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SAMMANFATTNING 

Människor blir äldre och friskare upp i åldrarna, på grund av förbättrade levnadsvillkor. En 

ökad äldre befolkning ökar behovet av resurser och aktiviteter som riktas mot den äldre 

målgruppen. Denna studie fokuserar främst på fysisk aktivitet och sociala nätverk, som är en 

del av hälsans bestämningsfaktorer. Syftet med studien är att undersöka hur äldre upplever 

att deras fysiska och sociala hälsa påverkas av fysisk aktivitet i grupp. 

För att besvara syftet har en kvalitativ studiedesign använts och det målstyrda urvalet bestod 

av åtta personer. Datainsamlingen skedde genom sex, fyra enskilda och två i par, 

semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med manifest innehållsanalys. 

Resultatet visade att då gruppträningen riktar sig till äldre upplevs nivån vara på en lagom 

nivå och det finns en ökad samhörighet av att endast seniorer är med. Den sociala miljön 

upplevs vara av vikt, speciellt för motionärer som ger uttryck i att inte ha samma omfång av 

sociala relationer som intervjupersonerna. 

Slutsatsen är att äldre upplever att den fysiska hälsan har förbättrats med gruppträningen, 

och gett uttryck i ökad styrka och bättre balans. Den sociala hälsan upplevs få effekt av fysisk 

aktivitet i grupp, men inte i samma utsträckning som den fysiska hälsan. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsofrämjande aktiviteter, kvalitativ studiedesign, sociala 

nätverk, äldres hälsa  

 



 

ABSTRACT 

People get older and healthier in elder ages, due to improved living conditions. A bigger elder 

population increases the need for resources and activities aimed at the elderly. This study 

focuses primarily on physical activity and social networks, which are part of health 

determinants. The aim of the study is to investigate how older people experience that their 

physical and social health is affected by physical activity in a group. 

To answer the aim of the study, a qualitative study design has been used and the goal-

oriented sample consisted of eight people. The data collection was received through six, four 

individual and two in pair, semi structured interviews, which were analyzed with manifest 

content analysis. The result showed that as the group training is aimed at the elderly, the 

level of physical activity felt to be at a reasonable level and there is an increased solidarity by 

the fact that only seniors are involved. The social environment is felt to be of importance, 

especially for elder who express that they don’t have the same range of social relationships as 

the interviewees. 

The conclusion is that older people feel that their physical health has improved with group 

training and was expressed as increased strength and balance. The social health experienced 

to have an effect of physical activity in a group, but not to the same extent as physical health. 

Keywords: elderly health, health promotion activities, physical activity, qualitative study 

design, social network 
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1 INTRODUKTION 

Människor blir allt äldre, vilket innebär att andelen av gruppen äldre ökar. Förbättrade 

levnadsvillkor ökar den förväntade livslängden och folk behåller sin hälsa högre upp i åldern. 

Samtidigt ökar behovet av resurser för äldrevård och aktiviteter för den äldre målgruppen. 

Hälsofrämjande insatser för äldre är av vikt för att främja deras hälsa, samt långsiktigt 

minska kostnader för behandling av sjukdomar och andra krämpor. Den sociala delen i 

aktiviteter är viktiga för den äldre målgruppen, då umgängeskretsen minskar på grund av 

ökade risker för sjukdomar och dödsfall upp i åldrarna. Sociala relationer har stor påverkan 

på hälsan, och brist på det kan medföra isolering som i sin tur kan innebära försämrad hälsa. 

Studien genomförs då författaren har ett intresse för hälsofrämjande aktiviteter, speciellt för 

äldre. Författaren har en förförståelse om fysisk aktivitet och de hälsoeffekter som kan vinnas 

utav utövande av fysisk aktivitet, därav valdes det som den hälsofrämjande faktorn som 

skulle studeras. Genom att välja ett sammanhang där fysisk aktivitet förs i grupp finns 

möjligheten att undersöka hur den sociala hälsan påverkas, baserat på deltagares 

upplevelser. Författaren har kunskap om att fysisk aktivitet kan stärka tilliten till den egna 

förmågan, men även att utföra den i ett socialt sammanhang kan ge ökad känsla av 

samhörighet som i sin tur kan kopplas till teorin känsla av sammanhang. Kunskapen har 

författaren kunnat tillgodogöra sig genom tre års studier inom folkhälsovetenskap. 

Det finns en ökad trend när det gäller att underlätta och öka tillgången till forum för 

aktiviteter som riktar sig mot äldre, vilket kan bland annat handla om kostnadsfria 

träningstillfällen för äldre (Sveriges Television [SVT], 2018). Dessutom ökar andelen äldre 

som tränar en gång i veckan (Aftonbladet, 2017), som vidare kan leda till ökad efterfrågan 

bland äldre för träningsformer som är anpassade för den äldre målgruppen. 

Det finns forskning om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan på äldre dagar, men de flesta är 

av kvantitativ karaktär. Föreliggande studie syftar till att ta reda på äldres egna upplevelser 

av hur gruppträning påverkar hälsan, för att få en djupare förståelse i ämnet. Som följd av 

studien finns förhoppningen av fler hälsofrämjande insatser, främst inom fysisk aktivitet, ska 

tillsättas. Dessutom finns en önskan om att fler äldre tar del av dessa aktiviteter, vilket på sikt 

kan leda till en mer friskare befolkning. 
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2 BAKGRUND  

I bakgrunden behandlas relevanta hälsobegrepp så som hälsa, hälsofrämjande och hälsans 

bestämningsfaktorer, samt dess betydelse för hälsan. Hälsofaktorer som är relevanta för 

studien, fysisk aktivitet och socialt nätverk, presenteras mer ingående och tidigare forskning 

inom områdena redogörs. Vidare beskriver bakgrunden mer specifikt gällande målgruppens, 

äldres, hälsa samt relevanta teoretiska perspektiv. Bakgrunden avslutas med att 

forskningsfrågan presenteras i problemformuleringen. 

2.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Det finns många olika definitioner av hälsa, men World Health Organization [WHO] 

definerar hälsa som “ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). Innan WHO:s definition låg mycket fokus på 

enbart på avsaknad av sjukdom, men har utvecklats till ett mer holistiskt synsätt då större 

förståelse tillkommit om att fler faktorer har betydelse för hälsan. Hälsa kan även ses som en 

resurs som möjliggör för människor att uppnå sina ambitioner och mål i livet.  

Under en WHO konferens i Ottawa 1986 får begreppet hälsofrämjande större slagkraft inom 

folkhälsoarbete, som innebär att behålla det friska istället för att behandla eller förebygga det 

sjuka. Att fokusera på hälsa innebär att synsättet är salutogenes och grundar sig i att 

människor ska ha möjligheten att påverka och ta kontroll över sin egna hälsa (WHO, 2009). 

Hälsofrämjande insatser sker i miljön där människor lever, och ska underlätta för individer 

att välja det hälsosamma alternativet. Arbetet sker långsiktigt, och kan ses som en investering 

för framtiden (Pellmer, Wrammer & Wrammer, 2013). Ohälsosamma levnadsvanor och 

olyckor uppges kosta samhället 120 miljoner kronor om året, och skulle kunna minskas 

genom att ge människor att förutsättningarna att välja en mer hälsosam livsstil (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b) 

För att hälsofrämjande arbete ska vara möjligt krävs det att samarbete och samverkan sker 

strukturerat på samhällsnivå, menar Pellmer et al. (2013). Det behöver vara politiskt 

förankrat och budgeterat för, för att skapa förutsättningar att utföra folkhälsoarbete av 

kvalité. Viktiga byggstenar i hälsofrämjande arbete är att öka delaktighet och empowerment 

(självförstärkning) samt att strävan av att minska ojämlikheter i hälsa (Pellmer et al., 2013).  

I föreliggande studie definieras fysisk hälsa som den kroppsliga hälsan och social hälsa som 

tillgången till socialt stöd. Den fysiska hälsan påverkas av bestämningsfaktorn fysisk aktivitet 

som beskrivs tydligare i avsnitt 2.2.1 och den sociala hälsan påverkas av bestämningsfaktorn 

social nätverk som redogörs för i avsnitt 2.2.2. 
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2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer är faktorer som har betydelse för en individs hälsa. Bland dessa 

finns faktorer som kan påverkas men också de som inte kan påverkas (Pellmer et al., 2013). 

Faktorer som individen inte kan påverka är ålder, kön och genetik. De bestämningsfaktorer 

som går att påverka är desto fler och delas in i socialt sammanhang, levnadsvanor, levnads- 

och arbetsvillkor samt miljö och samhällsekonomiska strategier (Figur 1).  

 

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren och Whitehead, 1991) 

Bestämningsfaktorerna kan verka som både risk- och friskfaktorer. Riskfaktorer är de 

faktorer som kan påverka hälsan negativt som arbetslöshet, alkohol och tobak. Friskfaktorer 

verkar hälsofrämjande och stärker hälsan som fysisk aktivitet, utbildning och socialt stöd. 

Det finns ett samband mellan utsatta grupper i samhället och innehav av flera riskfaktorer, 

dessa tendenser syns även bland lågutbildade (Pellmer et al., 2013). Vidare presenteras de 

bestämningsfaktorer som är relevanta för studien mer ingående. 

2.2.1 Fysisk aktivitet 

All typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning är fysisk aktivitet, och kan variera i 

frekvens, intensitet och varaktighet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Ökad intensitet av 

fysisk aktivitet ökar frisättningen av kortisol, adrenalin och tillväxthormoner, samt att hjärtat 

blir starkare av att behöva arbeta med en högre puls beskriver Henriksson och Sundberg 

(2016). Att regelbundet vara fysisk aktiv har både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

effekter. Bland annat minskar risken för sjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar, demens samt vissa cancertyper. Dessutom kan regelbunden fysisk aktivitet ge 

förbättrad hälsa, livskvalitet och kognition (Henriksson & Sundberg, 2016). Studier visar 

även ett starkt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och ökad självkänsla (Zamani 

Sani et al., 2016). Nationella rekommendationen för fysisk aktivitet är minst 30 minuter på 
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måttligt intensiv nivå dagligen, för att kunna tillgodogöra sig av de positiva effekterna 

(Faskunger, 2013).  

