagare som bokades in för en intervju registrerades inte i några 

journaler utan på ett separat pappersschema med tider skapat endast för studien. 

Deltagarna blev informerade om att studien inte hade något med vårdcentralen att göra 

utan att vårdcentralen endast hjälpte till att rekrytera deltagare till studien. 

 

 

3. RESULTAT 

 

Välmående; att leva ett gott liv med så positiva känslor som möjligt har varit den 

gemensamma motiverande faktorn som påverkat pensionärerna att aktivera sig. Hindren 

till att aktivera sig har varit negativa känslor samt fysisk smärta, trötthet och övervikt. 

Alla respondenter upplevde ett starkt samband mellan att vara aktiv och att må bra. En 

tematisk analys visade att samtliga respondenters svar kunde inordnas under kärntemat 

välmående. Analysen har utrett vilka de underliggande faktorerna som påverkat 

respondenterna att aktivera sig för att uppnå välmående är och har identifierat fem 

huvudteman som sedan i sin tur har 12 subteman.  
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Samtliga teman redovisas i figur nedan, se figur 1. Därefter presenteras alla teman i text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Kärntemat Välmående byggs upp av fem huvudteman som i sin tur byggs upp 

av 12 subteman. 
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Kärntema: Välmående 

 

Huvudtema 1. Mående faktorer 

Alla respondenterna uppgav att de påverkades att aktivera sig då de kände lust till att 

göra något; ville ha positiva känslor; ha roligt, lugnt, känna välbehag, uppleva spänning. 

Respondent A sa: 

 

”Jag lever ett gott liv. Jag gör ju det jag känner för nu som pensionär, vad 

jag vill, när jag vill, i min takt.” 

 

Subtema: Känslor 

Över lag valde respondenterna aktiviteter som medförde att de mådde bra, upplevde 

positiva känslor eller aktiviteter som medförde att de slapp psykiskt obehag, negativa 

känslor. En respondent berättade om hur hon nu som pensionär startade sina dagar med 

en god långfrukost i sängen för att känna välbehag som lugn, lust och njutning. 

Respondenterna aktiverade sig med att umgås med vänner för att ha roligt. Fysisk 

träning aktiverade de flesta sig med för att det fick dem att känna sig glada, pigga, 

starka, kroppsligt välfungerande, ungdomliga, duktiga och sociala. Trädgårdsarbete 

aktiverade flera av respondenterna då de upplevde att det gav dem avkoppling. Flertalet 

av respondenterna valde ibland aktiviteter som att resa till nya platser eller gå någon 

kurs för att uppleva spänning, nyfikenhet, intresse, utveckling och utmaningar. De flesta 

betonade att det var viktigt att aktivera sig lagom mycket. Det var inte så att ju mer 

aktiviteter desto bättre mående. Respondent B sa dock: 

 

”För mig kan det aldrig bli för mycket aktiviteter. Jag blir pigg och glad av 

att aktivera mig.” 

 

Subtema: Fysik 

Fysiska sensationer som smärta och trötthet hindrade respondenterna att göra det de 

önskade där smärta var mest hindrande. Smärta rapporterar alla respondenter hindrar 

dem från att göra det de vill ibland och framför allt fysisk träning. Respondenterna 

valde ofta aktiviteter som innebar att de slapp fysiskt obehag som trötthet eller smärta. 

En respondent hindrades spela sina instrument på grund av värk i fingrar och händer. 

Respondent F sa:  
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”Jag längtar så efter att spela. Det är det bästa jag vet. Jag njöt alltid av 

det. Men det gör för ont. Det går inte längre. Jag har börjat skriva i stället, 

det går bra. Jag ska anmäla mig på en skrivarkurs. Jag blir väl äldst där.” 

 

 En annan respondent hindrads i sitt konstnärskap av smärta i rygg och axlar och 

darrningar i händerna. Även oro för att få ont hindrade ibland respondenterna från att 

träna eller utöva andra fysiskt krävande aktiviteter. Övervikt hindrade ett par 

respondenter att fysiskt utöva det de önskade. Respondent C uttryckte sig: 

 

”Jag är för tung för att springa och gå på jazzdans men jag promenerar och 

simmar istället.” 

 

De flesta utövade fysiskt krävande aktiviteter eller fysisk träning regelbundet, en del 

anpassad sådan, för att få mindre värk och för att behålla en god hälsa och en god fysik. 

