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SAMMANFATTNING 
 
Andelen äldre i Sveriges befolkning blir allt fler då människor lever längre samtidigt som det 
föds fler barn. Det finns ett flertal studier som tar upp betydelsefulla områden för hälsan som 
påverkas av åldrandet och som är viktigt att bibehålla hela livet ut. Några av dessa är en god 
kosthållning, den funktionella förmågan och ett fungerande socialt nätverk. Flera projekt har 
bedrivits inom äldreområdet med fokus på dessa områden och några av dessa har utvärderats. 
Resultaten från projekten har varit varierande och det saknas kunskap om vad det är som gör 
att projektet vart framgångsrikt eller inte. Syftet med denna studie var att studera hur projektet 
Passion för livet i Sörmland län har påverkat seniorernas motivation och vilja till handling 
och förändring i sitt livsmönster. För att studera ämnet har en kvalitativ metod i form av 
enskilda intervjuer valts att använda. Resultatet visade att samtliga respondenter ansåg att 
Passion för livet har varit en positiv upplevelse och stärkt deras motivation och vilja till 
handling. ”Livshjulet” som används som verktyg i Passion för livet hade för vissa av 
seniorerna använts kontinuerligt medan flera ansåg att ”livshjulet” var en teoretisk modell 
som var svårbegriplig och felstrukturerad. Samtliga respondenter har efter sitt deltagande ökat 
sitt motionerande. De har även fått det understruket hur viktigt det är med en god kosthållning 
och blivit medvetna om säkerhetsrisker i hemmet.     
 
Nyckelord: Seniorer, hälsa, empowerment, livsstil, medvetenhet, förändring 
 
 
ABSTRACT 
 
The amounts of older people in Sweden are increasing as the result of people living longer life 
and the increase of childbirths. There are several studies that highlight essential areas that 
affect health and that are important to sustain as we get older. A few of these areas are eating 
habits, the physical ability and a well functioning social network. Among the projects that has 
been accomplished within the elderly has focused on these areas, and some of these projects 
have been evaluated. The results of these projects have been different and a there is a lack of 
knowledge what it is that makes the project successful or not. The aim with this study was to 
study how the project Passion for life in Sörmland län has affected the seniors’ motivation and 
willingness to take action and make a change in their life pattern. To be able to study the 
subject, a qualitative method has been chosen in the form of individual interviews. What the 
result showed was that all of the respondents have had a positive experience of Passion for 
life and has strengthened their motivation and willingness to change. “Life wheel” witch is 
used as a tool in Passion for life has to some of the respondents been used continually 
meanwhile to nearly all of the respondents it has been a theoretic model that has been hard to 
comprehend and miss constructed. All of the respondents have after their participation in 
Passion for life increased their physical activity. They have also learned how important it is 
with healthy eating habits and become aware of safety-risks in their homes.      
 
Keywords: Seniors, health, empowerment, lifestyle, awareness, change
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1. INLEDNING 
 
Alla människor åldras och hur hälsan påverkas av åldrandet varierar. Trots att människor 
påverkas olika mycket av olika faktorer finns vissa klara nyckelområden som har en 
avgörande betydelse för vår hälsa. Dessa är människans fysiska och psykiska hälsa samt den 
sociala kontakten och de kvarstår genom hela livet. När människan blir äldre försämras den 
funktionella förmågan, balansen påverkas och koordinationen är inte som den varit. Därför är 
det viktigt att uppmärksamma hur åldrandet påverkar hälsan, både som ung och gammal. 
Genom att motionera och ha en god kosthållning minskar risken för att drabbas av 
folksjukdomar och vår hälsa påverkas positivt med en rad olika faktorer. Att börja motionera 
tidigt är en investering i livet då det bidrar till att människan kan behålla sin funktionella 
förmåga längre än om människan varit inaktiv. Det är dock aldrig för sent att börja träna, inte 
heller att göra en livsstilsförändring. 
 
