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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Andelen äldre i vårt samhälle ökar och alltfler äldre är fysiskt inaktiva, vilket kan 

ses som ett folkhälsoproblem. Att utforska inaktiva äldres syn på fysisk aktivitet kan bidra till 

värdefull kunskap när det gäller att stödja dessa personer till en ökad fysiskt aktiv livsstil.   

Syfte: Att ta reda på vad inaktiva äldre upplever har betydelse för att vara fysiskt aktiva, 

samt vad de anser kan få dem att förändra sitt beteende till en mer fysiskt aktiv livsstil. 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett 

bekvämlighetsurval med sex kvinnor, 65–74 år. Data analyserades induktivt med kvalitativ 

innehållsanalys där koder och kategorier sorterades fram.   

Resultat: Fysisk miljö och yttre stöd ansågs ha betydelse för att inaktiva äldre skulle vara 

mer fysiskt aktiva. Vardagliga aktiviteter prioriteras framför fysisk aktivitet. Yttre stöd, 

förändrade rutiner i samband med pension, kunskap och erfarenheter samt känslor och 

attityder kring fysisk aktivitet ansåg de äldre ha betydelse för den fysiska aktivitetsnivån. 

Slutsatser: De psykosociala faktorerna uppfattades ha stor betydelse vad gäller fysisk 

aktivitet, deltagarna betonade omgivningens betydelse, yttre stöd ansågs ha en stor betydelse 

för att en beteendeförändring skulle kunna ske.  

Nyckelord: Beteende, framgångsrikt åldrande, fysioterapi, fysisk inaktivitet, pensionsålder, 

socialkognitiv teori 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: The number of elderly in our society is increasing and the quantity of 

physically inactive seniors is growing along with it, this observation can be viewed as a global 

health issue. By exploring inactive elderly people´s view of physical activity it can contribute 

to valuable knowledge for supporting this age group into a more physical active lifestyle. 

Aim: To find out what elderly experiences have importance for being physically active, and 

what they think can make them change their behavior into a more physically active lifestyle. 

Method: The study was qualitative, semistructured interviews were made, a convenient 

sample of six women, 65-74 years old, were included. Data were interpreted inductive with a 

qualitative content analysis and then sorted into codes and categories.  

Result: Physical environment and external support was considered to be important by 

elderly inactive people to be more physically active. Ordinary everyday activities are 

prioritized over physical exercise. External support, changed habits after retirement, 

knowledge, experience and attitudes regarding physical activity. This altogether results in an 

impact on the level of physical activity amongst elders.   

Conclusion: The psychosocial factors  were perceived to have great importance in terms of 

physical activity. The participants expressed how the support from the surroundings has a 

great importance for a behavioural change. 

 

Keywords: Behaviour, successfull aging, physiotherapy, physical inactivity, retirement age, 

social cognitive theory 
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1 BAKGRUND 

Fysisk inaktivitet kan anses som vår tids största folkhälsoproblem (Frändin, 2012), Hobbs et 

al. (2013) beskriver att fysisk inaktivitet är en av de största orsakerna till dödsfall och 

sjukdom. 

1.1 Åldrande ur ett biopsykosocialt perspektiv 

År 2010 bestod andelen äldre, personer över 65 år,  i Sverige av över 1,7 miljoner, denna 

siffra förväntas öka och enligt prognosen förväntas andelen äldre i Sverige år 2060 vara över 

3 miljoner (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

I Sverige är 65 år den vanligaste pensionsåldern (Pensionsmyndigheten, 2018). Statistiska 

centralbyrån (2018) delar in de äldre i två grupper, personer mellan 65-79 år definieras som 

äldre och personer som är 80 år och äldre definieras som de äldsta.  Flera studier har delat in 

de äldre i flera subgrupper, exempelvis Zizza, Ellison och Wernette (2009) som bland annat 

har valt att definiera personer mellan 65–74 år som yngre äldre. 

Ju äldre människan blir desto mer förändras kroppen och hälsan då den stigande åldern 

bidrar till förändringar i skelettmuskulaturen, nervsystemet, lungor samt de kardiovaskulära 

funktionerna (Lexell & Brogårdh, 2012). Fysisk aktivitet motverkar delvis dessa strukturella 

och funktionella förändringar vilket i sin tur påverkar den kognitiva funktionen samt 

välbefinnandet hos människan (Mandolesi et al., 2018).  

Ökad ålder innebär även sociala och psykologiska förändringar. Människans olika roller 

genom livet förändras med åldern (Jansson & Almberg, 2002). Vidare menar Jansson och 

Almberg att med en ökad ålder blir rollerna färre samt förändras, detta kan leda till en 

osäkerhet om vilka normer som gäller, samt ett ökat beroende av yttre attityder och åsikter. 

Därför är det viktigt för personal inom vård och hälsa att bland annat medverka till att 

samhällets attityder som råder till äldre är positiva. Det är även viktigt att få de äldre att 

känna att de behövs, att de känner sig oberoende, självständiga, nyttiga, önskade och 

uppskattade (Jansson & Almberg, 2002).  
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1.1.1 Framgångsrikt åldrande 

Att åldras framgångsrikt enligt Reichstadt, Depp, Palinkas, och Jeste (2007) innebär att äldre 

personer bland annat ska fortsätta eller börja leva ett aktivt liv för att på bästa möjliga sätt 

undvika funktionsnedsättning och sjukdomar. Detta kan främjas genom fysisk aktivitet, 

vilket även stöds av Hobbs et al. (2013). Det framgångsrika åldrandet bidrar till mycket mer 

än främjande av just den fysiska hälsan, det rör även äldres psykiska hälsa, bland annat 

upplevelsen av att ha ett värde (Chippendale et al.,2013). Chippendale et al menar att 

aktiviteten inte har någon som helst betydelse eller funktion om individen själv inte förstår 

innebörden av det, detta då aktiviteten måste uppfattas som meningsfull för att individen ska 

kunna inkludera den i sin vardag. I en studie av Reichstadt, Depp, Palinkas, och Jeste (2007) 

visade det sig att de äldre själva värderar psykosociala faktorer högt när de tänker på ett 

framgångsrikt åldrande. 

1.1.2 Övergångsålder mellan arbete och pension 

I en systematisk översiktsstudie av Barnett, Guell och Ogilvie (2012) beskrivs 

övergångsåldern mellan arbete och pension som ett bra tillfälle att inkludera fysisk aktivitet i 

vardagen. Vilket även betonas i en litteraturöversikt av Baxter et al. (2016), som beskriver att 

denna period kan vara ett viktigt tillfälle att ge stöd, för att behålla eller främja fysisk 

aktivitet. Hobbs et al (2013) beskriver också denna period som ett bra tillfälle att öka eller 

bibehålla sin fysiska aktivitetsnivå. Att redan tidigt i pensionen få in fysisk aktivitet som en 

vardagsaktivitet ser Barnett, Guell och Ogilvie (2012) som en avgörande faktor för att 

vidmakthålla den fysiska aktivitetsnivån högre upp i åldern, och därmed främja ett hälsosamt 

åldrande (Hobbs et al., 2013). Detta kan bidra till bättre hälsa och erbjuda nya sociala 

plattformar och personliga utmaningar för de äldre (Barnett, Guell & Ogilvie, 2012). Personer 

med lägre socioekonomisk status tenderar ha en lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med 

personer med hög socioekonomisk status efter pensionering (Barnett, Guell & Ogilvie, 2012; 

Baxter et al., 2016; Dehlin & Rundgren, 2007). Samtidigt som pensionering kan innebära 

mer tid att lägga på fysisk aktivitet och skapa möjligheter för att uppnå rådande 

rekommendationer, så kan minskad ekonomi och förlust av sociala kontakter hindra äldre 

från att delta i fysisk aktivitet (Godfrey et al., 2013).  

1.2  Fysioterapi 

Fysioterapi är en profession som har i fokus att arbeta hälsofrämjande inom olika områden 

och tillstånd (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Det är en yrkesroll som består av kompetenser 
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för att diagnostisera samt rehabilitera olika sjukdomar och skador med fokus på rörelse och 

funktion. För att uppnå en behandling som ger effekt till patienten använder fysioterapeuter 

standardiserade mätmetoder och tester, där även vägledning har en betydande roll i 

fysioterapin (Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  

Insatser från fysioterapeuter gällande ökad fysisk aktivitet sker idag mycket med hjälp av 

fysisk aktivitet på recept (FaR), dock krävs det mer insatser kring denna del, speciellt för 

äldre menar Frändin (2012). För lite insatser utförs för att förändra beteendefaktorer hos 

människor som är fysiskt inaktiva menar Sallis (2009). Fysioterapeuter med 

beteendemedicinsk kompetens har förutsättningar att minska denna siffra (Sallis, 2009).  

Med hjälp av fysioterapeuternas kompetens sker arbete inom hälsopromotion, bland annat 

hos gruppen fysiskt inaktiva äldre. Ett stort ansvar gällande informationsspridning på 

samhällsnivå ligger hos fysioterapeuten, liksom olika träningsmöjligheter för att främja att 

äldre personer kan bibehålla eller förändra sitt beteende till en mer aktiv livsstil (Frändin, 

2012). 

1.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ rörelse som utförs av skelettmuskulaturen och leder till 

en energiförbrukning. Till skillnad från fysisk aktivitet definieras fysisk träning som en typ av 

fysisk aktivitet som planeras, struktureras och sker repetitivt. Träningen syftar till att 

förbättra eller bibehålla den fysiska förmågan (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). 

World Health Organization (WHO) (2019) menar att fysisk aktivitet inkluderar bland annat 

fritidsaktiviteter som t.ex. trädgårdsarbete, friluftsliv, cykling och andra aktiviteter som 

innefattar någon slags fysisk rörelse. Dehlin och Rundgren (2007) har tidigare gett exempel 

på att detta kan vara hushållsarbete och enklare rörelser som sker i vardagen, såsom 

trappgång eller uppresning från sittande till stående. Dehlin och Rundgren (2007) skriver att 

hushållsarbete, såsom städning kan ge samma belastning på hjärtat som lättare 

motionsträning. 