Respondent A sa: 

 

”Jag tränar tre gånger i veckan på gymmet. Då mår jag bra. Jag får ont i 

ryggen om jag inte tränar. De dagar jag tränar går halva dagen till det men 

det gör ju inget, jag har ju den tiden nu.” 

 

Ett par respondenter ansåg sig inte behöva fysisk träning utan ansåg att de rörde på sig 

tillräckligt genom vardagliga sysslor som att exempelvis gå till affären eller genom att 

dammsuga. De hade heller inte tidigare i livet varit aktiva med fysisk träning. En av 

dem, respondent J, resonerade så här: 

 

”Sporter har aldrig legat för mig. Jag ser ingen anledning att börja träna 

nu. Jag rör på mig i vardagen, det räcker.” 

 

 

Huvudtema 2. Erfarenhetsfaktorer 

Alla respondenterna använde sina tidigare livserfarenheter, som de beskrev som breda 

och många, då de valde sina aktiviteter. 
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För respondenterna kunde de tidigare erfarenheterna både uppmuntra och hindra dem att 

aktivera sig. De aktiviteter, personer, platser eller situationer som var förknippade med 

positiva erfarenheter underlättade för respondenterna att aktivera sig medan de negativa 

erfarenheterna utgjorde hinder. Vissa respondenter arbetade lite eller ibland för att det 

gav dem extra pengar, en känsla av att vara behövd och att göra nytta, för att få 

omväxling, struktur och rutiner och för att få socialt utbyte. Respondent E sa: 

 

”Jag gick in och vikarierade på mitt gamla arbete och jag blev så 

uppskattad där. Jag hade fortfarande något att ge. Det kändes jätte bra!” 

 

Respondent C förklarade: 

 

”Jag jobbar ibland på mitt gamla jobb för de sociala kontakterna. Jag var 

orolig innan pensionen att det skulle bli fattigare socialt, och det blev det 

ju.” 

 

Subtema: Kunskap 

Alla respondenterna upplevde sig ha mycket god teoretisk kunskap och även praktisk 

kunskap om vilka faktorer som påverkar måendet för äldre människor. De flesta var 

mycket medvetna om fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet. De uppgav att de fick 

mindre ont i ryggen, axlar och nacke samt blev mindre bensköra om de tränade 

regelbundet. Respondent D sa: 

 

”Jo det vet man ju, hur viktigt det är med fysisk aktivitet för hjärtat, blodet, 

skelettet och psyket, det påpekar min doktor jämt.”  

 

De flesta poängterade att de visste vikten av att aktivera sig lagom mycket för att må bra 

och att motsatsen, d.v.s. att vara passiv resulterade i att må dåligt. Respondent J sa: 

 

”Det får ju inte bli för mycket aktiviteter, då mår man sämre, blir stressad 

och slutkörd. Lagom med aktiviteter mår jag bäst av. Man vill ju inte bli 

sittande och bara vänta på att dö. Om jag mår dåligt, då aktiverar jag mig 

med något och då mår jag bättre.”  
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Subtema: Självförtroende 

Respondenternas självförtroende påverkade dem att välja aktiviteter och de valde helst 

de aktiviteter som de hade tilltro till att vara framgångsrika i. Aktiviteter som 

respondenterna inte hade tilltro till att klara av valdes mer sällan eller aldrig. 

Respondent B beskriver det så här: 

 

”Att fiska är ju mycket jobb, tungt för ryggen och så, men att lägga nät och 

rensa fisk, det är jag verkligen bäst på, så det gör jag.” 

 

 

Huvudtema 3. Moralfaktorer  

Respondenterna uppgav att moralfaktorer påverkade dem att välja vad de aktiverar sig 

med men att den påverkan var mindre nu efter pensioneringen än före. De uppfattade att 

de nu när de var äldre kunde bortse från vissa moralfaktorer i större utsträckning.  

Respondenterna talade alla om att vad som var rätt och fel handlande som de uppfostrats 

till och även utvecklat under livets gång påverkade deras var av aktiviteter. Vissa av 

respondenterna ansåg att det fanns vissa beteenden de skulle vilja ägna sig åt som inte 

moraliskt passade en äldre människa. Det handlade bl. a. om att dejta och att gå på dans.  

 

Respondent J sa: 

 

”Jag är helt enkelt för gammal för det. Det skulle vara löjligt. Vad skulle 

mina barn säga? Vad skulle min döda fru tycka? Nej, den tiden är förbi.” 