Statistiker tror att Sverige och övriga Europa kommer att få en betydligt större grupp äldre i 
framtiden. Människan lever allt längre men ofta med flera hälsobesvär. Genom att 
uppmärksamma äldre om åldrandets påverkan på hälsan och med information ge stöd och tips 
på olika förändringar som kan genomföras i deras omgivning kan stora hälsovinster uppnås.  
 
Författaren till denna studie har sedan länge haft äldre och deras hälsoutveckling som intresse. 
Därför kändes det som en självklarhet att genomföra denna uppföljning av Passion för livet 
när Landstinget Sörmland kontaktade författaren. Att studera vad det är som gör att en individ 
verkliggör en förändring upplevdes som mycket intressant då det kan bero på flertal olika 
faktorer, framför allt när det gäller äldre. Författaren har lite kunskap om äldre och deras hälsa 
och en förutfattad uppfattning om att det är svårt att få en individ att förändra sina vanor efter 
65 år. Denna uppföljning har därför varit av stort intresse att genomföra och har gett nya 
insikter.
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2. BAKGRUND 
 
I detta avsnitt presenteras en problemområdesbeskrivning av äldre och deras hälsa. Vidare 
beskrivs arbetet med äldres hälsa, både internationellt och nationellt, en kort redogörelse av 
begreppet hälsa och empowerment och avslutningsvis den teoretiska utgångspunkt denna 
uppsats har och projektet Passion för livet.  
 

2.1 Problemområdesbeskrivning 
 
Då det föds färre barn samtidigt som medellivslängden blir allt högre har Europa fått en äldre 
befolkning. Totalt finns det i Europa cirka 80 miljoner människor som är över 65 år vilket 
motsvarar 17 procent av den totala befolkningen. Den andel som är 80 år eller äldre förväntas 
öka med 308 miljoner under de närmsta femtio åren, där den största ökningen kommer att ske 
i Asien (SCB 2005). Denna ökning av äldre kommer enligt Sahlén med flera (2008) att 
uppskattningsvis öka hälso- och sjukvårdskostnader med 25 procent.       
 
För att bidra till och bevara hälsan samt möjliggöra ett självständigt liv för de äldre bör 
insatser riktas mot denna målgrupp. Att arbeta hälsofrämjande för de äldre kan även skjuta 
upp funktionsnedsättning och beroende av vård vilket i sin tur bidrar till att kostnader för vård 
och omsorg minskar (Agahi et al. 2005).    
 
Hälsan påverkas av flera faktorer som kost, motion, övervikt, rökning med mera men även 
åldrandet har en naturlig påverkan på hälsan. Trots att allt fler äldre uppger att deras 
subjektiva uppfattning av hälsan är god har andelen äldre med flera hälsoproblem och 
sjukdomar ökat (SKL 2008). Kunskapssammanställningen ”Liv till åren” som genomfördes 
av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Svenska kommunförbundet, lyfter fram vikten av hur 
fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer och meningsfull sysselsättning för god hälsa 
bland äldre. En annan viktig aspekt för att bevara en god hälsa på äldre dagar är 
empowerment. Utifrån de fyra grundpelarna och empowerment påbörjades år 2005 
planeringen av pilotprojektet Passion för livet (Nilsson 2006).    

 

