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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns både fysiska och psykiska hälsofördelar med fysisk aktivitet bl.a. att 

det förebygger skador och uppkomst av folksjukdomar.  Med stigande ålder ökar risken för 

benskörhet, fallolyckor och folksjukdomar och främst hos inaktiva personer. Samhällets 

medborgare blir allt äldre vilket anses som lyckat men tros på sikt kunna bli kostsamt för 

samhällets hälso- och sjukvård.  

Syfte: Syftet är att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers självskattade 

hälsotillstånd.  

Metod: En kvalitativ design har använts och datainsamlingsmetoden som användes var 

intervjuer. Ett målinriktat urval har använts och utgörs av fem pensionärer från Dalarna 

mellan åldrarna 65-80 års ålder. Intervjumaterialet analyserades med en manifest 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet från studien visade att informanterna upplever att de kan bibehålla 

funktioner trots ändrade livsförhållanden genom att vara fysiskt aktiv. 

Slutsats: Informanterna upplevde att fysisk aktivitet främjar hälsosamma vanor och 

funktioner trots begränsningar som kunde bero på åldrande och ändrade livsförhållanden. 

Informanterna upplever även att fysisk aktivitet kan stärka deras känsla av KASAM och 

empowerment.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, kvalitativa intervjuer, livsstil, pensionärer och åldrande. 



 

ABSTRACT 

Background: There are both physical and mental health benefits with physical activity. As 

it prevents injuries and the emergence of public diseases. With increasing age, the risk of 

osteoporosis, fall accidents and public health is increasing and in particular among inactive 

people. Citizens are getting older, which is considered successful but is thought to be costly in 

the long term for healthcare. 

Aim: The purpose is to highlight the significance of physical activity for pensioner's self-

rated health status. 

Method: A qualitative design has been used and the data collection method used was 

interviews. Purposeful sampling was used, and the participants consist of five pensioners 

from Dalarna between the ages of 65-80 years. The interviews were analysed with a manifest 

content analysis.  

Result: The results of the studies showed that the informants feel that they can maintain 

functions despite changing life conditions by being physically active. 

Conclusion: The informants felt that physical activity promotes healthy habits and 

functions despite limitations that could be due to aging and changing living conditions. The 

informants also find that physically activity can strengthen their sense of KASAM and 

empowerment. 

Keywords: Aging, lifestyle, physical activity, senior citizens, qualitative interviews, 

 



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Fysisk aktivitet ......................................................................................................... 2 

2.1.1 En åldrande befolkning och ett behov av kunskap inom hälso- och sjukvården 2 

2.1.2 Att bli pensionär ............................................................................................... 3 

2.1.3 Definition av fysisk aktivitet och hälsofördelar med fysisk aktivitet .................... 4 

2.2 Teoretiskt ramverk .................................................................................................. 5 

2.2.1 KASAM ............................................................................................................ 6 

2.2.2 Empowerment .................................................................................................. 7 

2.3 Problemformulering ................................................................................................ 7 

3 SYFTE .............................................................................................................................8 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 8 

4 METOD ............................................................................................................................8 

4.1 Metodval ................................................................................................................... 8 

4.2 Urval och rekrytering............................................................................................... 9 

4.3 Datainsamlingsmetod och databearbetning .......................................................... 9 

4.4 Analys .....................................................................................................................10 

4.5 Kvalitetskriterier .....................................................................................................11 

4.6 Forskningsetiska principer ....................................................................................12 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

5.1 Att bibehålla funktioner trots ändrade livsförhållanden ......................................12 

5.1.1 Fysiska och psykiska hälsofördelar .................................................................13 

5.1.2 Att bibehålla strukturer och självständighet .....................................................14 

5.1.3 Personliga begränsningar ...............................................................................15 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 16 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................16 

6.1.1 Diskussion om urval ........................................................................................16 



6.1.2 Diskussion om datainsamlingsmetod och databearbetning .............................17 

6.1.3 Diskussion om analys .....................................................................................17 

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier .......................................................................18 

6.1.5 Diskussion om forskningsetiska principer ........................................................18 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................19 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 23 

7.1 Förslag på praktisk tillämplig och fortsatt forskning ...........................................24 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 25 

 

BILAGA A: INFORMATIONSBREV 

BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

 

 



1 

1 INTRODUKTION 

Det är av betydelse att forskning läggs på den äldre generationen eftersom de annars 

tenderar att hamna i skymundan då forskning främst läggs på yngre medborgare. Det är 

främst den äldre generationen som använder hälso- och sjukvården. Äldre tenderar att 

minska sin fysiska aktivitet med stigande ålder, vilket ökar risken för folksjukdomar. En 

utmaning är att Sveriges befolkning blir allt äldre och att gruppen pensionärer blir allt större 

och det tenderar att bli kostsamt för samhällets hälso- och sjukvård. Det handlar att bibehålla 

hälsa längre upp i åldrarna då det gynnar både individen och samhället.  

 

Det finns flertalet fördelar med fysisk aktivitet som både fysiska och psykiska hälsofördelar. 

Enligt Elinder och Faskunger (2006) kan ålderskrämpor och folksjukdomar kunna skjutas 

upp med hjälp av fysisk aktivitet och att flertalet äldre kan leva ett långt och lyckligt liv på 

grund av att de är fysiskt aktiva (Elinder & Faskunger, 2006). Det anses vara flera faktorer 

som inverkar till den åldrande befolkningen, dels förbättrad hälso- och sjukvård, men 

forskare beskriver också att äldres levnadsvanor är av betydelse för ett hälsosamt åldrande. 

Fysisk aktivitet har betydelsefulla hälsoeffekter för ett hälsosamt åldrande och ett 

självständigt liv, därför vill samhället inspirera äldre till fysisk aktivitet.  

  

Drivkraften till att studera detta ämne ligger i ett genuint intresse för att få en ökad förståelse 

för hur äldre upplever fysisk aktivitet och vilken inverkan de anser att det har på deras hälsa. 

Det finns ytterligare motiv till val av ämne och det är att få en fördjupad förståelse för 

ålderdom i allmänhet då det är en ofrånkomlig etapp av livet som ännu ligger i framtiden. 

Alla människor har varit yngre och kan relatera till det men åldrandet ligger ständigt framför 

oss. Detta gör att det inte finns några erfarenheter från ålderdomen eftersom den ännu inte 

har upplevts, något som skulle kunna vara en möjlig orsak till varför forskning främst läggs 

på barn och ungdomar.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Fysisk aktivitet  

Regeringens proposition (2017) redogör om de åtta målområden som finns till för att minska 

hälsoklyftorna nationellt. Dessa målområden har en stark koppling till människors hälsa och 

strävar efter att skapa en jämlik hälsa bland befolkningen i samhället. Målområde sex är 

levnadsvanor som belyser flera bestämningsfaktorer som påverkar människors hälsa. 

Målområdet med levnadsvanorna berör fysisk aktivitet och strävar efter att uppmuntra till 

ökad fysisk aktivitet och betraktas som betydelsefullt för att människor ska kunna uppnå en 

god hälsa. Begreppet hälsa kan definieras på flera olika sätt. 

Enligt Världshälsoorganisationen (2010) definieras hälsa som ett  

“tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller handikapp”   

Eller som Nordenfelts (1991) holistiska synssätt som beskriver att hälsa innebär att ha 

egenskaper som hjälper individen att uppnå mål för att kunna få en tillfredställelse.  

2.1.1 En åldrande befolkning och ett behov av kunskap inom hälso- och sjukvården  

Idag är medellivslängden bland svenska kvinnor 83 år och beräknas vara 86 år vid 2050. För 

männen är medellivslängden 79 år och beräknas vara 84 år samma år (Prop. 2007/08:110). 

Det finns en global uppskattning om att invånarantalet över 60 år eller äldre kommer att öka 

med 650 miljoner människor till år 2050. Därför behövs kunskap och verktyg om kroniska 

sjukdomar och om funktionshinder. Verktygen och kunskapen ska sedan kunna möjliggöra 

att fler människor ska kunna leva ett självständigt liv i sina hem (Yorston, Kolt, & 

Rosenkranz, 2012). Statistik visar att det idag är över 95 procent av 65-åringarna som bor i 

sin egen bostad utan att behöva flytta till ett vårdhem (Skog & Grafström, 2013). 

Det finns rekommendationer för hur äldre bör leva för att få en god hälsa men ändå finns det 

äldre som inte upplever sig ha en god hälsa. Forskning tyder på att äldre kan tendera till att få 

en sämre självkänsla av faktorer som förändrat utseende, sjukdom, funktionsnedsättning, 

förlust av anhörig, pension, ekonomisk situation och status. Dessa faktorer kan påverka 

individens självkänsla och därigenom hälsa. En känsla av ensamhet kan leda till låg 

självkänsla med psykiska problem och även död. Självkänslan har en stark koppling till ett 

hälsosamt åldrande. Äldre är liksom andra är i behov av att känna sammanhang och 

acceptans från samhället eftersom det är betydelsefullt för välmåendet och hälsan (Skog & 

Grafström, 2013). 

Enligt Chen (2010) kan möjligheten till fysisk aktivitet betraktas som ett hinder i och med 

åldern. Det som betraktades som fysiskt möjligt som ung kan istället uppfattas som en fysisk 

omöjlighet som äldre. Det kan finnas olika bakomliggande faktorer till detta såsom 

omgivningens inverkan, inaktivitet, fysiska och psykiska hälsoproblem, okunskap om 
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hälsofördelarna med fysisk aktivitet och en rädsla för skador. Samhällets kunskap om vad 

äldre uppfattar som hinder möjliggör att hälso- och sjukvårdspersonal har en betydelsefull 

maktposition för att kunna påverka och minska de uppfattade hindren (Chen, 2010). Det 

anses att det är av betydelse att öka medvetenheten om självkänsla bland sjukvårdspersonal 

och samhället i övrigt för att kunna öka äldres självkänsla och möjlighet till hälsa. Om 

kunskapen om äldres självkänsla ökar bland vårdpersonal trots det kunna ha positiva 

hälsoeffekter genom att bevara en god självkänsla hos äldre (Molavi, Alavi, & Keshvari, 

2014).  