 

Vissa respondenter uppgav att aktiviteter som handlade om att sköta sin hygien, 

städning, sitt hem och sin trädgård samt att ställa upp för partner, barn, barnbarn, annan 

släkt och vänner eller människor i nöd var mest påverkade av deras moral. Ett par 

respondenter upplevde sig hindrade att välja aktiviteter de ville göra på grund av sin 

partners hälsa. De tog hand om sina partners och upplevde att de inte hade något annat 

val. Respondent H sade: 
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”Jag vill ju resa och träffa människor, gå på fester, dansa och ha kul. Min 

sambo, han är ju så gammal. Han orkar inte. Han vill inte. Jag måste ta 

hand om honom och anpassa mig efter honom. Det är väl rätt. Vem skulle 

annars göra det?” 

 

Två andra respondenter upplevde att deras val av aktiviteter försämrades på grund av att 

deras partner var så olik dem själva och att för att moralen sade att det var rätt att 

anpassa sina aktiviteter efter partnerns önskemål. Detta beteende handlade även om att 

slippa konflikt, obehag, vilket hamnar under erfarenhetsfaktorer . Respondent G 

uttryckte sig så här: 

 

”Man får ju ställa upp på hennes grejer, det ingår bara. Jag vill att hon ska 

må bra. Men jag skulle välja annorlunda om det bara var upp till mig. Det 

blir för mycket aktiviteter för mig, så har det alltid varit. Om jag t.ex. läser 

kommer hon och aktiverar mig med något hon tycker att jag ska göra och 

då gör jag ofta det.”   

 

Subtema: Skuld 

Hälften av respondenterna uppgav att skuld påverkade deras val av aktiviteter. En 

respondent uppgav att hon kände skuld då hon kunde unna sig saker hennes döde make 

inte fick vilket ibland ledde till att hon avstod från att göra vissa aktiviteter. Två 

respondenter kände skuld till personer som ställt upp då deras partner dött och 

påverkade dem att träffa dem oftare än de själva önskade på grund av detta. En av dem, 

respondent E sa: 

 

”Min syster, hon hjälpte mig mycket då min man dog, men nu kväver hon 

mig. Hon ringer jämnt och vill att jag ska komma dit och ofta åker jag till 

henne fast jag hellre skulle vilja göra något annat. Men jag känner mig 

skyldig att gå henne tillmötes eftersom hon var så snäll mot mig förut.”  
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Subtema: Skam 

Flera respondenter kände skam om de fick oväntat besök och inte hade städat eller hade 

tvättat sig och hade rena kläder på sig vilket medförde att de regelbundet skötte sin 

hygien och sin städning. Respondent H sa: 

 

”En del tid går till att städa. Det skulle vara oerhört pinsamt att släppa in 

någon om mitt hem var smutsigt eller stökigt. Sådant ser jag alltid till att 

sköta.”  

 

 

Subtema: Avund 

Två respondenter uppgav att deras avund hindrade dem att ingå i vissa sociala 

sammanhang samt undvika vissa aktiviteter. De avundades vissa människor som de 

ansåg hade fått mer utdelning i livet och som fick respondenterna att känna sig sämre 

och orättvist behandlade. Detta ledde till att respondenterna tackade nej till eller inte 

deltog i aktiviteter där personerna de avundades ingick. Respondent B sa: 

 

”Det är så jobbigt att träffa dem där gamla kollegorna. Dom har hus här 

och där, reser flera gånger per år, har sina stora gäng som de umgås i. De 

verkar ha det så lätt och roligt jämnt. Jag känner mig utanför och ledsen då. 

Så jag träffar inte dem. Det är egentligen synd för de hittar på roliga saker 

och jag kommer inte ut så ofta som jag skulle önska.” 

 

 

 

Huvudtema 4. Medvetandefaktorer 

 

Subtema: Fokus 

Respondenterna upplevde att deras medvetna fokus, deras koncentration efter pensionen 

var bl. a. att göra saker de längtat efter men inte haft så mycket tid till att göra medan de 

fortfarande arbetade. Fokus låg på att kunna göra saker i sin egen takt, med mindre eller 

ingen stress, att låta aktiviteter ta den tid de tog vilket ledde till att de oftare gjorde en 

sak i taget och därför utförde färre aktiviteter per dag än när de var yngre och 

fortfarande förvärvsarbetade. Respondent A sa: 
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”Jag ville gärna lära mig spela golf före pensionen men jag hade inte tid 

då. Nu när jag kan låta golfen få ta hela dagar har jag börjat med det.” 