2.2 Folkhälsorapport 2009 och tidigare studier bland äldre 
 
Fler och fler blir äldre i Sverige. Omkring 17 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller 
äldre vilket motsvarar 1,6 miljoner människor. Medellivslängden för kvinnor år 2007 var 83 
år och för män 79 år. Detta är något som beräknas öka ytterligare till år 2050. En anledning 
kan vara att människor blivit friskare, en annan anledning kan vara att vården blivit bättre 
men det finns inte tydliga evidens på något av detta. När vi passerar 65 års ålder räknas 
individen naturligt in som pensionär trots att många väljer att pensionera sig först flera år 
senare. Människor åldras i olika takt och deras funktionsförmåga påverkas av flera olika 
faktorer som till exempel biologiskt arv och miljö. Vad som framgått är dock att allt fler 
drabbas av flera olika hälsoproblem i livets slutskede, endast en liten grupp äldre lever ett liv 
utan påtagliga hälsoproblem och avlider hastigt. Bland äldre är de vanligaste dödsorsakerna 
hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer (Socialstyrelsen 2009).  
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Den självupplevda hälsan är en subjektiv upplevelse som påverkas av vilka krav som ställs på 
den egna hälsan samt vilka referensramar individen har. Många gånger kan äldre ha lägre krav 
på sin hälsa än vad till exempel yngre har. Detta kan bero på att äldre ofta drabbas av fler 
sjukdomar och funktionsnedsättningar vilket gör att de uppfattar sin hälsa som bättre 
(Socialstyrelsen 2009). Enligt Fors, Lennartsson och Lundberg (2007) har den självupplevda 
hälsa förbättrats generellt från år 1991 till år 2002, men att det fortfarande är kvinnor som 
rapporterar fler hälsobesvär än män. Vidare presenterar Pinquart och Sörensen (2001) att det 
finns ett starkt samband mellan socialt kapital och välbefinnande bland äldre. Socialt kapital 
beskrivs som ett mått på hur mycket människan är delaktig i det civila samhället och 
interagerar med sina medmänniskor (Putnam et al. 1994). Bland annat beskrivs hur sambandet 
mellan socialt nätverk och välbefinnande är starkare för äldre än för yngre. Det framgår även 
hur kvaliteten på sociala kontakter har större betydelse för välbefinnande än antalet kontakter. 
Genom att fortsätta vara aktiv och engagera sig i sociala och produktiva aktiviteter in i 
åldrandet påverkas välbefinnandet och funktionsförmågan positivt (Agahi & Parker 2005). 
 
Ett flertal faktorer påverkar individens förmåga att klara av sin vardag som den kroppsliga 
funktionsförmågan men även faktorer som omgivning, boendeform, avstånd till affärer och 
tillgång till hjälpmedel. För att kunna klara sig på egen hand krävs en god rörelseförmåga 
vilket innefattar muskelstyrka, balans, koordination och kondition. Andelen äldre människor 
som besväras av värk och har en minskad rörelseförmåga ökar och blir allt fler ju högre upp i 
åldern de kommer. Åldrandet ökar även risken för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa innebär allt 
från självrapporterade psykiska problem och besvär som oro, ängsla och sömnlöshet, till 
psykiska sjukdomar som depressioner och psykoser. Psykisk ohälsa beror på sociala, 
psykologiska och biologiska faktorer som till exempel en sämre kroppsfunktion eller ett dåligt 
socialt nätverk (Socialstyrelsen 2009). 
     
En betydelsefull faktor för att fortsätta behålla sin hälsa i åldrandet och minska risken för att 
insjukna i de flesta stora folksjukdomar är att ha hälsosamma levnadsvanor. Kost och motion 
har en stor betydelse för hälsan och bidrar till att människan behåller en god 
funktionsförmåga. Andra faktorer som identifieras ha stor påverkan på funktionsförmågan är 
alkoholkonsumtion, rökning och begränsat socialt nätverk (Socialstyrelsen 2009). Många av 
dessa faktorer kan kopplas till varandra och därför anser Stuck med flera (1998) att 
förebyggande arbete för de äldre bör vara tvärsektoriellt, det vill säga att arbetet skall 
innefatta samarbete mellan olika samhällssektorer (Naidoo & Wills 2000).  
 
