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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människan lever allt längre och pensioneringen innebär en stor livsförändring. 
Goda levnadsvanor bidrar till god hälsa och det är önskvärt för pensionärer att bibehålla en 
god livskvalitet under resterande år. Levnadsvanor kan sägas vara beteenden, och i denna 
studie undersöks pensionärernas uppfattningar om sina levnadsvanor genom ett 
beteendemedicinskt perspektiv. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka nyblivna pensionärers uppfattningar om sina 
levnadsvanor och om och i så fall hur, deras levnadsvanor har förändrats efter de gått i 
pension. 
 
Metod: Det är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med en induktiv ansats. 
Tio pensionärer mellan 60-70 år rekryterades till studien och datainsamlingen skedde genom 
intervjuer. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Det blev fem kategorier och nio underkategorier. Deltagarnas uppfattningar var 
att levnadsvanorna inte hade förändrats så mycket efter pensioneringen. Den fysiska 
aktiviteten uppfattades ha ökat lite, mer tid och engagemang lades åt kosten. Deltagarna 
uppfattade inte att alkoholvanorna förändrats i någon större utsträckning. 
 
Slutsats: Social omgivning uppfattas vara den bidragande faktorn till förändring av den 
fysiska aktiviteten vilken även var det som förändrats mest inom levnadsvanorna. Det som 
påverkats var valet av aktivitet, att den blev av, och att det fanns mer tid att ägna sig åt den. 
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ABSTRACT 

Abstract: Man lives longer today, and retirement means a big change in life. Good living 
habits contribute to good health and it is desirable for pensioners to maintain a good quality 
of life in the remaining years. Lifestyles can be said to be behaviors, and this study 
investigates pensioners' perceptions about their living habits through a behavioral medicine 
perspective. 
  
Aim: The purpose of the study was to investigate the perceptions of new pensioners about 
their living habits and, if so, how they have changed after retirement. 
  
Method: This is a qualitative study with semi-structured interviews with an inductive 
approach. Ten pensioners between 60-70 years were recruited and data was collected 
through interviews. The interviews were analyzed by qualitative content analysis. 
  
Results: There are five categories and nine subcategories. The participants' perceptions were 
that their living habits had not changed much after retirement. Physical activity was 
perceived slightly increased, time and commitment were added to the diet. The participants 
did not perceive that their alcohol habits significantly had changed. 
  
Conclusion: Social environment is perceived to be the contributing factor to changes in 
physical activity, the most changed lifestyle. The choice of activity, its occurrence, and time 
devoted to it was affected. 
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1 BAKGRUND  

Att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande har fått större betydelse inom 
fysioterapi eftersom det idag finns mer kunskap om livsstilsrelaterad ohälsa och hur den går 
att förebygga. Vid ett preventivt, sjukdomsförebyggande arbete bör insatser ske hos grupper 
eller enskilda individer, där inget egentligt hälsoproblem föreligger. Detta kan medföra en 
minskad ökning av begynnande försämrad hälsa och även i sekundärpreventivt syfte 
(Broberg & Lenné, 2017). Den yngre äldre avser den som nått pensionsåldern och är mellan 
65-75 år (Cedersund, & Ågren, 2017). Det är en heterogen grupp men gemensamt är att de 
beräknas leva cirka 16-20 år efter pensioneringen (SCB, 2016a), och därför kan deras 
levnadsvanor ha stor betydelse hur deras resterande liv kommer att se ut. Inom begreppet 
levnadsvanor ingår här alkohol, tobak, kost och fysisk aktivitet. Alla dessa delar påverkar ens 
hälsa, livskvalitet och livslängd i olika utsträckning (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 
Fysioterapeuter arbetar framförallt med delen fysisk aktivitet inom levnadsvanor men kan 
och bör se till alla delar för att få en samlad bild av personen framför sig eftersom att 
samtliga kan påverka hens beteende (Boberg & Lenné, 2017). 

1.1 Hälsa och livskvalitet 
WHO definierar hälsa som “fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller skada”. Den subjektiva upplevelsen av hälsa en person har, är inte 
nödvändigtvis synonymt med den objektiva bedömningen en läkare kan göra. Närvaro av 
sjukdom behöver inte betyda närvaro av besvär (WHO, 1948). Livskvalitet är ett annat 
mångfacetterat begrepp, för någon är det fysisk hälsa medan det för någon annan kan vara 
materiell status, och för den tredje handlar det om valfrihet. Även ens fysiska aktivitet, åldern 
och delaktighet i aktiviteter kan ingå. Ju fler viktiga beståndsdelar personen upplever att livet 
innehåller, desto bättre upplevd livskvalitet för personen (Svensson & Hallberg, 2011; Sowa, 
Tobiasz-Adamczyk, Topór-Mądry, Poscia, Ignazio la Milia, 2016). En del människor ser det 
som en förlust av status när de tappar sin yrkesidentitet och behöver hitta sitt nya jag i 
samband med pensioneringen (Heaven, Brown, White, Errington, Mathers & Mofatti, 2013). 
För äldre vuxna finns en direkt koppling mellan en fysiskt aktiv livsstil och att ha en bättre 
livskvalitet, detta på grund av ett ökat oberoende och en minskad fallrädsla på grund av 
bättre balans (Svantesson, Jones, Wolbert & Alricsson, 2015). År 2016 uppgav 61% av de 
äldre (65–84 år) en god självskattad hälsa, och den kan ses öka. 

1.2 Levnadsvanor och äldre 

Socialstyrelsen samlar årligen sedan 2013 in information från regioner och landsting om hur 
arbetet fortskrider med att främja hälsosamma levnadsvanor, detta hjälper till att säkerställa 
en likartad utveckling av stöd i olika delar av landet. Sammantaget bidrar ohälsosamma 
levnadsvanor mest till den samlade mängden sjukdomar i Sverige och därför ger 
Socialstyrelsen ut riktlinjer om levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017b). Till exempel kan fysisk 
inaktivitet, alkoholmissbruk och dålig kost leda till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 
rökning leda till cancer eller KOL (Medibas, 2017; Livsmedelsverket, 2017b; Socialstyrelsen, 
2012; WHO, 2017). 



 

 

 
Pensioneringsåldern i Sverige är idag 65 år, och 2012 var snittåldern då folk börjar tar ut 
ålderspension 64 år. År 2015 var medellivslängden för kvinnor 84 år respektive för män 80 
år, vilket ger ett långt pensionärsliv (SCB, 2016b). En femtedel av Sveriges befolkning är 
mellan 64-79 år och det beror bland annat på att det föddes många barn på 1940-talet. 
Gruppen förväntas stiga med 300000 under de kommande 10 åren (SCB, 2016a).  
 
Rekommendationerna för levnadsvanor ser likadana ut för äldre som för andra vuxna. 
Rådgivningen som utförs av vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter med 
flera) inom alla levnadsvanor skulle behöva byggas ut för att kunna ge stöd åt alla personer 
som behöver det då tillgången till det varierar stort regionalt (Socialstyrelsen, 2017a). Sedan 
2013 har primärvården i snitt endast gett cirka 4% av patienterna stöd gällande fysisk 
aktivitet där många åtgärder har skett genom rådgivande samtal vilket har prioritet 1 vilket är 
den högsta nivån, och ungefär 3% har fått rådgivning angående bra matvanor. Mindre än 1% 
under 2015-2016 fått råd gällande riskbruk av alkohol trots att drygt en av tio kvinnor och 
knappt två av tio män befinner sig i riskzonen (Socialstyrelsen, 2017a). 
 
Sedan kartläggningen börjat har primärvårdens stöd kunnat öka från år till år vilket ses 
positivt eftersom det finns effektiva metoder att använda. Störst utveckling av stöd har skett 
inom områdena goda matvanor och fysisk aktivitet. Mellan 2015 och 2016 har däremot 
utvecklingen av stödet stått still för områdena rökning och alkohol med anledning av att det 
stödet inte är lika omfattande som fysisk aktivitet och kost. Gruppen dagligrökare har 
förvisso minskat från 11% till 9% mellan 2013-2016 men dokumenterade åtgärder i journaler 
förekommer sparsamt. Kanske ges enklare råd vilka sedan inte journalförs eller rapporteras 
in till Socialstyrelsen trots att rekommendationen är att erbjuda kvalificerade rådgivande 
samtal (Socialstyrelsen, 2017a). Bland de svenska studier som går att finna har 
undersökningen refererat till sjukvårdspersonals, läkares och sjuksköterskors arbete med 
levnadsvanor (Kardakis, 2017; Thomas, Krevers & Bendtsen, 2015; Jonsdottir, Börjesson & 
Ahlborg, 2011), någon statistik har inte gått att finna i vilken utsträckning just fysioterapeuter 
arbetar med detta. 

1.2.1 Alkohol, kost och tobak 
Idealet vore att alla höll sig till måttligt eller inget intag av alkohol, hade goda kostvanor och 
inte rökte, men så ser det tyvärr inte ut i Sverige idag. Alkoholbruk utgör inte nödvändigtvis 
en hälsorisk, det är först när det går över till ett riskbruk eller missbruk problem uppstår 
(Socialstyrelsen, 2017a). Konsumtion per vecka vilken överstiger 9 glas för kvinnor och 14 
glas för män anses vara ett riskbruk (Ramstedt, Lindell, & Raninen, 2013). Statens 
folkhälsoinstitut (2012) skriver att alkoholkonsumtionen har ökat något för åldersgruppen 
65+ delvis på grund av en mer liberal syn på alkohol, dels en större köpkraft. Detta kan 
medföra ökade sjukvårdskostnader och ett ökat riskbeteende då äldre har en ökad känslighet 
för alkoholens skadeverkningar. Att inta mycket alkohol bidrar till en ökad risk för 
leverskador, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer i mun och magtarmkanal 
(Folkhälsomyndigheten, 2016b). Enligt centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, C.A.N. (Raninen, 2015) är vin den alkoholhaltiga dryck vilken 
konsumeras mest i Sverige, därefter kommer starköl. För personer i åldern 65-84 år utgjorde 
två tredjedelar av alkoholkonsumtionen vin och dryckesfrekvensen var 6 dagar per månad 
under 2014. Kvinnor dricker generellt mer vin men mindre mängd alkohol än vad män gör. 