Friska pensionärer kan uppleva att de är pigga medan pensionärer med ett handikapp eller 

med krämpor kan uppleva att de har en nedsatt hälsa och kan känna sig gamla. Synen på 

ålderdom har utvecklats i och med en friskare och längre ålderdom än tidigare. Genom att 

pensionärerna uppfattar sig själv som piggare än vad de ansåg att pensionärerna var när det 

själva var unga. Med krämpor och sjukdomar kan äldre ändå uppleva en positiv hälsa och en 

faktor till det anses vara sociala aktiviteter som stärker välbefinnandet. Det som påverkar 

hälsan är hur de äldre förhåller sig till sitt åldrande och huruvida de accepterar det (Skog & 

Grafström, 2013).  

Det sker en naturlig förlust av skelett och muskelmassa med åldern men med fysisk aktivitet 

kan förloppet bromsas. Forskare framhåller att den primära källan till nedbrytning inte är 

ålder utan att det är livsstilen. Därför beskriver forskare att det är av vikt att uppmuntra till 

motion livet ut för att maximera hälsan eftersom det går att bygga upp skelett och muskler 

trots åldrande (Broskey et al., 2014). 

Befolkningen blir allt äldre vilket anses som lyckat men det är också en svårighet med att 

lyckas reducera vårdkostnaderna när befolkningen blir äldre. En högklassig sjukvård för en 

växande befolkning tenderar att bli kostsam (Westerholm & Glasberg, 2015). Det är främst 

äldre som brukar hälso- och sjukvården och forskare är oroade över vilken kvalité som 

framtidens hälso- och sjukvård kommer att kunna erbjuda. Via fysisk aktivitet kan äldre 

människor vara och förbli oberoende av vård och omsorg och minska risken att insjukna i 

vanligt förekommande folksjukdomar. Det är därför forskare uppmanar till fysisk aktivitet 

hos äldre (Yorston et al., 2012). Förebyggande insatser som samhället bidrar med idag för att 

främja äldres hälsa är bland annat hälsosamtal för 75-åringar, hälsoundersökningar, 

tandvård, erbjuda influensavaccination och förebyggande arbete mot folksjukdomar (Skog & 

Grafström, 2013). 

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete mot sjukdomar samt att utveckla äldres 

livskvalitet anses som en samhällsutmaning delger Westerholm och Glasberg (2015). 

Kunskap anses vara en nyckelfaktor för att kunna förstå och påverka äldre människors 

livskvalité vilket också tros kunna leda till förbättrad hälsa hos äldre och minskade 

vårdkostnader för samhället.  

2.1.2 Att bli pensionär  

Människor lever allt längre idag och personer som går i pension är allt piggare och friskare 

jämfört med tidigare och förväntas kunna ha en god hälsa i flera år. I 80-årsåldern är det 
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dock vanligt att någon form av funktionsnedsättning uppkommer. Att påverka äldres 

levnadsvanor genom att uppmuntra och förebygga ohälsa tros kunna vara ett vinnande 

koncept för att bromsa eller att undgå sjukdomar. Detta för att äldre ska kunna få en god 

hälsa (Prop. 2007/08:110). Det har också bidragit till att pensionsåldern ständigt höjs. 

Riktmåttet är idag 65 år vid pension men möjligheten till att gå i pension tidigare och senare 

finns också. Det preliminära riktmåttet för dagens 35-åringar är att gå i pension vid 70-års 

ålder och det har att göra med att människor lever allt längre och är friskare än tidigare 

(Pensionsmyndigheten, 2018).   

Orsaken till att gå i pension kan skilja sig åt bland människor. Vissa går i förtid på grund av 

sjukdomar medan andra går i pension enligt riktmåttet. Andra kan ha jobbat in ett 

ekonomiskt kapital som gör det möjligt att gå i pension tidigare. Forskning visar att personer 

som väljer att gå i pension med ett ekonomiskt kapital har ett ökat välbefinnande jämfört 

med de personer som tvingas gå i pension (Bender, 2012). 

Från att ha arbetat större delen av livet, vilket inneburit flertalet timmar på en arbetsplats 

med tydliga rutiner, till att gå i pension som innebär ledig tid kan skapa en känsla av oro. 

Medan andra personer kan uppfatta ledigheten som frihet. Den lediga tiden kan uppfattas 

som obalans om inte individen lyckas få in rutiner. Under arbetsåren är det vanligt att 

människor har en längtan efter ledig tid men när individen blir pensionär kan det finns en 

längtan efter den produktivitet som individen hade i yrkeslivet. Det är av betydelse att hitta 

balans i vardagen som inkluderar både stimulans och återhämtning (Jonsson, Borell & Sadlo, 

2011). 

2.1.3 Definition av fysisk aktivitet och hälsofördelar med fysisk aktivitet  

Världshälsoorganisationen (2010) definierar fysisk aktivitet som ökad energiomsättning i 

kroppen och det kan vara all typ av rörelse som gör att hjärtat slår snabbare än vanligt. Fysisk 

aktivitet behöver inte vara att spela fotboll, springa, eller att gå på jympa. Det kan lika gärna 

vara trädgårdsarbete som att kratta eller att ta en snabbare promenad eftersom även det har 

visat positiva hälsoeffekter då flera sinnen används samtidigt. Enligt den svenska 

Folkhälsomyndigheten (2018a) finns det inte någon fullständig data om hur många äldre 

mellan åldrarna 65-84 år som rör på sig minst 30-60 minuter per dag. Det finns däremot 

statistik som visar att av 6000 kvinnor och män i åldrarna 65-84 år så var det 54 procent som 

var fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka. Det visade sig också att av 6000 kvinnor och 

män i samma åldersgrupp som tidigare så var det 30 procent som var fysiskt aktiv 300 

minuter per vecka.   

Bullo, Bergamin, Gobbo, Sieverdes, Zaccaria, Neunhaeuserer, och Ermolao (2015) anser att 

det är en fördel om äldre använder sig av en pilatesboll som träningsredskap. Detta eftersom 

träningsredskapet kan hjälpa till att stärka muskler, skelett och leder samt öka koordination 

och balans och därigenom blir fallförebyggande. Skog och Grafström (2013) nämner även 

några andra förslag till fysisk aktivitet för äldre som promenader, dans, och Qigong. Husdjur 

har också visat sig ha positiva hälsoeffekter för äldres hälsa då det kan innebära att ha en 

aktivare livsstil samt få umgänge, bli aktiverad, stärka immunförsvaret och minska risken för 

att drabbas av depression. 
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Det finns rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna, det är 30 minuters daglig fysisk 

aktivitet eller tre gånger i veckan med högintensiv fysisk aktivitet. Med åldrandet minskar 

muskelmassan och benmassan, vilket sker fortare på inaktiva personer. Ett återkommande 

folkhälsoproblem är fallolyckorna bland äldre som är smärtsamt för individen men också 

kostsamt för samhället. Samhället strävar efter att uppmuntra äldre till fysisk aktivitet 

eftersom äldre tenderar att få benskörhet. Det finns svensk statistik som visar att uppemot 40 

procent av kvinnorna och 13 procent av männen någon gång under livstiden kommer att 

påverkas av benskörhet (Elinder & Faskunger, 2006). Det finns även forskning som visar en 

nedåtgående trend som visar att stillasittandet ökar från 45-års ålder och i åldersgrupperna 

65-84, samt att den fysiska aktiviteten minskar generellt sett (Folkhälsomyndigheten, 

2018b). 

Det går att förebygga uppkomsten av sjukdomar med fysisk aktivitet för samtliga 

åldersgrupper och fysisk aktivitet anses även vara en skyddsfaktor som kan förhindra 

uppkomsten av sjukdomar och skador. Fysisk aktivitet förbättrar kognitiva förmågor och 

främjar både det fysiska och psykiska välmåendet (Elinder & Faskunger, 2006). 

Genom sekel har människan varit fysiskt aktiv genom att använda människokroppen som ett 

redskap för att kunna livnära sig och för att överleva. I takt med globaliseringen och ett allt 

mer digitaliserat samhälle har riskfaktorer ökat gällande människors stillasittande och 

inaktiva livsstil. Till följd av det ökar också riskerna att få sjukdomar som hjärt-

kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa, cancer, 

högt blodtryck, höga blodfetter och benskörhet (Elinder & Faskunger, 2006).  

Det är under ungdomsåren som grunden sätts för benmärgen och som vuxen är det av 

betydelse att bromsa nedbrytningen av benmassan eftersom den kan påverka individen som 

äldre och leda till benskörhet. Fysisk aktivitet ökar också cirkulation, koordination och 

muskelstyrkan som kan förebygga fallolyckor upp till 25 procent (Elinder & Faskunger, 

2006). Folkhälsomyndigheten (2013b) rekommenderar äldre över 65 år balansträning och 

att personer med funktionsnedsättning bör vara fysisk aktiva i den mån det går. Detta 

eftersom det minskar risken för en förtidig död och folksjukdomar.  

2.2 Teoretiskt ramverk 

Nedan följer en beskrivning på KASAM (en känsla av sammanhang) och empowerment. 

Teorin KASAM identifierades då det under studiens gång framkom att informanterna 

upplevde sig ha en känsla av sammanhang. Empowerment identifierades genom att 

informanterna beskrev att de uppfattade sig ha kontroll över sin tillvaro.  
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2.2.1 KASAM 

Det salutogena perspektivet fokuserar på förhållanden som leder till och bibehåller hälsa 

(Antonovskys, 2005). Antonovsky (2005) beskriver att människor ständigt kommer att stå 

inför livskriser som bidrar till stress och påverkar hälsan. Stressen kan komma ifrån 

exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, pensionering, diskriminering eller annat som 

kan påverka. Det som är avgörande är individens sätt att se på situationen och det kan skilja 

sig mellan individer. Vissa individer har en begränsad förmåga att hantera belastande 

situationer vilket kan tynga dem, medan andra går vidare och påverkas inte lika mycket. Hur 

individen väljer att förhålla sig till sitt sammanhang går att påverka. Det betyder att oavsett 

om en individ har en funktionsnedsättning eller en sjukdom kan personen ha lika hög eller 

låg KASAM som en person utan funktionsnedsättning. Antonovskys (2005) KASAM står för 

en känsla av sammanhang och det som är avgörande är således individens synsätt och hur 

individen hanterar situationer avgör sedan om individen har hög eller låg känsla av 

sammanhang.   

Den salutogena synen innebär att individer utvecklas och blir starkare genom kriser och 

kommer det nya kriser blir det enklare för individen att hantera det på grund av sina tidigare 

erfarenheter. Antonovsky beskriver också att individer varken är helt friska eller sjuka utan 

att det kan variera under hela livstiden (Antonovsky, 2005). 