Med hjälp av fysisk aktivitet kan en funktionsnedsättning hos äldre motverkas, detta med 

hjälp av att röra sig minst 30 minuter fem gånger i veckan eller träna minst tre dagar i veckan 

i minst 20 minuter med intensiv pulsökande träning, vilket är rekommendationerna för 

personer över 65 år enligt Manini (2009). Dessa rekommendationer bekräftas i WHO’s 

(2011) publikation, de rekommenderar även balansövningar minst tre gånger i veckan för att 

stärka balansen och därmed reducera fallrisken hos äldre. Vidare menar de att 
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muskelstärkande övningar bör utföras minst två gånger i veckan. WHO’s (2011) 

rekommendationer grundar sig på den ökade kunskapen kring de hälsofrämjande faktorer 

som fysisk aktivitet bidrar till. Hobbs et al. (2013) beskriver att 50% av vuxna i Europa och 

USA inte uppnår dessa rekommendationer. Vidare förklarar författarna att faktorer som 

påverkar en individs fysiska aktivitetsnivå bland annat är tidigare yrke, socioekonomiska 

faktorer samt sociala aktiviteter. I en översiktsstudie av Notthoff, Reisch & Gerstorf (2017) 

visade det sig att self-efficacy, motivation och uppfattning av ens egen hälsa var av betydelse 

för dem som uppnådde en högre fysisk aktivitetsnivå.   

Forskning har visat att äldre som är fysisk aktiva har bättre hälsa jämfört med fysiskt inaktiva 

äldre (WHO, 2011). Med bättre hälsa menas; lägre risk för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, 

tarm- och bröstcancer och muskelatrofi. Forskning har även visat att fallrisk och psykisk 

ohälsa reduceras med hjälp av fysisk aktivitet (WHO, 2011).  I en metaanalys kring 

sambandet mellan fysisk aktivitet och fallrelaterade frakturer observerades att balansträning 

effektivt förebygger och minskar riskfaktorerna för frakturer i samband med fall (Zhao, Feng 

& Wang, 2016). 

1.4 Fysisk inaktivitet  

Tack vare forskning finns det kunskap kring faktorer som påverkar vanliga folksjukdomar. 

Detta bidrar till möjligheten att skapa en tydligare bild för hur dessa risker ökar beroende på 

vilka livsval som gjorts i livet gällande egen hälsa (Saltin, 2001). Forskning visar att fysisk 

inaktivitet ökar risken för uppkomsten av folksjukdomar dubbelt så mycket som övervikt som 

ökar risken för folksjukdomar med 1,3 gånger (Saltin, 2001). Trots dessa siffror och kunskap 

visar forskning att allt fler är fysiskt inaktiva idag. Samtidigt som andelen fysiskt inaktiva 

äldre ökar så minskar andelen överviktiga (Saltin, 2001). 

Enligt forskning medför fysisk inaktivitet ökad risk med ca 4 till 9% att drabbas av t.ex. 

diabetes typ 2 och metabola syndromet (samlingsnamn för rubbningar i kroppens 

metabolism) jämfört med äldre som är fysiskt aktiva på en nivå av bara hälften av WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet (Martinez-Gomez et al., 2018).  

I en jämförande studie visade det sig att personer som har en låg fysisk aktivitetsnivå löper 

högre risk för dödlighet, framförallt till följd av hjärt-kärlsjukdomar och cancer (Blair, 1989).  
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1.5 Beteendemedicin 

Att som fysioterapeut arbeta beteendemedicinskt innebär att ta hänsyn till såväl psykosociala 

faktorer som biomedicinska faktorer i sitt patientarbete (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Fysioterapeuten försöker bilda en uppfattning om patientens beteende och varför hen gör, 

tänker, säger och känner som hen gör. Tillsammans med patienten diskuteras ett 

målbeteende fram som sedan behandlingen utgår ifrån. Beteendemedicin tillämpas redan 

från första kontakten med patienten, genom hela behandlingen och rehabiliteringen. Genom 

det beteendemedicinska perspektivet blir det extra viktigt för fysioterapeuter att verka 

vägledande och hjälpa patienter att finna sina egna resurser, detta för att patienten ska 

kunna klara sig på egen hand så gott hen kan efter sina förutsättningar. Fysioterapeuten 

vägleder patienten genom beteendeförändringen genom att tillsammans finna 

beteendefärdigheter och problemlösande färdigheter hos patienten, dessa färdigheter kan 

sedan generaliseras under behandlingens gång och målet är sedan att de även kan bibehållas 

efter avslutad kontakt (Denison & Åsenlöf, 2012). Inom beteendemedicin finns flera teorier 

och modeller, att ha förståelse för förändringsprocessen som äldre personer genomgår vid en 

beteendeförändring kräver kunskap om vad som driver beteendeförändringen. En 

beteendeförändring kan teoretiskt ses utifrån t.ex. den socialkognitiva teorin och den 

transteoretiska modellen. En översiktsstudie av Rollo, Gaston och Prapavessis (2016) tyder 

på att den socialkognitiva teorin kan vara ett bra stöd för att få fysiskt inaktiva äldre att 

förändra sitt stillasittande beteende till ett mer fysiskt aktivt beteende. I en översiktsstudie 

där 26 artiklar granskades kom författarna fram till att det är mer effektivt att använda sig av 

den transteoretiska modellen än att inte använda någon stegmodell alls, när det handlar om 

att få personer som är stillasittande att bli mer fysiskt aktiva (Adams, 2003).  

1.5.1 Den socialkognitiva teorin 

Den socialkognitiva teorin beskriver hur person, omgivning och beteende interagerar i en 

beteendeförändringsprocess (Bandura, 1986). Beteendeförändring ses som en konsekvens av 

interaktionen mellan dessa tre begrepp. Enligt teorin drivs människors beteende av 

resultatförväntningar och värdeförväntningar. Dessa beskrivs som vad personen tror är 

konsekvenser av ett beteende samt hur viktigt personen tycker att det är att uppnå beteendet, 

exempelvis konsekvenserna och vikten av fysisk aktivitet. Ett nyckelbegrepp inom den 

socialkognitiva teorin är self-efficacy, vilket Bandura (1986) definierar som att individens 

tilltro till sin egen förmåga till en given aktivitet i ett givet sammanhang. Bandura menar att 

tilltron till individens förmåga att kunna planera och utföra en viss handling krävs för att 

kunna uppnå ett målbeteende. Individens tilltro avgör hur personen väljer att gå till väga för 

att uppnå målbeteendet.  
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Banduras (1997) fyra punkter som beskriver vad som påverkar self-efficacy: 

• Bemästra erfarenheter är den mest betydande delen för en ökad self-efficacy. Då 

Bandura menar att lyckade erfarenheter ökar individens tilltro att kunna fortsätta tro 

på att hen kan lyckas. När erfarenheter byggs upp med lyckade framgångar byggs det 

samtidigt upp ett självförtroende att kunna lyckas med liknande beteenden i 

framtiden. Till exempel om personen bemästrat fysisk aktivitet tidigare, så är troligen 

personens self-efficacy högre för fysisk aktivitet än för någon som inte bemästrat 

fysisk aktivitet tidigare.  

• Observationsinlärning innebär att det är enklare att uppfatta en förbättring när 

förändringen kan jämföras med objektiva mått. Därför är det viktigt att sätta upp ett 

mål som är mätbart och kan jämföras med andra.  

• Verbal övertygelse är inget som ses fungera långsiktigt utan är enbart en bra metod 

när en individ möter motgångar på kort sikt och behöver verbalt stöd för att stärka 

individens självförtroende för stunden.  

• Fysiska och Psykiska tillstånd har stor påverkan på individens bedömning av sin 

egen förmåga. Bandura menar att ett flertal faktorer kan påverka det fysiska samt 

psykiska tillståndet. Ett vanligt exempel är stress, då det leder till fysiologiska 

förändringar som samtidigt påverkar individens tankar att hen är t.ex. för svag för att 

klara av förändringen. Detta är vanligt i t.ex. träningssituationer då det kan upplevas 

som en stressfaktor att träning är ett måste och när träningen väl görs sker det 

kroppsliga reaktioner som t.ex. pulsökning och andfåddhet som kan leda till ännu 

mer stresspåverkan och i slutändan att träningen inte blir av.  

1.5.2 Transteoretiska modellen 

Prochaska, Redding & Evers (2008) beskriver att den transteoretiska modellen utgår ifrån 

olika steg människan antas gå igenom vid beteendeförändringsprocesser. Varje steg i 

modellen beskriver ett förändringsstadium. Modellen består av sex steg; 

• Före begrundande: Individen har inte några tankar på att genomföra en förändring, 

till exempel ökad fysisk aktivitetsnivå. Individen är omotiverad och inte redo för en 

beteendeförändring.  

• Begrundande: Individen är medveten om fördelarna med beteendeförändringen och 

överväger förändring inom de sex kommande månaderna.  
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• Förberedelse: Individens tankar kring förändring börjar närma sig till handling inom 

en snar framtid. Dock har ingen beteendeförändring skett utan enbart planen för att 

det ska ske finns.  

• Handling: Beteendeförändringen sker, tankar har utbytts till handling.  

• Vidmakthållande: Beteendeförändringen kvarstår i minst sex månader.  

• Avslut: Individen har ingen som helst tanke att återgå till gammalt beteende, en 100% 

self-efficacy. 

 (Prochaska, Redding & Evers, 2008) 

Med hjälp av dessa steg kan en tydligare bild skapas gällande vilka resurser till exempel 

inaktiva äldre behöver för att på bästa möjliga sätt kunna uppnå en beteendeförändring vad 

gäller fysisk aktivitet (Prochaska, Redding & Evers, 2008). Genom att förstå vart de inaktiva 

äldre befinner sig i förändringsmodellen ges möjligheter till att individanpassa stödet och 

möjliggöra att de tar sig vidare till nästa steg i modellen. Modellen behöver inte alltid vara 

linjär, risken för återfall finns och individen kan falla tillbaka till föregående steg i modellen. 

Exempelvis en inaktiv äldre person som bestämt sig för att öka sin fysiska aktivitet och är i 

handlingsstadiet för beteendeförändringen, kan efter en tid återgå till begrundande eller 

förberedelsestadiet.  För att ta sig vidare till nästa steg beskriver Prochaska, Redding och 

Evers (2008) tio förändringsprocesser;  

• Kunskap och insikt: Öka medvetenhet kring orsaker, konsekvenser och lösning till 

problembeteendet, till exempel fysisk inaktivitet. Öka kunskap kring fördelar med 

målbeteendet, till exempel ökad fysisk aktivitet.  