 

 

Kostvanor hos äldre är ofta bra men nyblivna pensionärer kan ibland hänfalla åt mer 
ohälsosam mat och mer stillasittande vilket kan leda till ökad vikt och därmed riskera ohälsa 
(Statens folkhälsoinstitut, 2005). Genom att äta en ensidig och felaktig kost såsom mycket 
rött kött och läsk samt för lite frukt och grönt ökar risken för övervikt och diabetes typ II, och 
höga blodfetter kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Medibas, 2017; Livsmedelsverket, 
2017b). En näringsriktig kost är viktig för en bibehållen hälsa vid ökad ålder. Att genomföra 
en intervention och lägga om kostvanor vid en större livshändelse vilket pensioneringen 
innebär, kan öka genomslaget för den även långsiktigt (Wahlqvist, 2000). Personer med 
ohälsosamma kostvanor ska erbjudas kvalificerade rådgivande samtal inom hälso- och 
sjukvården då det har visat sig ge bättre resultat än rådgivande samtal (Socialstyrelsen 
2017a). Det är viktigt med en varierad och regelbunden kost för att få en bra balans mellan 
energi och näring. Rekommendation är att kosten ska innehålla mycket frukt och grönt, fisk 
och fiberrik kost och minskade intag av bland annat transfetter, tillsatt socker och mat med 
lite näring vilken har högt energivärde (Livsmedelsverket, 2017a). Med goda kostvanor får 
befolkningen med sig vinster i form av att benskörhet kan minska, risker för olika sjukdomar 
minskar, det ökar den allmänna hälsan och möjligheten till att få ett längre och friskare liv. 
Något som kan påverka bra kostvanor är ekonomin och hur lättillgänglig den hälsosamma 
kosten är. En del äldre upplever att det är ekonomin som sätter stopp för att kunna köpa 
hälsosamma livsmedel och om det är långt till affärer med hälsosamma livsmedel kan även 
det bli ett hinder (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
 
Tobak kan däremot inte sägas vara bra för någon, att bruka tobak innebär alltid hälsorisker, 
några exempel på hälsorisker är hjärt-och kärlsjukdomar, KOL och olika sorters cancer 
(Socialstyrelsen, 2012). Med en tidigare debut av rökning, runt tonåren, ökar risken att dö i 
en ålder mellan 55-74 år (Socialstyrelsen, 2014). Det är aldrig försent att sluta röka, det ger 
hälsovinster hos alla oberoende av i vilken ålder det sker (Rizzuto & Fratiglioni, 2014). På 
senare år har antalet dagligrökare minskat och inom primärvården är det kvalificerade 
rådgivande samtal som rekommenderas (Socialstyrelsen, 2017a). 

1.2.2 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan definieras av kroppsrörelse där en ökad energiförbrukning sker som 
resultat av att skelettmuskler kontraherar. Fysisk aktivitet, eller snarare bristen av den, är 
den näst högsta riskfaktorn i Europa för dödsfall (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
Fysisk aktivitet hos äldre bidrar till ökad funktionsförmåga fysiskt och mentalt, och 
bibehållen funktionalitet är viktigt för självständigheten (McPhee, French, Jackson, Nazroo, 
Pendleton & Degens, 2016). Positiva effekter som uppmätts är ett bättre näringsintag, en 
ökad kognition och livskvalitet (Mendoza-Ruvalcaba, Arias-Merino, 2015). En låg till måttlig 
regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minska riskerna för hjärt- och metaboliska 
sjukdomar, övervikt, fall, kognitiva nedsättningar, benskörhet och muskelsvaghet (McPhee et 
al., 2016). Fysisk aktivitet kan innebära sysslor i hemmet, men likaväl innefatta 
trädgårdsarbete eller en daglig promenad. Rekommendationen för vuxna och äldre är 
pulshöjande aktiviteter med måttlig intensitet minst 150 min/vecka alternativt minst 75 
min/vecka med hög intensitet (Jansson, Hagströmer, Anderssen, 2017, s.85-97). 
Muskelmassa och styrka minskar naturligt med åldern och dessa behövs för att behålla 
gångförmågan, parallellt reduceras även benmassan vilket kan leda till ökad risk för frakturer 
vid fall. Muskelstärkande aktiviteter rekommenderas därför 2ggr/vecka. För bibehållen 



 

 

balans bör även styrka, explosivitet, rörlighet och kondition ingå för gruppen yngre äldre 65-
74 år (Frändin, Helbostad, 2017, s.114-128). 
 
I samband med större livshändelser såsom pensionering kan det vara bra med interventioner 
då de setts leda till en bibehållen högre aktivitetsnivå och även en större följsamhet till 
aktiviteten (McDonald, O’Brien, White & Sniehotta (2015). Den fysiska aktiviteten vid 
pensioneringen har setts öka om arbetet varit stillasittande men minska om arbetet varit 
fysiskt krävande (Zantinge, van den Berg, Smit & Picavet, 2013). En mätning gjord över en 
tioårsperiod fann att nyblivna pensionärer under de första fyra åren ökade sin fysiska 
aktivitet med 1.81 MET-timmar/vecka (metabolisk ekvivalent, exempelvis motsvarar 
energiförbrukningen i vila 1 MET) medan den under resterande tid sedan sjönk med 1.80 
MET-timmar/vecka (Stenholm et al. 2016). De som kunde noteras ha en ökad fysisk aktivitet 
vid pensioneringen var de med en högre pensionsålder, högre yrkesstatus och färre kroniska 
sjukdomar (Stenholm et al. 2016). 
 
Psykisk hälsa och fysisk aktivitet har visat sig ha ett samband, och innebär minskad risk för 
depression (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube, Martinsen, 2015). Fysisk aktivitet har 
visat sig ge lika god effekt hos patienterna som de som fått kognitiv beteendeterapi (Hellgren, 
Kraepelien, Öjehagen, Lindefors, Zeebari, Kaldo & Forsell, 2015; Andersson et al., 2015) och 
det är måttlig aktivitet som visat sig ha bäst antidepressiv effekt, särskilt hos äldre vuxna 
(Schuch et al., 2016). Ett samband finns även mellan brist på sällskap och en minskad fysisk 
aktivitet hos den som är äldre (Hawkley, Thisted, & Cacioppo, 2009; Lindsay Smith, Banting, 
Eime, O’Sullivan & van Uffelen, 2017). 
 
Inom levnadsvanor ses den fysiska aktiviteten minska (fysiskt aktiva i minst 30 minuter per 
dag) hos äldre (65–84 år) och en stillasittande fritid ökar (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
Äldre ägnar sig mer åt hälsofrämjande aktiviteter som promenader och trädgård och andelen 
har ökat jämfört med tidigare generationer (Lennartsson & Heimerson, 2012). 

1.3 Fysioterapi 
Att röra på sig kan ses som medicin för flera levnadsvanerelaterade sjukdomar såsom 
diabetes typ 2, KOL och hjärt-kärlsjukdomar, och att arbeta med rörelse är kärnan inom 
fysioterapeutens profession och kunskapsområde (Frändin & Helbostad, 2017; Taylor, 2014; 
Boberg & Lenné, 2017). Fysioterapeutens kunskaper hjälper människor till att mobilisera 
egna förmågor för att därigenom kunna påverka den egna hälsan. En stor del av arbetet 
riktas mot äldre, för att bibehålla förmågor, för att rehabilitera efter sjukdom eller genom att 
förskriva hjälpmedel. Fysioterapeuten arbetar kliniskt genom att utreda, diagnosticera, sätta 
mål och bestämma lämplig intervention i samråd med patienten för att till sist utvärdera. Allt 
sker baserat på en vetenskaplig grund. Interventioner kan ske genom fysisk träning, samtal 
och manuell terapi (Boberg & Lenné, 2017). Fysioterapeutens uppdrag innefattar även 
primärpreventivt arbete efter Socialstyrelsens rekommendationer mot ohälsosamma 
levnadsvanor, specifikt inom alkohol, kost, tobak och fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017b). 



 

 

1.4 Beteendemedicin 
Inom hälso- och sjukvård används beteendemedicin, vilket är ett tvärvetenskapligt område 
där utveckling, integration och forskning sker kontinuerligt, för tillämpning inom bland 
annat prevention och behandling inom beteenderelaterade, biomedicinska och psykosociala 
frågor som rör hälsa och sjukdom (Svensk beteendemedicinsk förening, u.å.). 
 