Teorin KASAM är uppbyggd av tre begrepp och dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Balansen mellan begreppen påverkar sedan individens mående samtidigt 

som begreppen inte är beroende av varandra (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet innefattar att individen har en förståelse för de situationer som har skett och 

varför något har inträffat. Att ha en förståelse, kunna värdera och kunna ange orsak till varför 

situationer uppkommit tyder på begriplighet. Kunskap och erfarenheter är av betydelse för 

en hög eller låg begriplighet. Individen själv kan vara med och påverka sin begriplighet och 

individer som gör händelser begripliga tenderar att få ett friskare liv (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet hanteras genom individens förmåga att hantera situationer som ställer krav 

trots olika omkringliggande omständigheter. Individer som har en utvecklad hanterbarhet 

möter de krav som ställs och ser sig själva inte som ett offer utan strävar efter att hantera det 

som sker och arbetar mot att hitta lösningar. Individer med resurser har möjlighet att 

hantera livskriser i högre utsträckning än individer som anser att de inte har det.  Individer 

med hög hanterbarhet uppfattar att de kan hantera livets olika skeden och anses bli 

motståndskraftiga mot ohälsa (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet anses vara det mest betydelsefulla begreppet inom KASAM. Detta eftersom 

meningsfullhet handlar om individens strävan efter att hitta mening i livet som inkluderar 

delaktighet och möjlighet till att påverka sin egen livssituation. Individer som anser sig ha en 

hög meningsfullhet tenderar att kunna hantera krissituationer i högre utsträckning trots att 

situationen uppfattas som en utmaning. Det anses som hälsosamt att sträva efter att ha en 

mening speciellt när det uppkommer krissituationer vilket annars kan vilseleda och skapa 

ohälsa (Antonovsky, 2005). 
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2.2.2 Empowerment 

Begreppet empowerment kommer från USA och börjades användas under 1960-talet i 

strävan om att individer skulle få en stärkt egenmakt. Begreppet används idag på både 

mikro- och makronivå för att motivera människor till att kunna ta kontrollen över sina liv. 

Att ha stärkt empowerment leder ofta till förbättrad självkänsla och att människor uppfattar 

att de har makt och kontroll över sina liv. Det kan resultera i en känsla av att människor kan 

påverka sitt liv och sin framtid vilket anses mer hälsosamt än om individen känner sig styrd 

och inte uppfattar att ha något att säga till om gällande sitt eget liv. Stärkt empowerment har 

positiva effekter på individens hälsa och det är något som också samhället strävar efter att 

förstärka hos samhällets medborgare genom olika samhällsnivåer. Begreppet empowerment 

är beroende av makt, styrka och kraft för huruvida en individ uppfattar sig ha empowerment 

eller inte. Empowerment strävar efter att individen ska ha makt över sin livssituation genom 

personliga, ekonomiska och miljömässiga faktorer som har en inverkan på individens hälsa 

(Askheim & Starrin, 2007). 

2.3 Problemformulering  

Samhället står inför en utmaning med en åldrande befolkning som har en ökad risk att 

drabbas av folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, 

psykisk ohälsa, cancer, fetma, högt blodtryck och benskörhet som kan tendera till ökad risk 

för skador när en fallolycka inträffar.  

Att gå i pension kan innebära en omställning från att ha rutiner och vanor som fanns i det 

aktiva yrkeslivet till en tillvaro som innebär mer ledig tid. Det som är av betydelse är 

individens förmåga att förhålla sig till sin nya livssituation. Inaktiva levnadsvanor bland äldre 

tenderar att öka risken för hälsokomplikationer. Forskning har visat på gynnsamma 

hälsoeffekter av fysisk aktivitet bland pensionärer men inte hur pensionärerna upplever och 

känner kring fysisk aktivitet. Detta har skapat ett intresse av att få fördjupad kunskap om 

vilka begränsningar och hälsofördelar pensionärerna upplever med fysisk aktivitet. 
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3 SYFTE 

Syftet är att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers självskattade 

hälsotillstånd. 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka hälsofördelar uppfattar pensionärerna med fysisk aktivitet? 

• Vilka begränsningar uppfattar pensionärerna till att kunna vara fysisk aktiv? 

4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvalitativ studie valdes att genomföras för att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har 

för pensionärers självskattade hälsotillstånd. En kvalitativ studie är lämplig i strävan efter en 

djupgående förståelse av individens erfarenhet och tankar det vill säga från ett 

inifrånperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren söker efter en djup förståelse och 

inte en objektiv sanning med ett rätt svar. Det är det holistiska sammanhanget som individen 

delger i ord som skapar en djupare förståelse som söks snarare än en strävan om att söka 

efter orsakssamband (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa metoden ansågs som 

lämplig för att kunna besvara studiens syfte.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en induktiv ansats är ett lämpligt tillvägagångssätt 

inom kvalitativa studier om forskaren inte har ett bestämt teoretiskt ramverk från början. Ett 

induktivt perspektiv innebär att förståelse söktes och utgångspunkten var i empirin, i 

samband med analysen identifierades sedan relevanta teoretiska begrepp vilket stämmer 

överens med Kvale och Brinkmanns anvisningar om induktiv ansats.  Till den kvalitativa 

metoden valdes intervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuer är den datainsamlingsmetod som oftast används inom kvalitativa 

studier för att få djupare och personligare förståelse för individens uppfattningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 



9 

4.2 Urval och rekrytering 

Urvalet i studien var målinriktat, vilket enligt Bryman (2011) innebär att deltagare valdes ut 

för att de ansågs som lämpade för att besvara studiens syfte. Kriterierna för deltagande i 

studien var att deltagarna skulle vara pensionär och bosatt i Dalarna, ha kognitiv förmåga att 

kunna uttrycka sina känslor, behärska det svenska språket samt ha en fysisk förmåga och att 

kunna vara fysiskt aktiv. Fem pensionärer deltog i studien, tre kvinnor och två män som och 

samtliga var bosatta på lansbyggden i Dalarna och var mellan 65 till 80 år. Pensionärernas 

tidigare yrkesliv var inom omvårdnad, bygg och handelsbranschen. 

Författaren till studien visste vilka samtliga informanter var men hade ingen annan 

anknytning eller kontakt sedan tidigare. De utvalda informanterna valdes ut för att studiens 

författare hade fått en uppfattning om att informanterna var lättsamma till sättet när de gått 

om varandra och hejat på varandra vid promenader. Studieförfattaren granskade var 

pensionärerna bodde via sökmotorer på internet samt granskade om de hade sociala medier. 

Den första kontakten med informanterna togs via ett informationsbrev som skickades ut via 

Messenger. Den andra kontakten togs en vecka efter att informationsbrevet skickades ut via 

telefon för att höra om informanten var intresserad av att delta i studien. Informationsbrevet 

som skickades till informanterna utgick från Patel och Davidsons (2012) rekommendationer 

samt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. För ytterligare information om 

utformning av informationsbrevet (se Bilaga A). 

4.3 Datainsamlingsmetod och databearbetning 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom forskaren har möjlighet till viss flexibilitet i 

genomförandet av intervjun (Bryman, 2011). För att få struktur och för att få svar på studiens 

syfte framhåller Bryman (2011) att en intervjuguide kan användas som ett hjälpmedel. 

Intervjuguiden i studien bestod av frågor som var kopplad till tre huvudteman, i första temat 

var det “Allmänna frågor” för att påbörja intervjun. Andra temat var “Kan du berätta om på 

vilket sätt du är fysiskt aktiv?” och tredje temat “På vilket sätt upplever du att fysisk aktivitet 

påverkar din hälsa?”. Frågor ställdes från intervjuguiden samt följdfrågor utifrån 

informanternas svar för att besvara studiens syfte (se Bilaga B). 

Innan genomförandet av intervjuerna skedde en kort presentation av intervjuaren om 

studiens syfte och de forskningsetiska principerna för att säkerhetsställa att informanterna 

hade förstått. Intervjun började med att intervjuaren ställde allmänna frågor som innebar att 

informanterna fick delge om sitt liv innan de gick i pension. Därefter berörs frågor om fysisk 

aktivitet och hälsa och det förekom även att intervjuaren ställde följdfrågor på 

informanternas svar. Intervjun avslutades med att intervjuaren delgav att det inte fanns 

några fler frågor och frågade informanterna om den skulle vilja ta upp något ytterligare innan 

intervjun avslutades. Att fråga informanterna om det finns något ytterligare att ta upp anser 

Kvale och Brinkman (2014) är av betydelse för att inte gå miste om något väsentligt till 

studien.   
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Fem informanter valde att delta i studien. Intervjuerna gjordes på förmiddagen i en lugn och 

avslappnad tillvaro vid ett köksbord hemma hos informanterna själva. Intervjutiden varade 

mellan 20-63 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonen och 

skyddades i en mapp med en personlig kod för att förhindra att obehöriga skulle ta del av 

informationen. 

Tre dagar innan första intervjun valdes det att göra en pilotstudie med en pensionär och det 

innebar att testa intervjuguiden för möjlig korrigering och undersöka hur väl syftet 

besvarades. Pilotstudien resulterade inte i några korrigeringar. Enligt Bryman (2011) innebär 

en pilotstudie att testa intervjuguiden och intervjusituationen och det möjliggör till att kunna 

förbättra kvaliteten inför de kommande intervjuerna. Pilotstudien spelades inte in och 

användes inte heller i studiens resultat vilket stämmer överens med Bryman (2011) 

anvisningar. 

En informant åt gången intervjuades och transkriberingen av intervjuerna skedde 

fortlöpande samma dag. Enligt Bryman (2011) innebär transkribering att det inspelade 

materialet skrevs ner ordagrant för att sedan kunna analyseras. För att ingen ska veta vilka 

informanterna var som deltog användes inte deras namn utan bokstäverna A-E. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att det är ett betydelsefullt tillvägagångssätt för att skydda de 

som medverkar i studien. Intervjuerna skrevs ner i ett Word dokument och förbereddes inför 

en analys.   

4.4 Analys 

Enligt Øvretveit (2001) kan innehållsanalysen användas för att analysera texter och för att 

sedan dra slutsatser. Innehållsanalysen som analysverktyg kan också utveckla lärdomar, öka 

förståelsen samt öka empirin inom bland annat folkhälsovetenskapen. Det gjordes en 

kvalitativ innehållsanalys med en manifest innehållsanalys för att belysa vilken betydelse 

fysisk aktivitet har för pensionärers självskattade hälsotillstånd. Analysen påbörjades genom 

att följa Graneheim och Lundmans (2004) anvisningar genom att läsa igenom samtliga 

transkriberingar flertalet gånger för att identifiera meningsbärande enheter. För att 

kontrollera att de utplockade meningsenheterna besvarade studiens syfte skedde ännu en 

granskning och de som inte besvarade studiens syfte togs bort. 