• Känsloanspelning och personlig relevans: Skapa känslomässiga upplevelser kring 

problembeteendet, öka medvetenhet kring problembeteendets negativa konsekvenser. 

• Personlig omvärdering: Omvärdera bilden av sig själv, hur en ser på sig själv med 

och utan problembeteendet. Vad skiljer självbilden åt om individen fortsätter med 

problembeteendet kontra upprätthåller målbeteendet. Se fördelarna med 

målbeteendet och blicka framåt. 

• Social omvärdering: Utvärdera hur ens problembeteende påverkar den sociala och 

den fysiska omgivningen kontra hur dem skulle påverkas utan problembeteendet.  

• Närmiljöstrategier: Hitta verktyg i sin närmiljö där målbeteendet förekommer mer 

naturligt, för fysisk aktivitet kan detta t.ex. vara transport till jobbet, tillgång till 

motionsspår.  
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• Engagemang: Tro på sin egen förmåga att klara av, samt vilja klara av målbeteendet. 

Utarbeta strategier för att komma över hinder samt planera och prioritera 

målbeteendet.  

• Socialt stöd: Stöd från individens omgivning i beteendeförändringen, t.ex. utföra 

målbeteendet tillsammans med någon ur individens bekantskapskrets.  

• Framförhållning 1 - att befinna sig i stödjande miljöer: Lära sig att undvika och 

kontrollera faktorer som leder till problembeteendet. Hitta verktyg som förenklar 

beteendeförändringen för att förhindra återfall.  

• Framförhållning 2 - att hantera frestelser: Ersätta problembeteendet med 

målbeteendet, se fördelar med målbeteendet kontra problembeteendet. Lära sig att 

hantera återfallsrisker och distraktioner.  

• Belöning och förstärkning: Belöna sig själv när målbeteendet bemästras, alternativt 

bli belönad av andra. 

 

De svenska benämningarna på förändringsprocesserna ovan utgår ifrån Faskunger och 

Nylund (2014), de ser på processerna som strategier. 

Beslutsbalans är ett centralt begrepp inom den transteoretiska modellen och kan tillämpas 

under de flesta förändringsprocesserna, det sker genom att väga positiva aspekter mot 

negativa aspekter av beteendeförändringen, det är först när de positiva aspekterna väger 

tyngre som klivet till nästa steg sker (Prochaska, Redding & Evers, 2008).  

1.6 Problemformulering 

Fysisk inaktivitet ses som ett av våra största hälsoproblem i dagsläget. Forskning finns som 

stödjer hälsovinsterna med fysisk aktivitet och vad gäller de negativa konsekvenserna av att 

vara stillasittande. I samband med pensionering sker en stor förändring i livet, risken för att 

bli fysiskt inaktiv efter arbetslivet finns och därför kan detta ses som ett ypperligt tillfälle att 

vid behov öka sin fysiska aktivitetsnivå. 

Många äldre idag uppnår inte den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet. Att undersöka 

detta med ett beteendemedicinskt perspektiv kan bidra till möjligheten att skapa sig en 

uppfattning om hur inaktiva äldre ser på fysisk aktivitet. 
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2 SYFTE 

Att ta reda på vad inaktiva äldre upplever har betydelse för att vara fysiskt aktiva, samt vad 

de anser kan få dem att förändra sitt beteende till en mer fysiskt aktiv livsstil. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie, med en induktiv ansats. En kvalitativ studie tillämpades då 

intervjuer är ett effektivt samt övergripande sätt att få ta del av just deltagarnas tankar och 

upplevelse kring ett fenomen (Henricson & Billhult, 2014), i detta fall kring fysisk aktivitet. 

Analysen genomfördes med en induktiv ansats vilket innebär att intervjupersonernas svar 

kring upplevelser analyserades förutsättningslöst av författarna som sedan skapade sig en 

teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

3.2 Urval 

Deltagarna i studien valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet valdes 

utifrån att det var lättillgängligt för författarna (Gratton & Jones, 2010). Urvalet rekryterades 

från en förening som utövade körsång och en ideell kulturförening. Till studien rekryterades 

sex kvinnor i olika åldrar, se Tabell 1. Deltagarna ansåg sig inte uppfylla WHO:s 

rekommendationer för fysisk aktivitet och gick utan hjälpmedel.  

 

Tabell 1. Beskrivning av urval 

 
Ålder Boende Civilstånd Tidigare yrke Self-Efficacy för att öka 

fysisk aktivitetsnivå  

(0-10) 

 

A 74 år Villa Gift Vårdarbete  Ej skattad 
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B 67 år Villa Gift Vårdarbete 10 

C 69 år Radhus Änka Kontorsarbete 8 

D 72 år Villa Ensamstående Kontorsarbete 5-6 

E 66 år Lägenhet Gift Kontorsarbete 4 

F 65 år Villa Gift Vårdarbete Ej skattad 

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Pensionär, 65–74 år, bosatt Sverige, bo i ordinärt boende utan hemtjänst och klara av att gå 

utan rörelsehjälpmedel, på 1177 benämns rörelsehjälpmedel som bland annat käppar, 

kryckor, rollatorer, gåstöd och rullstol (Vogel, 2014). Behärska det svenska språket, inte 

uppnå WHO’s rekommendationer för fysisk aktivitet. Inte lida av några sjukdomar eller 

medicineringar som förhindrar fysisk aktivitet.  

3.3 Datainsamling 

Data samlades in genom att författarna intervjuade deltagarna i deras hem. Datainsamlingen 

gjordes med enskilda intervjuer med utvalda deltagare. Intervjumetoden var 

semistrukturerad, en metod med öppna frågor inom ämnet med förutbestämda frågor i en 

intervjuguide (Danielson, 2017) som i detta fall var utformad med utgångspunkt i den 

socialkognitiva teorin. Se intervjuguide Bilaga A. Intervjuerna avslutades med att deltagarna 

ombads skatta tilltron till sin förmåga att öka sin fysiska aktivitetsnivå, 0–10 där 0 

motsvarade ingen tilltro till sin förmåga och 10 motsvarade högsta möjliga tilltro till sin 

förmåga.  

Intervjuerna spelades in med diktafon med deltagarnas godkännande. Författarna befann sig 

i rummet med deltagaren, en satt vid sidan om för att observera samt ställa följdfrågor vid 

behov och den andra ledde samtalet. Sex intervjuer genomfördes, varav två var 

provintervjuer, dessa inkluderades i studien då inga förändringar av intervjuguiden gjordes 

efter dessa. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med kontaktpersoner i en körförening och en ideell kulturförening som sedan 

skickade ut informationsbrevet (Se Bilaga B) till medlemmarna. I informationsbrevet 

framgick det ordagrant att deltagandet fick avbrytas när som helst oavsett orsak och att 

deltagande är frivilligt. Vid intresse av att delta i studien tog deltagarna kontakt med 

författarna och sedan bestämdes tid och plats för intervjun. Alla intervjuer genomfördes i 

deltagarnas hem. 

3.5 Dataanalys 

Studiens data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, vilket baseras på 

erfarenhetskunskap som uttrycks i beskrivningar och tolkningar (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Intervjuerna transkriberades på dator och skrevs sedan ut i 

pappersformat, intervjutexterna färglades med varsin färg för att kunna hålla isär 

intervjupersonerna under innehållsanalysen. Meningsbärande enheter klipptes ut ur det 

transkriberade materialet, dessa kondenserades samt sorterades sedan efter likheter och 

skillnader, för att sedan bilda koder och kategorier. Detta har utförts av författarna 

tillsammans, koder och kategorier diskuterades fram och tillbaka tills författarna var överens. 

Under analysprocessen har kodning och kategorisering även diskuterats med handledare. 

Analysen genomfördes med en induktiv ansats vilket innebär att intervjupersonernas svar 

kring upplevelser analyseras förutsättningslöst av författarna som sedan skapade sig en 

teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Resultatet presenterades 

utifrån en manifest analys, analysen var textnära och beskrevs i form av kategorier 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017).  

Tabell 2. Exempel från innehållsanalysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag har inte tränat 

men jag har varit 

mycket upptagen 

med underhåll av 

föräldrar och syskon. 

Jag har inte tränat, 

jag har varit 

mycket upptagen 

med underhåll av 

familj. 

Avlastning 

och stöd åt 

familjen.  

Familj, vänner 

och hemmet 

Vardagliga 

aktiviteter 

prioriteras 

framför fysisk 

aktivitet 
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För det beslutade jag 

förut att jag skulle ut 

och gå varje morgon, 

men det blev inte så 

då det händer annat 

som är roligare. 

Jag bestämde förut 

att jag skulle ut och 

gå varje morgon, 

men så kom något 

roligare emellan. 

Beslutsbalans Bristande 

intresse för 

träning 

Vardagliga 

aktiviteter 

prioriteras 

framför fysisk 

aktivitet 

Jag föredrar 

utomhusträning och 

längre promenader 

som i t.ex. i skogen 

och natur, vilket det 

inte finns mycket av 

här i området. 

Jag föredrar längre 

promenader i 

skogen, men det 

finns det inte här i 

området. 

Inte 

lättillgängligt 

Tillgänglighet Fysisk miljö 

påverkar 

möjligheten och 

motivationen 

till fysisk 

aktivitet 

 

3.6 Etiska överväganden 

Studiens etik utgick ifrån Kjellström (2017). Deltagarna blev informerade innan intervjuerna 

om att vissa uppgifter kommer att vara privata och integritet kommer bevaras. Då intervjuer 

utfördes och inte enkäter kunde anonymitet inte garanteras då undersökarna träffade 

deltagarna, men deltagarna blev informerade om att data hanterades konfidentiellt. 

Konfidentialiteten garanterades utifrån de två delar som Kjellström (2017) beskriver. Första 

delen består av att all intervjudata lagrades på ett USB-minne som förvarades i ett kassaskåp 

hemma hos en av deltagarna så att ingen oberättigad kunde ta del av det. Andra delen består 

av hur data har redovisats, namn, personuppgifter och information som går att återkoppla till 

enskild deltagare publicerades inte i studien. När uppsatsen har blivit godkänd kommer all 

data att förstöras.  