Inom primärvården där fysioterapeuten träffar många äldre människor kan arbetet 
genomsyras av ett beteendemedicinskt synsätt (Boberg & Lenné, 2017). Ett av 
fysioterapeutens uppdrag är att arbeta för att bibehålla goda levnadsvanor hos yngre äldre 
eller genom att åstadkomma beteendeförändringar, skapa goda sådana. Här uppstår ett 
naturligt möte till att kunna undersöka den nyblivne pensionärens uppfattning om dennes 
levnadsvanor även när något annat föranledde besöket. Att förebygga ohälsa innebär en stor 
vinst både för individen och samhället (Socialstyrelsen, 2017a). Ett beteende utgörs av inre 
eller yttre handlingar, något vi säger, känner, tänker eller gör. För att kunna påverka detta 
behövs kännedom om vad som skapar beteendet, och grunden ligger delvis i förutsättningar 
från födseln (arv), men har också bas i erfarenheter. När nya erfarenheter görs, kan också en 
beteendeförändring ske. Fysioterapi handlar mycket om fysisk aktivitet med rörelse i fokus. 
Den biopsykosociala modellen är en förklaringsmodell över vilka faktorer som påverkar 
människan, biologiskt, psykologiskt och socialt. I praktiken kan fysioterapeuten baserat på 
patientens bio-psyko-sociala faktorer som inverkar på beteendet, göra en analys och därefter 
fungera som vägledare åt patienten till att använda de egna resurserna (Denison & Åsenlöf, 
2012). 
 
Inom hälsopsykologi analyseras vad som motiverar människor och driver dem till en 
beteendeförändring, exempelvis varför en rökare som tidigare deltagit i ett sammanhang 
(grupp av rökare) nu slutat för att det numer anses socialt oönskat och ett hälsoproblem 
(Kelly & Barker, 2016). Det finns ett flertal teorier och modeller för att tolka beteenden, och 
inom till exempel socialkognitiv teori (Bandura, 1997) och systemteori (Bronfenbrenner, 
1977) används återkoppling, hur individen påverkas genom sitt beteende och sin omgivning 
och hur detta ger en konsekvens. Denna återkoppling har ingen inbördes ordning. 

1.4.1 Socialkognitiv teori 
Inom socialkognitiv teori (SCT) utgör personen, beteendet och omgivningen teorins tre 
hörnstenar och i SCT beskrivs hur de i symbios påverkar beteendeförändringsprocessen. 
Self-efficacy, modellinlärning, självreglering och utfallsförväntningar är några av de begrepp 
som används inom teorin. Self-efficacy handlar om någons tilltro till den egna förmågan att 
utföra en bestämd uppgift i en specifik situation för ett önskat utfall. Personer med hög self-
efficacy har lättare än de med låg self-efficacy att nå en önskad beteendeförändring. 
Modellinlärning innebär att se hur andra lyckas med en liknande uppgift, och kan öka 
motivationen för en person med låg self-efficacy (Bandura, 1997). Att stötta patienten till att 
sätta egna mål, uppmärksamma, anpassa och utvärdera sitt beteende har en självklar plats 
både inom beteendemedicin och fysioterapin. Genom självreglering, med tonvikt på ett 
specifikt beteende, self-efficacy samt självförstärkning, kan patienten själv bidra till att uppnå 
sina mål (Denison & Åsenlöf, 2012). Ens föreställningar om hur troligt något är, och vilket 
värde det besitter utgör grunden till personens utfallsförväntningar, och dessa påverkar 
graden av engagemang inför uppgiften (Bandura, 1997). 
 



 

 

Genom att använda SCT ges en förklaringsmodell över hur fysioterapeuten (omgivning) och 
patienten (individ) kan ses vara växelverkande och hur patientens beteende påverkar 
fysioterapeutens beteende och vice versa (beteende). Patienten kan därmed uppleva sig 
delaktig i sin vård (konsekvens) (Bandura, 1997), eftersom att beteendeförändringsprocessen 
synliggörs för både fysioterapeuten och patienten. När patienten besöker fysioterapeuten för 
hjälp med sina levnadsvanor är det inte bara de biomedicinska faktorerna som är i fokus, 
utan det är lika viktigt att undersöka vilket beteende som resulterat i problemet, och hur en 
beteendeförändring kan förhindra att det sker igen. Om patienten till exempel vill ha hjälp 
med att bli fysiskt aktiv och misslyckats kan det berott på att hens self-efficacy varit låg, då 
kan fysioterapeuten anpassa interventionen till exempel genom att låta personen ingå i 
gruppträning för att stärkas av andra genom ovan nämnda modellinlärning. Om patienten 
förses med en dagbok (Bandura, 1991) under interventionen, hjälper det fysioterapeuten att 
utvärdera en eventuell beteendeförändring och eventuellt justera interventionen, samt att 
patienten själv kan nå insikt om sitt beteende. 

1.4.2 Systemteori 
Genom den ekologiska systemteorin ger Bronfenbrenner (1977) en förklaringsmodell till hur 
en människa utvecklats utifrån olika nivåer av yttre påverkan, till varför någon kan ha ett 
beteende hemma och ett annat på sitt arbete, kopplingar mellan individ och miljö. Inom den 
mest intima cirkeln, mikronivån, där bland annat familjen, grannar och vänner innefattas, 
kommer vi i vårt sammanhang, genom att påverka andra och låta oss påverkas, tillsammans 
skapa vår miljö. Mesonivån innefattar inbördes relaterade mikrosystem, närmiljöer där ena 
kan vara hemmet och det andra skolan/arbetsplatsen. I exosystemet utökas cirkeln 
ytterligare till att till exempel innefatta hälso- och sjukvård, kommuner och andra instanser. 
Här befinner sig inte individen fysiskt och har ingen aktiv roll men kan påverkas indirekt i 
sitt sammanhang på grund av länken mellan de båda. Längst ifrån individen finns 
makrosystemet där politik, lagar och normer i samhället finns, socioekonomiska faktorer har 
också en roll här. Den kulturen en människa befinner sig i påverkar ens värderingar. Genom 
att söka kunskap om innehållet i patientens olika ekologiska system kan fysioterapeuten 
bättre förstå hur och varför hen har ett visst beteende eller förhållningssätt och därmed lägga 
upp sin behandling med hänsyn taget till den yttre påverkan patienten upplever. 

2  PROBLEMFORMULERING 

Goda levnadsvanor är starkt bidragande till en god hälsa. Medellivslängden ökar, och 
önskvärt är en fortsatt god livskvalitet under åren som pensionär. Bristen på fysisk aktivitet 
kan bidra till både fysisk och psykisk ohälsa och minska självständigheten hos den äldre. Den 
fysiska ohälsan kan till exempel visa sig som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och 
lungsjukdomar. Att förlägga interventioner tillsammans med en större livshändelse vilket 
pensioneringen innebär, kan både öka följsamheten och bidra till att bibehålla den tidigare 
fysiska aktivitetsnivån. 
 
Hur nyblivna pensionärer uppfattar de eventuella förändringar i levnadsvanor som uppstått 
vid övergången till pensionärslivet, och vad dessa består av, är viktigt att undersöka för att 



 

 

kunna påverka deras levnadsvanor och beteenden. Ett beteende är något individen gör, 
tänker, känner och säger, det formas och förändras under en pågående process genom 
individens samspel med sin omgivning. Att använda ett beteendemedicinskt synsätt ger 
fysioterapeuten fördelen av att kunna använda olika teorier och modeller som stöd för att 
skapa förutsättningar till lyckade patientkontakter och lämpliga interventioner. 
 
Fysioterapeuter arbetar i enlighet med sin profession som utgörs av en vetenskaplig grund 
samt med ett beteendemedicinskt synsätt, och kan med sin gedigna kunskapsbank bidra till 
beteendeförändringar mot ett hälsosammare liv genom att förebygga och rehabilitera. 
Fysioterapeuter har i uppdrag av Socialstyrelsen att arbeta med hälsofrågor, och för 
levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol anges olika former av samtal 
ha högsta prioritet. Trots uppdraget tycks inte många patienter fått hjälp genom fysioterapin 
till att förändra levnadsvanorna, kanske för att de inte tillfrågats om hur de lever i tillräcklig 
grad. Studier över fysioterapeuters stöd kring fysisk aktivitet finns men för de övriga 
levnadsvanorna alkohol, kost och tobak saknas information om i vilken omfattning det 
erbjuds. 

3 SYFTE 

Att undersöka nyblivna pensionärers uppfattningar om sina levnadsvanor, fysisk aktivitet, 
kost, alkohol och rökning, och om och i så fall hur, deras levnadsvanor har förändrats efter de 
gått i pension. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 
En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med en induktiv ansats. Kvalitativ 
innebär att den söker förståelse för någonting på ett djupare plan genom att tolka 
informationen. En induktiv ansats innebär att frågorna ställs förutsättningslöst där resultatet 
baseras på en subjektiv tolkning av informationen, inte mot en specifik hypotes (Patel & 
Davidson, 2003). 



 

 

4.2 Urval 

4.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Personerna skulle tidigare ha varit arbetsföra på minst deltid under de sista 5 åren innan 
pensionering. Personerna skulle vara mellan 60-70 år och pensionerades på heltid för 1-7 år 
sedan. Personerna som intervjuades skulle förstå och prata svenska. Exkluderade är 
sjukpensionärer då de inte upplevt samma övergång från arbetsliv till pensionärsliv. 

4.2.2 Deltagarna 
Ett bekvämlighetsurval utfördes eftersom deltagarna rekryterades genom författarnas 
kontakter istället för det ändamålsenliga urvalet pensionärsföreningen hade inneburit och 
resulterade i åtta deltagare, vilket sedan utökades med två deltagare genom snöbollsurval 
(SBU, 2014). Tio personer rekryterades varav nio var kvinnor. Samtliga deltagare hade haft 
olika yrken, och de varierade mellan att vara stillasittande administrativa kontorsarbeten och 
mer rörliga verkstads-, vård- och omsorgsarbeten. 