Efter att meningsbärande enheter identifierades det vill säga plocka ut meningar som 

besvarar studiens syfte var nästa steg att kondensera meningsenheterna. Det innebar att ta 

bort utfyllnadsord som inte behövdes men att själva budskapet från de meningsbärande 

enheterna fanns kvar. Efter att meningsenheterna brutits ner via kondenseringen gick det att 

utläsa koder som besvarade vad meningsenheterna handlade om. Koderna bildades genom 

att klargöra vad som stod i den meningsbärande enheten och ska förklaras kort helst med ett 

ord. Genom att slå ihop flera koder bildades tre underkategorier. Genom att slå samman 

underkategorierna bildades en kategori som bestod av empiriskt innehåll som besvarade 

studiens syfte.  
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) bygger kategorin på empiri. För att få en överskådlig 

bild av analysen användes tabell 1. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska det finnas en 

röd tråd genom samtliga delar i innehållsanalysen vilket sedan påverkar studiens 

trovärdighet.  

 

Tabell 1: Exempel på en manifest innehållsanalys med meningsenhet, kondensering, kod, 

underkategori och kategori. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori kategori 

Man blir ju 

rörligare och 

gladare och 

trivs med sig 

själv och 

omgivningen 

det gör mycket. 

(Person A) 

Rörligare, 

gladare och 

trivs med sig 

själv och 

omgivningen 

Rörligare och 

gladare och 

trivs mer 

allmänt  

Fysiska och 

psykiska 

hälsofördelar 

Att bibehålla 

funktioner trots 

ändrat 

livsförhållande 

Det är ingen 

höjdare att ha 

artros heller.. 

att gå och ha 

ont hela tiden.. 

(Person B) 

Artros bidrar till 

ständig smärta 

Smärta Personliga 

begränsningar 

 

Att bibehålla 

funktioner trots 

ändrat 

livsförhållande 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att öka tillförlitligheten av studien har kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitligheten och styrka och konfirmera beaktats för att visa på kvalité. Trovärdigheten av 

studien förstärks om studien granskats och följt rådande villkor och regler (Bryman, 2011). 

Studien har strukturerats upp systematiskt, koderna, underkategorierna och kategorin består 

av empiri, och har granskats av handledare. Rådande riktlinjer gällande kvalitativa studier 

har följts vilket förstärker trovärdigheten av studien delger Bryman (2011). Överförbarheten 

påverkas av hur väl studien är beskriven för att kunna överföra det till en annan liknande 

kontext (Bryman, 2011). Studiens författare har strävat efter att tydliggöra studiens samtliga 

delar vilket påverkar överförbarheten till att kunna överföra studien till annan kontext 

(Bryman, 2011). 

Pålitligheten kan förstärkas i och med hur väl forskningsprocessens delar har förklarats 

(Bryman, 2011). Forskningsprocessen har redogjorts systematiskt vilket enligt Bryman (2011) 

ökar studiens pålitlighet. För att kunna styrka och konfirmera är det av behov att redogöra 
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sin förförståelse inom ämnet samt att sträva efter att vara neutral så att inte studiens resultat 

påverkas av forskarens åsikter (Bryman, 2011). Studiens författare strävade efter att vara 

opartisk samt att delge sin förförståelse i introduktionen vilket enligt Bryman (2011) är att 

föredra för att för att kunna styrka och konfirmera studien. Samtliga kvalitetskriterier ökar 

tillförlitligheten av studien vilket har tagits i beaktning. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande etiska principer för svensk 

forskning för att deltagarna i studien inte ska komma till skada på grund av medverkan i 

studien. Informanterna blev informerade om de etiska principerna via informationsbrevet 

som sändes ut samt innan genomförandet av intervjun för att informanterna skulle få en 

ökad förståelse för deras personliga rättigheter. 

Med informationskravet innebär det att informanterna blev informerade varför studien 

gjordes. Det vill säga studiens syfte och hur studien är tänkt att genomföras, vilket val av 

metod samt att medverkan i studien var frivillig. Genom samtyckeskravet delgavs det att det 

är informantens egna personliga val att medverka och att det går att avbryta sin medverkan 

närsomhelst. Med konfidentialitetskravet delgavs att medverkande i studien kommer att 

behandlas med respekt, vilket också innebär att obehöriga inte kommer få ta del av 

materialet. Informanterna fick även information muntligen innan intervjutillfället och 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Via nyttjandekravet delgavs informanterna information 

om att datainsamlingens information endast skulle användas till denna studie samt att de 

inspelade intervjuerna skulle raderas när studien examinerats och är godkänd. 

5 RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna med de fem informanterna presenteras nedan. Totalt 

identifierades tre underkategorier och därigenom bildades en kategori. Underkategorierna 

var: fysiska och psykiska hälsofördelar, att bibehålla strukturer och självständighet, samt 

personliga begränsningar. Av dessa bildades kategorin: att bibehålla funktioner trots ändrade 

livsförhållanden. För att förtydliga resultatet kommer några citat att användas från 

informanterna samt att informanterna kommer att benämns som person A-E av etiska skäl. 

5.1 Att bibehålla funktioner trots ändrade livsförhållanden 

Informanterna upplever fysiska och psykiska hälsofördelar, att bibehålla strukturer och 

självständighet samt personliga begränsningar till fysisk aktivitet.  
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5.1.1 Fysiska och psykiska hälsofördelar   

Informanterna beskriver att de upplever flertalet hälsofördelar med fysisk aktivitet som gör 

att de mår bättre fysiskt och psykiskt. Som att fysisk aktivitet förebygger skador och 

sjukdomar, lindrar smärta, förbättrar tänkandet, det mentala och immunförsvaret. Upplevd 

förbättrad sömn och att fysisk aktivitet stärker hjärtat, lungor och blodcirkulationen. 

Informanterna menar också att de tycker att fysisk aktivitet bidrar till att de blir gladare rent 

allmänt och att det i sig också gör att det blir roligt att vara fysiskt aktiv.  

Jaa.. Att kroppen är gladare.. Slipper ha ont.. Håller mig friskare.. Bättre immunförsvar.. 

Klarar att stå emot förkylningar bättre.. Mm tänker bättre, kanske ett konstigt svar men 

hjärnan funkar bättre. (Person C) 

Informanterna upplever sig även bli rörligare med fysisk aktivitet och en ökad 

tillfredsställelse med sig själv och sin omgivning. Gladare och piggare anser informanterna 

sig bli med fysisk aktivitet samt positivare och uppskattar livet mer och därigenom tror 

informanterna att det även går att skjuta på åldrandet genom fysisk aktivitet. Samtliga 

informanter informerade om att de inte skulle må bra av att inte kunna röra sig och efter 

fysisk aktivitet uppfattar de en tillfredsställelse med sig själv. Vidare framkom det att 

informanterna menar att det inte går att vila sig i form utan det är bara att sätta igång att 

vara fysisk aktiv för det anses också vara den lämpligaste metoden om det skulle uppstå 

deppighet. 

Man lär hålla sig igång lite man kan liksom inte slamma igen.. Det är som en motor och att låta 

den stå still.. Och jaa du kanske använder den någon gång och sådär.. Ja.. Tillslut så slammar 

man igen.. (Person E) 

Informanterna menar att de undviker skador genom att välja passande fysisk aktivitet som 

främjar den fysiska förmågan. Informanterna beskriver också att fysisk aktivitet skapar 

gemenskap. Fysisk aktivitet behöver inte ske tillsammans med andra för att de ska röra på sig 

menar några informanter men att det samtidigt uppfattas som roligt och givande att vara 

fysisk aktiv tillsammans med andra eftersom det anses gynna den sociala känslan. 

Vi brukar spela bowling några gubbar och jag. Det är väl okej. Men det är väl den sociala delen 

som tränger sig på dåda. Gamla jobbarkompisar, det är väl det då. Men det är väl ingen 

krävande sport men det är för det social liksom. Prata gamla minnen och allt vad vi gör.. (Person 

B) 

Informanterna beskriver också att fysisk aktivitet kan vara att springa efter barnbarnen. Det 

kan också vara att gå på gruppträningspass eftersom det också leder till en social gemenskap 

även om musiken inte är att föredra.  Vidare framkom att fysiska aktivitet också kunde 

komma ifrån husdjur som hund och att de i sig också betraktades som en vän. Informanterna 

menar också att det är en social gemenskap att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra 

eftersom det bidrar till förbättrade relationer oavsett om det är med hunden eller tidigare 

arbetskollegor. 
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5.1.2 Att bibehålla strukturer och självständighet 

Informanterna beskriver upplevda hälsofördelar med strukturer genom att ha fysiska vanor 

och rutiner. Vidare visar det sig att dessa vanor och rutiner har följts livet igenom vilket 

informanterna anser som hälsosamt. Informanterna beskriver också att de minns hur mycket 

de var ute och lekte som barn med olika fysiska aktiviteter och att fysiska aktiviteter har 

fortsatt att råda genom åren men anpassats till informanternas personliga fysiska intressen. 

De anser att det är av betydelse att få in fysiska strukturer redan från barnsben för ett 

hälsosamt åldrande. Om fysiska vanor och rutiner det vill säga strukturer missköts eller 

glöms bort finns det en uppfattning om att det kunde tendera till att bli svårt att komma 

tillbaka till hållbara strukturer som funnits tidigare. Speciellt efter utlandsresor eller vistelse 

på annan ort. Samtliga informanter var eniga om att fysiska strukturer är av behov vid fysisk 

aktivitet för att få in ett hälsosamt vanemönster. 

Jag tar inte bilen när jag ska åka och handla på byn om jag kanske bara har en halv kilometer, 

Då går jag och handlar istället. Då tar jag med mig en ryggsäck sen går jag hem. (Person A) 

En annan betydelsefull aspekt som informanterna beskriver är behovet av vardagsmotionen 

och att det går att inspireras till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet behöver inte innebära 

högintensiv fysisk aktivitet menade informanterna utan vardagsmotionen kan vara den 

fysiska aktiviteten som de utövar. Exempel på vardagsmotion som involverar fysisk aktivitet 

var att vara fysiskt aktiv i hemmet på en pilatesboll eller att klippa gräset, skotta snö, 

promenera och att kunna ta cykeln som färdmedel. Informanterna beskriver att de gärna är 

fysiskt aktiva och om det är fint väder ute så kan det locka ut till en promenad i friska luften. 