Vid intervjuerna skedde en fysisk relation mellan deltagare och undersökare eftersom 

deltagare och undersökare befann sig i samma rum vid intervjutillfällena. Känsliga frågor 

kunde uppstå under intervjuerna vilket kunde ha lett till att deltagarna reagerade negativt, 

vilket då hade utmanat undersökarna att hantera situationen etiskt rätt och med känslighet 

för att inte behöva avbryta intervjuerna (Kjellström, 2017). Om en sådan situation hade 

uppstått så är det viktigt att undersökarna respekterar deltagarens integritet och därmed 

privatliv (Kjellström, 2017). Som undersökare är det av stor vikt att vara uppmärksam och 
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reflektera över rådande situation (Kjellström, 2017), genom att båda undersökarna var med 

under samtliga intervjuer hade båda möjlighet till att tolka och läsa av situationen. Dock är 

det viktigt att ha i åtanke att bevara deltagarnas självbestämmande, och därför har rätt till att 

avbryta intervjun (Kjellström, 2017). Vid en sådan situation hade undersökarna gått vidare 

till nästa fråga för att avleda från ämnet som uppfattades känsligt, om detta inte hade hjälpt 

hade undersökarna påmint deltagaren om att intervjun är frivillig och kan avbrytas om 

deltagaren vill.  

Intervjuerna gjordes på en plats som deltagaren och författarna valde tillsammans, vilket var 

en plats där deltagaren kände sig trygg och omgivningen hade liten påverkan på intervjuerna 

(Danielson, 2017), därför skedde samtliga intervjuer i deltagarnas hem. 

4 RESULTAT 

Under intervjuerna framkom ett flertal faktorer som deltagarna anser påverkar deras 

möjligheter till fysisk aktivitet och faktorer som de tror skulle kunna få dem att förändra sitt 

beteende till en mer fysiskt aktiv livsstil. Dessa faktorer delades in i sex kategorier med 

tillhörande underkategorier, se Tabell 3.  

Genomgående bland deltagarna fanns en medvetenhet om nyttan av fysisk aktivitet, men de 

upplevde att det är svårt att komma igång med en aktivitet samt svårt att hitta en aktivitet 

som passar för just dem. Något som framkom under intervjuerna var att om en aktivitet 

uppfyller ett syfte är den lättare att utföra, såsom hushållssysslor. Det framgick även att en 

del av de vardagliga aktiviteterna som förekom hos deltagarna var av fysisk karaktär men 

uppfattades inte av deltagarna som fysisk aktivitet, dock uppnådde inte detta mängden av 

fysisk aktivitet som WHO rekommenderar.  För deltagarna uppfattades fysisk aktivitet 

synonymt med träning.  
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Tabell 3. Kategorier och underkategorier. 

Underkategori Kategori 

Familj, vänner och hemmet Vardagliga aktiviteter prioriteras framför fysisk 

träning 

Bristande intresse för träning   

Fysisk träning ingår inte i 

tidsplanering 

  

Geografisk tillgänglighet Fysisk miljö påverkar möjligheten och 

motivationen till fysisk aktivitet 

Väder   

Stöd från familj och vänner Yttre stöd har betydelse för motivationen 

Kombination av riktat och 

individanpassat stöd 

  

Ekonomi 
 

* Förändrade vanor/rutiner i samband med pension 

påverkar fysisk aktivitetsnivå 

Medvetenhet kring nyttan av fysisk 

aktivitet 

Kunskap och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet 

påverkar fysisk aktivitetsnivå 

Konsekvenser av fysisk aktivitet   
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Det ska vara lustfyllt Känslor och attityder i relation till fysisk aktivitet 

påverkar fysisk aktivitetsnivå 

Det ska vara meningsfullt och måste 

bygga på egen vilja 

  

Rädsla för skada som hinder för 

fysisk aktivitet 

   

Attityd till ålder 
 

 *Ingen underkategori identifierades 

4.1 Vardagliga aktiviteter prioriteras framför fysisk träning 

Hos deltagarna var det tydligt att de vardagliga aktiviteterna prioriteras före fysisk träning. 

Med vardagliga aktiviteter för deltagarna innefattades allt ifrån t.ex. hushållssysslor till 

underhåll av familjen.  

4.1.1 Familj, vänner och hemmet 

Att lägga ner stora delar av sin tid på sin familj samt vänner sågs som ett större intresse och 

hade högre prioritet hos deltagarna. Att umgås och hjälpa familjen var en av de största och 

självklara prioriteringar som gjordes framför fysisk aktivitet. Under intervjuerna framkom 

det att den fysiska aktiviteten som deltagarna ägnar sig åt är aktiviteter som ingår i det 

vardagliga livet, ingen av deltagarna såg detta som fysisk aktivitet.  

“Jag har inte tränat men jag har varit mycket upptagen med underhåll av föräldrar och 

syskon. Jag har lagt mycket tid på att uppfostra mina barn och samtidigt vara det ekonomiska 

intaget.” Person C 

“Annars städar jag hemma, lagar mat, handlar och så vidare.” Person E 

4.1.2 Bristande intresse för träning 

Att bristande intresse för träning hade en betydande roll för att den fysiska aktiviteten inte 

blev av återkom i intervjuerna. Intresset för att träna var lågt och träning blev därför 

bortprioriterat. Deltagarna beskrev att det händer då och då att de slås av tanken att gå och 
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träna men att det alltid kommit något i vägen som varit mer lockande och därför prioriterats 

framför träningen.  

“För det beslutade jag förut att jag skulle ut och gå varje morgon, men det blev ju inte så.” 

Person F 

“(...) så händer det något annat som är roligare och så rinner det ut i sanden.” Person D 

 

4.1.3 Fysisk aktivitet ingår inte i tidsplanering 

Att få in fysisk aktivitet som en rutin i deltagarnas vardag ansågs som svårt då mycket annat 

prioriterades framför fysisk aktivitet. Samtidigt kom det fram att deltagarna tidigare hade 

utövat träning på bestämda tider och att det då skedde rutinmässigt och var en del av 

vardagen. Det beskrevs att numera var almanackan redan full och det inte fanns utrymme för 

någon fysisk aktivitet.  

“Men jag vet att det krävs rätt aktivitet och planering för att jag ska kunna få detta till att bli en 

del av min vardag” Person C 

“(...) det var 2 gånger i veckan och det var en bestämd tid och jag var inte borta någon gång 

alltså.” Person D 

4.2 Fysisk miljö påverkar möjligheten och motivationen till fysisk 

aktivitet 

Deltagarna upplevde att deras fysiska miljö hade stor påverkan på deras möjligheter och 

motivationen till fysisk aktivitet. Hur tillgänglig den fysiska aktiviteten var beskrevs ha en 

stor påverkan på synen på möjligheter till fysisk aktivitet. Vädret beskrevs som både 

motivator och som hinder.  

4.2.1 Geografisk tillgänglighet 

Deltagarna beskrev att de hade fina promenadstråk och fin natur där de bodde vilket gjorde 

det lätt för dem att t.ex. ta en promenad. Det framkom att närmiljön hade en stor betydelse 

för att vara fysisk aktiv. 

“Vi har ju gångstråk så det skulle ju isåfall motivera en till att gå. Det skulle det göra, för vi har 

ju väldigt fina gångstråk här på orten, fin natur.” Person B  

Detta understöddes även av deltagare som inte hade naturen lika lättillgänglig och beskrev 

det som en begränsning. 
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“Jag föredrar utomhusträning och längre promenader som i t.ex. i skogen och natur, vilket det 

inte finns mycket av här i området.” Person E 

4.2.2 Väder 

Vädret kunde vara en påverkande faktor i omgivningen enligt deltagarna. Det kunde öka 

motivationen men samtidigt var det en bidragande faktor till att aktiviteten inte blev av. Fint 

väder beskrevs som motiverande medan regn, mörker och halka höll deltagarna inomhus 

pga. av t.ex. rädsla för att göra illa sig.  

“O ja, nu när snön kommer när det blir lite ljust så det tycker jag är lite mysigt, då går jag 

gärna ut och går.” Person B 

“Nu när det är halt då aktar jag mig, då går jag inte så mycket faktiskt.” Person A 

4.3 Yttre stöd har betydelse för motivationen 

Deltagarna belyste hur viktigt det är med stöd från omgivningen, såväl från familj som 

samhälle. Gruppens betydelse vid gruppträning betonades, deltagarna ville ha sällskap om de 

skulle ut och gå. Samtidigt som någon ville gå själv för att kunna gå i sin egen takt och för att 

inte behöva jämföra sin kondition med sina vänners. Fysioterapeutens roll i det hela 

diskuterades med deltagarna och sågs som en möjlighet till stöttning till en ökad fysisk 

aktivitetsnivå.  

4.3.1 Stöd från familj och vänner 

Deltagarna var enade om att det sociala stödet har en väldigt viktig roll för att den fysiska 

aktiviteten ska bli av. Närmaste omgivningens tankar kring fysisk aktivitet påverkade flera av 

deltagarna, många trodde att de skulle bli mer motiverade om de hade någon i sin närhet 

som tog med dem på någon fysisk aktivitet. Det framkom även att när deltagarna väl tar sig 

ut på t.ex. en promenad så har de gått med sällskap av någon i sin närhet. Någon berättade 

även att hon hade tränat regelbundet tidigare i en grupp som hon trivdes i, när gruppen 

byttes ut slutade hon med gruppträningen.  

“Jag har tänkt, det skulle vara bra om man hade haft någon bekant som hade sagt att nu går vi 

ut på en promenad, då skulle det bli av och lättare att komma igång.” Person F 

Å andra sidan påpekades att när personer att när personer i omgivningen inte upplevde 

något behov av att vara fysiskt aktiv minskade deltagarnas egna behov av fysisk aktivitet. 
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“Det är ingen i min omgivning som upplever behovet att vara fysisk aktiv, vilket gör att jag inte 

heller är det.” Person C 

4.3.2 Kombination av riktat och individanpassat stöd 

När fysioterapeutens roll diskuterades lyfte deltagarna vikten av att informera äldre i vårt 

samhälle kring vinsten med fysisk aktivitet och att de trodde att de flesta som är inaktiva 

skulle behöva hjälp för att komma igång med fysisk aktivitet. Någon menade att 

fysioterapeuten kan hjälpa till att hitta en träningsform som passar just dem. Med ett 

personligt möte med en fysioterapeut kan motivationen öka för att bli mer fysiskt aktiv 

menade deltagarna.  