4.3 Datainsamling 
Undersökningen har skett via semistrukturerade, individuella intervjuer utifrån en 
intervjuguide och spelades in med diktafon. Intervjuguiden (bilaga A) bestod av i förväg 
utformade frågor där följdfrågor kunde ske om förtydliganden behövts. Frågorna 
formulerades genom ett beteendemedicinskt synsätt med hjälp av SCT för att se hur 
deltagarnas levnadsvanor påverkats av individ-, omgivnings- och beteendefaktorer. 
Intervjuerna började med några bakgrundsfrågor om deltagarnas ålder och när de gått i 
pension, vad de hade haft för yrke samt intressen för att få en bättre bild av individen. 
Intervjufrågorna fokuserade på personens omgivning (miljö, social situation) och beteende 
kring levnadsvanor (alkohol, kost, tobak och fysisk aktivitet). Samtliga frågor formulerades 
som öppna frågor för mer utförliga svar. 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Rekrytering  
För att rekrytera personer till intervjuerna tillfrågades först olika pensionärsföreningar i en 
medelstor stad i mellansverige genom utskick av informationsbrev (bilaga B) samt 
telefonkontakt men utan framgång. Därefter tillfrågades personer i författarnas respektive 
umgängeskretsar, via sociala medier samt samtal, för att se om de i sin tur kände någon som 
stämde överens med våra inklusionskriterier. Även snöbollsurval användes vilket innebär att 
den tillfrågade i sin tur föreslogs rekommendera någon ytterligare person som uppfyllde 
kriterierna. Detta tills det önskade antalet deltagare uppnåtts. De intresserade kontaktades 
först via telefon för att se om inklusionskriterierna motsvarades och sedan skickades ett mer 
utförligt informationsbrev ut gällande syftet med studien (bilaga C). Efter några dagar 



 

 

kontaktades den intresserade via telefon för att fastställa fortsatt intresse att delta, samt för 
att boka in intervjun. 

4.4.2 Intervjuer 
Båda författarna medverkade under intervjuerna och turades om att leda dem. En författare 
höll i intervjun som bestod av fem frågor, den andra satt med och fyllde på med eventuella 
följdfrågor. De två första intervjuerna var till en början testintervjuer vilka användes till att 
utvärdera frågorna, om frågorna var bra formulerade till studiens syfte, att tidsplanen skulle 
hålla och att ljudet tagits upp korrekt. Testintervjuerna föll ut väl, vilket gjorde att vi forsatte 
med de resterande fyra, men analysmaterialet upplevdes tunt, därför rekryterades ytterligare 
fyra personer till arbetet. Intervjuerna har skett enskilt då ämnet kunde vara känsligt och det 
är bara författarna som kommer att veta vem som sagt vad. Intervjuerna varade mellan 10-30 
minuter och två av intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem medan åtta intervjuer utfördes 
över telefon på grund av det geografiska avståndet mellan städerna där deltagarna bodde. 

4.5 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys användes för dataanalysen. Intervjuerna transkriberades från 
inspelningarna, därefter plockades meningsenheter ut, texten kondenserades, kodades och 
sist skapades underkategorier och kategorier. Meningsenheterna utgjorde basen för analysen 
och den kunde bestå av allt från olika stycken till några ord som hade koppling med syftet. 
Under kondenseringen togs essensen ut, texten kortades ned utan att tappa kärnan. Utifrån 
kondenseringen utformades sedan koder i form av fraser och ord, dessa utgjorde materialet 
vilket sedan användes för att kunna överblicka informationen på nytt. Koderna delades upp i 
underkategorier och kategorier, där kategorierna skapades sist för att sammanföra de 
underkategorier som på en högre nivå kunde ses höra samman. Kategorierna skulle svara på 
frågan “vad” och data inkluderades i enlighet med vald metod som säger att all information 
som kan kopplas mot syftet ska tas med. Svaret skulle därefter formuleras så tydligt att det 
endast passade under en kategori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Tabell 1 Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet 

Kod Underkatego
ri 

Kategori 

...vi har en liten gård på 
landet så att det är ju 
mycket att göra, å sen ja 
det är trädgårdsarbete 
såklart, skötsel av hagar 
och ja... 

Vi har en liten 
gård på landet, 
mycket att göra, 
sen är det 
trädgårdsarbete, 
skötsel av hagar 

Arbetar 
mycket 
utomhus 
hemma 
vid 
gården 

Hus/hem 
bidrar till 
fysisk aktivitet 

Intressen 
och/eller det 
sociala stödets 
påverkan för 
den fysiska 
aktiviteten 

… sen så blir det ju en 
annan typ av matlagning 
för man kan ju ta sig tid… 
ja man har ju tid liksom 
att göra lite mer såna här 
långkok och sånt där då 

blir en annan typ 
av matlagning för 
man kan ju ta sig 
tid, liksom att 
göra mer långkok 

Lagar 
tids-
krävande 
mat, mer 
långkok 

Lägger mer tid 
på kosten 

Sunda kostvanor 
bibehålls eller 
ökar vid 
pensioneringen 



 

 

4.6 Etiska överväganden 
Information lämnades i enlighet med Codex (2016) riktlinjer om deltagande, att det är 
frivilligt att delta, att personen när som helst har rätt att avstå medverkan, om 
konfidentialitet som innebär att deltagarna inte kommer att kunna spåras i studien via 
namnet då det ersätts med en kod, och om hur själva intervjun kommer att gå till och hur 
materialet kommer att användas. Den informationen lämnades via informationsbrevet som 
skickades ut inför rekrytering (Bilaga C) och upprepades sedan muntligt innan intervjun 
började för att ge personen möjlighet att avstå medverkan eller ställa frågor. 
 
En del frågor kunde uppfattas som känsliga vilket kunde ses som en risk för studien, om 
deltagarna inte velat svara på vissa frågor. Om det skulle skett under testintervjuerna skulle 
författarna kunnat byta ut frågan. En annan risk skulle kunna ha varit att deltagarna riktade 
sina svar mot fysisk aktivitet på grund av författarnas utbildning, eller om de inte skulle vilja 
berätta om sådant som vore negativt och pekade mot ett ohälsosamt leverne. Det försökte 
författarna hantera genom att de lät deltagarna prata och försökte lägga lika mycket tid på 
alla frågor i intervjun samt att inte uttala några värderande kommentarer. 
 
Intervjun spelades in på diktafon så att intervjun på ett smidigt sätt kunde spelas in och 
sparas. Under transkriberingen satt författarna avskilt för att säkerställa att ingen kunde se 
eller höra informationen. Intervjumaterialet sparades på USB-minne med lösenord, och 
transkriberingen lagrades på lösenordskyddad dator. Det inspelade materialet kommer att 
raderas när arbetet är godkänt och klart. 

5 RESULTAT 

Resultatet av analysen gav fem kategorier och nio underkategorier. Kategorierna handlar om 
hur nypensionerade uppfattar sina levnadsvanor. 

Tabell 2 Underkategori och kategori 

Underkategori Kategori 

Börjat med dietkost 

Sunda kostvanor bibehålls eller ökar vid 
pensioneringen Försöker att äta hälsosamt 

Lägger mer tid på kosten 

* Oförändrade tobaksvanor 

Hus/hem bidrar till fysisk aktivitet 

Intressen och/eller det sociala stödets påverkan 
för den fysiska aktiviteten Djur bidrar till en aktiv fritid 

Brist på sällskap minskar aktivitetsnivån 



 

 

Gemenskap motiverar till fysisk aktivitet och vid val av 
fritidsaktiviteter 

Oförändrad fysisk aktivitetsnivå Pensioneringen leder till en fortsatt eller ökad 
aktiv livsstil Tid till en mer aktiv fritid 

* Pensionärslivets påverkan på alkoholvanorna 

5.1 Sunda kostvanor kan bibehållas eller öka vid pensioneringen 
Deltagarna berättade att de ansåg sig kunna bidra till en god hälsa till exempel genom att äta 
hälsosamt, gå på diet eller genom att lägga mer tid på matlagning. De uppfattade sig vara 
måna om sina kostvanor, och gjorde medvetna val. 

5.1.1 Börjat med dietkost 
Under intervjuerna framkom det att olika dieter kan främja en viktnedgång eller förhindra en 
viktuppgång, och en övervikt kan vara påfrestande på leder. Dieterna uppgavs över tid haft 
positiva effekter på hälsan som viktnedgång, lugnare mage, jämnare blodsockernivåer och att 
det påverkade orken. 

"…och sen la jag om min kost också, ja börja med vette… GI? Så nu har jag gått ner 11kg" (P1) 

5.1.2 Försöker äta hälsosamt 
Deltagarnas kunskaper inom kost, matlagning och näring var något de gärna berättade om. 
Att äta en hälsosam kost uppfattades främja välmående och den kan varieras mellan olika 
livsmedel, bland annat nämndes fisk, frukt och grönt, som ingår i kostcirkeln. Tidigare 
hälsosamma matvanor uppgavs vara något som behållits även efter pensioneringen. 

"jag lever så sunt jag kan utan åå utan att tycka det är tråkigt så att säga" (P6) 

5.1.3 Lägger mer tid på kosten 
Att bli pensionär kan ge en större frihet till att lägga mer tid på matlagning från grunden och 
genom långkok. Deltagarna berättar att snabbmat och halvfabrikat är mat de helst väljer 
bort, och i och med pensioneringen ges nu den möjligheten. Istället för utelunch på jobbet 
kan nu hemlagat väljas i större utsträckning och det får gärna ta tid att laga middag. 
Uppfattningen var att hemlagad mat var bra mat och något som nu kunde prioriteras mer. 