Fysisk aktivitet ingår bland levnadsvanor i hälsans bestämningsfaktorer, vilket innebär att 

det är en faktor för hälsan som går att påverka. I regeringen proposition Mål för folkhälsan 

(Prop. 2002/03:35) beskrivs elva målområden för att förbättra folkhälsan, där främjande av 

fysisk aktivitet ingår som ett målområde. Målet är att öka fysisk aktivitet i hela befolkningen 

så som i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden, samt att den ska anpassas för personer som 

är långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta och äldre (Prop. 2002/03:35) 

Stillasittande är en riskfaktor för hälsan och är idag den fjärde största orsaken till förtidig 

död (Faskunger, 2013). Det är ett växande folkhälsoproblem och är främst förekommande 

hos individer med fetma, lågutbildade och rökare menar Varo et al. (2002). Då dagens 

arbetsförhållanden i många fall är fysiskt inaktiva och tidskrävande, behövs det struktur och 

planering för att utöva fysisk aktivitet (Faskunger, 2013). 

2.2.2 Socialt nätverk 

Socialt nätverk är de sociala relationer som en individ besitter och dessa relationer har stor 

påverkan på hälsan. Studier visar att umgängeskretsen har stor inverkan på individers 

levnadsvanor och livsstil, likaså normer och förväntningar (Pellmer et al., 2013). Genom det 

sociala nätverket kan individen få större inflytande och möjlighet att påverka samt att det kan 

verka som en resurs av socialt stöd, som långsiktigt främjar ett väl fungerande samhälle 

(Eriksson, 2012). Dock kan även det sociala nätverket påverka individen till att leva ett liv 

med flertalet riskfaktorer och osunda levnadsvanor, beroende på vilka typer av relationer 

som ingår beskriver Agahi, Lennartsson, Österman och Wånell (2010).  

Eriksson (2012) menar att socialt nätverk är ett känt begrepp inom folkhälsovetenskap, men 

att på senare tid har intresset för socialt kapital vuxit. I begreppet socialt kapital ingår sociala 

nätverk och relationer samt den ömsesidiga tilliten däremellan. Ett stark socialt kapital har 

visat sig ha positiva effekter på självskattad hälsa och självkänsla samt tillgången till 

hälsoservice och arbetsmöjligheter (Eriksson, 2012). 

Enligt Cassels sårbarhetsteori (1976) påverkar ett bristfälligt socialt nätverk individens hälsa. 

Det har inverkan på kroppens hormonsystem, vilket innebär en ökad risk för olika 

sjukdomsframkallande faktorer. Individer med goda sociala nätverk har däremot lättare att 

hantera stress och stressfyllda situationer, vilket bidrar till en minskad risk för olika 

sjukdomar (Cassel, 1976).  

Regeringens proposition Mål för folkhälsan (Prop. 2002/03:35) beskriver att för att 

förbättra hälsan i befolkningen krävs ett starkt socialt kapital, och utgör ett målområde som 

syftar till att öka delaktighet och inflytande i samhället. För att uppnå målet behöver 

stödjande sociala miljöer vara tillgängliga för alla åldersgrupper samt öka delaktigheten inom 

förenings- och kulturverksamheten. 
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2.3 Hälsa bland äldre 

Det finns svårigheter att definiera avgränsningen för vilka som igår i gruppen äldre. Gruppen 

är väldigt heterogen, eftersom det finns stora skillnader mellan exempelvis en 65-åring och 

en 80-åring. Vid redovisande av statistik av äldre delas gruppen in i ”yngre äldre” som består 

av 65-79 åringar och ”äldre äldre” som omfattar de som är 80 år och äldre (Liv och hälsa, 

2011).  

Majoriteten av de som är i pensionsåldern idag har relativt god hälsa som består av ett aktivt 

och socialt liv (Lennartsson & Fors, 2012). Risken för att drabbas av kroniska sjukdomar ökar 

sedan med åldern, så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt demens. Dessutom ökar 

risken för förslitningar i leder och benskörhet, vilket kan innebära minskad rörlighet vid 

exempelvis fallolyckor. Även syn och hörsel försämras med åldern, vilket kan medföra ökat 

utanförskap i sociala sammanhang (Lennartsson & Fors, 2012). 

Resultat från undersökningen Liv och hälsa (2011) visar att mer än hälften av äldre skattar 

sin generella hälsa som bra eller mycket bra, däremot har majoriteten, ungefär sju av tio, svår 

smärta eller besvär. Ungefär tre av tio av de äldre hade under senaste året börjat med någon 

form av aktivitet för att förbättra sina levnadsvanor (Liv och hälsa, 2011). Statistik från 

Statistiska centralbyrån (2017) visar att andelen äldre som motionerar varje vecka har 

fördubblats mellan år 2008 och 2015.  

2.3.1 Fysisk aktivitet bland äldre 

WHO (2010) rekommenderar att personer över 65 år ska utföra minst 150 minuter 

konditionsträning av måttlig intensitet per vecka eller minst 75 minuter av hög intensitet per 

vecka. Forskning visar att fysisk aktivitet gynnar den kognitiva förmågan hos äldre samt att 

det kan minska risken för demens (Busse, Gil, Santarém & Filho, 2009). 

Graden av fysisk aktivitet minskar med åldern samtidigt som stillasittande ökar, visar 

forskning (Faskunger, 2013). Frändin och Helbostad (2016) menar att det aldrig är för sent 

att börja träna och att äldre kan få god effekt av att utföra fysisk aktivitet, som att minska 

risken för flertalet åldersrelaterade sjukdomar. Dock måste träningen anpassas till individen 

och rekommenderas innehålla både konditionsmoment samt muskelstärkande övningar 

(Frändin & Helbostad, 2016). 

Att det finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser för äldre, bland annat för fysisk 

aktivitet, framkommer i många internationella styrdokument (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Studier visar att för att motivera äldre att blir mer fysiskt aktiva måste vikt läggas på de 

positiva hälsoeffekter som kan uppnås och inte främst genom att belysa viktnedgång (Bruce, 

Fries & Hubert, 2008). En annan faktor som påverkar hur benägna äldre är att utföra fysisk 

aktivitet är om tillgängligheten för att motionera är inom ett behagligt avstånd från hemmet 

samt att omgivningsmiljön uppfattas som säker och trygg (Faskunger, 2007). 
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2.3.2 Socialt nätverk bland äldre 

En naturlig plats för att skapa socialt nätverk är arbetsplatsen, vilket är en arena som äldre 

inte längre tar del av vid passerad pensionsålder. Dessutom medför den ökande åldern större 

risk för hälsoproblem som påverkar relationerna samt individens välmående (Agahi et al., 

2010). Sociala aktiviteter stärker den sociala gemenskapen och känslan av samhörighet, och 

måste inte involveras av bekanta eller närstående. De är dock mer förekommande att äldre 

som i större utsträckning träffar nära och bekanta, också är med i aktiviteter som består av 

människor utanför bekantskapskretsen (Agahi et al., 2010). Forskning visar att högt socialt 

stöd hos äldre kan verka som skyddsfaktor vid sårbarhet samt minska risken för råka ut för 

dåligt bemötande (Melchiorre et al., 2013). Vid införande av hälsofrämjande insatser för 

äldre bör skapande av sociala relationer möjliggöras och underlättas hos de äldre, för att 

främja deras hälsa. 

Begreppet ”lyckligt åldrande” myntades av Rowe och Kahn (1997) och beskriver tre 

komponenter som är av vikt för att behålla hälsan vid åldrande. Dessa komponenter är att 

hålla sig frisk och undvika sjukdom, behålla en god psykisk och fysisk funktionsförmåga, 

samt ett aktivt deltagande i livet och har nära relationer med släkt och vänner. Detta innebär 

i många fall att äldre individer måste aktivt förändra beteendemönster för att främja sin egna 

hälsa (Rowe & Kahn, 1997). 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

De teoretiska perspektiv som presenteras är Känsla av sammanhang och Self efficacy. Båda 

teorierna är vanligt förekommande i folkhälsovetenskapsområdet, och är relevanta för 

bestämningsfaktorerna fysisk aktivitet och sociala nätverk. Återkoppling till teorierna 

kommer sedan föras utifrån resultatet i studien och diskuteras i resultatdiskussionsdelen. 

2.4.1 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang [KASAM] är en salutogen teori som grundas i det hälsofrämjande 

perspektivet. Antonovsky (1996) menar att KASAM är avgörande för en individs hälsa, då det 

har påverkan på hur individen hanterar utmaningar, hinder och stressiga situationer. Hälsa 

är inte definitiv, utan varierar på ett spektrum mellan friskhet och sjukdom. Det som avgör 

individens hälsa är graden av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet: 

• Begriplighet: innebär individen uppfattar omvärlden som begriplig, strukturerad 

och förutsägbar.  

• Hanterbarhet: betyder att individen har tillräckligt med resurser för att kunna 

hantera händelser som sker i omgivningen. 
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• Meningsfullhet: innebär att det finns motivation i att hantera och engagera sig i 

utmaningar och att livet känns meningsfullt. 

I samspelet av dessa komponenter skapas KASAM, där meningsfullheten kan anses väga 

tyngst. Det går att mäta KASAM med hjälp av ett frågeformulär med relativt enkla frågor 

(Andersson, 2009). Individer med högt KASAM har lättare att bibehålla sin hälsa trots att de 

utsätts för stressfyllda och utmanande situationer. Vikten av att känna meningsfullhet är 

stor, men dess innebörd varierar individuellt från person till person menar Andersson 

(2009). 