Cyklar och går jättemycket. En till två gånger per dag. Det är den där vardagsmotionen som är 

så viktig om man ska åka hem till väninnorna då tar jag cykeln. (Person A) 

 

Informanterna menar också att fysisk aktivitet möjliggör och ökar deras självständighet och 

möjlighet till frihet. Det finns ett betydelsefullt behov hos informanterna av att kunna klara 

sig själva. För att må bra och kunna känna frihet vilket fysisk aktivitet ansågs skapa 

förutsättningar för. Informanterna beskriver att de inte ser det som någon självklarhet att 

kunna klara sig själv. Det finns en genuin tacksamhet över att klara sig själv i dagsläget och 

att det finns förhoppningar på att det ska fortsätta så. Det beskrivs även att för att kunna 

fortsätta leva och bibehålla sin självständighet så betraktas fysisk aktivitet som en 

nödvändighet. Friheten anses vara valmöjligheter och blir något påtvingat påverkas känslan 

av frihet. De menar att valmöjligheterna ska komma ifrån informanterna själva vad 

informanterna vill göra och hur det ska göras. Frihet i form av att kunna göra det som 

behagar är något som informanterna beskriver som hälsa. 

Informanterna betonar också att de inspirerats av fysiska aktivitets effekter det vill säga att 

det går att påverka muskelmassan och att det kan påverka ett sjukdomstillstånd. Det finns 

också kändisar som inspirerar med att belysa om vilka hälsofördelar som finns med fysisk 

aktivitet och att det inte finns några ursäkter som uppmuntrar och motiverar till fysisk 

aktivitet menar informanterna. 

 

Det är ju också många som får en stroke eller liknande och har lagt upp träningen så att dom 

liksom får livet tillbaka och det är något som inspirerar mig. (Person D) 



15 

5.1.3 Personliga begränsningar 

Informanterna beskriver rörelseapparatens begränsande funktionalitet i form av stelhet, 

infektioner, skador och sjukdomar som har påverkat möjligheten till att kunna vara fysiskt 

aktiv. Informanterna har olika erfarenheter av begränsningar av symtom och skador men de 

är samtidigt överens om att det upplevs och känns i kroppen att de levt ett tag då muskler 

börjat ömma. Informanterna framhåller också att det tidigare yrkeslivet är en orsak till varför 

sjukdomar och skador uppkommit som artros och ljumskbråck. Informanterna menar också 

att det kan komma som en chock att det inte är möjligt att röra kroppen som tidigare och att 

stela muskler kan göra sig påminda genom att bara stiga upp på en pall. 

 

Det blir absolut sämre om man sitter där och tycker synd om sig själv.. Då blir man ännu mer 

stel (hahaha) men det tar ett tag innan man fattar det. (Person C) 

 

Med åldrandet menar informanterna att det inte alltid finns samma möjligheter till att kunna 

vara fysiskt aktiv som tidigare. Informanterna beskriver att åldrandet kan bidra till 

begränsad rörelse i form av stelhet, infektioner, skador och sjukdomar vilket informanterna 

menar kan påverka möjligheten till att kunna vara fysiskt aktiv. Åldrandet anses som en 

biologisk process vilket vissa informanter har mer naturlig acceptans för än andra. Vissa 

anser att det är naturligt med krämpor med stigande ålder medan andra informanter 

undviker och vill inte tänka på sin ålder.   

 

Lite skador får varje människa när åldern tar ut sin rätt på alla. (Person E) 

 

En annan faktor som informanterna nämner är bekvämlighet som kan göra att 

informanterna inte är eller blir fysiskt aktiva. Informanterna berättar att det kan bero på 

lathet, glömska, eller tv-tittande. Informanterna nämner också att det råder föränderliga 

livsförhållanden gällande deras ekonomiska situation vilket kan påverka möjligheten till att 

utöva fysisk aktivitet. Vid pensionering och framåt förändras den ekonomiska situationen för 

informanterna och de upplever att de inte har råd med gym-kort då annat prioriteras. 

 

I ekonomin blir det en västlig skillnad.. Det är jättesvårt att tänka sig det innan.. Men man 

försöker titta på siffrorna och lyssna på andra men det är en jättestor skillnad. (Person C) 

 

Vidare delges att det inte har någon betydelse vart människor bor eller äter eller hur de är 

fysiskt aktiva för att ekonomin är avgörande för hur det är möjligt att leva. För att människor 

ska kunna tillgodose sig sina behov och kunna livnära sig ansågs ekonomin som 

grundläggande även för att kunna utöva fysisk aktivitet. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers 

självskattade hälsotillstånd. Genom att använda en kvalitativ metod möjliggjordes det att 

kunna förstå informanterna på ett djupare plan. Det är en styrka beskriver Bryman (2011) att 

få möjligheten till att kunna få en förståelse för hur informanterna tänker och resonerar.  

6.1.1 Diskussion om urval 

Informanterna bestod av tre kvinnliga pensionärer och två manliga pensionärer som var 

bosatta på landsbygden i Dalarna. Informanternas socioekonomiska status betraktas som 

medel och deras tidigare yrkesliv var inom omvårdnad, bygg och handels och informanterna 

mådde relativt bra och betraktades som en ganska så välmående grupp. Om informanterna 

hade haft sämre eller bättre socioekonomisk status samt bott centralt i en större stad tros det 

ha kunnat påverka studiens resultat.  

Bryman (2011) beskriver att det målinriktade urvalet är en fördel att använda sig utav för att 

få svar på studiens syfte och öka studiens trovärdighet. Ett målinriktat urval ansågs därför 

som lämpligt för att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers självskattade 

hälsotillstånd i Dalarna. De utvalda informanterna valdes ut för att studiens författare hade 

fått en uppfattning om att informanterna var lättsamma när de gått om varandra och hejat på 

varandra vid promenader. En fördel var att studieförfattarens känsla över att pensionärerna 

var lämpade personer att intervjua stämde och att informanterna hade lätt till att kunna 

utrycka sina åsikter. Studieförfattaren var medveten om att urvalet påminner om ett 

bekvämlighetsurval i praktiken men såg det själv som ett målinriktat urval då informanterna 

valdes ut eftersom de betraktades som lämpade för att kunna besvara studiens syfte.   

Författaren till studien har sett informanterna tidigare i livet genom att de gått samma 

promenadsträcka och hälsat på varandra som har lett till varför just dessa informanter valts 

ut. När studieförfattaren hade bestämt sig för ämnet om fysisk aktivitet och pensionärer kom 

studieförfattaren att tänka på pensionärerna att de vore lämpliga att intervjua. Innan valet av 

informanter granskade studieförfattaren om de hade Facebook vilket samtliga informanter 

hade. Genom sociala medier skickades informationsbrevet ut och ansågs som ett smidigt 

tillvägagångsätt för att nå ut med information. Informanternas namn fick studieförfattaren 

genom att söka på vägadresser på Eniro då studieförfattaren visste på ett ungefär var 

informanterna bodde. En nackdel skulle kunna vara om det betraktas som etiskt korrekt att 

leta upp intervjupersoner som studieförfattaren gjort. Andra alternativ som övervägdes var 

att intervjua pensionärer som tränade på ett gym men detta alternativ valdes bort eftersom 

det inte var den målgruppen som studieförfattaren ville åt utan snarare pensionärer som är 

vardagligt fysiskt aktiva.  
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Ett hinder med urvalet är att studieförfattaren och informanten har träffats på tidigare och 

det skulle kunna ha påverkat studiens resultat vilket Bryman (2011) bekräftar. Några av 

informanterna visste inte om att de hade mött studieförfattaren tidigare vilket betraktas som 

en styrka och stärker tillförlitligheten i studien. Bryman (2011) beskriver ändå att det skulle 

kunnat påverka studiens resultat genom att pensionärerna valt att inte vara helt uppriktig i 

sina svar under intervjun eller undanhållit betydelsefull information på grund av 

igenkännande av intervjuaren. Eller om det etiskt skulle kunna ha påverkat informanternas 

känsla av frivillighet till deltagande eller inte. Studieförfattaren var medveten om de 

forskningsetiska övervägandena och strävade därefter att vara tydlig med pensionärernas 

forskningsetiska rättigheter.  

6.1.2 Diskussion om datainsamlingsmetod och databearbetning 

Enligt Bryman (2011) är det lämpligt att göra en pilotstudie det vill säga testa att intervjua en 

person för att testa sin intervjuteknik samt intervjuguide. Det resulterade inte i några 

korrigeringar i intervjuguiden men det resulterade i att intervjuaren fortsatte att sträva efter 

att ställa öppna frågor vilket skulle leda till att pensionären berättade fritt utan att vänta på 

nästa fråga. Från första och sista intervjun märktes det skillnad i hur mycket informanterna 

delgav. Det hade förmodligen att göra med informanternas personliga förmåga att utrycka sig 

men också av intervjuarens förmåga att intervjua de olika informanterna. 

Att göra intervjuer har enligt Bryman (2011) flertalet fördelar som möjlighet till ökad 

förståelse, möjlighet till att ställa följdfrågor samt personligare jämfört med exempelvis 

enkäter eller telefonintervjuer. En svårighet som upptäcktes under intervjuerna med 

pensionärerna var att det ansågs som svårt att ställa följdfrågor som inte resulterade till ja 

eller nej svar. Enligt Bryman (2011) betraktas intervjuer som ett hantverk och något som 

utvecklas via övning och tillämpning. Detta uppfattades eftersom skillnader mellan första och 

sista intervjun märktes. 

För att kunna tillmötesgå informanternas möjlighet till att kunna medverka i studien delgavs 

information i informationsbrevet om att intervjuerna kunde äga rum hemma hos 

informanterna själva eller på annan lämplig plats. Samtliga intervjuer skedde hemma hos 

informanterna själva. Enligt Bryman (2011) är det en styrka eftersom bullriga miljöer under 

en intervju inte är att föredra. 