"jaa, det kan man säga att det har gjort att man lagar ju mera riktig mat kanske när man är 
hemma och har tid, än vad man gjorde när man jobbade" (P10) 



 

 

5.2 Oförändrade tobaksvanor 
Under intervjuerna framkom det att rökning inte var en levnadsvana som deltagarna var 
intresserade av. Deltagarna uttryckte sig vara emot rökning och det var inget som hade 
förändrats i samband med pensioneringen. 

"eeh röker gör jag inte, det har jag aldrig gjort i hela mitt liv" (P4) 

5.3 Intressen och/eller det sociala stödets påverkan för den fysiska 
aktiviteten 

Det framkom under intervjuerna att omgivningsfaktorer kan påverka den fysiska aktiviteten 
och välmåendet. Djur såsom hundar och hästar uppfattades ge en ökad eller bibehållen 
aktivitetsnivå samtidigt som ett trevligt sällskap. Sällskap upplevdes även bidra till en ökning 
av aktiviteter inom olika sporter eller fritidsintressen, gamla som nya. Intressen som 
involverar deltagarnas hem såsom renovering eller annat trädgårdsarbete uppfattades också 
öka aktiviteten. 

5.3.1 Hus/hem bidrar till fysisk aktivitet 
Det framkom att boendeformerna ibland ställde krav på att utföra energikrävande aktiviteter 
där rörelse sker naturligt, till exempel genom att skotta snö, städa eller klippa gräs vilket 
uppfattades som nödvändigt. Annat som det berättades om var intresset av att arbeta i 
trädgården, måla och fixa hemma, där inspiration uppgavs komma från inrednings- och 
byggprogram på TV. 

"så tycker jag ju om att hålla på ute i trädgården, eh jag håller ju på med både målning och 
tapetsering och lite sånt dära allehanda och fixar till hemma och sådär och sånt tycker jag är 
ganska kul" (P8) 

5.3.2 Djur bidrar till en aktiv fritid 
Ridning, skötsel av hästar och deras utrustning bidrar till ansträngning för kroppen, vilket 
leder till att man får in balans, styrketräning och konditionsträning genom de dagliga 
sysslorna med djuren. Tiden som läggs på hästrelaterade aktiviteter uppges variera med 
årstiderna, och ridningen kan öka något under vår och sommar. 

"…motion tycker jag att jag får när man håller på med hästar. Sen rider jag fortfarande… jag 
har väl inte ändrat så mycket sen jag gick i pension" (P10) 

I intervjuerna berättade deltagarna om att hundar bidrog till den fysiska aktiviteten genom 
deras behov av daglig aktivering. Aktiviteterna som utfördes tillsammans med hundarna var 
inte enbart promenader utan även olika träningsformer för hund, som till exempel att spåra i 
skogen eller träna lydnad. Det uppfattades även stimulerande för deltagarna att aktiviteterna 
med hund skedde i olika miljöer till som till exempel i skogen, i stadsmiljö eller på andra 
platser. 



 

 

" …jag promenerar ju med mina hundar…" (P4) 

5.3.3 Brist på sällskap minskar aktivitetsnivån 
Förändrat umgänge upplevdes ha fått aktivitetsnivån att minska, och det var bland annat 
genom att kollegor eller andra fallit bort i samband med pensioneringen denna minskning 
skett. Uppfattningen var att arbetskamraterna hade fyllt en social funktion utöver 
arbetssysslorna, och flera aktiviteter skett tillsammans med dem. De gemensamma 
aktiviteterna hade inte bara fokuserat på att få motion utan förväntades också ge en stunds 
social samvaro tillsammans med andra. Det framkom att när sällskap saknades kunde till 
exempel promenaden eller cykelturen utebli. 

"…det är ganska skönt att vara ute och cykla men då ska jag ju ha nån med mig, och det är väl 
liksom lite svårare det liksom att få nån med sig… annars hade jag nog gjort det" (P8) 

5.3.4 Gemenskap motiverar till fysisk aktivitet och vid val av 
fritidsaktiviteter 

Ibland kan det vara lättare att engagera sig i fysisk aktivitet om det finns sällskap. Att utföra 
någon form av gruppträning uppfattades öka motivationen till träning och motion. Att ingå i 
en gemenskap upplevdes kunna förstärka viljan att engagera sig i den valda aktiviteten. 
Deltagarna hade även provat på nya aktiviteter genom att de motiverats av sitt umgänge. 

"...då går vi stavgång ett gäng som går i grupp, och då påverkas man ju av andra/.../åå det är ju 
andra som drar iväg mig då.. för det kanske jag inte skulle ha gjort annars.." (P9) 

Att ägna sig åt olika fritidsaktiviteter främjar ett aktivt liv, det uppges vara både socialt och 
bidrar till rörelse. Den sociala gemenskapen uppfattades viktig för att må bra, gemensamma 
intressen och att göra dessa saker tillsammans med andra var roligt och genom 
pensioneringen kunde fysisk aktivitet som till exempel gruppträning, golf eller segling väljas 
på grund av den sociala samvaron. 

"Jo men det är ju det att det blir mycket mer golf…vi har nog vart ute och gått i varje fall en 3-4 
gånger i veckan, å det kunde man ju kanske inte göra när ja jobba" (P2) 

5.4 Pensioneringen leder till en fortsatt eller ökad aktiv livsstil 
Under intervjuerna framkom det att en tidigare aktiv livsstil fortsatt även efter 
pensioneringen eftersom den ansågs bidra till en fortsatt god hälsa. Då det finns mer tid 
uppfattade deltagarna att det bidragit till att öka den fysiska aktiviteten. Ibland kan 
förändrade fysiska förutsättningar uppstå som förändrar den tänkta aktiviteten. 

5.4.1 Oförändrad fysisk aktivitetsnivå 
Deltagarna upplevde att deras goda vanor bibehållits efter pensionering även om t.ex. 
cykelturen till arbetet bytts mot dagliga promenader, men aktivitetsnivån uppfattades inte ha 



 

 

förändrats nämnvärt. Promenader beskrevs som en populär aktivitet av deltagarna, och de 
utfördes dagligen. 

"Jag går mycket… ja jag försöker gå ut och gå varje dag/.../jaa, har jag gjort jämt" (P5) 

Deltagarna berättar att någon form av skada, sjukdom, eller en oväntad operation i vissa fall 
hade påverkat deras val av aktivitet. Att gå i pension med förväntningar om att kunna 
fortsätta med sin önskade aktivitet och att det sedan inte blev så uppfattades som en 
besvikelse.  

" ...jag hade ju inte räknat med den här knäoperationen/.../...jag har ont i knäna/.../eftersom 
jag har ett opererat knä så går jag på rehab åå 3 gånger i veckan normalt och tränar mina 
knän" (P6) 

5.4.2 Tid till en mer aktiv fritid 
Efter pensioneringen var uppfattningen att det finns mer tid till olika aktiviteter, att 
deltagarna känner sig mer fria att göra det de vill göra, och att kunna göra det när det 
passade dem, ibland blev det under en morgon och ibland under en heldag. Deltagarna 
berättade att de kan lägga mer tid på sina intressen för motion och träning som pensionär. 

"...jag försöker ju liksom gå upp på morgnarna och… så där så och, jag försöker att gå iväg och 
träna klockan åtta på morgonen å, så har man gjort det efter det, då har man ledigt sen, då kan 
man titta på TV eller göra vad man vill, när man är pensionär *skratt*" (P3) 

5.5 Pensionärslivet kan påverka alkoholvanorna 
Deltagarna berättar att då dagarna inte längre räknades som vardag och helg, kunde 
alkoholintaget varieras mer efter behag och det är vin som berättas vara den populäraste 
alkoholdrycken. Uppfattningen var att även om dagarna då vinet konsumerades varierade 
under veckans dagar ökade inte mängden alkohol.  

"...jag tycker det är väldigt gott med, med vin, och dricker vin jaa flera gånger i veckan, 3-4 
gånger i veckan/.../jag dricker oftare nu än när jag jobba" (P6) 

De kunde unna sig ett glas vin till maten mitt i veckan istället för till helgen eller både och, 
om inte något kallade dagen efter. Det sades att vin konsumerades främst till mat eller fest 
och i sociala sammanhang. 

"…jag dricker väl alkohol måttligt... mest vin till maten nån gång på helgerna/.../inte 
mängden, inte mer, men sen är det ju kanske så att man inte, det kanske inte alltid blir på 
helgen, lördan eller så.. det kan ju lika gärna vara mitt i veckan" (P7) 



 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Deltagarnas uppfattningar om sina levnadsvanor handlar mycket om hur de tar hand om sin 
hälsa genom en bra kost, att hålla diet eller äta hemlagad mat. Att röra på sig och 
motionera/vara aktiva på ett eller annat sätt uppfattades vara viktigt för att må bra. 
Bidragande faktorer till att vilja hålla sig aktiv även efter pensioneringen var den sociala 
omgivningen där djur eller vänner verkade engagerande. I kontrast kunde skada eller 
sjukdom påverkat aktivitetsnivån men detta uppfattades inte vara fallet hos deltagarna. Brist 
på socialt stöd uppfattades också minska aktiviteten. Deltagarnas uppfattning om rökning var 
att det inte hade skett någon förändring i samband med pensioneringen. Deltagarna drack 
helst vin vilket var den alkoholhaltiga dryck som föredrogs. Konsumtionen av vin uppfattades 
inte ha ökat men frekvensen såg lite annorlunda ut jämfört med innan pensioneringen. 