2.4.2 Self efficacy  

Teorin om self efficacy skapades av Bandura (1977) och handlar om individens tillit till den 

egna förmågan. Det kan handla om att ha tron på sig själv om att klara en viss situation eller 

att agera på ett visst sätt. Vid beteendeförändringar är self efficacy avgörande för hur pass 

motiverad individen är för genomförandet. Nivån av self efficacy är beroende av tidigare 

erfarenheter samt observationer av andras handlingar. Det kan vara stärkande vid 

bemötande av utmaningar men kan också leda till lågt självförtroende och känsla av 

otillräcklighet vid tidigare misslyckanden i liknande situationer (Andersson, 2009). 

Bandura (1977) beskriver fyra informationskällor som påverkar graden av self efficacy. Den 

mest betydande är bemästrade erfarenheter, som innebär att individen har ett tydligt bevis 

på att hen klarar av vad som krävs för att lyckas i situationen eller handlingen. Self efficacy 

har stärkts av individens tidigare erfarenheter av framgångar i liknande situationer eller 

handlingar. Graden av self efficacy kan även stärkas av observationsinlärning, vilket kan 

innebära att individen har erfarenhet av att någon annan med liknande egenskaper klarar av 

genomförandet. På så sätt kan individen jämställa sig själv med andra som klarat av 

situationen eller handlingen och öka sin egen tillit till den egna förmågan (Bandura, 1977). 

Genom att en betydelsefull person uttrycker tilltro till en individ som stöter på ett hinder, kan 

även detta ge upphov till ökad self efficacy. Att en person uttrycker tilltro till individen är en 

informationskälla som kallas verbal övertygelse, men har endast inverkan om tilltron är 

realistisk, menar Bandura (1977). Den fjärde och sista informationskällan är fysiska och 

psykiska tillståndet, och påverkar self efficacy genom den kroppsliga reaktionen på 

genomförandet av hindret. Det kan exempelvis handla om ökad puls vid stressfyllda 

situationer, som kan upplevas som en sårbarhet (Bandura, 1977). 

Tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband mellan hög self efficacy och fysisk 

aktivitet. En studie av van Stralen, De Vries, Mudde, Bolman och Lechner (2009) visar att 

self efficacy är den starkaste faktorn till utförande och vidmakthållande av fysisk aktivitet.  
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2.5 Problemformulering 

Att åldras är livets gång, och att åldras värdigt är en mänsklig rättighet. En ökad äldre 

befolkning sätter krav på mer resurser av äldrevård och aktiviteter för målgruppen. 

Medverkan i aktiviteter kan öka delaktigheten i samhället och lindra ensamheten, visar 

tidigare forskning (Borell & Iwarsson, 2013). Hälsofrämjande insatser bör ses som en 

investering som främjar både samhällets välstånd samt individers välbefinnande (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010a). Genom arbete för att behålla äldres hälsa, kan samhället ta till vara 

på de arbetsresurser som de äldre besitter samt minska kostnader för vård.  

Det behövs fler hälsofrämjande insatser för äldre, så som fysisk aktivitet anpassad för den 

äldre målgruppen. Fysisk aktivitet kan i längden minska lidande för befolkningen då det 

minskar risken för olika sjukdomar. Att främja fysisk aktivitet är av vikt då det har många 

goda hälsoeffekter (Henriksson & Sundberg, 2016). Att dessutom kombinera träning med att 

främja det sociala nätverket skulle kunna ha fler positiva följder. Utifrån den kunskap som 

redan finns om att äldres umgängeskretsar av olika skäl minskar upp i åldrarna, bör den 

sociala delen i gruppträning upplevas som viktig. Det behövs mer underlag för äldres egna 

erfarenheter och upplevelser av att ingå i gruppträningssammanhang, då efterfrågan av 

fysisk aktivitet bland äldre ökar och utbudet bör utökas. Därför, avser föreliggande studie att 

svara på: hur påverkas äldres hälsa av fysisk aktivitet i grupp? 

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka hur äldre upplever att deras fysiska och sociala hälsa påverkas av 

fysisk aktivitet i grupp. 

4 METOD 

I metoden beskrivs tillvägagångssättet för studien, utifrån val av studiedesign, urval, 

datainsamling, databearbetning och analysmetod. Vidare redovisas kvalitetskriterier och 

forskningsetiska överväganden som tagits hänsyn till under forskningsprocessen. 

4.1 Studiedesign 

Då studien har som syfte att undersöka upplevelser hos människor, har en kvalitativ 

forskningsansats valts. Holloway och Galvin (2016) menar att det som utmärker kvalitativa 
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studier är att fokus ligger på att undersöka människor i en viss kontext samt få en djupare 

förståelse av sociala företeelser. Kvalitativa studier fokuserar främst på ord och dess 

betydelse, till skillnad från kvantitativ studiedesign som undersöker skillnader och samband 

mellan olika faktorer (Bryman, 2011). 

Studien har som mål att skapa en förståelse för hur äldre upplever att deras fysiska och 

sociala hälsa påverkas vid fysisk aktivitet i grupp, och därför valdes intervjustudie för att 

fånga upp målgruppens upplevelser. Intervju är att föredra då forskare och 

deltagaren/deltagarna möts i ett gemensamt ämne, samtidigt som forskaren kontrollerar och 

strukturerar intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.2 Urval 

Urvalsmetoden för denna studie är målstyrt, vilket innebär att de som blir intervjuade är 

relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Holloway och Galvin (2016) menar att deltagare 

till intervjuerna i målstyrt urval måste uppnå förutbestämda kriterier för att anses vara 

relevanta för studiens syfte. I denna studie var kriterierna äldre som ingår i sammanhang där 

fysisk aktivitet utförs i grupp. 

Rekrytering av intervjupersoner gjordes genom kontakt med en träningsförening i 

Mellansverige som författaren hade vetskap om att det fanns träningsformer i grupp som 

riktar sig till den äldre målgruppen. Genom att prata med ansvariga på träningsföreningen, 

fick författaren kontaktuppgifter på ledare som var ansvariga för träningsformen som riktade 

sig till en äldre målgrupp. Mejlkontakten med ledarna möttes av positiv inställning, främst 

till studiens syfte. Träff bokades vid ett utav träningstillfällena av seniorträningen, då 

författaren själv kunde få berätta om sin studie för eventuella intervjupersoner. 

Frågan om intresse av att ställa upp i studien ställdes till hela gruppen, bestående av 

uppskattningsvis 60 personer, efter ett träningspass. Till en början stannade tio personer 

kvar i salen för att ta del om mer information om studien, och då framförde författaren en 

kort presentation och syfte av studien. Efter att informationen förts fram var det två personer 

som valde att inte ställa upp i studien, på grund av att intresse inte fanns. På en lista med 

förbestämda tider för intervjuer, som var i anslutning till tiden för utförandet av den fysiska 

aktiviteten i grupp, kunde de intresserade skriva upp sina namn och kontaktuppgifter. Det 

meddelades även att uppskrivande av kontaktuppgifter inte var bindande för medverkan i 

studien. 

För att följa upp om intresset kvarstod efter första mötet med de potentiella 

intervjupersonerna kontaktades de via telefon och mejl. De som angivit mejladress fick även 

informationsbrevet bifogat (Bilaga A). Samtliga deltagare fick informationsbrevet i 

pappersformat vid intervjutillfället. Muntligt gav författaren information om deltagarnas 

rättigheter, som att det var frivilligt, rättigheter att avbryta studien när som helst under 

studiens gång samt att de förblir anonyma under hela studiens gång. Antalet 

intervjupersoner blev åtta personer, efter att ha följt upp om intresse fanns kvar hos de 
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personer som skrivit upp sig på listan som delades ut under första mötet. Intervjupersonerna 

delades in i sex intervjuer, varav fyra intervjuer gjordes enskilt och två intervjuer gjordes i 

par. 

4.2.1 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna bestod av åtta personer i åldrarna 67-83, varav fem var män och tre var 

kvinnor. Samtliga intervjupersoner var deltagare i samma gruppträningsform på samma 

träningsanläggning. Träningsanläggningen ingår i en välkänd kedja och kan anses vara stor 

med cirka 9 000 medlemmar. Gruppträningen som riktar sig mot den äldre målgruppen 

består av två olika grupper med olika träningsformer, där totalt cirka 100 motionärer deltar. 

Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie utför fysisk aktivitet i samma träningsgrupp. 

Alla intervjupersoner hade tränat minst tre månader i träningsformen för äldre på 

träningsanläggningen, dock hade majoriteten varit med i mer än ett år.   

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, både enskilt och i par. Fyra 

intervjuer gjordes enskilt och två intervjuer gjordes i par. Författarens förhoppning var att 

endast göra enskilda intervjuer, men då vissa av intervjupersonerna efterfrågade att göra 

intervjuerna parvis möttes detta av forskaren för att skapa trygghet hos intervjupersonerna. 

Semistrukturerade intervjuer är en av de främst förekommande metoderna inom kvalitativ 

forskning, och innebär att frågor formuleras i en intervjuguide som är väldigt öppna och kan 

utvecklas genom följdfrågor (Holloway & Galvin, 2016). Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att det finns en frihet för författaren att komma på frågor under intervjuns gång, 

samtidigt som frågorna i intervjuguiden hjälper författaren att hålla samtalet i intervjun till 

det berörda ämnet. 

I intervjuguiden (Bilaga B) utformades frågor med ändamål att besvara studiens syfte och 

forskningsfråga. Frågorna kategoriserades utifrån de relevanta bestämningsfaktorer som 

beskrivits i bakgrunden och fick rubrikerna Fysisk aktivitet och Socialt nätverk. 

Intervjuguiden inleds med rubriken Introduktionsfrågor med frågor som skulle underlätta 

att komma igång med intervjun. Samtliga frågor i intervjuguiden hade neutral betoning för 

att inte leda den intervjuade i en viss riktning, vilket Bryman (2011) menar är av vikt vid 

kvalitativa studier för att skapa trovärdighet i studien.  