6.1.3 Diskussion om analys 

En manifest innehållsanalys valdes att genomföras och enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär det att bearbeta intervjumaterialet textnära. Det ansågs som en styrka 

eftersom enligt Graneheim och Lundmans (2004) är en latent innehållsanalys oftast mer 

krävande och det behövs en alltmer utvecklad analytisk förmåga vilket ansågs som en 

svårighet för studiens författare. Detta eftersom det är första gången för studiens författare 

att göra en egen analys. En styrka är att metoden är tydligt och stegvis beskriven vilket enligt 

Bryman (2011) gör det enklare för läsaren att följa med och kunna se vilka steg som gjorts. 

Från tre underkategorier framkom en kategori. Det ansågs som en svårighet att kunna 
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formulera sig så att samtliga underkategorier passade in i en kategori. Analysmetoden 

betraktades som en svårighet eftersom studiens författare hade begränsade kunskaper i 

ämnet men genom erfarenhetsutbyte med handledaren kartlades underkategorier och sedan 

en kategori som bygger på empiri vilket Graneheim och Lundmans (2004) beskriver att 

kategorin ska bygga på. Innehållsanalysen resulterade i lärdomar och förståelse vilket 

Øvretveit (2001) förespråkar med att använda en innehållsanalys som analysmetod. 

Förståelse och kunskap bildades från informanternas perspektiv och genom det kunde 

författaren sedan dra slutsatser.  

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier  

Inom kvalitativ forskning ska det råda trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet 

till att styrka och konfirmera. Dessa kvalitetskriterier beaktades i studien, vilket enligt 

Bryman (2011) styrker studiens tillförlitlighet. Något som skulle kunna påverka studiens 

tillförlitlighet är att det är första gången studieförfattaren gör en egen studie vilket skulle 

kunna innebära att alla aspekter i forskningsprocessen inte beskrivs lika utförligt. 

Trovärdigheten stärks i och med hur väl studien har strukturerats upp systematiskt (Bryman, 

2011). Studieförfattaren har strävat efter att tydliggöra forskningsprocessens samtliga delar 

på ett systematiskt sätt vilket enligt Bryman (2011) stärker studiens trovärdighet. 

Innehållsanalysen byggdes upp utifrån empirin och handledning skedde kontinuerligt för att 

säkerställa kvaliteten i analysen, vilket ökar studiens trovärdighet. Pålitligheten förstärks 

genom att studien består av empiri och att forskningsprocessens samtliga delar är 

tydliggjorda (Bryman, 2011). 

Studiens författare har strävat efter att tydliggöra studiens samtliga delar vilket påverkar 

överförbarheten till att kunna överföra studien till annan liknande kontext (Bryman, 2011). 

Överförbarheten är möjlig till en liknade grupp av pensionärer så länge som urvalet i denna 

studie och deltagarnas bakgrund beaktas (Bryman, 2011). För att kunna styrka och 

konfirmera studien har studiens författare strävat efter att vara opartisk vilket Bryman (2011) 

beskriver är av betydelse vid forskning. Studiens författare strävade efter att inte påverka 

med sina personliga värderingar eller erfarenheter, vilket stärker möjligheten till att 

konfirmera. Bryman (2011) beskriver att ett hinder med kvalitativa studier kan vara att det 

anses som svårt att vara opartisk eftersom forskaren går in med sin personliga förförståelse 

utifrån sina erfarenheter vilket skulle kunna påverka studiens möjlighet till att styrka och 

konfirmera. Därför var studiens författare extra uppmärksam på att sträva efter att vara 

opartisk så att det inte påverkade studien. 

6.1.5 Diskussion om forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) följdes genom att första 

information som informanternas fick var från informationsbrevet som skickades ut innan 

genomförandet av intervjuerna. Informationsbrevet innehöll information om studien som 

informanten skulle känna till det vill säga syfte, tillvägagångssätt och personliga rättigheter. 

En styrka var att intervjuaren gick igenom informationsbrevet tillsammans med informanten 
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för att säkerhetsställa oklarheter. En svaghet kan vara att det inte går att säkerhetsställa hur 

väl informanten förstått även fast intervjuaren förtydligat. Om informanten sedan skulle ha 

några frågor eller invändningar kring studien uppmuntrades kontakt vilket stärker 

informationskravet.    

Informanterna som valde att delta gjorde det genom att ge ett muntligt samtycke att 

medverka i studien. Det fanns då kännedom om informantens personliga rättigheter som 

inkluderar frivilligt deltagande, att det går att avbryta sin medverkan när som helst, samt att 

det gick att ta bort informantens del i studien om den skulle ångra sig vilket styrker 

samtyckeskravet. Två pensionärer som tillfrågades att medverka i studien valde att inte 

medverka i studien och enligt Vetenskapsrådet (2002) stämmer det överens med de 

forskningsetiska riktlinjerna för svensk forskning eftersom det är godtagbart att tackade nej 

till medverkan i studien eftersom medverkan var frivillig. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers 

självskattade hälsotillstånd. Det som framkom från resultatet var att informanterna upplever 

att fysisk aktivitet skapar fysiska och psykiska hälsofördelar, det möjliggör att bibehålla 

strukturer och självständighet samt att det finns personliga begränsningar som gör att den 

fysiska aktiviteten blir påverkad. Genom analysen framkom också att studiens resultat kunde 

kopplas till teorin KASAM och begreppet empowerment. 

Resultatet visade att informanterna upplever att fysik aktivitet skapar fysiska och psykiska 

hälsofördelar. Genom att informanterna upplever att fysisk aktivitet gör att de mår bättre 

fysiskt och psykiskt. Informanterna upplever sig glade, piggare, tillfreds med sig själv och sin 

omgivning och att rörelseapparaten gynnas samt att det upplevs förebygga och linda skador 

med hjälp av fysisk aktivitet. Elinder och Faskunger (2006) bekräftar informanternas 

uppfattning och beskriver att fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen, koordination, 

muskelmassan och kan förebygga fallolyckor upp till 25 procent. Fysisk aktivitet förebygger 

också uppkomsten av sjukdomar, bromsar sjukdomsförlopp, förbättrar kognitiva förmågor 

och förbättrar hälsan både fysiskt och psykiskt (Elinder & Faskunger, 2006). Detta stämmer 

överens med informanternas uppfattning då de anser att fysisk aktivitet stärker både den 

fysiska och psykiska hälsan. Folkhälsomyndigheten (2013b) framhåller också att genom att 

vara fysiskt aktiv har pensionärerna möjlighet till att påverka risken att drabbas av en för 

tidig död i olika folksjukdomar. 

Informanterna belyser också att fysisk aktivitet skapar fysiska och psykiska hälsofördelar och 

att de undviker skador genom att välja alternativ till fysiskt aktiv som inte bidrar till 

förändrad fysisk funktion. Broskey et al. (2014) beskriver med sin forskning att det sker en 

biologisk förlust av skelett och muskelmassa men att takten av nedbrytningen går att påverka 

via livsstilen. Detta uppfattades informanterna vara medvetna om då de upplever skillnad vid 

inaktivitet och hälsofördelar med fysisk aktivitet.  
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Informanternas synsätt ledde fram till teorin KASAM. Enligt Antonovsky (2005) kommer 

livet ständigt att bestå av olika sorters livskriser livet igenom och det som anses som 

avgörande för individens känsla av sammanhang är hur individen väljer att se på det som 

inträffat. En person med hjärtfel eller artros kan ändå uppleva en känsla av sammanhang. 

Genom att ha en begriplighet till varför det inträffade har hänt och vad det skulle kunna 

tänkas bero på som till exempel förståelse för konsekvenserna av levnadsvanor ger individen 

en ökad begriplighet. Genom hanterbarhet avgörs hur individen väljer att hantera situationen 

för att det inte ska bli ett sämre tillstånd. Vid en ökad hanterbarhet upplever individen en 

ökad känsla av kontroll vid den inträffade situationen. Meningsfullhet kan upplevas genom 

att individen är delaktig till att påverka sin livssituation trots livskriser och motgångar. 

Socialt stöd anses vara av betydelse för att hålla motivationen och engagemanget uppe. 

Utifrån KASAM beskriver informanterna en utvecklad förståelse för rörelseapparatens 

begränsade funktionalitet det vill säga varför skador, förslitningsskador och sjukdomar 

uppkommit vilket kan påverka den fysiska förmågan. Informanternas uppfattning tyder på 

att de har ökad begriplighet till varför begränsningarna uppkommit. Informanterna menar 

att det inte går att vila sig i form utan att fysisk aktivitet har både fysiska och psykiska 

hälsofördelar som kan förbättra deras hälsotillstånd vilket tyder på att informanterna har 

ökad hanterbarhet.  

Informanterna beskriver att fysisk aktivitet kan skapa gemenskap som en betydelsefull faktor 

för att känna meningsfullhet. Gemenskap som kommer från barn, barnbarn, husdjur och 

tidigare arbetskollegor uppfattas som stärkande för informantens motivation och 

engagemang till fysisk aktivitet. Informanterna menar även att skador och sjukdomar 

upplevs bli bättre med fysisk aktivitet. De upplever sig delaktiga i att påverka sin egen hälsa 

vilket också stärker individens känsla av meningsfullhet. Informanterna menar att deras 

känsla av sammanhang kan förstärkas av fysisk aktivitet.    

Skog och Grafström (2013) beskriver att pensionärer kan uppfatta sig ha god hälsa trots 

sjukdom vilket också stämmer överens med informanterna uppfattning och med 

Antonovskys (2005) syn på KASAM. Det som betraktas som avgörande för hälsan är 

individens synsätt av det som inträffat och dess uppkomst. Informanterna bekräftar det 

eftersom de anser att det inte hjälper att sitta och tycka synd om sig själva utan att det är 

individens egna huvudsakliga ansvar att påverka och förbättra situationen och det anses 

möjligt med fysisk aktivitet. 

Att ha tillfredställelse i livet i den mån det är möjligt med en social gemenskap anses som 

betydelsefullt för hälsan (Skog & Grafström, 2013). Det stämmer överens med 

informanternas synsätt då det upplevs som att de gör det som behagar dem och spenderar tid 

med familj, vänner och går på Friskis och Svettis. Detta bidrar till en gemenskap som 

uppmuntrar till fysisk aktivitet. KASAM anses vara av betydelse för en god hälsa och har 

oftast en koppling till individens valmöjligheter och kontaktnät som ger livet en mening. Vad 

som betraktas som en mening för individer går dock inte att säga eftersom det kan skilja sig 

mellan individer. Om livskriser skulle uppstå och trygghet och en känsla av meningsfullhet 

finns kan det ändå finnas positiv inverkan på äldres hälsa (Lundin et al., 2013; Westerholm 
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och Glasberg, 2015). Det är dock inget som informanterna har avfärdat eller bekräftat i 

intervjuerna. 