6.2 Resultatdiskussion 
Eftersom studien handlar om uppfattningar och det är en del av vad som utgör ett beteende, 
har studien vid formulerandet av intervjufrågor, utformats med hjälp av SCT (Bandura, 
1997). Faktorerna inom SCT, individ, beteende och omgivning, påverkar just tankar och vid 
beteendeförändringar spelar samtliga av dessa faktorer in i olika utsträckning. Även inom 
Systemteorin (Bronfenbrenner, 1977) kan beteenden och beteendeförändringar förklaras 
genom att se kopplingen mellan individens beteende som formats genom samspelet med 
andra individer, och deras omgivning. Sett till individen inom SCT (Bandura, 1997) uppgav 
deltagarna att det som motiverat dem till sunda levnadsvanor var hälsan och ett intresse av 
att må bra. När deltagarna velat förändra ett beteende till exempel att lägga om kosten visade 
de sig också klarat av att göra det vilket tyder på att deras self-efficacy varit hög och deras 
utfallsförväntningar varit goda, vilket underlättar för en bestående beteendeförändring. Ett 
beteende utgörs av vad en person säger, känner, tänker och gör (Denison & Åsenlöf, 2012). 
När deltagarna berättade om sina uppfattningar gällande levnadsvanorna gick det att utläsa 
att mycket av det som skett i vardagen påverkats av deras omgivning. 

Inom systemteorin anges individen påverka eller påverkas i sitt sammanhang 
(Bronfenbrenner, 1977), där kan tidigare erfarenheter förklara det beteende som personen 
uppvisar i sin relation till levnadsvanorna. Hur individen förhåller sig till alkohol påverkas av 
den rådande alkoholkulturen i det sociala sammanhang där individen ingår. Det är även ett 
individuellt, socialt och kulturellt beteende som avgör vad och hur vi väljer att äta (Eriksson, 
Ershag, Svensson, 2011). Deltagarna uppfattade sina matvanor som bra och försökte äta efter 
rådande kostrekommendationer (Livsmedelsverket, 2017a) eller olika dieter som de trodde 
skulle vara bra för hälsan. 

Deltagarna beskrev rökning som negativt, och uppfattade den som något dåligt. Det kan 
anses vara ett socialt stigma att röka, och kanhända att rökningen avslutas om andra slutar 
och känslan av sammanhang upphör (Kelly & Barker, 2016). I ett vidare sammanhang kan 
den fysiska aktiviteten också förklaras genom vilka vi umgås med, rådande normer i 



 

 

samhället och tillgängligheten till den (Bronfenbrenner, 1977). Deltagarna i studien levde 
aktiva liv som pensionärer. 
 
Det är den subjektiva uppfattningen av hälsan som styr vad hälsa är (WHO, 1948) och 
pensionärerna i studien uppfattade sin hälsa som god, och viktig att behålla. När situationer 
där olika faktorer hindrade de önskade levnadsvanorna uppstod, var det något som togs tag i, 
och strävan efter ett sunt leverne kvarstod. Faktorerna som upplevdes hindrande kunde 
exempelvis bestå av övervikt, sjukdom och/eller skada. Att lägga om kosten och börja 
motionera stöds av rekommendationerna för goda levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017a). En 
god livskvalitet baseras bland annat på vad livet innehåller såsom fysisk hälsa, delaktighet i 
aktiviteter och valfrihet (Svensson & Hallberg, 2011; Sowa, Tobiasz-Adamczyk, Topór- 
Mądry, P Poscia, Ignazio la Milia, 2016). Deltagarna berättar att när arbetsliv och kollegor 
försvann fylldes tomrummen som skapats med annat. 
 
Deltagarna uppgav sig inte dricka några större mängder alkohol utan uppfattade snarare att 
de drack måttligt och sällan. Ramstedt, Lindell, & Raninen, (2013) uppger att ett riskbruk är 
då konsumtion per vecka över stiger 14 glas för kvinnor och nio glas för män. Om 
alkoholintaget inte ligger i riskzonen för riskbruk behöver inte alkohol vara en hälsorisk 
(Socialstyrelsen, 2017a). I vår studie visade det sig att deltagarnas alkoholmönster förändrats 
på så sätt att de unnade sig vin oftare efter att de gått i pension, att det varierade mer under 
vilka dagar som alkohol konsumeras. 
 
Deltagarna uppgav att de visste vad en god kosthållning var och att rekommendationerna 
från Livsmedelsverket innehöll bland annat mer grönsaker och fisk (Livsmedelsverket, 
2017a). Valet att ändra kostvanorna gjordes för att antingen gå ner i vikt eller för att bibehålla 
den vikten som de redan hade. Att lägga om kost vid större förändringar i livet såsom 
pensionering kan enligt Wahlqvist ge större genomslag. Deltagarna som gjort detta 
uppfattades som väldigt nöjda med sina val inom kosten och det verkade som att det var 
långsiktiga beslut vilket stämmer över ens med det Wahlqvist (2000) skriver. Ett andra skäl 
till att äta enligt rekommendationerna från Livsmedelsverket (2017a) kunde till exempel vara 
att hålla sitt blodsocker under kontroll. Statens folkhälsoinstitut (2009) skriver att hinder för 
hälsosam kost kan vara ekonomin och att det kan vara långt avstånd till affärer med 
hälsosamma livsmedel. Deltagarna i vår studie nämnde ingenting om detta eller att 
ekonomin eller avstånd hade påverkar deras val av kost. 

I denna studie uppfattades djur, specifikt hundar och hästar, vara en bidragande faktor till en 
bibehållen eller ökad fysisk aktivitet och tidigare studier stödjer vårt resultat, att djur kan 
främja aktivitet (Westgarth, Christley, Marvin & Perkins, 2017; Håkansson, 2009). Detta 
både genom att djuren var ett intresse de gärna sysslade med, men även att den dagliga 
skötseln av djuren bidrog till fysisk aktivitet. Uppfattningen de nypensionerade deltagarna 
hade var att den fysiska aktiviteten har en stor del i vardagen och förenade nytta med nöje. 

Om oförutsedda saker inträffar såsom skador, sjukdomar eller en partners frånfälle kan 
tankarna och planerna som funnits om en viss aktivitet förändras. Ensamhet kan därför 
ibland ses verka som en hindrande faktor för fysisk aktivitet (Hawkley, Thisted & Cacioppo, 
2009; Lindsay Smith, Banting, Eime, O’Sullivan & van Uffelen, 2017). En tidigare aktivitet 
kan ibland bytas ut till en annan, när den önskade fysiska aktiviteten hindras. Till exempel 
kan en skada leda till rehabträning istället för den vanliga motionsformen. 
 



 

 

Deltagarna nämner själva att de gillar att motionera och hålla igång. Rekommendationen är 
att motionera på måttlig intensitet cirka 150 minuter i veckan eller i hög intensitet 75 minuter 
i veckan (Jansson, Hagströmer, Anderssen, 2017, s.85-97) och en del av aktiviteterna som 
rekommenderas ligger i linje med det vår studies deltagare utför, till exempel 
trädgårdsarbete och promenader. Zantinge, van den Berg, Smit & Picavet (2013) menar att 
om yrket innan pensioneringen var aktivt minskade den fysiska aktiviteten efter pensionen 
och om yrket var stillasittande ökade aktiviteten. Hos deltagarna i vår studie framkom inget 
som tydde på att så var fallet hos dem. Det McDonald, O’Brien, White & Sniehotta (2015) 
beskriver, att det vid en större förändring i livet har visat sig att fysisk aktivitet bibehålls eller 
att följsamheten till den ökar. Våra deltagare uppfattade att det var omgivningsfaktorer som 
påverkat dem såsom intressen och socialt stöd och pensioneringen hade gett dem mer tid till 
att göra det som ansågs roligt, däribland uppgavs olika aktiviteter, intressen och matlagning. 
Att hålla sig fysiskt aktiv kan ha en antidepressiv effekt hos vuxna och äldre (Schuch et al., 
2016; Andersson, Hovland, Kjellman, Taube, Martinsen, 2015). 

6.3 Metoddiskussion 
Eftersom det var nyblivna pensionärers subjektiva uppfattningar som undersöktes valdes en 
kvalitativ studie med en induktiv ansats vilket gav oss författare större flexibilitet genom att 
själva vara instrumentet för undersökningen. Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) nämner dock att en kvalitativ studie inte kan förbli helt objektiv på grund av 
förhållandet mellan den intervjuade och den som intervjuar (SBU, 2014). Då kvantitativ 
forskning strävar efter att komma så nära den objektiva sanningen som möjligt (Olsson & 
Sörensen, 2007) passade inte den metoden till undersökandet av uppfattningar, eftersom 
deltagarna behövde få vara nyanserade och inte styrda av variabler, då den hade förhindrat 
djup och nyanser under intervjuerna (SBU, 2014). 
 
Semistrukturerade intervjuer användes vilket innebar att följdfrågor kunde ställas för att 
förtydliga eller förklara något (Patel & Davidson, 2003). Detta sättet att fråga på gjorde det 
mer likt ett vanligt samtal. Det kvalitativa förfarandet är att söka svar på frågorna hur, vad 
och varför (SBU, 2014). Frågorna utformades med hjälp av Banduras (1997) socialkognitiva 
teori, och baserades på individ-, omgivnings- och beteendefaktorer, med förhoppning om att 
därmed lättare kunna se vad som påverkade deltagarnas uppfattning om levnadsvanorna. 
Bakgrundsfrågorna gav oss en bra start på intervjun i syfte att försöka få till ett avslappnat 
samtal. Att skapa frågor till intervjuerna var svårt och något vi lade mycket tid till, trots det 
blev det inget riktigt flyt i samtalen. Frågorna rörde omgivning och beteende vilka undersökte 
hur levnadsvanorna ser ut och hur de eventuellt hade förändrats. Den tredje frågan i 
intervjuguiden upplevdes svårbegriplig och författarna fick förtydliga frågan genom att ge 
exempel. Liknande exempel gavs till alla deltagare för samtliga förtydliganden. 
 