Frågorna i intervjuguiden utvecklades alltefter intervjuernas gång, då erfarenhet tillkommit 

om hur formuleringen av frågan påverkat hur den mottagits av den intervjuade. På grund av 

tidsbrist testades inte frågorna i intervjuguiden innan, i en så kallad pilotintervju för att få 

kunskap i hur frågorna uppfattades av målgruppen. Efter studiens första intervju 

transkriberats, gjordes större förändringar i intervjuguidens struktur och då slopades större 

frågor som vad intervjupersonen tänker kring begrepp som ”hälsa”, ”fysisk aktivitet” och 

”socialt nätverk”.  Strukturen i intervjuguiden följdes huvudsakligen, men ordningen på 
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frågorna och följdfrågorna har varierat i intervjuerna beroende på hur intervjupersonen 

svarat på föregående frågor.  

Intervjuerna skedde i ett samtalsrum på träningsanläggningen före eller efter 

gruppträningen, för att underlätta för de deltagande att ta sig till intervjutillfället. 

Samtalsrummet låg avskilt från träningsanläggningens allmänna utrymmen, för att minimera 

risken för avlyssning. Att intervjua i en miljö som ligger avskilt med liten risk för 

störningsmoment är av vikt för att skapa en trygg miljö för de intervjuade, menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Tidsperioden från första intervjun till sista intervjun var nio dagar, och 

vid två tillfällen av fyra gjordes två intervjuer samma dag. 

Totalt genomfördes sex intervjuer, varav två intervjuer gjordes med två deltagare samtidigt. 

Det var på de deltagandes önskemål att intervjun fördes i par och möttes av författaren för att 

underlätta och skapa trygghet hos de intervjuade. I båda fallen hade deltagarna som blev 

intervjuade i par en nära relation sedan innan, vänskaps- eller kärleksrelation. Vid samtliga 

tillfällen blev den intervjuade tilldelad en papperskopia på informationsbrevet (Bilaga A), 

som även gavs i muntlig version av författaren till intervjupersonen. Innan inspelning av 

intervjun fick intervjupersonerna tid för att ställa frågor om studien och studiens utförande. 

Samtliga intervjuer spelades in via författarens telefon. Samtycke gavs av deltagaren innan 

inspelningen började. Tiden för intervjuerna varierade mellan 10 och 30 minuter, med ett 

genom snitt på 21 minuter. Ingen av de deltagande valde att avbryta sin medverkan i studien. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Direkt efter att varje intervju genomförts, påbörjades transkribering av materialet. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att transkribering innebär att ändra från en form till en annan, 

och i detta fall från ljudform till textform. I transkriberingen togs även skratt och pauser med, 

för att underlätta vid analyseringen av materialet. Transkriberingen gjordes i ett Word-

dokument och påbörjades av författaren efter varje intervju för att ha chans att kunna lyssna 

igenom materialet och utveckla intervjuguiden inför nästa intervju.  

Analysering påbörjas redan vid transkribering då matrialet lyssnas igenom flertal gånger, och 

uppmuntras därför av Holloway och Galvin (2016) att transkriberingen inte överlåts till 

någon annan än forskaren eller forskarna. Under transkriberingen markerades vissa citat 

som skulle komma att användas i resultatet, då citaten var bra sägningar och kunde ge svar 

på forskningsfrågan. Transkriberingarna kodades med IP följt av en siffra, för att skapa 

anonymitet hos deltagarna. Varje intervju transkriberades i ett eget dokument, vilket 

resulterade i sex dokument. Det transkriberade materialet i studien omfattar totalt ca 31 

sidor datorskriven text med enkelt radavstånd. 

Analysmetoden som använts för studien är manifest innehållsanalys, vilket innebär att det 

som sagts i intervjun tolkas ordagrant och ingen djupare förståelse av meningarnas innebörd 

görs (Graneheim & Lundman, 2003). Det transkriberade materialet lästes igenom flera 
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gånger, vilket är av vikt för författarens helhetsbild av innehållet menar Graneheim och 

Lundman (2003). Vid genomläsning av det insamlade materialet markerades meningar som 

ansågs vara relevanta för studiens syfte och forskningsfråga, vilka hädanefter kommer 

benämnas som meningsbärande enheter.  

De meningsbärande enheterna markerades med olika färger för att lätt kunna utskilja inom 

vilket tema, fysisk eller social hälsa, citatet skulle kunna falla inom. De meningsbärande 

enheterna som handlade om den kroppsliga hälsan markerades med en färg och sorterades 

under temat fysisk hälsa. De meningsbärande enheterna som handlade om hälsan i 

förhållande till socialt nätverk och socialt stöd markerades med en annan färg och sorterades 

under temat social hälsa. 

Matrisen för innehållsanalysen gjordes i ett nytt dokument, där de markerade 

meningsbärande enheterna kopierades in för analysering från de transkriberade 

dokumenten. En matris gjordes för temat fysisk hälsa och en matris gjordes för social hälsa, 

och de meningsbärande enheterna sorterades efter färgkodningen som tidigare beskrivits. 

Därefter kortades de meningsbärande enheterna ner för att behålla de mest centrala i den, 

vilket kallas kondensering. Kondensering underlättar för analyseringen då textmassan 

minskar menar Graneheim och Lundman (2003), och gjordes direkt efter att en 

meningsbärande enhet kopierats in i matrisen för innehållsanalys. Exempel på hur en 

meningsbärande enhet förkortats till en kondensering demonstreras i Tabell 1.   

Nästa steg i innehållsanalysen är att kondenseringen sorteras in i underkategorier, och det 

görs genom att med ett eller ett fåtal ord beskriva de meningsbärande enheternas 

huvudsakliga innebörd. De underkategorier som funnits i materialet som berörde liknande 

ämnen skapade sedan kategorier, som kunde ge svar på forskningsfrågan: hur påverkas 

äldres hälsa av fysisk aktivitet i grupp?  

Därefter följde en process där liknande kategorier som återfunnits i materialet mynnade ut i 

tema fysisk hälsa eller social hälsa, som utformats utifrån studiens syfte och forskningsfråga. 

Exempel på hur innehållsanalysen gick till demonstreras i Tabell 1.  

Vid redovisande av de meningsbärande enheterna har i vissa fall delar plockats bort och 

ersatts med uteslutningstecken […]. Att delar av de meningsbärande enheterna plockats bort 

beror på antingen etiska skäl eller att citaten innehållit information som inte är relevant för 

studiens syfte och forskningsfråga. Då intervjupersonerna själva lämnat meningen oavslutad 

har endast tre punkter utan klammer använts. 
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Tabell 1. Exempel på genomförande av innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Underkategori Kategori Tema 

” … som om man är bort 

en vecka så märker man 

att det är skillnad. Och 

tydligare i yngre år (…) 

kan man ju träna upp 

och bli stark och man 

kan behålla den där 

delen… trimmen ganska 

länge. Men det kan man 

inte när man blir äldre, 

utan… om du inte håller 

kontinuiteten, då 

försvinner det ganska 

snabbt” 

Vid uppehåll i 

träning, märks 

det att det är 

svårare vid äldre 

ålder att behålla 

träningsformen 

Behålla 

träningsform 

Vidmakthållande 

av fysisk aktivitet 

är viktigt 

Fysisk 

hälsa 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att kvalitetssäkra resultatet i en studie och tillvägagångssättet för hur studien gick till 

används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet är i första hand 

gjorda för kvantitativa studier, så istället menar Holloway och Galvin (2016) att pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och konfirmering är mer lämpligt för kvalitativa studier.  

För att skapa pålitlighet i studien har en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet redovisats i 

metodkapitlet. En tydlig beskrivning av tillvägagångssättet är av vikt för att läsaren ska 

kunna följa alla forskarens steg för att skapa en förståelse för hur slutsatserna utvecklades 

menar Holloway och Galvin (2016). Då det är ett socialt fenomen som studeras i föreliggande 

studie kan inte studien efterliknas exakt, men kan repeteras i ett liknande socialt 

sammanhang med liknande urval och kontext (Bryman, 2011). 

Trovärdighet uppnås genom att intervjupersonernas bild av det studerade ämnet stämmer 

överens med studiens resultat (Holloway & Galvin, 2016), vilket har skapats genom att 

relevanta citat av majoriteten av intervjupersonerna lyfts fram i resultatet. Trovärdighet 

skapades genom att följdfrågor ställdes med jämna mellanrum i intervjun för att bekräfta att 

intervjupersonernas svar uppfattats korrekt av författaren. Genom att redovisa kategorier 

och underkategorier i resultat-delen (Tabell 2) har trovärdigheten i studien stärkts 

ytterligare.  
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Överförbarhet skapas genom att resultatet i studien går att överföra till liknande urval i 

liknande miljöer. För att skapa överförbarhet har metoden, urvalet och kontexten beskrivits 

tydligt och detaljrikt, för att nästkommande forskare ska kunna bedöma om resultatet är 

överförbart till dennes studie. 

För att konfirmering ska uppnås i en studie behöver författaren vara neutral vid analysering 

av det insamlade materialet, vilket menas att resultatet inte påverkats av författarens egna 

värderingar och fördomar (Holloway & Galvin, 2016). För att påvisa att konfirmering 

uppnåtts i denna studie har forskaren haft ett neutralt förhållningssätt under intervjuerna 

med deltagarna, vilket innebär att författaren i största mån inte ställt ledande frågor i 

intervjun. Dessutom har författaren ställt sig ödmjuk till resultatet samt tydligt redovisat 

källor varifrån informationen kommer ifrån, vilket Holloway och Galvin (2016) menar är 

viktigt för att visa på konfirmering. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid studier av samhälle och människor finns forskningsetiska principer som måste uppnås 

för att inte skada någon individ (Vetenskapsrådet, 2002). De består av fyra krav som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet ställer krav på att forskare måste 

informera deltagarna om studiens villkor och deras rättigheter. I informationsbrevet (bilaga 

A) informerades de deltagande om studiens syfte samt att deltagande var frivilligt. Det 

framkom även att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studien. 