Fler äldre motionerar regelbundet och andelen inaktiva har minskat. Enligt en ULF-
undersökning visar det att cirka 55 procent av kvinnorna och nära 60 procent av män i 
åldersgruppen 65 till 74 år motionerar regelbundet minst en gång i veckan (SCB 2005). En 
fysiskt aktiv individ har hälften så stor risk att insjukna i hjärt- kärlsjukdomar som en inaktiv. 
Förutom hjärt- kärlsjukdomar påverkar fysisk aktivitet blodtrycket, det motverkar typ-2 
diabetes, det förbättrar balans och muskelstyrkan och benskörhet motverkas. Utöver andelen 
fysisk aktiva visar ULF-undersökningen att ungefär hälften av både män och kvinnor över 65 
år var överviktiga, det vill säga hade ett BMI (Body Mass Index) på 25 eller högre1. Detta kan 
bland annat bero på att maten innehåller mer energi än vad individen gör av med. Ett annat 
vanligt förekommande problem bland äldre gällande kosten är näringsbrist (Socialstyrelsen 
2009). Detta påverkar hälsa då det kan leda till bland annat tandlossning och viktnedgång 
(Brownie 2006). Genom ett minskat stillasittande och ett bibehållet socialt nätverk kan 
förmågan att bibehålla hälsosamma kostvanor förbättras. Enligt Keysor och Jette (2001) är det 
aldrig för sent att börja motionera hur gammal människan än är. I en studie som genomfördes 
                                                        
1 http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 2009-05-06 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
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visade det sig att för äldre människor kan fysisk aktivitet tydligt förbättrar styrkan och orken, 
den aerobiska kapaciteten, flexibiliteten och den funktionella förmågan (Keysor & Jette 
2001).   
 
När människan åldras försämras vanligtvis balansen och yrsel är vanligt förekommande. 
Bentätheten försämras vilket innebär att skelettet blir skörare. Benskörhet är vanligare bland 
kvinnor än bland män och går att påverka genom fysisk aktivitet. Alla dessa faktorer påverkar 
risken för fallolyckor som drabbar ungefär var tredje person som är 60 år eller äldre och 
varannan person över 80 år. En fallolycka hos en äldre kan leda till en fraktur som i sin tur 
innebär en nedsatt fysisk rörlighet och ett ökat beroende av utomstående. De flesta fallolyckor 
sker på sjukhus eller på äldreboenden. Av de fallolyckor som sker i hemmet beror de flesta på 
omgivningen som lösa mattor, höga trösklar eller hala golv (Socialstyrelsen 2009).    

 

2.3 Tidigare projekt som genomförts i Sverige bland äldre    
 
Två tidigare projekt har valts att lyfta fram då båda projekten har likheter med Passion för 
livets syfte och metod. Det första projektet bedrevs mellan år 2000 och 2002 i stadsdelen 
Majorna i Göteborg stad, och kallades ”Dagcentralprojektet”. Projektets huvudsyfte var att 
utveckla dagcentralerna till centrum för hälsofrämjande aktiviteter utifrån de äldres intressen 
och önskemål. Ett av dess delmål var att anpassa verksamheten så att den blir mer 
folkhälsoprofilerad och utgå från fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och 
meningsfull sysselsättning. En utvärdering gjordes och resultatet blev att dagcentralerna hade 
ökat sitt antal besökande från 350 personer per vecka till 550 personer. Erfarenheter som 
lyftes fram var bland annat för att åstadkomma resultat i det förebyggande arbetet med äldre 
är det av betydelse att arbetet utgår från de äldres egna perspektiv. Utvärderingen visade även 
hur mat, gemenskap och underhållning intresserade många äldre till att delta (Thille & 
Hamerslag 2003).  
 