 

Subtema: Flow 

De flesta av respondenterna kunde beskriva hur den utökade fria tiden gav utrymme för 

mer flow där de kunde gå totalt upp i det de gjorde och hur de njöt av det. Detta 

medförde att de ägnade sig längre och oftare åt dessa aktiviteter som t.ex. målning, 

korsord, sudoku, sömnad och trädgårdsskötsel. Respondent B uttryckte sig: 

 

”Ja du vet att måla en tavla gör man bäst när man kommer in i den känslan 

och då vill man ju gärna måla så länge känslan sitter i. Det kan jag nu. Det 

gick ju inte förr när jag jobbade. Då var det ju ofta ingen idé att börja måla 

för man visste att man strax måste sluta för man skulle orka gå upp och 

jobba.” 

 

 

Subtema: Acceptans 

De respondenter som accepterade sitt åldrande och anpassade sina aktiviteter, d.v.s. 

bytte ut vissa aktiviteter mot andra efter sin åldrande kropp var mer nöjda med sina 

aktiviteter och sin aktivitetsnivå än de som inte gjorde det. Acceptansen påverkade dem 

att lättare aktivera sig medan de som inte accepterade att de inte kunde göra vissa saker 

kunde ägna sig åt att älta vilket påverkade deras aktivitetsnivå negativt och så även 

deras mående. 

En respondent, G som accepterade åldrandets förändringar uttryckte sig: 

 

”Det är ju som det är nu med kroppen. Inget förändras ju om jag bråkar med den. 

Jag gör det jag kan göra och är nöjd för det.” 

 

En respondent, H som hade svårare att acceptera sitt åldrande sa: 

 

”Andra gör så mycket och har så kul. Jag vill kunna göra det jag älskade att göra 

förr. Då skulle jag göra det och då skulle jag må bra.”  
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Huvudtema 5. Empatifaktorer 

 

Subtema: Vilja att hjälpa 

Respondenternas vilja att hjälpa andra påverkar dem att välja vad de aktiverar sig med. 

De beskriver att de känner en genuin drivkraft att vilja hjälpa andra men att det även 

finns inslag av moral och belöning i form av att känna sig snäll och få uppskattning i 

deras hjälpvilja. Respondent B beskrev hur viljan att hjälpa påverkade henne att aktivera 

sig: 

 

”Jag vill ju hjälpa mina barn. Det känns viktigt och bra för mig. Dom blir ju 

tacksamma. De har det ju inte så lätt med allting.” 

 

För de som vårdade sina partners fanns viljan att hjälpa dem men moralen upplevdes i 

dessa fall som en något starkare drivkraft. 

 

Subtema: Medlidande 

Respondenterna uppgav att de ibland kunde identifiera sig med och känna medlidande 

med den som behövde deras hjälp och att detta påverkade deras val av aktivitet. Alla 

respondenterna kunde t.ex. välja att hjälpa ett barn då de själva mindes hur stressigt 

livet kunde vara när de själva förvärvsarbetade och samtidigt skulle sköta hem och 

familj. Respondent  H som vårdade sin partner sa: 

 

”Jag tycker synd om honom. Det kunde lika bra vara jag som behövde 

hjälp. Ja, jag skulle ju då önska att han tog hand om mig.” 

 

 

 

4. DISKUSSION 

 

Studiens huvudresultat 

Syftet med studien var att ta reda på vad äldre människor uppfattar påverkar dem att 

aktivera sig och vad de uppfattar hindrar dem att aktivera sig. De valde aktiviteter som 

ledde till välmående; att de kände sköna känslor som glädje, tillfredsställelse, 

nyfikenhet, intresse, uppskattning, lugn, kände sig behövda, snälla, duktiga, kände sig 
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starka eller så valde de aktiviteter som ledde till att de slapp fysiskt eller psykiskt 

obehag som t.ex. smärta, konflikter och olust. Hinder för att aktivera sig var negativa 

känslor, smärta, trötthet samt övervikt. 

 

 

Resultatdiskussion 

Denna studies resultat skilde sig från Vallerands (1989) tidigare studie vad gäller vilken 

typ av motivation som påverkar äldre mest att aktivera sig. I denna studie verkade det 

vara den inre motivationen, det som ger egen tillfredsställelse direkt i beteendet som 

påverkade aktiveringen mest medan det i den tidigare forskningen var den yttre 

självvalda motivationen som var den starkaste. I denna studie var det dock inga 

deltagare som bodde på något äldreboende vilket vissa av deltagarna gjorde i Vallerands 

(1989) studie. Detta kan ha påverkat skillnaden då det i den studien framkom att det var 

viktigare med yttre självvald motivation för äldre människor som bor på äldreboende än 

för äldre människor som inte gör det. Deltagarna i den här studien aktiverades av 

faktorer som gav dem positiva känslor som glädje, lust, nyfikenhet, trygghet, lugn och 

spänning. Deltagarna hindrades att aktivera sig om aktiviteten ledde till negativa känslor 

som avund, irritation, ilska, nedstämdhet och oro. Att vissa aktiviteter uteslöts av en del 

äldre för att undvika negativa känslor genom negativa sociala interaktioner stämde med 

Rooks (1984) forskning.  