Informationsbrevet skickades via epost till de deltagare som angivit det vid rekryteringen av 

deltagare, samt att samtliga deltagare fick en papperskopia vid intervjutillfället. Information 

framfördes även muntligt och intervjupersonerna fick tid att ställa frågor angående studien.  

Samtyckeskravet innebär att forskare får ett godkännande av de deltagande att använda den 

data som samlats in via deltagarna. Samtyckes gavs muntligt av deltagarna till författaren 

innan inspelningen av intervjun startade.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet ska personuppgifter och andra känsliga uppgifter 

behandlas med sekretess och ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inspelningarna från intervjutillfällena har förvarats på telefon med 

kodlås och utskrifter av transkribering har förvarats i författarens bostad utan risk för att 

obehöriga kan läsa det. För att behålla de deltagandes anonymitet har deltagande vid 

transkribering benämnts som IP1-IP8, dessutom har transkriberingen skett på avskild plats 

för att minska risken att obehöriga ska kunna ta del av informationen. Datainsamlingen via 

ljudupptagning och transkribering har raderats efter godkänd examinering. För att 

ytterligare bevara deltagarnas anonymitet har varken träningsanläggningens namn eller stad 

nämnts i redovisningen av studiens resultat.  
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Nyttjandekravet uppnås genom att den datainsamling som gjorts endast används till den 

studie som forskare informerat om, menar Vetenskapsrådet (2002). Den insamlade data har 

endast använts för att ge slutsatser till denna studies syfte. Efter att studien blivit godkänd av 

examinator har inspelningar av intervjuer samt transkriberingar raderats, vilket innebär att 

materialet som samlats in i föreliggande studie inte kan återanvändas i kommande studier. 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras den information som framkom under intervjutillfället och delas in i 

rubriker efter de valda temana. Först beskrivs de upplevelser som förekommer kring 

gruppträningens påverkan på fysiska hälsan och sedan upplevelser kring påverkan på den 

sociala hälsan. Nedan redovisas vilka underkategorier och kategorier som uppkommit efter 

analysering av de meningsbärande enheterna i det transkriberade materialet (Tabell 2). 

Tabell 2. Redovisande av indelning i underkategorier, kategorier och teman. 

Underkategori Kategori Tema 

Ta igen träning  

Vidmakthållande av fysisk aktivitet är viktigt 

Fysisk hälsa 

Nedsatt ork 

Behålla träningsform 

Saknar fysiken från ungdomen  

Åldern påverkar resultatet 

Längre process 

Bättre balans  

Förbättrad kroppslig hälsa 

Bättre balans och styrka 

Lagom nivå  

Anpassning till målgruppen 

Utifrån egen förmåga 

Osäkerhet i början  

Utveckling av tillit till den egna förmågan Bemästra utmaningar 

Fortsätta utmana sig 
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Socialt innan träningen 

Träffar människor och pratar 

Social hälsa 

Alla pratar med varandra 

Ytlig bekantskap 

Litet intresse att utöka vänskapskretsen 

Stor umgängeskrets utanför 

Frånvaro uppmärksammas  

Samhörighet Motionärer i liknande ålder 

Ingen konkurrens 

Ensamhet bland andra 

Av vikt för andra motionärer 

Socialt för andra 

5.1 Fysisk hälsa 

Intervjupersonerna hade alla en bild av att gruppträningen gav en positiv effekt på deras 

fysiska hälsa. Många hade en förförståelse om att fysisk aktivitet har många goda 

hälsoeffekter, vilket till viss del gett uttryck även hos deltagarnas hälsa. De flesta har ett 

fysiskt aktiv liv även utanför gruppträningen, och har insikt om ett aktivt livs värde. 

Intervjupersonerna ansåg att träning av balansen är viktigt och det märks utav träningen att 

den blivit bättre. Även styrkan upplevs har blivit bättre, och gett resultat i form av bland 

annat ökad ork. 

”Jag tränar upp, jag hade urusel balans från början, då fick jag hålla i stolen hela 

tiden med allt vad jag skulle göra. Men nu kan jag göra mycket utan stolen. 

Balansen har blivit bättre, den är inte riktigt bra än, men den har i alla fall blivit 

bättre.” IP2 

”Bättre balans. Framför allt. Och styrka. Det märker man ju, ju äldre man blir 

(…) så styrka också i händer och armar och… orka mer tror jag (…) Balansen 

känner jag är bättre. Det här med att gå i trappor… ah nä det känns bättre, 

balansen är bättre. Och styrkan också faktiskt.” IP3 

Många ansåg att faktumet att kroppen förändras med ökad ålder är svårt att undgå. Flertalet 

av de intervjuade har drabbats sjukdomar som begränsar kroppen i vissa övningar och 

rörelser, samtidigt som vissa typer av sjukdomstillstånd förbättras genom fysisk aktivitet. 

Intervjupersonerna märker skillnad i både att det tar längre tid att se resultat av träningen 

samt att det går snabbare att bli av med den träningsform som byggts upp, vid uppehåll. 
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Intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att hålla igång hela tiden för att kroppen ska få 

resultat av gruppträningen, men också att det är viktigt att hinna återhämta sig mellan de 

schemalagda träningspassen. Vetskapen om att det blir svårare att komma tillbaka efter långt 

uppehåll uppges motivera de äldre att försöka vara med på så många pass de kan och hinner 

med. 

” … som om man är bort en vecka så märker man att det är skillnad. Och 

tydligare i yngre år […] kan man ju träna upp och bli stark och man kan behålla 

den där delen… trimmen ganska länge. Men det kan man inte när man blir äldre, 

utan… om du inte håller kontinuiteten, då försvinner det ganska snabbt.” IP1 

” Dessutom känner jag liksom att, när jag inte varit här […] Och då känner jag 

liksom att nu sjönk ju… inte motivationen, men däremot orken. Kopiöst.” IP6 

När det gäller just gruppträningen, håller alla deltagare med om att det finns många fördelar 

med att gruppträningspassen endast riktar sig till den äldre målgruppen. Det upplevs 

kravlöst och det finns inte så mycket förväntningar på vad de ska klara av. Många av de äldre 

uppger att de motiveras av att ribban upplevs ligga ganska lågt när det gäller de fysiska 

aktiviteten. De upplever att alla gör så gott de kan och att inga dömande blickar ges då någon 

inte klara av en typ av övning. Det uppskattas även att ledare tillhör gruppen äldre, då en 

ökad känsla av samhörighet upplevs. Övningarna som utförs är anpassade för en äldre 

målgrupp och upplevs vara lagom ansträngande. Dock finns det önskemål om att höja 

intensiteten hos somliga deltagare, då viss typ av träning inte tycks ge så mycket resultat. 

”Jag trivs med det, det är… gubbar och kärringar i min ålder så att… så att det är 

ingen, vad ska man säga… konkurrens att den ena ska vara bättre än den andra, 

utan vi är ungefär på samma nivå allihopa.” IP6 

”Det kom ju ut som en gåva från himlen nästan. Jag har tänkt länge att man 

skulle anmäla sig till nånting men… sån cirklar som är för lite mer yngre 

människor … det orkar man nog inte med sådär liksom pang på.” IP1 

I början upplevde vissa intervjupersoner en osäkerhet när det kom till fysisk aktivitet, då de 

inte var vana hålla på med det. Men genom att utmana sig själva och fortsätta fastän det var 

svårt och jobbigt kunde de våga mer.  Till slut kunde deltagarna även se resultat i förbättrad 

fysisk hälsa samt tycka att gruppträningen var någonting kul. Gruppträningen gav goda 

förutsättningar för att prova på fysisk aktivitet, och flera hade fortsatt med träningen efter att 

ha fått testat en gång gratis. Det fanns en nyfikenhet i att testa nya saker bland 

intervjupersonerna, som i vissa fall ledde till ökad svårighetsgrad när det kom till den fysiska 

aktiviteten. I vissa fall ledde prövning av högre belastning till lärdom om att individen inte 

var redo för denna typ av träning, än. 

”…den tyckte jag var jobbig först, men… nu tycker jag den går bättre. Men jag 

känner att det är… det känns ju. Men ibland måste man ju bita ihop ändå.” IP7 

” Från början så var jag ju jätteosäker, men nu tycker jag det är kul.” IP3 
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5.2 Social hälsa 

Den sociala delen i gruppträningen upplevs vara viktig för samtliga intervjupersoner, 

speciellt innan träningspasset börjar. Många kommer en stund innan passets start för att 

kunna prata med andra motionärer. Det har bidragit till en god sammanhållning i gruppen 

som följer med in i träningssalen. Stämningen upplevs vara trevlig samt att motionärer 

uppmärksammas av andra motionärer och ledare. Miljön på träningsanläggningen upplevs 

främja det sociala i träningen, då det finns gott om platser att sitta och prata i väntan på att 

passet ska starta. 

”…nu pratar man ju med vilken som. Hej när man kommer och så sitter man ju 

en stund. Man kommer ju… ett bra tag innan, en halvtimme minst innan passet. 

Och då sitter man ju ner och då blir det ju så man pratar med dem som kommer 

och sätter sig och… så att, ja det är jätteviktigt” IP7 

”För det första så träffar man ju mycket trevliga människor […] alla hälsar ”hej, 

är du här idag” och är man inte här, som den gången jag inte var här. ”Du var 

inte här i tisdags” så det är liksom, man pratar och det är folk som jag aldrig 

träffat innan som jag lärt känna här” IP3 

Även fast intervjupersonerna anser att den sociala delen i seniorträningen är viktig, kommer 

de främst dit för att utföra fysisk aktivitet. Den sociala miljön ses som en bonus till 

gruppträningen, men prioriteras i andra hand. De flesta har stort socialt nätverk utanför 

seniorträningen och ser inget stort behov av att utöka sin vänskapskrets. Därför upplevs 

relationerna mellan de äldre motionärerna bli något ytlig. Fler upplever att det kan vara 

något svårare att skapa nya vänskapsrelationer på äldre dagar, då de flesta ger intryck av att 

vara reserverade när det gäller att träffas utanför träningsgruppen. Utanför seniorträningen 

så hälsar motionärerna på varandra, men inga djupare relationer har uppstått. 