“Jag tror att många behöver en kick för att komma igång. Information är ju viktigt, jag tror att 

det är många som inte vet hur de ska bete sig, bara det här att komma ut till övriga som inte är 

inne i systemet, jag vet inte hur man ska nå ut med informationen.” Person F 

“Att kanske få övningar/träningsråd som kan göras hemma eller i nära miljöer.” Person C 

“Att få hjälp med prioriteringar. Hjälp att planera min tid rätt och ta mig ur den onda cirkeln 

att inte orka på grund av sömnbrist eller trötthetskänslan. Att kanske få tips om platser, tider 

och intressen som kan innefatta en högre fysisk aktivitetsnivå. Att hitta ett intresse med 

familjen eller vänner.” Person E 

4.3.3 Ekonomi 

Det kom fram att kostnad kan ha påverkan på om fysisk aktivitet utövas eller inte. En 

deltagare beskrev att hon tidigare tränat på högkostnadsskydd men nu när träningen var 

förenad med en kostnad vägde inte fördelarna med aktiviteten upp mot kostnaden.  

“Det var ju här på sjukhuset, och då gick det på högkostnadsskydd så det kostade inget mer än 

att just ta sig dit...” Person D 

“(…) o då känner jag njaa, o så ska man betala, 800-någonting/termin, o då blir det liksom 

inte av, det väger inte upp.” Person D 

4.4 Förändrade vanor/rutiner i samband med pension påverkar fysisk 

aktivitetsnivå 

Deltagarna var eniga om att de rörde sig mer under arbetslivet. Den fysiska aktiviteten 

upplevdes som en självklarhet när de hade ett arbete som krävde mer fysisk förmåga och 

energi. I arbetslivet förekom vardagsmotion i högre grad för deltagarna, de beskrev att de 

rutinmässigt gick eller cyklade till och från jobbet varje dag. De berättade även att det blev 

mycket motion på arbetet, genom trappgång och gång på arbetsplatsen. Samtidigt beskrev 
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deltagarna att de efter arbetslivet hade fullt upp med så mycket annat så att träning inte 

hunnits med.  

“Ja så länge som jag jobbade så gick jag i stort sett fram och tillbaka från jobbet, när jag inte 

kunde cykla.” Person D  

“Man har mycket att göra när man går i pension, ja almanackan är full. När man jobbar så 

jobbar man ju…” Person B 

4.5 Kunskap och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet påverkar fysisk 

aktivitetsnivå 

Under intervjuerna framkom det att deltagarna var medvetna om nyttan av fysisk aktivitet. 

Samtliga deltagare hade tidigare erfarenheter av träning vilket gör att de fortfarande var 

medvetna om konsekvenser av träning, både positiva och negativa vilket påverkade deras 

inställning till fysisk aktivitet. De beskrev också att träning skulle kunna vara en möjlighet att 

minska kroppsliga besvär.  

4.5.1 Medvetenhet kring nytta av fysisk aktivitet 

Det fanns en allmän kännedom om vikten av fysisk aktivitet och vilken betydelse det har för 

hälsan, speciellt i samband med hög ålder.  Ibland uttrycktes även en önskan om att vara mer 

fysiskt aktiv. Deltagarna kunde reflektera kring deras fysiska hälsa till när de var yngre och 

hur starka och pigga de upplevde sig vara, vilket de flesta trodde berodde på att de var mer 

fysiskt aktiva. Dock uppgav deltagarna att trots sin medvetenhet kring nyttan av att vara 

fysiskt aktiv att de inte uppnådde rekommendationerna kring fysisk aktivitet av olika 

anledningar.  

“Jag önskar att jag la mer tid på min fysiska hälsa. Jag vet att det är viktigt att vara fysiskt 

aktiv och att jag hade orkat mycket mer om dagarna om jag rörde mig mer. Jag minns när jag 

tränade som ung så hade jag inte samma sömnsvårigheter som jag har idag, jag kan tänka mig 

att det har en koppling.” Person E 

“Ja alltså, det är ju nyttigt, alla borde hålla på med någonting. Så är det ju, för att hålla 

kroppen igång, ja både huvud och kropp. Och speciellt när man blir i den här åldern att man 

tränar balansen och tränar upp skelettet.” Person B 

4.5.2 Konsekvenser av fysisk aktivitet  

Konsekvenser av fysisk aktivitet var något deltagarna hade kunskap kring utifrån bland annat 

tidigare erfarenheter av träning. Både positiva och negativa konsekvenser av deltagarnas 
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erfarenhet av träning togs upp, flera av deltagarna nämnde att de inte gillade att svettas men 

att de samtidigt hade upplevt att de mått bättre efter att de hade tränat. Stillasittande 

beskrevs ha många negativa konsekvenser, detta uppmärksammades främst av de deltagare 

som tidigare haft arbetsuppgifter inom vården.  

“Det bästa jag har gjort i rörelseform, det är ju vattengympa, för det är ju, dels så gudomligt 

skönt att gå ner i det här varma vattnet och känna sig alldeles viktlös och att inte bli svettig 

(...) jag hatar att bli svettig. (...) man känner ju när man går upp att man tränat (...) jag gick på 

alla de tillfällena och mådde ju väldigt bra av det.” Person D 

Författarna frågade en av deltagarna som upplevde besvär med ryggen och nacken och till 

följd av besvären inte tyckte att hon kunde ägna tillräckligt med tid till barnbarnen, om hon 

trodde att träning skulle hjälpa henne att minska besvären:  

 

“Ja det kan stämma, därför kan jag tänka mig att förändras.” Person C 

4.6 Känslor och attityder i relation till fysisk aktivitet påverkar fysisk 

aktivitetsnivå 

En positiv inställning till fysisk aktivitet ansågs bygga på att aktiviteten som ska utföras 

uppfattas som rolig för individen. Att känna prestationskrav ansågs av deltagarna som något 

som minskade viljan till att fortsätta delta. Känslan av att välja själv och känna välbehag av 

aktiviteten sågs som två av grundkomponenterna till att fysisk aktivitet skulle utövas.  

4.6.1 Det ska vara lustfyllt 

Det ansågs som mycket viktigt att den fysiska aktiviteten som ska utövas ska vara rolig och på 

en nivå som känns godtagbar för individen. De beskrev vikten av att se fram emot aktiviteten.  

“Då var det helt plötsligt inte så kul, för då vart det sånna krav, ja då kändes det inget roligt, då 

gjorde det mest ont. Så då slutade jag. (...) Det är viktigt att det känns roligt.” Person B 

“Han går så snabbt så jag inte hänger med, och det är ingen njutning.” Person A 

4.6.2 Det ska vara meningsfullt och måste bygga på egen vilja 

Att göra något som inte upplevs meningsfullt för deltagarna, ansågs ta upp onödigt med tid. 

Med en meningsfull aktivitet upplevdes det mer naturligt att aktiviteten uppfattades som 

betydande och upplevdes därför svårare att undvika. Att bara träna för tränandets skull 

ansågs inte tillräckligt meningsfullt. 
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“Det ska vara någon mening med det. Bara att hålla på att träna bara för att jag ska träna, 

njaej. Då ska det vara att det ger någonting. (...) Ibland så går vi upp på byn, och det är ju 

ingen träning utan det är ju att vi går upp på byn och handlar då…” Person B 

Att utöva fysisk aktivitet måste bygga på egen vilja menade deltagarna, detta för att ett 

beteende ska kvarstå och detsamma gällde kring att vara fysiskt aktiv. Det beskrevs som 

viktigt att bygga upp ett intresse baserat på egen vilja för att de ska bli motiverade. 

Självbestämmande togs upp av flera deltagare som menade att det var viktigt att nivån på 

aktiviteten bestäms av dem själva.  

“(...) så då går vi åt varsitt håll och så möts vi, då kan jag bestämma takten själv.” Person A 

“Ja, man kan ju inte tvinga någon.” Person B 

4.6.3 Rädsla för skada som hinder för fysisk aktivitet 

Att skada sig i samband med fysisk aktivitet togs upp av deltagare som något som höll dem 

borta från det. De beskrev skador som tidigare skett i samband med fysisk aktivitet och 

därför undveks nu. En deltagare upplevde rädsla för att skada kroppen genom att plötsligt 

börja träna efter att ha varit inaktiv under större delen av livet. 

“Tänk om jag skadar mig själv om jag helt plötsligt börjar träna?” Person E 

“Jag är inte ute och går något nu heller, jag är rädd för att halka igen.” Person A 

4.6.4 Attityd till ålder 

Vissa av deltagarna ansåg sig för gamla för att ägna sig åt träning, medan andra inte tyckte att 

de var gamla nog för att träna tillsammans med andra äldre. Detta varierade mellan 

deltagarna då de hade olika infallsvinklar på vad de ansåg som gammalt och ungt i olika 

sammanhang. 

  “Ja, jag är för gammal för att hålla på och lyfta.” Person B 

“Jag vet att det finns aktiviteter för äldre här i stan, men då säger jag som min pappa: Äh, de 

där, de är alldeles för gamla.” Person D 
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5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattat resultat 

Studiens syfte var att ta reda på vad inaktiva äldre upplever har betydelse för att vara fysiskt 

aktiva, samt vad de anser kan få dem att förändra sitt beteende till en mer fysiskt aktiv 

livsstil. Resultatet visade att deltagarna upplevde att fysisk miljö och yttre stöd har betydelse 

för hur fysiskt aktiva de är. Deltagarna upplevde att vardagliga aktiviteter prioriteras framför 

fysisk aktivitet. Förändrade rutiner i samband med pension, kunskap och tidigare 

erfarenheter samt känslor och attityder kring fysisk aktivitet har betydelse för den fysiska 

aktivitetsnivån. Deltagarna belyste att omgivningen har stor betydelse för vad som kan få 

dem att bli mer fysiskt aktiva, de beskrev bland annat vikten av socialt stöd och lättillgängliga 

naturområden.   

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatet belystes det hur de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna påverkar 

deltagarnas beteende, vilket även beskrivits av Jansson och Almberg (2002) i relation till 

åldrande.  