Om författarna istället för semistrukturerade hade valt strukturerade intervjuer, hade det 
varit svårare att få uttömmande svar av deltagarna eftersom inga följdfrågor får ställas och 
frågorna ska följa manus helt och hållet (Patel & Davidson, 2003). Då vi eftersträvade djup 
och bredd passade semistrukturerade intervjuer således bättre till denna studie. 
 
En deduktiv ansats kan användas för att dra logiska slutsatser från färdiga kodningsschema 
som är baserade på en teori eller modell. Den induktiva ansatsen, till skillnad från den 



 

 

deduktiva, ger däremot en möjlighet att dra erfarenhetsbaserade slutsatser (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012). Författarnas val föll därmed på den induktiva ansatsen till 
intervjustudien för att kunna bilda en egen hypotes ur svaren istället för att jämföra 
resultatet mot en färdig sådan. 
 
Tiden för intervjuerna sattes till 45-60 minuter eftersom det kan ta tid att få fram djupet i 
svaren, ibland behöver en tanke mogna, och en återkoppling till en fråga kan komma senare. 
Intervjuerna gick snabbare än förväntat och det gick allra snabbast med intervjuerna över 
telefon. Det kan ha berott på att de tysta sekunderna känns längre vid telefonsamtal än om 
samtalet hade skett i samma rum, vilket ledde till att nästa fråga ibland ställdes tidigare än 
planerat för att få ett flyt i samtalet. En social aspekt saknades då ansiktsuttryck är talande 
och dessa gick förlorade när intervjun utfördes över telefon. Tystnaden blev därmed 
svårtolkad huruvida personen funderade, eller väntade på nästa fråga. En fördel hade varit 
att ha haft färdiga formuleringar över hur fördjupningar av frågorna kunnat ske genom att ha 
haft dem nedskrivna i stil med “Kan du berätta mer om..” eller “Vad tror du det berodde 
på…”. Detta var något vi gjorde inför de sista fyra intervjuerna och det blev därmed ett bättre 
flyt i samtalet. Intervjuerna tog mellan 10-30 minuter och det kändes som att de längre 
intervjuerna gav bättre och tydligare svar medan de kortare hade kunnat vara fylligare. Hade 
vi haft en bättre intervjuteknik hade vi förmodligen kunnat nå ytterligare djup, men båda 
författarna saknade erfarenhet. Då intervjuerna skulle ske enskilt hade vi tänkt utföra 
intervjuerna hemma hos personerna eller genom att boka ett rum på högskolan. Två av 
intervjuerna tog plats i deltagarnas hem och resterande intervjuer utfördes över telefon på 
grund av större geografiska avstånd. Det var bra att båda författarna var med på alla 
intervjuer eftersom att båda kunde hjälpa till med att ställa följdfrågor och att det gav chans 
till reflektion efter varje intervju över vad som gick bra och vad som kunde göras bättre till 
nästa intervju. Intervjuerna delades upp och författarna höll i hälften av intervjuerna var 
vilket var bra träning i formulering och samtalsteknik. Författarna hjälptes åt med att komma 
på bra följdfrågor och förtydliganden för att få ut så mycket information som möjligt. 
Resultatet kan ha blivit påverkat av det faktum att författarna är fysioterapeutstudenter som 
är intresserade och utbildar sig inom fysisk aktivitet, och eventuellt kan deltagarna 
omedvetet haft i åtanke hur viktig fysisk aktivitet är för hälsan. 
 
Planen från början var att rekrytera två personer från en pensionärsförening för att sedan 
påbörja snöbollsurval. Då ingen därifrån ville vara med i studien fick författarna ändra 
planen, vilken resulterade i att fråga genom bekantskapskretsen via samtal och sociala 
medier för att se om det fanns några som ville vara med. Det var ingen av deltagarna i studien 
författarna kände väl eller stod nära, det kunde vara bekantas bekanta, men vi kunde ändå 
veta vem det var. Inklusionskriterierna 60-70 år valdes med tanke på att personer i 
genomsnitt går i pension vid 64 år i Sverige. Då de skulle ha varit pensionärer 1-5 år har de 
färskt i minnet hur de levde innan pensioneringen. Inklusionskriterierna fick ändras något då 
det var svårt att hitta personer som ville vara med i studien. Författarna utökade spannet från 
1-5 år till 1-7 år som pensionär. Det finns alltid en risk för att minnet sviker vid retrospektiva 
frågor (Wärneryd, 1990) och i och med att vi flyttade åldersgränsen ökade den risken. Genom 
att de skulle ha arbetat fram till pensioneringen kan författarna anta att någon form av 
förändring troligtvis skett. De som innan ålderspensioneringen var sjukpensionerade har 
rimligtvis inte märkt någon skillnad vid övergången, därför valde vi att exkludera dem i 
urvalskriterierna. De första sex intervjuerna gav för tunt material att analysera så fyra 
personer till fick rekryteras för att få ett fylligare analysunderlag. Datainsamlingen bör uppnå 
mättnad (SBU, 2107), vilket innebär att ingen ny information framkommer från 



 

 

datainsamlingen. Urvalet påverkar, hur många informanter som ingår och hur snäv 
frågeställningen är. Detta var något författarna inte riktigt uppnådde och berodde eventuellt 
på bristande intervjuteknik, för breda frågor och oförmåga att nå ett tillräckligt djup hos 
informanterna. 
 
Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var och tog sedan ut meningsenheterna 
tillsammans för att inte missa något ur texten. Vid kondenseringen av meningsenheterna 
fanns en risk att det centrala innehållet tolkades fel när en enhet var lång och kortades ned. 
Att vid kodningen försöka se datan med nya ögon upplevdes svårt eftersom att koderna 
fortfarande ska spegla både meningsenheterna och texten i sin helhet, och författarna saknar 
tidigare erfarenhet av detta. En risk vid kodning är att de då blir för onyanserade, vilket 
försvårar kategoriseringen. Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) ska kategorierna 
vara textnära och samtidigt spegla kontexten vilket ger en övergripande bild över studiens 
resultat. 

Då det var första gången författarna använde en diktafon testades diktafonen innan första 
intervjun för att undvika att tekniken skulle krångla, men den fungerade tillfredsställande. 
Det gick bra med tekniken under samtliga intervjuer även om en del ord kunde vara svåra att 
höra vid transkriberingen, då avlyssnades stycket flera gånger tills ordet listades ut. 

I kvalitativa studier används olika begrepp så som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 
samt delaktighet för att bedöma resultatets trovärdighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2012). Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval där vi frågade efter deltagare via sociala 
medier och genom bekanta, och därefter genom snöbollsurval för att få tag i ytterligare 
deltagare. Hade våra deltagare rekryterats genom pensionärsföreningen vi först kontaktade 
hade detta istället kunnat vara ett ändamålsenligt urval eftersom att det då varit målinriktat. 
Dessa urval var lämpliga för att försöka få en bredd på informanterna. Hade vi använt ett 
ändamålsenligt urval kunde vi använt oss av ålder som kriterium men då hade vi riskerat att 
missa vårt syfte att undersöka uppfattningar vid tiden pensioneringen inträdde. Den 
tidpunkten kanske inte sammanfallit med den åldern vi angett. Detta kan ha påverkat 
studiens giltighet eftersom att man riskerar att få deltagare från liknande bakgrund och 
samma sociala sammanhang och därmed kan deltagarna ha relativt lika värderingar och 
uppfattningar. Författarna upplevde att det som framkom efter analysen stämde bra med det 
författarna fått en känsla av under intervjuerna, att fysisk aktivitet var en stor del i vardagen 
och att deltagarna uppfattade sig ha en god hälsa. 
 
Tillförlitlighet innebär hur väl beskriven analysprocessen är (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2o12). Analysen gjordes genom att tillsammans ta ut meningsenheter, koder, 
kategorier och underkategorier och därefter analysera resultatet. Den avser att visa att 
resultatet är oberoende av forskaren och hens perspektiv, tydlighet och noggrannhet i 
redovisningen eftersträvas (SBU, 2017). Den här studiens tillförlitlighet stärktes av att båda 
författarna var med vid samtliga intervjutillfällen och därefter granskade alla intervjuer, både 
var för sig men även gemensamt för att få en så bra känsla för materialet som möjligt inför 
analysen, och för att se att ingen viktig detalj missades. Därmed kunde bådas perspektiv 
appliceras, och eventuell subjektivitet minimeras. Eftersom samtliga textavsnitt i studien 
skrevs tillsammans kunde vi hjälpas åt att vara kritiska mot innehållet och varandra. 
 
Överförbarhet innefattar hur resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper och i 
vilken utsträckning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Studiens överförbarhet kan 



 

 

inte anses hög eftersom att det är något som är svårt att uppnå vid en intervjustudie med få 
deltagare (SBU, 2017). Genom att författarna har varit noga med att dokumentera hur 
studien utförts underlättar det för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet. 
 
Delaktighet speglar forskarens neutralitet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
Författarna kan anses delaktiga i resultatet eftersom det blev ett samspel mellan deltagaren 
och författarna under intervjuerna vilket kan ha inverkat. Vi valde därför att inte fråga de 
närmaste utan snarare långt ut i bekantskapskretsen. Om vi var bekanta med deltagaren 
valde vi att låta den andra författaren vara intervjuledare. 