”när man kom hit så… hade man en fyra fem som man träffat tidigare och man 

känner mer eller mindre. Sen blev man en bekant. Därmed inte sagt att man… 

man har svårt kanske för att bilda någon ny cirkel av vänkrets, när man blir lite 

äldre. Utan då har man ju en stabil vänkrets. Men det är alltid roligt att träffa 

nya människor och prata” IP1 

Däremot upplevs det från intervjupersonerna att flertalet motionärer som ingår i 

träningsgruppen inte har samma omfång av sociala relationer. En del äldre upplevs som 

väldigt ensamma och att träningsgruppen är ett av de enstaka tillfällen som finns för socialt 

utbyte. Intervjupersonerna upplever att denna typ av gemenskap är extra viktig för dessa 

individer. 

”Det var ju som en farbror sa, jag satt hemma bakom gardinen och tittade ut om 

dagarna men sen så… var det någon som sa åt: nä nu börjar du med seniorklubb, 

det tycker jag du ska” IP7 

” Det hör vi nog lite av i omklädningsrumssnacket, gubbsnacket i 

omklädningsrummet. Att dom har det lite så en del. ”Aha då var det här slut, vad 

ska man göra nu då” IP4 
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6 DISKUSSION  

I diskussionen argumenteras och kritiseras tillvägagångssättet för studien, samt att de val 

som gjort motiveras och förbättringsmöjligheter lyfts. Vidare diskuteras resultatet utifrån 

tidigare forskning, samt ställs emot teoretiska perspektiv. Diskussionen avslutas med förslag 

på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om studiedesign 

Valet av studiedesign grundar sig i forskningsfrågan, och då studiens syfte var att ta reda på 

upplevelser hos en grupp människor ansågs den kvalitativa forskningsansatsen som den 

främst relevanta. Kvalitativ studiedesign valdes för att få en djupare förståelse av upplevelser 

och erfarenheter i det undersökta ämnet. Eftersom inget intresse fanns i att undersöka 

korrelationer av signifikans, var den kvantitativa studiedesignen inte av relevans. Bryman 

(2011) menar att kvantitativ studie syftar till att mäta skillnader och samband mellan olika 

fenomen eller grupper i samhället, vilket inte var relevant för denna studie. 

Det finns kritik mot kvalitativ studiedesign, då den inte anses vara lika vetenskaplig som den 

kvantitativa studiedesignen. I och med att kvalitativ syftar till att undersöka och observera 

människor i den sociala miljön, kan detta tillbringa svårigheter att replikera exakt då den 

sociala verkligheten inte går att ”frysa” (Bryman, 2011). Att studera sociala fenomen är 

däremot av vikt för att skapa en djupare förståelse för den sociala verkligheten och stärka 

vetenskapen kring människors handlingar och upplevelser av olika sociala kontexter.  

6.1.2 Diskussion om urval 

Genom att använda målstyrt urval, var samtliga intervjupersoner relevanta för studiens syfte 

och forskningsfråga. Kriterierna om att vara äldre och ingå i ett träningssammanhang 

uppnåddes av samtliga intervjupersoner. Urvalsmetoden behövdes inte justeras då intresse 

funnits hos intervjupersonerna vid rekryteringtillfället.  

Åldersspannet på intervjupersonerna hade ett stort omfång, vilket innebar ett brett 

perspektiv från målgruppen. Då äldre består av en stor heterogen grupp, finns stora 

skillnader mellan individer beroende på om personen tillhör ”yngre äldre” eller ”äldre äldre” 

(Liv och hälsa, 2011). Spridningen av ålder i studien var inte jämnt fördelad, vilket visade sig i 

att flertalet av deltagarna låg lika i ålder medan ett fåtal deltagare avvek i ålder. Resultatet 

visade en skillnad i upplevelse mellan de ”yngre äldre” och de ”äldre äldre” 

intervjupersonerna. Skillnaden i upplevelser mellan åldersgrupperna redovisades inte på 

grund av att urvalet bestod av få personer, för att minska risken för att undanröja 

anonymiteten hos intervjupersonerna. Vid fortsatta studier om liknande fenomen, skulle ett 
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urval med fler informanter och jämnare fördelning av ålder bland informanterna vara att 

föredra samt kunna analysera eventuella skillnader mellan åldersgrupperna. 

Urvalet, som bestod av åtta deltagare, kan upplevas som litet och det kan ifrågasättas om 

resultatet är generaliserbart. På grund av tidsbrist fanns inte utrymme att intervjua fler 

personer, men en typ av mättnad kan urskiljas ur deltagarnas svar då liknande upplevelser 

framkom intervju efter intervju. Dessutom kom alla deltagare från samma träningsgrupp, 

vilket ger en god bild av upplevelsen av gruppträning gällande just denna 

träningsanläggning. Det kan dock diskuteras om resultatet kan appliceras på äldre i andra 

träningssammanhang, då förutsättningarna kan variera mellan olika träningsanläggningar 

och träningsgrupper. 

Det kan även diskuteras om de motionärer som ställde i studien är nöjda och bekväma med 

både sin fysiska och sociala hälsa, och de motionärer som inte hade samma upplevelser aktivt 

valde att inte ställa upp i intervju. Om påståendet stämmer, kan det innebära att en skev bild 

att verkligheten uppstått. En någorlunda jämn könsfördelning gjorde att både kvinnor och 

mäns upplevelser kunde besvara forskningsfrågan, dock gjordes ingen analys om 

könsskillnader. 

Majoriteten av intervjupersoner hade utfört fysisk aktivitet i seniorgruppen under ett år, 

vilket innebar att det fanns goda möjligheter att hälsoeffekter gett uttryck. Då hälsofrämjande 

insatser ofta har långsiktig verkan, var det positivt att deltagarna utfört fysisk aktivitet i 

grupp under en längre träningsperiod. 

Då förförståelse fanns bland samtliga intervjupersoner om fysisk aktivitets hälsoeffekter, kan 

detta innebära att gruppträningen drar till sig människor som redan är medvetna om sin 

hälsa. Det kan diskuteras om den grupp äldre som tidigare varit stillasittande ingår i denna 

typ av seniorträning. I många fall finns en svårighet att nå den grupp som främst behöver den 

insats eller resurs som tillsätts, men om seniorträningen fortsätter växa som hälsofrämjande 

arena för äldre möjliggör det för fler i målgruppen att hitta dit. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Valet att använda semistrukturerade intervjufrågor, gjorde det möjligt att låta 

intervjupersonen prata öppet om ämnet samtidigt som författaren behåller kontrollen över 

och kan strukturera intervjun. Att ha öppna frågor i intervjun kan ge deltagare större 

utrymme att tala fritt om studiens ämne och kan ge en ökad upplevelse av delaktighet i 

studien (Holloway & Garvin, 2016). Öppna intervjufrågor valdes bort då författaren är 

oerfaren i att intervjua, och en semistrukturerad intervjuguide av en ökad känsla av kontroll. 

Då frågorna i intervjuguiden (Bilaga B) strukturerades efter bestämningsfaktorerna kan det 

ha försvårat kopplingen av materialet till forskningsfrågan. I efterhand finns tankar om att 

strukturera frågorna i intervjuguiden utefter fysisk hälsa och social hälsa, vilket kunde ha 

underlättat arbetet att återkoppla det insamlade materialet till studiens syfte och 

forskningsfråga. 
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Då författaren är ny på att intervjua, innebar detta mycket utmaningar i processen. Mycket 

material som framkom under intervjun var inte relevant för studiens syfte och kunde inte 

användas, vilket gjorde att materialet för resultat blev relativt tunt och besvarade 

forskningsfrågan ytligt. Intervjuguiden utvecklades alltefter intervjuerna genomförts, och 

resulterade i att frågor som inte gav svar på forskningsfrågan slopades samt att frågor tillkom 

som ansågs var relevanta för syftet. Vid flera tillfällen kom intervjuperson och författare ifrån 

ämnet, vilket ledde till att mycket av det transkriberade materialet inte gick att koppla till 

studiens syfte. Det som kom upp under sidospår var personliga förhållanden, vilket inte 

besvarade syftet. Anledningen till detta var författarens oerfarenhet gällande att kontrollera 

och strukturera intervjuer. 

Någon pilotintervju gjordes ej på grund av tidsbrist och brist på kontakter som liknande 

urvalet. Genom att göra pilotintervjuer med personer som liknade urvalet men inte ingick 

studiens resultat, kunde misstag som nämnts innan undvikts. Pilotintervju är bra för att 

prova intervjufrågorna samt undersöka om det är någon fråga som är svår att först, menar 

Bryman (2011). Genomförande av pilotintervju hade kunnat hjälpt författaren att känna sig 

mer förberedd inför kommande intervjuer som skulle ligga till grund för resultatet i studien.  

Samtliga intervjuer skedde på avskild plats med minimal risk för att någon obehörig skulle 

kunna ta del av intervjun, vilket resulterade i att ingen av intervjuerna blev avbrutna. Somliga 

intervjuer blev väldigt korta, vilket dels kan ha berott på författarens oerfarenhet i att leda en 

intervju. Dels kan de korta intervjuerna ha berott på intervjupersonerna, då vissa 

intervjupersoner inte gav en så detaljrik bild av sina upplevelser gällande sin hälsa. 

Att intervjua på avskild plats är av vikt för att skapa en trygg miljö för deltagarna menar 

Kvale och Brinkmann (2014). Intrycket av samtalsrummet var avslappnat och inrett med 

fåtöljer som skapade en behaglig stämning för både forskare och intervjuperson. Då mötet 

skedde så att forskare och intervjupersoner kunde se varandra, kunde även kroppsspråk läsas 

av. Då innehållsanalysen var av manifest karaktär användes kroppsspråk inte vid analys, men 

kan ha minskat risken för att forskare och intervjuperson avbrutit varandra vid uttalanden 

och reflektioner. 