Resultatet visade att informanterna upplevde att fysisk aktivitet bidrar till att bibehålla 

strukturer och självständighet. Informanterna beskriver olika hälsofördelar med fysisk 

aktivitet som att ha strukturer genom vanor och rutiner till fysisk aktivitet och att det är av 

betydelse för deras hälsa. Jonsson, et al (2011) framhåller också att det är av vikt att 

pensionärer efter sitt yrkessamma liv får in strukturer i sitt liv även som pensionär eftersom 

det annars kan leda till oro och brist på stimulans. Detta stämmer överens med 

informanternas uppfattning då det annars kan tendera till rastlöshet vid brist på stimulans.  

Informanterna upplever också att strukturer kan resultera i vardagsmotion och kan betraktas 

som deras fysiska aktivitet. Gym anses inte behövas för att hålla sig i form utan 

informanterna anser att vardagsmotionen kan utövas för att hålla sig i form. De allra flesta 

informanterna föredrog vardagsmotion som fysisk aktivitet och beskrev att de föredrog 

utomhusaktiviteter som exempelvis cykling, promenader, skidåkning eller arbete i 

trädgården. Världshälsoorganisationen (2010) delger att fysisk aktivitet inte behöver 

innebära högintensiv träning utan lika gärna kan innebära trädgårdsarbete vilket 

informanterna delvis kallar för vardagsmotion. Den fysiska aktiviteten enligt 

Världshälsoorganisationen (2010)  ska resultera i en ökad energiomsättning för förbättrade 

hälsoeffekter. Trädgårdsarbete har dessutom visat sig ha flera gynnsamma hälsoeffekter då 

flera sinnen används.  

Nakajima (2015) beskriver samtidigt att vardagsaktiviteter är hälsosamt för åldrandet och 

därför kan meningsfulla aktiviteter vara av betydelse. Informanterna beskriver meningsfulla 

aktiviteter i form av att ha frihet till att kunna göra vad som behagar och att fatta sina egna 

beslut vilket även ligger till grund för begreppet empowerment. 

Informanterna uttrycker att fysisk aktivitet gör det möjligt att vara självständig och kunna 

känna frihet. Det upplevs dock en oro om dagen skulle komma då de inte har möjlighet till 

samma frihet, kontroll, och egenmakt vilket då skulle kunna få negativ inverkan på deras 

empowerment. Informanterna uppfattar dock att fysisk aktivitet gör det möjligt att förstärka 

deras empowerment genom att krämporna uppfattas lindras med fysik aktivitet och den 

allmänna hälsan förbättras och därigenom också självkänslan. Informanterna beskriver 

också att det finns behov av att känna empowerment genom att kunna känna frihet till sina 

valmöjligheter och vara självständig i den mån det går.  

Informanterna upplever sig ändå göra det som behagar dem utan påtryckningar från 

omgivningen vilket tyder på att informanterna uppfattar sig ha empowerment. Askheim och 

Starrin (2007) beskriver empowerment som egenmakt och kontroll över sitt liv genom att 

kunna fatta sina egna beslut för att få förstärkt självkänsla, vilket stämmer överens med 

informanternas perspektiv om främst självständighet och frihet. Informanterna uppfattar att 

deras empowerment kan bli förstärkt av fysik aktivitet eftersom den fysiska aktiviteten ökar 

möjligheterna till självständighet och frihet.  

Det är av betydelse för pensionärer att kunna klara sig själv beskriver Jonsson (2011) för att 

kunna känna frihet. Det betraktas som nödvändigt att ha balans mellan stimulans och 
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återhämtning i vardagen för ett hälsosamt liv. Skog och Grafström (2013) framhåller också 

att frihet bygger på att kunna fatta sina egna beslut och det är något som stämmer överens 

med informanternas åsikter om frihet. 

Informanterna menar också att strukturer och självständighet kan inspireras fram genom 

inspiratörer och fakta om att det aldrig är för sent att bygga upp muskelmassan. Det kan 

motivera och inspirera informanterna till fysisk aktivitet. Broskey et al (2014) bekräftar 

informanternas kunskap med sin forskning om att det går att bygga upp muskelmassan i alla 

åldrar. Det som anses som avgörande för nedbrytningsprocessens framfart är individens 

levnadsvanor. Yorston et al (2012) delger att dagens forskare har arbetat fram verktyg för att 

fler äldre ska kunna leva ett självständigt liv men att samhället är behov av ytterligare 

kunskap.  

Resultatet visade också att informanterna uppfattade personliga begränsningar till fysisk 

aktivitet. Informanterna beskriver rörelseapparatens begränsade funktionalitet som stelhet, 

hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen vilket kan begränsa förmågan till att 

kunna vara fysiskt aktiv i den mån som det önskas. Enligt Elinder och Faskunger (2006) har 

den äldre målgruppen en ökad risk till att drabbas av folksjukdomar och inaktiva personer 

löper ännu större risk. Äldre har även en ökad risk att drabbas av benskörhet och framförallt 

kvinnor som har en högre risk än män. 

Åldern kan också anses som en begränsning som gör att det inte är möjligt att röra kroppen 

som tidigare menar informanterna och att det stundtals kan begränsa deras fysiska förmåga. 

Chen (2010) bekräftar informanternas känsla med sin forskning och förtydligar att det som 

ansågs som fysiskt möjligt som ung kan som äldre betraktas som ett hinder. Detta bekräftar 

informanterna genom att delge att det inte är möjligt att gå upp på en pall som tidigare och 

att det i stället finns behov av att hålla i sig för att komma upp på pallen. 

Informanterna nämner också att bekvämlighet är en begränsande faktor till att den fysiska 

aktiviteten kan påverkas. Genom lathet, glömska och tv-tittande. Enligt 

Folkhälsomyndighetens (2018b) kartläggning sker det en minskning av fysisk aktivitet i 

åldrarna 65-84. Detta har informanterna delade åsikter om d.v.s. vissa rör sig mer som 

pensionär medan andra anser sig vara alltmer stillasittande.  

Vid pensionering blir ekonomin annorlunda menar informanterna som kan begränsa deras 

möjlighet till fysisk aktivitet. Några av informanterna menar att ekonomin är huvudsaklig för 

att kunna ha ett friskt och aktivt liv. Bender (2012) beskriver att människor går i pension av 

olika anledningar. Vissa av sjukdom, andra av inarbetat kapital. De personer som tvingas gå i 

pension i förtid tenderar att ha sämre hälsa och en sämre ekonomisk situation. Skog och 

Grafström (2013) delger att äldres självkänsla också kan bli påverkad av försämrad ekonomi 

vilket informanterna kunde relatera till. Enligt informanterna ansågs ekonomin kunna 

påverka och ha negativa hälsoeffekter på grund av begränsningar till ett fysiskt hälsosamt liv. 

Skog och Grafström (2013) beskriver att samhället bidrar med olika insatser för att förbättra 

äldres hälsa som hälsosamtal, hälsoundersökningar, tandvård och influensavaccination. 

Likaså beskriver Elinder och Faskunger (2006) att de folkhälsopolitiska målen också strävar 

efter att samarbeta med arenor och aktörer för att skapa trygga och säkra områden som ska 
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möjliggöra till fysisk aktivitet. Det kan exempelvis vara tillgängliga grönområden, upplysta 

gång och cykelbanor samt bostadsområden. Det vill säga att samhället strävar efter att 

möjliggöra till fysisk aktivitet (Elinder & Faskunger, 2006).  

Fysisk aktivitet har hälsofrämjande egenskaper som förbättrar både det fysiska och psykiska 

välmåendet oavsett ålder. Den åldrande befolkningen anses som lyckosamt men samtidigt 

tenderar det till att kunna bli en kostsam samhällsutmaning eftersom gruppen av äldre växer 

och det är främst de äldre som nyttjar hälso- och sjukvårdens resurser. Samhället strävar 

därför efter att arbeta efter metoder för att äldre ska få fler friska år och kunna bibehålla 

hälsan längre upp i åldrandet och få mindre lindande eftersom det gynnar både individens 

hälsa och samhället ekonomiskt (Westerholm & Glasberg, 2015). Det finns tydliga bevis på 

att fysisk aktivitet har hälsosamma effekter på hälsan därför försöker samhället att 

möjliggöra till fysisk aktivitet hos befolkningen. Trots det finns behov av ytterligare kunskap 

om hur samhället praktiskt ska gå till väga för att få äldre till att vara fysiskt aktiva (Broskey 

et al., 2014; Yorston et al., 2012).  

Studiens resultat skulle kunna användas och finnas i åtanke på både mikro- och makronivå 

inom olika samhällsnivåer. Regeringen, kommuner, landsting och trafikverket skulle kunna 

ha resultatet i åtanke för att underlätta för personer som arbetar nära de äldre för att 

uppmuntra till en fysisk aktiv livsstil som främjar en hälsosamt åldrande. Pensionärer har 

olika livsvillkor som olika socioekonomiska förutsättningar, ekonomisk trygghet och hälsa 

vilket också kräver olika resurser och insatser ifrån samhället.   

7 SLUTSATSER 

Resultatet visade att informanterna upplevde att fysisk aktivitet främjar hälsosamma vanor 

och funktioner trots begränsningar som kunde bero på åldrande och ändrade 

livsförhållanden. Informanterna upplever även att fysisk aktivitet kan stärka deras känsla av 

KASAM och empowerment vilket belyser vilken betydelse fysisk aktivitet har för 

informanternas självskattade hälsotillstånd.   

Faktorerna som främjade den fysiska aktiviteten var den positiva fysiska och psykiska 

känslan som informanterna upplevde med fysisk aktivitet. Informanterna upplevde också att 

fysisk aktivitet skapade gemenskap, frihet och självständighet. Den fysiska aktiviteten ansågs 

också kunna anpassas för att undvika skador och att vardagsmotion ansågs som en lagom 

nivå av fysisk aktivitet. Informanterna upplever också att de kan inspireras av andra 

människor till fysisk aktivitet och att strukturer genom vanor och rutiner som inkluderar 

fysisk aktivitet är av betydelse för en god hälsa.  