Med åldern förändras människors prioriteringar och roller i livet (Jansson och Almberg, 

2002). En viktig faktor till deltagarnas inaktivitet kunde härledas till prioriteringar som t.ex. 

familj, vänner och hemmet upplevdes viktigare att lägga tid på framför att vara fysiskt aktiv 

genom träning var något gemensamt bland deltagarna. Jansson och Almberg (2002) menar 

att detta beteende är vanligt bland äldre då de blir allt mer beroende av yttre åsikter och 

attityder. Att känna sig behövd och önskad är viktigt, vilket kan förklaras med varför 

deltagarna prioriterar sin omgivnings behov framför sin fysiska aktivitetsnivå. Vad individen 

prioriterar påverkas av individens tankar kring konsekvenser som går förlorade om en 

beteendeförändring sker och hur tungt målbeteendet väger gentemot förändringen (Bandura, 

1986). Bandura (1986) beskriver hur konsekvensen som individen förväntar sig av en 

beteendeförändring väger över för hur viktigt det är för individen. Deltagarna betonade hur 

viktigt det var för dem att hjälpa familjen och vänner och hur mycket mer de värderade det 

jämfört med fysisk aktivitet. Detta går även att koppla ihop med beslutsbalansen inom den 

transteoretiska modellen som beskriver att en förändring sker först när positiva faktorer 

överväger negativa med ett förändrat beteende (Prochaska, Redding & Evers, 2008). För att 

en beteendeförändring gällande ökad fysisk aktivitet ska ske hos deltagarna måste ett 
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intresse kring den fysiska aktiviteten växa till minst samma nivå som intresset för andra 

prioriterade aktiviteter som utövas i dagsläget. Detta påverkas av individens inställning till 

förändringen menar Bandura (1986), då individens tilltro till förändring är vad som avgör om 

en förändring kommer ske inom en snar framtid. Detta förklaras i den socialkognitiva teorin 

med begreppet self-efficacy. Tilltron att kunna planera och utföra en viss handling i en given 

situation avgör om målet kan uppnås, vilket kunde analyseras i resultatet. Deltagarna belyste 

att fysisk aktivitet inte ingick i deras vanliga tidsplanering och därför blev det inte av. Hade 

deltagarna försökt inkludera någon slags fysisk aktivitet i sin tidsplanering och upplevt att de 

klarat av det utan att förlora andra intressen är det möjligt att deras self-efficacy skulle öka, 

vilket skulle öka chansen till en beteendeförändring (Bandura, 1997; Prochaska, Redding & 

Evers, 2008).  

Det finns ett flertal orsaker som påverkar möjligheten till förändringen och i resultatet 

framkom den fysiska miljöns påverkan på möjligheten till att vara fysisk aktiv. Deltagarna 

menade att  brist på tillgänglighet och icke tilltalande väder är bidragande faktorer till att de 

inte är fysiskt aktiva. Om individen inte kan inkludera aktiviteten i sin vardag utan större 

förändringar tappar aktiviteten sin betydelse och prioriteras bort (Chippendale et al.,2013).  

Att den fysiska miljön är en avgörande faktor till valet för att vara fysiskt aktiv beskriver 

Faskunger (2004), och att det finns en olikhet mellan individers fysiska aktivitet utifrån 

geografisk spridning. Fysisk miljö har en mer negativ påverkan på den fysiska aktivitetsnivån 

i stadsmiljöer jämfört med områden med lättillgängliga promenadstråk och naturmiljö. Detta 

bekräftades i denna studie som hade en geografisk spridning och representerades av både 

individer som hade naturen lättillgänglig och andra som inte hade det. Det har även visats att 

klimatet påverkar motivationen och den fysiska aktivitetsnivån. Den fysiska aktivitetsnivån 

minskar med ca 40% under vinterhalvåret i jämförelse med sommarhalvåret (Faskunger, 

2004), vilket även påpekades av deltagarna i denna studie, halka och mörker togs upp som 

faktorer som höll dem inomhus. Faskunger & Nylund (2014) menar att dessa hinder kring 

vädret och tillgängligheten går att bemästra. Detta tack vare olika stöd och alternativ som 

idag erbjuds för att utöva fysiska aktiviteter i olika former och årstider som t.ex. 

inomhusanläggningar som erbjuder olika fysiska aktiviteter.  

Att stödet från samhället är betydelsefullt för deltagarna när det gäller att bli fysiskt aktiva 

framkom i deltagarnas beskrivningar. Deltagarna lyfte upp hur det yttre stödet påverkar 

deras motivation samt möjligheter till fysisk aktivitet. Därför har vårdpersonal, bland annat 

fysioterapeuter, en viktig roll att utbilda och ge tillräckligt med stöd till individer för att 

förbättra äldres inställning till fysisk aktivitet (Jansson och Almberg, 2002). Undersökarna 

kunde med hjälp av deltagarnas åsikter skapa sig en uppfattning kring hur viktig roll 
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fysioterapeuter och annan vårdpersonal har för att kunna öka kunskap och motivation för 

äldres fysiska aktivitetsnivå. Att få de äldre att känna sig behövda i samhället och 

betydelsefulla lyfter deras självständighet kring det önskade målbeteendet, som i detta 

sammanhang gäller att bli mer fysiskt aktiva (Jansson och Almberg, 2002). Detta kan anses 

vara ett ansvarsområde för fysioterapeuter eftersom de bär på fysiska samt teoretiska 

kunskaper kring att vara fysiskt aktiv. Därför skulle fysioterapeuter kunna informera på 

samhällsnivå och därmed nå ut till dem äldre i skadeförebyggande syfte (Frändin, 2012).  

Att ha ett fysiskt och psykiskt välmående bidrar till ett framgångsrikt åldrande (Chippendale 

et al.,2013) den socialkognitiva teorin inom beteendemedicin tar bland annat hänsyn till 

båda dessa delar för att förstå beteendeförändring. Att fysioterapeuterna kan bidra med stöd 

inför beteendeförändring tillhör faktorn omgivning inom den socialkognitiva teorin. Teorin 

beskriver hur personen själv, omgivningen samt beteendets betydelse för att en 

beteendeförändring ska vara möjlig (Bandura, 1986). Då fysioterapeuten inte har möjlighet 

att träffa denna målgrupp dagligen är det viktigt att familj och vänner är delaktiga och 

stöttande i individens beteendeförändring. Deltagarna beskrev att de inte uppsöker en 

fysioterapeut innan en skada har skett och därför har de ingen kontakt med fysioterapeuten 

gällande sin aktuella inaktivitet.  

I samband med pensionering sker en hel del förändringar, sociala roller förändras och 

inkomsten minskas (Dehlin & Rundgren, 2007). I denna studie framkom att ekonomi sågs 

som ett hinder för fysisk aktivitet, vilket också Godfrey et al. (2013) beskriver som ett hinder 

som kan uppstå i samband med pensionering. Kostnaden för fysisk aktivitet vägdes inte upp 

av fördelarna med aktiviteten. Detta kan kopplas till beslutbalansen som finns i den 

transteoretiska modellen, som innebär att fördelarna med aktiviteten måste väga över 

nackdelarna för att en förändring ska ske (Prochaska, Redding & Evers, 2008). Deltagarna 

beskrev även att de under arbetslivet varit mer aktiva genom att motionera till och från 

jobbet, och att de rörde sig mycket i arbetet. Hobbs et al. (2013) beskriver att i samband med 

pension har människor ett bra tillfälle att lägga tid, som tillkommer i samband med avslutat 

arbete, på fysisk aktivitet och få in det i sin vardag. I denna studie beskrev deltagarna att efter 

pensionen har de haft fullt upp med annat så att den fysiska aktiviteten inte hunnits med. Om 

den fysiska aktiviteten hade blivit en rutin i samband med pensioneringen hade den fysiska 

aktivitetsnivån möjligtvis varit högre, vilket även belyses av Barnett, Guell och Ogilvie (2012). 

Att rutinmässigt utöva fysisk aktivitet kan bidra till att aktiviteten blir mer hållbar, vilket 

deltagarna beskriver att den var under arbetslivet, detta kan kopplas till närmiljöstrategier 

(Prochaska, Redding & Evers, 2008; Faskunger & Nylund, 2014) inom den transteoretiska 

modellen. Närmiljöstrategier är en av tio punkter för förändringsprocesserna i den 
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transteoretiska modellen och har en betydelse för att en möjlig beteendeförändring kan ske 

med hjälp av att hitta verktyg i sin miljö som t.ex. tillgång till transport till arbete eller 

aktivitet (Prochaska, Redding & Evers, 2008).  Under arbetslivet promenerade och cyklade 

deltagarna till och från arbetet, den rutinmässiga promenaden som lyftes efter arbetslivet var 

att promenera till affären.  

Tack vare den tidigare erfarenheten av fysisk aktivitet hade deltagarna en del kunskap 

rörande konsekvenserna av fysisk aktivitet liksom fysisk inaktivitet och dess konsekvenser. 

Att fysisk aktivitet har en stor betydelse för hälsan och hur viktigt det är att bibehålla den 

även i högre ålder menade deltagarna var något de var medvetna om, detta belystes 

framförallt av deltagarna som hade arbetat inom vården.  

Trots medvetenheten kring fördelarna av att vara fysiskt aktiv uppgav deltagarna att de inte 

uppnår WHO’s (2011) rekommendationer kring fysisk aktivitet, vilket kan bero på olika 

faktorer och negativa konsekvenser. Att svettas ansågs vara en negativ konsekvens som 

uppmärksammades av deltagarna. Dock finns det olika alternativ för ökad fysisk aktivitet 

som kan undvika de negativa konsekvenserna så att tidigare positiva erfarenheter kan lyftas 

upp, detta kan möjliggöra en ökad fysisk aktivitetsnivå Som exempel på en fysisk aktivitet 

som upplevdes som intensiv men inte svettig var vattengympa. 

Att tidigare erfarenheter påverkar utfallet menar Bandura (1997) med att positiva 

erfarenheter kring ett beteende ökar sannolikheten att beteendet upprepas, vilket är en av 

self-efficacys främsta nycklar till framgång. Deltagarna som hade positiva upplevelser av 

fysisk aktivitet sedan tidigare skattade en hög self-efficacy. Deltagare som å andra sidan 

saknade positiva erfarenheter av fysisk aktivitet skattade en lägre siffra.  