Två av sex intervjuer gjordes i par, på grund av att möta intervjupersonernas önskemål. Den 

avsatta tiden för intervju var samma som för de som gjordes enskilt, vilket upplevdes som 

stressfyllt för författaren. Att intervjua två personer samtidigt kan också ge en begränsning i 

att intervjupersonerna tar aktning till varandra. För författaren är intervjupersonerna 

anonyma och resultatet som framkommer i studien går inte att koppla till en viss individ. 

Däremot är inte intervjupersonerna anonyma för varandra vid intervju av två personer 

samtidigt, och detta kan ha begränsat uttalanden och reflektioner vid dessa intervjutillfällen. 

Att intervjua två personer samtidigt kan även ha haft positiv inverkan på intervjupersonerna, 

då deltagarna kan hjälpa varandra att komma fram till ett svar på frågorna. 
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6.1.4 Diskussion om databearbetning och analysmetod 

Inspelningarna av intervjuerna med hjälp av telefon var av god kvalitet, vilket underlättade 

transkriberingsarbetet. På grund av stramt tidschema för intervjuer, hann inte författaren 

transkribera klart varje intervju innan nästa intervjutillfälle.  

Under intervjuernas gång utvecklades intervjuguiden, då tidigare intervjuer givit erfarenhet i 

hur frågorna besvarats. I de första två intervjuerna använde sig författaren av öppna frågor 

om hälsobegrepps betydelse för intervjupersonerna, som sedan togs bort då de inte bidrog till 

något svar på studiens forskningsfråga. Öppna frågor om hälsobegreppens betydelse var 

tänkt att fungera som en introduktion till de olika temana, då uppfattningen från författaren 

var att det kunde vara svårt att få intervjupersoner att prata under intervjun. Då denna 

uppfattning motbevisades, ersattes dessa frågor med mer specifika frågor angående 

gruppträningens påverkan på hälsan för att besvara studiens syfte. 

Analysmetoden som valdes var manifest innehållsanalys, vilket innebär att materialet som 

samlats in via intervjuer endast analyserats ordagrant. Graneheim och Lundman (2003) 

menar att manifest innehållsanalys är att föredra om intervjuaren är oerfaren, då ingen 

djupare analys behöver göras av intervjupersonernas uttalanden. Ämnesområdet som var 

relevant för studiens syfte upplevdes inte vara av känslig karaktär av intervjupersonerna, 

vilket gjorde att en djupare analys och att kunna ”läsa mellan raderna” inte var av behov 

(Holloway och Galvin, 2016). 

Då flera meningsbärande enheter var fåordiga, var analysen svår att genomföra då de ska 

kortas ner till kondensering och kod. Detta kan ha medfört brister i resultatet då Graneheim 

och Lundman (2003) beskriver att smala meningsbärande enheter kan riskera att tappa sin 

ursprungliga betydelse. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och konfirmering anses ha 

uppfyllt i den utsträckning som är möjlig för studiens förutsättningar. Det finns svårigheter i 

att kvalitetssäkra kvalitativa studier, då forskare måste tolka data innan redovisning av 

resultatet menar Holloway och Galvin (2016). Författaren har i största mån behållit ett 

neutralt förhållningssätt till studien och inte låtit egna värderingar påverka resultatet, genom 

att författaren ingått med en öppenhet inför intervjupersonernas upplevelser och beskrivning 

av sin sociala verklighet. 

Pålitlighet anses ha uppnåtts, då varje steg i forskningsprocessen är tydligt beskriven. Vilket 

Holloway och Galvin (2016) menar är av vikt för att skapa en förståelse för hur slutsatserna 

utvecklades. Det gör att studien kan repeteras i liknande sammanhang, vilket skulle stärka 

studiens resultat ytterligare. 

För att skapa trovärdighet i studien har citat från intervjupersonerna används för att stärka 

studiens resultat. Genom att citat har använts från majoriteten av intervjupersonerna, har 

detta skapat en större trovärdighet i studiens resultat. Trovärdigheten hade kunnat stärkas 



 

23 

 

ytterligare med respondentvalidering, vilket innebär att intervjupersonerna får läsa igenom 

resultatet för att lämna kommentarer om författaren missuppfattat något uttalandes 

innebörd (Bryman, 2011). På grund av tidsbrist fanns inte utrymme för att göra en 

respondentvalidering. 

Det finns svårigheter i att kunna generalisera resultat från kvalitativa studier, då den sociala 

verkligheten är komplex. Istället används begreppet överförbarhet i kvalitativ studiedesign, 

för att påvisa att resultatet kan överföras i liknande situationer med liknande urval (Holloway 

& Galvin, 2016). Genom att tillvägagångssättet, urval och kontext tydligt redovisats i 

metoden, kan resultatet vara överförbart till liknande studier av nästkommande forskare. 

Som nämnt innan så har författaren behållit ett neutralt förhållningssätt under intervjuerna, 

för att uppnå kvalitetskriteriet konfirmering. Det neutrala förhållningssättet har gett uttryck i 

att inga ledande frågor har ställts under intervjuerna, för att författaren inte ska kunna 

påverka intervjuns riktning. I största mån har inga värderingar eller fördomar påverkat 

resultatet i studien, vilket stärker dess kvalité. Holloway och Galvin (2016) beskriver att för 

att skapa konfirmering ska källor som informationen hämtats från redovisas tydligt, vilket 

gjorts i denna studie. 

6.1.6 Diskussion om forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägandena informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagit hänsyn till under hela studiens gång. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att detta är av vikt för att inte skada någon individ vid 

studier av den sociala verkligheten. 

För att uppnå informationskravet har deltagare informerats om studiens syfte och villkor, 

samt de rättigheter som deltagarna har, både skriftligt och muntligt. Då alla deltagare inte 

angivit epost vid rekryteringstillfället, fick inte samtliga intervjupersoner ta del av 

informationsbrevet innan intervjutillfället. Samtliga deltagare fick informationsbrevet i 

pappersformat vid intervjutillfället, men för att hinna läsa igenom det innan intervju hade 

det med fördel kunnat lämnats vid rekryteringstillfället. För att säkerställa att 

intervjupersonerna tagit del av informationen gav författaren en muntlig sammanfattning av 

informationsbrevet vid intervjutillfället. 

Samtycke till att använda den information som framkom under intervjun medgavs innan 

inspelningen av intervjun gjordes, vilket gör att samtyckeskravet uppnåtts. För att kunna 

bevisa att samtycke givits skulle det med fördel kunnat gjorts skriftligt eller muntligt via 

inspelning. Om respondentvalidering gjorts hade intervjupersonerna fått konfirmera att 

resultatet stämmer överens med deras bild av verkligheten. I sin tur hade deltagarna fått 

inflytande som hur deras uttalanden har tolkats, vilket kan ses som etiskt fördelaktigt 

beskriver Kvale och Brinkmann (2014). 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då personuppgifter och annan känslig information 

behandlats med sekretess (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen obehörig har kunnat ta del av 
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dessa uppgifter eller material från intervju, då det förvarats på författarens dator med 

lösenord, telefon med kodlås eller i författarens låsta bostad. För att bevara 

intervjupersonernas anonymitet har citaten som används vid redovisandet av namngivits 

med kod IP1-IP8.  

Brister i studiens behandling av anonymitet och sekretess kan ha uppkommit vid kontakt av 

träningsanläggningen, då de ansvariga fick reda på att en studie skulle göras samt vilka som 

valde att ställa upp i intervju. För att undvika detta i fortsatta studier i ämnet, bör 

kontaktpersonerna på den valda arenan informeras om att kännedomen om att en studie ska 

genomföras ska hållas mellan författare och kontaktpersonerna.   

Då materialet som samlats in under intervjuerna endast använts till denna studies syfte, har 

nyttjandekravet uppnåtts. Efter studiens godkännande av examinator har inspelningarna 

från intervjuer samt transkriberingar raderats. Det kan även vara etiskt försvarbart att 

informationen verkligen använts till studien, eftersom intervjupersonerna uppoffrat tid för 

att medverka i intervjuer. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om fysisk hälsa 

För att behålla hälsan och ta del av ett ”lycklig åldrande”, menar Rowe och Kahn (1997) att 

undvika sjukdom och hålla sig frisk samt att behålla en god psykisk och fysisk 

funktionsförmåga. Genom att som äldre aktivt göra valet att utföra fysisk aktivitet, kan detta 

ses som en långsiktig investering i livet. Då intervjupersonerna deltar seniorträningen 

främjar de sin hälsa och kan förhoppningsvis ta del av ett ”lyckligt åldrande”, då fysisk 

aktivitet minskar risken för sjukdomar, främjar hälsar och hjälper individen att behålla en 

god psykisk och fysisk funktionsförmåga.  

Forskning visar att fysisk aktivitet har en stark koppling till self efficacy, vilket även kunde 

påvisas i denna studie då intervjupersonerna berättat om att de övervunnit svårigheter 

gällande den fysiska aktiviteten. Bandura (1977) beskriver att en av informationskällorna till 

stärkt self efficacy är att se någon med liknande förutsättning klara av en viss situation, så 

kallad observationsinlärning. Då det endast är äldre som är med i gruppträningen, upplevs 

en ökad samhörighet bland individerna som deltar. Att se andra med liknande 

förutsättningar klara av övningar i träningen, kan stärka individens tilltro på sin egna 

förmåga. Då ledarna av gruppträningen är seniorer kan även detta ses som 

observationsinlärning. Fortsatt ökad self efficacy sker då individen erhåller erfarenhet av att 

klara av momentet, vilket innebär bemästrade erfarenheter och är den främsta 

informationskällan när det gäller att öka sin tillit till den egna förmågan. 