Informanterna upplever också begränsande faktorer som kroppsliga hinder kan påverka 

möjligheten till att vara fysisk aktiv. Åldrandet anses som biologiskt men samtidigt 

begränsade till att inte kunna röra sig som tidigare. Informanterna nämner bekvämliga 

faktorer som lathet och glömska som också kan begränsa deras fysiska aktivitet. 
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Informanternas ekonomiska situation anses också vara av betydelse för att kunna vara fysisk 

aktiv. 

7.1 Förslag på praktisk tillämplig och fortsatt forskning  

Resultatet visar på vilka hälsofördelar och begränsningar pensionärerna uppfattar med fysisk 

aktivitet, vilket ger information till samhällets aktörer att kunna utveckla det hälsofrämjande 

arbetet och därmed få äldre att bli mer fysiskt aktiva. Forskning tyder på att det finns behov 

av att fokusera på äldres levnadsvanor för att kunna påverka åldersförloppet. Det finns 

kunskap om att fysik aktivet har hälsofördelar och folksjukdomar men inte tillräckligt med 

kunskap och verktyg för att kunna möjliggöra att fler äldre kan leva ett självständigt liv. 

Äldres livsstil anses vara den primära källan till varför hälso- och sjukvård belastas. Därför 

behövs forskning och ytterligare kunskap om praktiska tillvägagångsätt för att uppmuntra 

äldre till fysisk aktivitet och hur samhället ska komma åt ensamma äldre som inte ingår i ett 

socialt sammanhang. Ytterligare forskning bör även läggas på hälso- och 

sjukvårdspersonalens metoder för att engagera äldre till fysisk aktivitet eftersom det tros 

kunna resultera i förbättrad hälsa hos de äldre samt minska vårdkostnaderna.  

 

 

 

 



25 

REFERENSLISTA 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans Mysterium. Natur och Kultur. 

Askheim, O. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups. 

Broskey, N., Greggio, C., Boss, A., Boutant, M, Dwyer, A., Schlueter, L., Hans, D., Gremion, 

G., Kreis, R & Boesch, C. (2014). Skeletal Muscle Mitochondria in the Elderly: Effects 

of Physical Fitness and Exercise Training. Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism, 99(5), 1852-1861. dio:10.1210/jc.2013-3983 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber. 

Bullo, V., Bergamin, S., Gobbo, J., Sieverdes, C., Zaccaria, D., Neunhaeuserer, A., & Ermolao, 

A. (2015). Effects of Pilates Exercise Training on Physical Exercise and Well-Being in 

the Elderly: A Systematic Review for Future Exercise Recipes. Preventive Medicine, 

75, 1-11. doi:10.1016/j.ypmed.2015.03.002 

Chen, Y. (2010). Perceived barriers to physical activity among older adults residing in long-

term care institutions. Journal of Clinical Nursing, 19(3-4), 432–439. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02990.x 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik (Uppl. 2). Lund: 

Studentlitteratur. 

Elinder, L., & Faskunger, J. (Red.). (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 

Statens folkhälsoinstitut. 

Folkhälsomyndigheten. (2013). Rekommendationer. Hämtad: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-

matvanor/fysisk-aktivitet/rekommendationer/  

Folkhälsomyndigheten. (2018a). Fysisk aktivitet (självrapporterat) efter ålder, kön och år. 

Solna: Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten. (2018b). Folkhälsans utveckling. Solna: Folkhälsomyndigheten. 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurses Education 

Today, 24(2), 105-112. doi:org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Jonsson, H., Borell, L., & Sadlo, G. (2011). Retirement: A career transition with consequences 

for temporality, balance and importance of occupations. Journal of Occupational 

Science, 7(1), 29-37. doi:10.1080/14427591.2000.9686462 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundin, A., Berg, L., & Hellström, U. (2013). Feeling existentially touched - A 

phenomenological idea of the elderly's well-being that lives in especially residents 



26 

living from the care staff's perspective. International Journal of Qualitative Studies 

on Health and Well-being, 8, 3402. doi:10.3402 /qhw.v8i0.20587 

Molavi, R., Alavi, M., & Keshvari, M. (2014). Relationship between the General Health of 

Older Healthcare Professionals and Their Self-Esteem in Isfahan 2014. Journal of 

Nursing and Midwifery Research, 20(4), 717-722. doi:10,4103/1735-9066,170009 

Nakajima, H. (2015). Important daily in elderly with acute myocardial infarction 

understanding percutaneous coronary  intervention. Journal of American College of 

Cardiology, 65(10), 1138-055. doi:10.1016/S0735-1097(15)60076-6 

Nordenfelt, L. (1991). Livskvalitet och hälsa:-teori och kritik. Linköping: Institutionen för 

hälsa och samhälle, Linköpings Universitet. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4.uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pensionsmyndigheten. (2018). Pensionsmyndigheten presenterar metod för 

livslängdsanpassad pensionsålder, så kallad riktålder. Hämtad: 

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-

press/pressrum/pensionsmyndigheten-presenterar-metod-for-livslangdsanpassad-

pensionsalder-sk-riktalder 

Prop. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Hämtad: 

https://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca

9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110 

Prop. 2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, Hämtad: 

https://www.regeringen.se/498282/contentassets/8d6fca158ec0498491f21f7c1cb2fe

6d/prop.-2017_18_249-god-och-jamlik-halsa--en-utvecklad-

folkhalsopolitik.pdf?fbclid=IwAR0xZrWARBfRGw-

SVvSHXcwlaq_gBvfcsKc3Rid1ndDDJVsBLqMftlo8_OY 

Skog, M., & Grafström, M. (2013). Äldres hälsa och livskvalitet. Stockholm: Sanoma 

utbildning. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westerholm, B., & Glasberg, A. (2015). Självskattad hälsa hos äldre kvinnor och män- En 

tvärsnittsstudie. Nordic Journal of Nursing Research, 35(4), 196–202. 

doi:10.1177/0107408315586914 

World Health Organization [WHO]. (2010). Global recommendations on physical activity 

for health. Geneva: World Health Organization 

Yorston, L., Kolt, G., & Rosenkranz, R. (2012). Physical Activity and Physical Function in 

Older Adults: The 45 and Up Study. Journal  of  the American Geriatrics Society, 

60(4), 719-725. doi:10.1111/j.1532-5415.2012.03906.x 



27 

Øvretveit, J. (2001). Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård. Stockholm: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

BILAGA A: INFORMATIONSBREV 

Hej! 
 
Mitt namn är Malin Hellberg och jag studerar på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Det är min sista termin i programmet och just nu genomför jag mitt 
examensarbete i folkhälsovetenskap. Studiens syfte är att belysa vilken betydelse fysisk 
aktivitet har för pensionärers (65 – 80 år) självskattade hälsotillstånd. Det är vanligt att 
forskning läggs på att studera barn och ungdomars behov av fysisk aktivitet. Därför känns det 
viktigt att studera pensionärers perspektiv av fysisk aktivitet. 
 
Jag skulle vilja intervjua dig som pensionär och fysiskt aktiv, bosatt i Dalarna, mellan 65-80 
år, ha kognitiv förmåga till att kunna uttrycka dina känslor och behärska det svenska språket. 
För att besvara studiens syfte anser jag att du är en lämplig person att intervjua. Min tanke är 
att intervjua fem - sex pensionärer och den preliminära intervjutiden beräknas kunna ta ca 
45 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna analyseras tillsammans med 
de andra intervjuerna. Intervjuerna kommer att hållas i slutet av vecka 10 samt fortsätta 
vecka 11. Finns det någon tid eller dag som eventuellt skulle kunna passa dig? Jag kommer ta 
kontakt med dig via mail eller telefon någon dag efter att informationsbrevet gått ut för att se 
om du väljer att medverka eller ej.  
 
De forskningsetiska riktlinjerna följs i studien för att du som deltagare i studien ska kunna 
känna dig trygg. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det innebär att 
materialet som samlas in kommer att hanteras varsamt och endast kommer att användas till 
denna studie. Obehöriga kommer inte ha tillgång till det inspelade intervjuerna. Att 
medverka i studien är frivillig och du kan avbryta din medverkan närsomhelst. Intervjun 
kommer att spelas in men kommer att raderas efter att examensarbetet godkänts. När 
examensarbetet blivit godkänd kommer du kunna läsa studien på databasen DiVA under 
Mälardalens högskola. 
 
Jag vill gärna möta din möjlighet till att kunna medverka i studien därför kommer jag gärna 
hem till dig eller överens om lämplig plats där intervjun kan ske. 
 
Vid frågor vänligen ta kontakt 
Telefon: 073-782 96 82 
Mail: mhg15005@student.mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Hellberg 
 
 

Handledare: Camilla Ramsten 

camilla.ramsten@mdh.se 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Syftar till att belysa vilken betydelse fysisk aktivitet har för pensionärers självskattade 
hälsotillstånd. 
 
Allmänna frågor        
Hur gammal är du? 
Berätta, lite hur ditt liv såg ut innan du blev pensionär 
 
Kan du berätta om på vilket sätt du är fysiskt aktiv? 
Vad är fysisk aktivitet för dig? 
Vad betyder fysisk aktivitet för dig? 
Hur ofta? 
Vad tycker du om att vara fysiskt aktiv? 
Finns det något som hindrar dig ifrån att vara fysiskt aktiv? 
Finns det något som underlättar för dig genom att vara fysiskt aktiv? 
Finns det några grönområden, eller gym i eller annat i närheten som du brukar vara vid? 
Kan du ge några exempel på någon form av fysisk aktivitet som du uppskattar? 
Finns det någon form av fysisk aktivitet som du inte uppskattar? 
 
 
På vilket sätt upplever du att fysisk aktivitet påverkar din hälsa? 
Vad anser du om att vara fysisk aktiv tillsammans med andra? 
Har du många i din bekantskapskrets som du är fysiskt aktiv med? 
Vilken typ av aktivitet uppskattar du? Själv eller med andra? Med bekanta? (om socialt – 
berätta mer hur den aspekten påverkar/motiverar dig) 
Uppfattar du dig själv som hälsosam? 
Finns det något du gör för att främja din hälsa?  
Berätta, vad är hälsa för dig?  
Anser du att det finns några hälsofördelar med fysisk aktivitet? I så fall vilka?  
 
 
Avslutning 
Jag har inga flera frågor. Är det något mer du skulle berätta eller ta upp innan vi avslutar 
intervjun?   
  
 
Förslag på följdfrågor:  
• Kan du berätta mer om det…?  
• Kan du ge en mer detaljerad beskrivning...?  
• Kan du ge några exempel...?  
• Har du någon upplevelse av…?
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