I resultatet belystes det hur tidigare erfarenheter som har lett till skador har bildat en rädsla 

att återgå till beteendet. Deltagarna beskrev att detta har lett till en rädsla som idag har 

bidragit till att de undviker fysisk aktivitet.  Med hjälp av den transteoretiska modellens 

processer för en beteendeförändring kan detta rädsla- och undvikandebeteendet förändras. 

Detta med hjälp av ökad förståelse kring konsekvenserna av det undvikande beteendet samt 

att lösningar till problemet presenteras för individen (Faskunger och Nylund, 2014). Detta 

kan även kopplas till den beteendemedicinska modellen “Rädsla och undvikande” av Vlaeyen 

och Linton (2000). Modellen är byggd på att individen har en specifik rädsla för en viss 

rörelse i en aktivitet som relateras till att en ny skada kan uppstå (Vlaeyen och Linton, 2000). 

Då fysioterapeuter kan möta patienter med en negativ syn på rörelse eller har en 

rörelserädsla är denna modell applicerbar inom professionen (Lundberg, 2013).   
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Med hjälp av den transteoretiska modellen som kan ge en bild av i vilket stadium individen 

befinner sig på för en beteendeförändring har undersökarna haft möjlighet att identifiera 

vilket förändringsstadium deltagarna befann sig på (Prochaska, Redding & Evers, 2008). 

Deltagarna var väl medvetna om att de bör genomgå en förändring gällande deras inaktivitet 

och fördelarna kring det men samtidigt inte redo för en beteendeförändring, vilket placerar 

de på begrundandestadiet. Under intervjuerna informerade undersökarna kring fördelar med 

att vara fysisk aktiv, vilket inom den transteoretiska modellen benämns som kunskap och 

insikt (Faskunger & Nylund, 2014). I slutet av intervjuerna framkom att detta kan vara en 

början på en möjlig beteendeförändring, de närmade sig förberedelsestadiet (Prochaska, 

Redding & Evers, 2008). Detta gjordes enbart under 30 minuters intervjuer, vilket lyfter upp 

innebörden av hur liten insats som kan behövas för att motivera äldre till en ökad fysisk 

aktivitetsnivå. En av deltagarna menade att hon skulle kunna tänka sig att förändras för att 

kunna spendera mer tid med familjen, vilket Faskunger och Nylund (2014) benämner som 

social omvärdering.   

Att öka förståelsen samt kunskapen kring varför en förändring är viktig beskriver deltagarna 

är betydelsefullt för att åstadkomma en beteendeförändring. Att ha en egen vilja och en 

målsättning för meningsfullt, dvs om den fysiska aktiviteten inte utförs med egen vilja och 

har någon betydelse så är det inget som blir den inte en del av individens vardag 

(Chippendale et al., 2013).  

Därför är det viktigt att uppmärksamma och informera om betydelsen av fysisk aktivitet samt 

hur varierad synen på att vara fysiskt aktiv var. Något som var gemensamt för deltagarna var 

synen på fysisk aktivitet, dvs vad de anser att fysisk aktivitet är. Det framkom i början av 

intervjuerna att deltagarna kopplade fysisk aktivitet till fysisk träning vilket inte riktigt 

stämmer utifrån definitionerna av fysisk aktivitet och fysisk träning. Fysisk aktivitet 

innefattar all typ av rörelse som bidrar till en ökad energiförbrukning, medan träning är den 

fysiska aktivitet som planeras, repeteras och utförs strukturerat (Caspersen, Powell & 

Christenson, 1985). Detta lyftes upp i början av intervjun för att säkerhetsställa att deltagarna 

förstod innebörden av frågorna samt att de fortfarande passade in i studiens 

inklusionskriterier dvs att vara inaktiva äldre. Därför är det bra att uppmuntra äldre personer 

att utföra vardagliga aktiviteter och sysslor självständigt för att få in den fysiska aktiviteten i 

vardagen.  
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5.3 Metoddiskussion  

En kvalitativ studie tillämpades då intervjuer är ett effektivt samt övergripande sätt att få ta 

del av just deltagares tankar och upplevelse kring ett fenomen (Henricson & Billhult, 2014), i 

detta fall kring fysisk aktivitet. Eftersom författarna ämnade att undersöka just tankar och 

upplevelser hos deltagarna valdes kvalitativ metod istället för kvantitativ metod där mätning 

av data genomförs. En kvantitativ metod hade varit lämplig om författarna istället haft som 

syfte att mäta och jämföra fysisk aktivitet mellan äldre. Induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017) tillämpades då undersökarna analyserade materialet 

förutsättningslöst och inte utgick från någon teori vilket deduktiv ansats gör. Intervjuguiden 

utformades utifrån den socialkognitiva teorin men innehållsanalysen genomfördes inte 

utifrån den socialkognitiva teorin. En deduktiv ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017) hade varit mer lämplig om syftet haft sin utgångspunkt i den socialkognitiva teorin. 

Studiens syfte var tudelat och efter den induktiva innehållsanalysen upplevde undersökarna 

att flera meningsbärande enheter svarade på båda delarna av syftet, därför har ingen 

uppdelning av kategorier skett utifrån syftet.  

En svaghet med studien är att under arbetets gång har WHO släppt en ny rapport gällande 

bland annat rekommendationer kring fysisk aktivitet med uppdateringar som hade varit av 

nytta för studien. Dock genomfördes intervjuerna innan denna rapport publicerades vilket 

gör att denna studie baseras på tidigare publikation.  

Trovärdigheten påverkas av undersökarnas förförståelse i ämnet, Lundman och Hällgren-

Graneheim, 2017) menar att förförståelse kan skapa möjligheter för att upptäcka ny kunskap 

och skapa djupare förståelse. I denna studie bestod undersökarnas förförståelse av att de 

studerar fysioterapi samt har sökt kunskap i ämnet via böcker och tidigare forskning som 

sedan presenterades i bakgrunden.  

Att urvalsmetoden var bekvämlighetsurval (Gratton & Jones, 2010) ledde till att urvalet 

slutligen endast bestod av kvinnor, vilket begränsade möjligheterna till att få ämnet 

exemplifierat utifrån båda könens erfarenheter, vilket försvagar studiens giltighet (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2017). Båda föreningarna som kontaktades bestod av både män och 

kvinnor, endast kvinnor deltog i studien, en man anmälde sitt intresse men var inte 

tillgänglig för intervju under den tid intervjuerna genomfördes. Genom att citat redovisats i 

resultatdelen skapas möjligheter för läsaren att bedöma giltigheten för undersökarnas 

tolkningar av resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). En förening kontaktades 

för provintervjuer och en annan för resterande intervjuer, därmed kom deltagarna att ha en 

geografisk spridning som kan ha haft betydelse för resultatet. Att deltagarna kom från 

föreningar tyder på att de var socialt aktiva vilket bör tas i beaktande vid bedömning av 
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studiens överförbarhet. Ingen av författarna hade någon relation till föreningarna som 

kontaktades. Att deltagare endast kom från två olika föreningar kan ses som en svaghet då de 

delar intresse och kan påverka varandra i hur de ser på fysisk aktivitet.  

Metoden i studien beskrevs noggrant, vilket Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

menar underlättar läsarens möjlighet till att bedöma överförbarheten. “Resultat från en 

studie med kvalitativ innehållsanalys kan inte generaliseras men väl vara överförbar till 

liknande kontext som avser grupper eller situationer” (Danielson, 2017, s. 297). Deltagarna i 

studien beskrevs noggrant vilket kan underlätta för läsaren vid bedömning av 

överförbarheten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Vidare menar Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017) att om dataanalysprocessen är väl beskriven stärker det även 

studiens tillförlitlighet, vilket även stärks av att undersökarna har genomfört dataanalysen 

gemensamt samt fått handledning av en docent inom fysioterapi. Denna handledning ses 

som vad som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kallas för validering och är en 

metod för att någon, i detta fall handledare, ska bedöma resultatet utifrån dess giltighet. Det 

bör dock tas i beaktning att tolkningar av kvalitativ data är subjektiva och kan skilja sig 

mellan personer utan att detta påverkar resultatets giltighet. 

Att genomföra provintervjuer är ett sätt att öka validiteten, genom att undersöka om 

intervjuguiden svarar på vad studiens syfte avser att svara på (Billhult, 2017). Provintervjuer 

möjliggör att ändringar görs i intervjuguiden så att frågorna och upplägget anpassas till 

gruppen som ska undersökas och studiens syfte (Patel & Davidson, 2011). Efter att ha 

bearbetat provintervjuernas data behöll undersökarna intervjuguiden som den var och 

inkluderade därför provintervjuerna i studien.  

Semistrukturerade intervjuer tillämpades för att skapa ett så avslappnat intervjuklimat som 

möjligt, ett bra intervjuklimat gav förutsättning för att intervjuerna blev så innehållsrika som 

möjligt (Danielson, 2017), och till följd av detta upplevde undersökarna mättnad efter sex 

genomförda intervjuer (Gratton & Jones, 2010). Att ha ett stort urval i en kvalitativ studie 

kan bli ogynnsamt och lämpar sig bättre för en kvantitativ studie som syftar till att kunna 

generalisera resultatet (Gratton & Jones, 2010). Intervjuerna skedde i deltagarnas hem och 

undersökarna behövde inte följa en mall ordagrant och gavs därför möjlighet att ställa 

följdfrågor under intervjuerna för att deltagarna skulle ge så utförliga svar som möjligt. 

Undersökarna hade möjlighet att anpassa sig efter intervjusituationen och intervjuguiden 

användes som ett stöd (Danielson, 2017). En trygg plats i detta fall bestämdes i samråd med 

varje deltagare för sig. 

Undersökarens delaktighet under intervjuerna var given, då undersökarens frågor är med 

och skapar innehållet, och därför kan inte undersökaren ses som helt oberoende till resultatet 
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(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Därför är det viktigt som undersökare att ställa 

tydliga frågor som ger deltagaren möjlighet att beskriva och förklara på ett sätt som ger 

intervjuaren en klar förståelse för att deltagarens ord uppfattats korrekt. För att i största 

möjliga mån undvika att egna tankar och värderingar läggs till i analysen samt för att öka 

tillförlitligheten så dokumenterades analysprocessen med noggrannhet (Kristensson, 2014). 

Om oklarheter hade uppstått vid analysarbetet fanns det möjlighet att stämma av med 

deltagarna för att säkerställa att de hade uppfattats korrekt av undersökarna.  