I somliga fall behövs informationskällan verbal övertygelse för att motivera till att testa på 

något nytt. Verbal övertygelse kan ha gett uttryck i att en närstående eller familjemedlem 
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motiverat nuvarande motionär till att börja med seniorträning, då de talar om för individen 

att de tror att det skulle vara bra samt att det kommer klara av det. Sista informationskällan, 

fysiska och psykiska tillståndet, handlar om den kroppsliga reaktionen på en viss situation 

eller handling (Bandura, 1977). Informationskällan fysiska och psykiska tillståndet kan 

kopplas till studien då intervjupersonerna upplevt förbättrad fysisk hälsa utav 

gruppträningen, i form av ökad styrka och balans. Den har även visat på sårbarhet i att prova 

något nytt som individen inte fysiskt klarat av, och kan därmed ha försvagat individens tilltro 

på den egna förmågan.  

Författarens egna tankar innan studien utfördes bekräftades genom resultatet. Då fysisk 

aktivitet är en av de främsta hälsofrämjande aktiviteterna, fanns en bild av att goda 

hälsoeffekter hade uppmärksammats av intervjupersonerna. Förhoppningen var att få en 

bred bild av hur hälsoeffekterna märkts av hos deltagarna, men var svårt att ta reda på då 

författaren var oerfaren när det gäller kvalitativa studier och intervjuande. Med ännu mer 

specifika frågor hade denna bild troligtvis kunnat målas upp, gällande på vilket sätt 

gruppträningen gett effekt på hälsan. Det hade även krävts en bättre struktur på intervjun för 

att undvika sidospår. 

6.2.2 Diskussion om social hälsa 

Överlag var den sociala hälsan god bland deltagarna i studien, men ändå ansågs den sociala 

delen vara en viktig del i gruppträningen. Även om inte seniorträningen resulterade i några 

nya vänskaper så uppskattades den social atmosfären, då motionärer kunde få prata av sig 

med andra deltagare i gruppträningen. Vissa deltagare, som främst var där för att utföra 

fysisk aktivitet, hade inte reflekterat lika mycket kring den sociala delen i gruppträningen. 

Det märktes under intervjun att dessa deltagare var väldigt kort i sina svar gällande det 

sociala nätverket.  

Det skulle kunna diskuteras om de personer som ställde upp i intervju är utåtriktade 

personer, och därför redan har ett stort socialt nätverk. Intervjupersonerna upplevde inte att 

de själva hade stort intresse av att knyta nya kontakter, men det fanns en uppfattning om att 

den kunde upplevas viktig bland andra motionärer i gruppträningen. Resultatet om hur äldre 

upplever att fysisk aktivitet i grupp påverkar sociala hälsan kan ha blivit annorlunda om 

personer av mer tillbakadragen personlighetstyp hade blivit intervjuade. Mer reserverade 

personer kan ha satt ett större värde på den sociala delen i gruppträningen, och kan ha 

upplevt en större effekt på deras sociala hälsa. För att nå den typen av personer hade dock 

krävts ett mer personligt och ihärdigt bemötande vid rekrytering av intervjupersoner, vilket 

kan vara negativt ur ett etiskt perspektiv. 

Komponenterna i teorin KASAM är av vikt för att skapa förståelse för en individs hälsa. Det 

måste finnas en medvetenhet om hur omvärlden är strukturerad för att skapa begriplighet 

hos individen. Att vara med i en gemenskap som seniorträningen erbjuder, skulle kunna 

skapa en struktur i individens sociala hälsa. Det är en miljö som garanterar socialt utbyte och 

som sker på regelbundna tider. I och med den sociala miljön som gruppträningen ger tillgång 
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till skapas resurser för att kunna hantera händelser som sker i omgivningen, alltså 

hanterbarheten. Meningsfullheten är den komponent i KASAM som anses väga tyngst, i 

samspel med de andra två komponenterna (Andersson, 2009). För att känna meningsfullhet 

behöver individen känna att de hinder som denne ställs inför är värt att investera energi i. 

Denna typ av gemenskap kan ge många hälsoeffekter (Agahi et al., 2010), och kan därför 

motivera individen att ta del av sociala aktiviteter som dessa. 

Cassels sårbarhetsteori (1976) menar att individer med sociala nätverk som fungerar 

stödjande för personen har lättare att hantera stressfyllda situationer, vilket Antonovsky 

(1996) påpekar att starkt KASAM fungerar som samma typ av skyddsfaktor. Dessvärre 

hittades inga fynd i inom detta ämne i denna studie.  

Författarens föreställning när det gällde den sociala hälsans påverkan av fysisk aktivitet, var 

att det skulle ha större påverkan än vad resultatet visade. Då undersökningar visar att det var 

svårare att behålla relationer på grund av ökad risk för sjukdomar och dödsfall vid äldre ålder 

(Agahi et al., 2010), fanns uppfattningen om att de äldre skulle se ett större värde i den 

sociala delen när det gällde seniorträningen. Resultatet visade på att den sociala miljön var av 

vikt vid gruppträningen, men inte i samma utsträckning som författaren föreställt sig. 

6.3 Fortsatt forskning 

Författarens uppfattningar efter genomförande av studien är att äldre är en grupp som vill 

göra sin röst hörd i samhällsfrågor. Många var involverade i föreningsliv eller andra miljöer 

där inflytande var tillgängligt. Det fanns en efterfrågan på fler aktiviteter som riktade sig till 

äldre, då utbudet idag ansågs vara smalt. Fortsatta studier skulle förslagsvis kunna innehålla 

fler inslag av delaktighet vid utformande av aktiviteter för den äldre målgruppen. Exempelvis 

hur äldre kan bli mer delaktiga i utvecklandet och utformandet av sociala aktiviteter. 

Dessutom upplevde de äldre en förbättrad kognitiv hälsa som ett resultat av gruppträningen. 

I vidare studier skulle det vara intressant att ta reda på mer om den kognitiva hälsan bland 

äldre i koppling till fysisk aktivitet.  
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7 SLUTSATSER 

• Äldre upplever att fysisk aktivitet i grupp har positiv påverkan på deras fysiska hälsa. 

Då träningen är anpassad efter målgruppen, upplever de äldre att den fysiska 

aktiviteten ligger på en lagom nivå samt fokuserar på faktorer som balans, styrka och 

kondition. 

• Äldre upplever att fysisk aktivitet i grupp inte har samma positiva hälsoeffekter på 

den sociala hälsan, dock anses den vara viktig. De äldre upplever en mättnad när det 

gäller umgängeskretsen och intresset för att utöka det är litet, men anses vara av stor 

vikt för de motionärer som ger uttryck i att inte ha samma omfång av sociala 

relationer. 
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BILAGA A INFORMATIONSBREV 

Hej,  

Mitt namn är Mimmi Grip och jag läser sista terminen på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Under våren ska jag skriva mitt examensarbete och har valt att rikta in 

mig på äldres hälsa. Syftet med min studie är att undersöka hur äldre upplever att deras 

fysiska och sociala hälsa påverkas fysisk aktivitet i grupp. Därför skulle jag uppskatta att få 

intervjua Dig. 

Intervjuerna kommer att ske på träningsanläggningen och beräknas ta ca 30 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under 

studien. Intervjuerna kommer att spelas in, för att underlätta analysering av materialet. Dina 

personuppgifter samt annan känslig information kommer behandlas konfidentiellt, det vill 

säga med sekretess. Du kommer behålla Din anonymitet under studien och det insamlade 

materialet kommer endast användas till min studie. 

Efter att examensarbetet är godkänt av examinator kommer alla ljudupptagningar samt 

överföring till textformat att raderas. Vid intresse skickas uppsatsen ut till samtliga deltagare 

för att konfirmera att resultatet tolkats korrekt. Studien beräknas vara klar i april 2018 och 

kommer sedan finnas publicerad och åtkomlig på databasen DIVA. 

 

Med vänliga hälsningar  

Mimmi Grip 

Vid frågor eller önskemål om mer information, går det bra att kontakta mig eller min 

handledare via e-post eller telefon. 

 

Mina kontaktuppgifter: 

E-post: ---------------- 

Telefon: --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min handledares kontaktuppgifter: 

E-post: ------------- 

Telefon:  -----------



 

 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Introduktionsfrågor  

• Berätta lite om dig själv, och nämn gärna din ålder 

• Hur kom det sig att du anmälde dig till denna typ av gruppträning? 

o Vad hade du för förväntningar?  

o Hur länge har du tränat med gruppen? 

o Upplever du att gruppträningen levt upp till dina förväntningar? 

 

Fysisk aktivitet  

• Hur ser din bakgrund av fysisk aktivitet ut? 

o Om bakgrund ej finns; hur kommer det sig? 

o Om uppehåll, hur långt? 

• Vad motiverar dig till att vara fysisk aktiv? 

o Har motivationen till att vara fysisk aktiv ändrats med tiden? 

• Upplever du att det är något som hindrar dig från att vara fysisk aktiv? 

o I så fall, vad? 

• Efter att ha tränat med gruppen, har din fysiska hälsa förändrats? 

o På vilket sätt?  

o Hur märks det? 

• Vilka typer av övningar känns viktiga vid träningen? 

 

Socialt nätverk 

• Hur upplever du den sociala delen i gruppträningen? 

• Hur är gemenskapen i gruppen? 

o Kände någon sen innan? 

o Nya bekantskaper? 

• Hur såg det sociala nätverket ut innan du började med gruppträningen? 

o Om det har ändrats, på vilket sätt? 

o Vad består till sociala nätverk av? Familj, vänner? 

• Hur upplever ditt sociala liv i helhet? 

o Har det ändrats med ökad ålder? 

o Hur upplever du att det är att utöka sitt sociala nätverk vid ökad ålder? 

• Förutom gruppträningen, är du med i någon/några andra aktiviteter? 

o Hur stor del har det i ditt sociala nätverk? 

 

• Innan vi avslutar, känner du att du vill lägga till något mer? 
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