6.4 Etikdiskussion 
Det förekom inte några uppenbara etiska dilemman i studien. Något som skulle kunna ha 
påverkat resultatet är snöbollsurvalet där rekryteringen skett eftersom att deltagarna blev 
tillfrågade om de visste någon som skulle passa in i studien. Det skulle kunna ha lett till att de 
tillfrågade deltagarna eventuellt kunde misstänkt att någon de kände var med i studien, trots 
att deltagarna inte går att identifiera och att det för utomstående inte går att spåra vem av 
deltagarna som sagt vad. Då rekryteringen skedde via författarnas bekanta, som hjälpte till 
genom att fråga vidare i deras bekantskapskrets, kunder deltagarna vara någon som en av 
författarna kände. För att få en bibehållen objektivitet fick den andra författaren då leda 
intervjun. Det stod i informationsbrevet som skickades ut att vissa frågor kan uppfattas som 
känsliga. Där syftade författarna till att om till exempel alkoholkonsumtionen var hög, eller 
hade ökat efter pensioneringen, skulle det kanske känts jobbigt att prata om för deltagaren. 
Att medge att alkoholintaget är stort, ens för sig själv, kan upplevas svårt. Frågor om kosten 
kunde också uppfattas personligt, här kunde en ohälsosam kost varit känslig att medge, 
särskilt om deltagaren haft sjukdomar som orsakats av den. Frågorna kring fysisk aktivitet 
var kanske lättare att svara på och inte lika känsliga på grund av att det finns en mer social 
acceptans att prata om dem i dagens samhälle, plus att deltagarna visste att det är ett intresse 
som författarna har. Det skulle eventuellt kunna uppfattats som ett känsligt ämne att prata 
om ifall deltagaren varit fysiskt inaktiv. Det visade sig emellertid att ingen av deltagarna 
verkade uppleva någon fråga som känslig utan alla svarade på alla frågor. Riktlinjerna 
gällande konfidentialiteten, att intervjuerna skulle spelas in, att deltagarnas medverkan var 
helt frivillig och att deltagarna kan avbryta när som helst, följdes enligt Codex (2016). För att 
dölja deltagarnas identitet ändrades deras namn till P1-P10 i studien, det är enbart 
författarna som vet vem den enskilde deltagaren är. All information från intervjuerna 
sparades på en säker plats hos författarna och när arbetet är godkänt och klart kommer all 
data att raderas. 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att undersöka hur nyblivna pensionärer uppfattar sina levnadsvanor, och om och i 
så fall hur dessa förändrats efter pensioneringen. Genom att undersöka detta via en kvalitativ 
metod kunde resultatet utvecklas från ett större djup. Att undersöka andras uppfattningar 



 

 

om ett ämne ger oss möjligheten att se deras perspektiv genom deras ögon, och detta 
förutsättningslöst. Deltagarnas uppfattningar om sina levnadsvanor och eventuella 
förändringar vid övergången till pensionärslivet visade sig vara att de inte förändrats särskilt 
mycket. 
 
Pensionärerna i vår studie, som är mellan 60 och 70 år, uppfattar sig ha bra levnadsvanor 
och upplever sig ha en god hälsa. Detta stöds av befintliga studier som visat att en aktiv 
livsstil också kan ge en bättre livskvalitet. Det som hade förändrats mest efter pensioneringen 
var att den fysiska aktiviteten hade ökat då det fanns mer tid och ork att ägna sig åt träning 
och andra intressen som pensionär. Djur uppfattades vara ett stort intresse som främjade 
daglig fysisk aktivitet hos deltagarna. Annan social omgivning uppfattades påverka den 
fysiska aktiviteten genom att vara sällskap vid olika motionsformer eller introducera nya 
aktiviteter. Det fanns en blandning av intressen bland deltagarna med allt från golf och 
ridning till promenader och trädgårdsarbete. Kosthållningen uppfattades ha ändrats till det 
bättre när deltagarna nu hade mer tid till att laga mat från grunden och en vilja att prioritera 
en bra kost. En viss förändring hade skett runt alkoholvanor, där frekvensen ökat men inte 
mängden, men ingen förändring hade skett angående rökning. 
 
Studien har gett oss författare en inblick i vad som kan påverka pensionärers levnadsvanor, 
vad som händer vid en stor förändring i livet som att gå i pension innebär, och hur de själva 
uppfattar sin situation och sina fortsatta liv. 

8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Resultatet från vår studie kan vara till nytta för fysioterapeuter och andra yrkeskategorier när 
interventioner ska ske för patienter ur den här målgruppen. Den kan ge en ökad förståelse för 
vad som driver ett önskvärt beteende såsom att hålla sig aktiv eller att ha ett sunt förhållande 
till kost, alkohol och tobak. Deltagarna upplevde att den sociala omgivningen var en viktig 
faktor för den fysiska aktiviteten, och i klinik kan den kunskapen användas genom att till 
exempel ge förslag på gruppträning inom fysioterapi om ökad motivation behövs. 
Fysioterapeuter arbetar mycket med beteenden, och hur de kan förändras med hjälp av 
individens egna förmågor. Att undersöka vilka uppfattningar individen framför en har om sig 
själv och sina levnadsvanor, kan spela roll för hur lyckad en intervention blir. 
 
Eftersom forskning om i vilken utsträckning fysioterapeuter arbetar med levnadsvanor i 
samband med pensionering saknas, vore det intressant att undersöka vilket stöd som erbjuds 
av fysioterapeuter inom primärvården och om det ser likadant ut i olika regioner. Det kan 
förslagsvis ske inom ramen för en enkätstudie för att samla in statistik från landets 
fysioterapeuter inom primärvården. 
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BILAGA A 
  
Frågor till intervju: 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vilket yrke hade du innan pensioneringen? 
 

2. När gick du i pension och hur gammal är du idag? 
 

3. Vilka intressen har du? 

 
Intervjufrågor 
 

1. Vad gör du för att ta hand om din hälsa idag, är det något som förändrats i samband 
med pensioneringen? 
 

2. Hur ser dina levnadsvanor ut angående rökning/alkohol/kost/fysisk aktivitet?  
 

a) Har något av dessa förändrats efter pensioneringen? 
 

3. Har din omgivning och/eller sociala situation påverkat dina levnadsvanor, i så fall 
hur? 
 

4. Vilka förväntningar hade du på dina levnadsvanor som pensionär, och infriades dem? 

 



 

 

BILAGA B 
  
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två fysioterapeutstudenter från Mälardalens högskola som ska skriva vårt 
examensarbete hösten 2017. Syftet med studien är att undersöka nyblivna pensionärers 
uppfattningar om sina levnadsvanor och om, och i så fall hur, deras levnadsvanor, (d.v.s. 
fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak), har förändrats efter de gått i pension. Vi skickar 
detta brev till er eftersom ni är en pensionärsförening, för att rekrytera deltagare till vårat 
examensarbete. Vi söker två nypensionerade personer, som är mellan 60-70 år och som 
pensionerades på heltid för 1-5 år sedan, som är intresserade av att vara med i studien. Vi 
kommer att kontakta er inom några dagar och fråga om ni vet om några. De som är 
intresserade kommer att kontaktas via telefon för att gå igenom om de passar våra 
inklusionskriterier för studien, att de ska ha arbetat minst deltid under de sista 5 åren innan 
pensioneringen och eftersom intervjuerna kommer att hållas på svenska ska personerna som 
intervjuas kunna förstå och prata svenska. Därefter kommer ett informationsbrev att skickas 
ut. Cirka en vecka efter det, kommer personerna återigen kontaktas via telefon för vidare 
information, om intresse finns. Studien kommer att genomföras genom en individuell 
intervju på 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med diktafon. Det här är frivilligt 
och det finns möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Amanda och Veronika 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Ansvariga:                                              Handledare: 
 
Amanda Rickardsson                           Petra von Heideken Wågert 
arn15004@student.mdh.se                  petra.heideken.wagert@mdh.se                 
070-3690788         021-10 31 88 
 
Veronika Larsson 
vln15003@student.mdh.se 
070-4151635 
 
 



 

 

BILAGA C 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två fysioterapeutstudenter som ska skriva vårt examensarbete under hösten 2017. Syftet 
är att undersöka nyblivna pensionärers uppfattningar om sina levnadsvanor om, och i så fall 
hur, deras levnadsvanor har förändrats efter de gått i pension. 
 
Du tillfrågas till detta arbete därför att det är intressant att ha med pensionärer med olika 
bakgrund och synsätt på pensioneringen. Därför använder vi oss av något som kallas för 
snöbollsurval (vilket innebär att den tillfrågade i sin tur föreslås rekommendera någon 
ytterligare person som uppfyller kriterierna) för att se om det finns intresse att vara med i 
studien. 
  
Ett deltagande i studien skulle innebära att det kommer bli en intervju på cirka 45-60 
minuter med oss två författare där vi kommer ställa några frågor om levnadsvanor och 
eventuella förändringar. Intervjun kommer att spelas in med diktafon. Det kan komma en 
eller flera frågor du kan uppfatta som känsliga. 
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att din medverkan inte kan 
komma att kopplas till dig som person, och materialet kommer att finnas i en 
lösenordskyddad dator samt USB-sticka. När arbetet är godkänt och klart kommer detta att 
raderas. 
 
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på Mälardalens högskola. 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 
 
Med vänlig hälsning,  
Veronika och Amanda 
 
Ansvariga:                                              Handledare: 
 
Amanda Rickardsson                           Petra von Heideken Wågert 
arn15004@student.mdh.se                  petra.heideken.wagert@mdh.se                 
070-3690788         021-10 31 88 
 
Veronika Larsson 
vln15003@student.mdh.se 
070-4151635 
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