          Studiens resultat stämde överens med tidigare forskning (Newson & Kemps, 2007 

och Jancey, Clarke, Howat, Maycock & Lee, 2009) vad gällde att smärta utgjorde det 

största hindret till fysisk aktivitet hos äldre människor. Att slippa smärta var något som 

motiverade till fysisk aktivitet vilket även det framkommit i deras tidigare studier. Att 

de äldre hade god kunskap om att fysisk aktivitet var bra både för den fysiska och 

psykiska hälsan överensstämmer också med tidigare studier liksom att aktivitetsnivån 

över lag påverkar de äldres välmående. Ett par av deltagarna ansåg sig inte behöva träna 

fysiskt utan var av uppfattningen att de fick tillräcklig fysisk aktivitet genom utförandet 

av sina vardagssysslor, vilket även framkommit i tidigare studie (Crombie, Irvine, 

Williams, McGinnis, Alder & McMurdo ,2004). Alla uppgav att de mådde bra av att 

aktivera sig och att de aktiverade sig för att må bättre när de mådde dåligt. I den här 

studien förtydligade de flesta att det var viktigt att aktivera sig lagom mycket för att må 

så bra som möjligt. Att aktivera sig för mycket ledde till stress och påverkade måendet 

till det sämre för alla utom för en deltagare som upplevde att det aldrig kunde bli för 
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mycket aktiviteter. Respondenterna motiverades att aktivera sig om de hade tilltro att 

vara framgångsrik i aktiviteten. Att stereotyper kan påverka äldre människors aktivitet 

framkom i denna studie liksom i Wheeler och Pettys (2001) studie. En respondent 

uttryckte stereotypen att äldre personer inte dejtar. Moralfaktorer påverkade 

respondenternas aktivering. Skuld till en syster som hjälpt till vid makens dödsfall ledde 

till att en respondent träffade sin syster oftare än hon egentligen ville. För att slippa 

skämmas för att uppvisa ett stökigt och smutsigt hem aktiverade sig vissa respondenter 

sig med att städa. Att acceptera sitt åldrande och att anpassa sig efter det påverkade de 

äldres aktiviteter och det framkom både i denna studie och i Ryaffs (1989) tidigare 

studie.   

          I denna studie framkom att medvetandefaktorer som fokus, flow och acceptans 

som till stor del uttrycker inre motivation påverkade de äldres aktivering. De äldre 

uppgav att de som pensionärer nu hade fokus på en sak i taget då de hade mer tid. Det 

ledde till att de aktiverade sig med sådant som de tidigare tänkt tog för lång tid som t.ex. 

golf.  De kunde låta sig gå upp i sina aktiviteter som t.ex. målning och sömnad vilket 

ledde till flow.  Dessa faktorer kan ha fått för liten uppmärksamhet av samhället tidigare 

vad gäller påverkan av de äldres aktiviteter. Det förefaller som att uppmärksamheten 

tidigare legat mer på att informera de äldre vad de bör göra för att bli friskare och leva 

längre, att t.ex. träna fysiskt för att få lägre blodtryck. Denna information verkar ha nått 

den äldre generationen. Detta handlar mer om yttre motivation, d.v.s. att den äldre 

skulle motionera för att doktorn sa att denne skulle det. Empatifaktorer som att vilja 

hjälpa andra människor, framför allt närstående som barn, barnbarn och partners samt 

medlidande för dessa påverkade deltagarna i studien att aktivera sig. 

          Föreliggande resultat skulle kunna vara ett stöd i hur samhället bör strukturera 

resurser som utbildning, aktiviteter, stöd, vård och omsorg för att aktivera äldre 

människor. Det är viktigt att undersöka motivationsfaktorer och hindrande faktorer för 

varje individ för att öka motivationsfaktorerna och minska hindren för aktiviteter. 