Under två av intervjuerna när deltagarna bads skatta sin self-efficacy kunde de inte sätta en 

exakt siffra utan pratade runt ämnet utan att skatta sin self-efficacy och redovisades därför 

inte i urvalstabellen. Self-efficacy skattades på en skala 0–10 vilket är ett kvantitativt mått, 

detta valdes ändå att ta med då undersökarna ansåg att self-efficacy var relevant gentemot 

syftet, då tilltron till förändring skattades. Deltagarna hade kunnat svara på om de ansåg sig 

ha låg eller hög tilltro till sin förmåga, men undersökarna ansåg att en siffra skulle ge ett mer 

specifikt svar. Undersökarna ansåg att skattningen var betydelsefull för resultatet.  

Att undersökarna i denna studie studerar till fysioterapeuter med en beteendemedicinsk 

inriktning kan ha påverkat hur deltagarna svarat på frågor. Detta kan leda till en så kallad 

intervjueffekt, vilket innebär att deltagaren anpassar sina svar och erfarenheter efter vad 

intervjuaren egentligen vill höra då deltagaren vet syftet med studien (Kjellström, 2017). 

Pålitligheten i studien stärks av att samma person genomförde alla intervjuer och 

transkriberingen efter intervjuerna. Att undersökarna inte hade någon tidigare erfarenhet av 

att skapa intervjuguide, genomföra intervjuer eller transkribera intervjuer måste tas i 

beaktande då detta minskar pålitligheten i studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). I och med 

att två provintervjuer genomfördes gavs författarna möjlighet att öva på detta innan studiens 

resterande intervjuer genomfördes.  

5.4 Etikdiskussion 

Under studiens gång uppstod det inga etiska problem. Undersökarna följde Kjellström (2017) 

etiska riktlinjer som de var väl pålästa på innan intervjuerna genomfördes. Under 

intervjuerna informerades deltagarna kring rättigheter samt konfidentialitet, vilket 

förklarades med att materialet kommer bevaras på en säker plats där enbart undersökarna 

har möjlighet att ta del av det samt att en kodning kommer ske av materialet så att ingen 

identitetskoppling ska kunna ske. Allt material kommer även att raderas efter studiens 

godkännande, vilket deltagarna informerades om i samband med intervjuerna. Att urvalet 

endast var från två olika föreningar kan ha påverkat hur deltagarna svarade på frågorna i 
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intervjuguiden, om de till exempel pratat med varandra om deltagandet och innehållet i 

studien innan samtliga intervjuer var genomförda.  

Vid en intervju sker en mer fysisk relation mellan deltagare och undersökare jämfört med en 

enkätstudie, eftersom deltagare och undersökare befinner sig i samma rum och har en dialog. 

Känsliga frågor kan uppstå under en kvalitativ intervjustudie vilket kunde ha lett till att 

deltagarna reagerade negativt på olika sätt där det kan vara att deltagaren inte vill fortsätta 

med intervjun. En sådan situation hade utmanat intervjuaren att hantera situationen etiskt 

rätt och med känslighet i den grad för att inte behöva avbryta intervjun (Kjellström, 2017). 

Detta är ett möjligt problem som kan uppstå under kvalitativa studier då det kan uppstå 

missförstånden från någon av personerna eller att frågor kan vara känsliga för just 

deltagaren, dock upplevde inte undersökarna att det uppstod under studiens gång. Detta kan 

bero på att deltagarna själva valde att delta i studien efter att ha tagit del av 

informationsbrevet. Intervjuerna skedde i deltagarnas hem vilket kan ha bidragit till att 

deltagarna kände sig trygga under intervjuerna (Danielson, 2017).  

6 SLUTSATSER 

Studiens resultat redovisar deltagarnas upplevelser och tankar kring fysisk aktivitet. 

Resultatet kan kopplas till det biopsykosociala paradigmet genom att biologiska, psykiska och 

sociala faktorer ansågs ha betydelse för att utöva beteendet fysisk aktivitet. De psykosociala 

faktorerna visade sig ha stor betydelse för inaktiva äldres syn på och inställning till fysisk 

aktivitet. Biologiska faktorer ansågs också påverka den fysiska aktivitetsnivån, utifrån 

deltagarnas uttalanden verkade dock inte biologiska faktorer vara avgörande för dessa äldres 

inaktivitet. 

Deltagarna upplevde att psykosociala faktorer  hade betydelse för fysisk aktivitet liksom vid 

förändring från inaktivitet till ökad fysisk aktivitet. Deltagarna lyfte att omgivningen har 

mycket stor betydelse för den fysiska aktivitetsnivån både det sociala stödet och 

lättillgängliga naturområden betonades som betydande för att en beteendeförändring ska 

ske. Förslag gavs från deltagarna angående hur fysioterapeuter kan inverka i friska äldres 

livsstil då fysioterapeuter bär på kunskap kring varför och hur fysisk aktivitet kan utövas.  

Om möjligheterna att få hjälp och stöd var större för att vara fysiskt aktiv menade deltagarna 

att det kan vara en stor motivationsfaktor för de äldre till att göra en förändring mot en mer 

fysiskt aktiv livsstil.  
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7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

För fysioterapeuter är inaktiva äldre individer viktig målgrupp, då tanken är att öka 

förståelsen kring vad fysiskt inaktiva äldre tänker kring fysisk aktivitet samt vilka faktorer de 

anser påverkar den fysiska aktivitetsnivån. En stor livsförändring sker vid pensionering, att 

få in fysisk aktivitet som ett rutinmässigt beteende i sin vardag i ett tidigt skede av pensionen 

ser författarna till denna studie som en stor hälsovinst. 

Deltagarnas beskrivna upplevelser angående vad som har betydelse och vad som kan 

förändra deras fysiska livsstil har hjälpt undersökarna att få en uppfattning vad gäller vad 

som anses viktigt för denna målgrupp, som inte är vårdtagare men ändå behöver stöd.  Detta 

är en viktig grupp för hälso- och sjukvården och därför kan denna studie bidra till en 

tydligare bild som förhoppningsvis förebygger skador och sjukdomar hos äldre samt skapar 

möjligheter för en god hälsa högre upp i åldern. Med hjälp av en beteendemedicinsk 

utgångspunkt kan faktorer som ansågs betydelsefulla för deltagarna användas för att nå en 

beteendeförändring. Vidare forskning om hur denna målgrupp ska nås och fångas upp 

behövs.  
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE  

 

1. Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 

• Kön? 

• Civilstånd? 

• Bostadssituation? 

• Tidigare/nuvarande yrke/sysselsättning? 

• Beskriv hur din fysiska aktivitetsnivå varit tidigare i livet. 

• Berätta om en vanlig vecka i din vardag, vilka aktiviteter gör du då? 

Aktivitetsnivå? 

 

2. Intervjuguide 

• Vad tänker du kring fysisk aktivitet? Önskar du att du vore mer fysiskt aktiv? 

• Hur ser du på hinder som finns för dig när det gäller att vara fysiskt aktiv? Ge 

exempel. 

• Vilken betydelse kan du se att olika saker i din omgivning har för din fysiska 

aktivitetsnivå?  

• Vilket stöd skulle du vilja ha om du skulle bestämma dig för att försöka öka din 

fysiska aktivitet? Tror du att vi som fysioterapeuter skulle kunna stödja dig till att 

bli mer aktiv? Hur? 

• Om du skulle försöka göra en förändring mot ökad fysisk aktivitet, vad skulle vara 

viktigt för dig då, om du tänker utifrån att något/någon verkligen skulle kunna 

stötta dig i förändringen? 



 

 

BILAGA B - INFORMATIONSBREV 

Information om medverkan i en intervjustudie om din syn på fysisk aktivitet 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som ska göra vårt examensarbete inom 

området Fysioterapi med inriktning beteendemedicin. Vårt syfte med studien är att ta reda 

på hur personer som inte är så fysiskt aktiva i åldersspannet 65–74 år ser på fysisk aktivitet, 

samt vad de anser påverkar deras fysiska aktivitetsnivå. Genom att du deltar i denna studie 

kommer du ge oss möjligheten att utveckla kunskapen och förståelsen kring hur vi som 

fysioterapeuter kan arbeta i ett hälsofrämjande syfte. Din medverkan innebär att vi kommer 

att intervjua dig vid ett tillfälle. Intervjun beräknas ta 30–60 minuter och vi genomför den på 

en plats som vi enas om tillsammans. Intervjun kommer att spelas in. Intervjun kommer att 

ledas av en student som kommer att ställa frågor huvudsakligen gällande dina tankar och 

upplevelser kring fysisk aktivitet. Ytterligare en student kommer att medverka vid intervjun, 

men endast observera intervjun och vid behov ställa följdfrågor.  

För att delta i studien krävs att du bor hemma utan hemtjänst, klarar av att gå utan 

hjälpmedel (kryckor, rollator, rullstol), att du inte medicineras eller har någon sjukdom som 

förhindrar fysisk aktivitet samt inte uppfyller WHO’s rekommendation om fysisk aktivitet, 

det vill säga: 

◻️ 30 minuter rörelse 5 gånger i veckan, t.ex promenad, cykling, friluftsliv, hushållsarbete.  

Eller 

◻️ 20 minuter intensiv träning 3 gånger i veckan, t.ex löpning, styrketräning. 

All information som kommer fram under intervjun kommer att lagras på ett usb-minne och 

förvaras inlåst i ett kassaskåp som endast en av studenterna har tillgång till. Materialet 

kommer endast att behandlas av studenterna. Inga uppgifter som kan röja din identitet 

kommer att publiceras i studien.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Efter godkänt arbete kommer all insamlad data att förstöras. Eventuellt 

kan det förekomma att vi kontaktar dig för kompletterande frågor kring studien.  

Vid godkänt examensarbete kommer vi att presentera den på Fysioterapeutprogrammet vid 

Mälardalens Högskola. Vi skickar ut resultatet till dig om du har intresse att ta del av det.  

Har du andra frågor kring deltagandet eller studien är du välkommen att kontakta oss på: 

Studenter 

Anna Brask     Gabriella De Basso 

abk16004@student.mdh.se   gdo16002@student.mdh.se 

070-6840213     070-7279008 

Handledare  

Ann-Christin Johansson 

Docent i Fysioterapi 
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