Vidare forskning skulle kunna undersöka om det föreligger några könsskillnader, d.v.s. 

vad som påverkar äldre män att aktivera sig jämfört med vad som påverkar äldre 

kvinnor. 
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Metoddiskussion 

I urvalsprocessen valdes att söka pensionärer via deras vårdcentral för att få ett brett 

urval. De flesta äldre människor besöker sin vårdcentral då och då för t.ex. 

vaccinationer och blodtryckskontroller. Det visade sig att de flesta tillfrågade tackade ja 

till deltagande direkt vilket var tidseffektivt. Deltagarna var rekryterade på en 

förmiddag. Att de tio första som tackade ja till deltagande i studien var fem män och 

fem kvinnor i olika åldrar med olika civilstånd var en tillgång för urvalets bredd.                                                      

Möjligheten att deltagarna skulle kunnat tro att deras vård på vårdcentralen skulle 

påverkas av deltagande i studien identifierades och därför fick deltagarna information 

om att vårdcentralen endast var ett sätt att nå ett så brett urval som möjligt. Att använda 

vårdcentralen för att rekrytera deltagare till studien var inte en ultimat modell men var 

praktiskt bra. Om en pensionärsorganisation istället kontaktats skulle det kunna vara så 

att de personerna var bättre än genomsnittet på att aktivera sig då de aktivt valt att gå 

med i organisationen. Att intervjuerna utfördes på vårdcentralen valdes för att miljön då 

blev lika för alla deltagarna samt för att ha kontroll på buller och andra yttre faktorer. 

Vårdcentralen vid vilken studien utfördes är en av två närliggande vårdcentraler, 

belägna centralt i en stad i mellan Sverige för att få ett brett urval.  

          Intervjuguiden som skapades för studien upplevdes adekvat och fungerade 

mycket väl för att besvara studiens frågeställningar. Det visade sig värdefullt att ställa 

frågan vad som hindrar respektive underlättar för respondenten att göra något denne 

drömmer om att göra men inte gör efter att först ha frågat vilka hinder och vinster 

deltagaren upplevde påverkade dennes val av aktiviteter. Flera av respondenterna kom 

då igång ordentligt och berättade mer och djupare om sina känslor och tankar.   
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6. BILAGOR     

     

 

 Information till deltagare i studien:   Bilaga 1 

 

Påverkan av pensionärers aktivitet.  

Vad påverkar äldre människor att aktivera sig? 

 

Hej! 

 

Jag heter Susanne Schöning och läser Psykologi C vid högskolan i Gävle. 

 

För att få en ökad kunskap om vad som påverkar pensionärer att aktivera sig gör jag nu 

en undersökning angående detta. 

 

Jag är mycket tacksam om Du vill delta i studien genom att i en intervju här på din 

vårdcentral svara på några frågor angående vad som påverkar dig att aktivera dig. 

Intervjun tar mellan 30 och 45 min. 

Undersökningen kommer att resultera i en C-uppsats. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande närhelst du önskar. 

Du kommer att vara anonym. 

När uppsatsen är färdigställd förstörs intervjumaterialet. 

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Susanne Schöning 

 

Mob: 073-553 8893 

E-post: susanne.schoning@hotmail.com 
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Intervjuguide    Bilaga 2 

(Vad påverkar äldre människor att aktivera sig?) 

 

Inledning av intervjun: presentation och etiska aspekter 

  

Bakgrundsfrågor: 

- Ålder? 

- Civilstånd? 

- Sysselsättning före pension?  

o Arbete? 

o Hobby/intressen? 

- Hälsa? 

- Hur såg dina förväntningar ut inför din pensionering? 

o Vilka eventuella möjligheter såg du då? 

o Vilka eventuella farhågor såg du då? 

Huvudfrågor: 

- Berätta lite kort om hur din sysselsättning ser ut nu när du är pensionär. 

o Arbete? 

o Hobby/intressen? 

o Frekvens? 

o Nöjdhetsfaktor med befintlig aktivitetsnivå? 

- Finns det något du vill förändra vad gäller din sysselsättning/aktivitetsnivå? 

o Vad? 

o Hur? 

- Vad påverkar dig att välja vad du gör? 

o Eventuella hinder? 

o Eventuella vinster? 

- Finns det något du drömmer om att göra men inte gör? 

o Vad hindrar dig? 

o Vad skulle underlätta för dig att göra det? 

- Vilka samband ser du mellan din aktivitetsnivå och ditt mående? 

o Må bra/vara glad? 

o Må dåligt/vara ledsen?



 

1 

 

 