Det andra projektet som valts att presentera var ”Projekt 65+”, som genomfördes i Älmhults 
kommun hösten 1999 och pågick ända framtill våren år 2002. Syftet med ”Projekt 65+” var 
att genomföra ett hälsofrämjande projekt med varierande aktiviteter för den del av 
befolkningen som var 65 år eller äldre inom Älmhults kommun. Tanken var att väcka intresse 
för ett psykiskt, fysiskt och socialt aktivt liv för de äldre. Några av de aktiviteter som 
anordnades var stavgång, styrketräning, seniorsgympa och matlagning. Efter projektets slut 
gjordes en kvalitativ utvärdering i form av enskilda intervjuer med ett antal deltagare i 
projektet (Andersen & Svensson 2003). Vad analysen av utvärderingen visade var att flera av 
deltagarna hade förbättrat sin hälsa medan några var tveksamma till om projektet lett till något 
konkret resultat. Dock var samtliga positiva till aktiviteterna och har efter sitt deltagande 
blivit mer aktiva i sin vardag (Johansson 2003). 

 

2.4 En förnyad folkhälsopolitik i förhållande till äldres hälsa 
 
En förnyad folkhälsopolitik är den senaste propositionen som är framtagen för att förbättra 
folkhälsan i Sverige samt minska skillnader i hälsan mellan olika grupper i befolkningen.  
I propositionen lyfts det fram hur den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att 
ta hand om den egna hälsan ska främjas samt hur viktigt begreppet egenmakt eller 
”empowerment” uttrycks i hälsofrämjande sammanhang. Propositionens övergripande mål är 
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att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, 
och innehåller 11 olika målområden med delmål för att uppnå detta. Målområde ett, 
Delaktighet och inflytande i samhället beskriver betydelsen av den omgivande miljön och de 
sociala relationerna för hälsan samt hur viktigt det är att känna delaktighet och möjlighet att 
påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen. Vidare lyfts vikten av föreningslivet upp, hur 
föreningar och organisationer som pensionärsrörelser kan få individen att känna tillhörighet 
och gemenskap. Målområde nio, Fysisk aktivitet tar bland annat upp att människor rör på sig 
för lite och hur viktigt det är med tidiga insatser för att förebygga ohälsa och öka hälsan 
senare i livet. Det är angeläget att äldre fortsätter att vara fysiskt aktiva och därför uppmanas 
kommunerna att skapa de förutsättningar som krävs för att äldre ska kunna komma ut varje 
dag. Målområde tio, Matvanor och säkra livsmedel belyser hur vikten av hälsosamma 
matvanor för en god hälsoutveckling i samhället. En rätt sammansatt kost främjar och bevarar 
en god hälsa genom att förebygga sjukdomar och är därför viktigt att lyfta fram oavsett ålder 
(Regeringens proposition 2007). 
  

2.5 Internationellt arbete med äldres hälsa 
 
Under 1970-talet arbetade WHO med att väcka engagemang för hälsofrågor och dess 
betydelse för hur samhället utvecklas. Detta resulterade i att Sverige tillsammans med övriga 
medlemsländer i WHO:s europaregion antog en ny hälsopolitisk strategi som kallades Hälsa 
21. Strategin har som huvudsakligt mål att uppnå bästa möjliga hälsa för alla genom att främja 
och skydda människors hälsa samt minska förekomsten av sjukdomar och skador och lindra 
det lidande de orsakar. Hälsa 21 innehåller 21 delmål som följs upp och uppdateras 
regelbundet. Mål fem, åldras med hälsa handlar om att människor över 65 år skall ha fortsatt 
möjlighet att uppleva en god hälsa och vara aktiv i samhället och skall vara uppfyllt till år 
2020. Vidare uppmuntras det att skapa innovativa program för att bibehålla fysisk styrka och 
förebygga nedsatt rörlighet hos de äldre samt att deras behov och önskemål om bostad och 
andra faktorer som stärker deras oberoende och sociala betydelse skall uppmärksammas allt 
mer (WHO 1998).  
 
År 1986 startade WHO ett nätverk för folkhälsoarbete i städer för att visa hur de övergripande 
hälsomålen i dokumentet Hälsa 21 kan tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete. Nätverket kallas 
Healthy Cities och arbetet pågår i faser om fem år där varje fas har olika huvudteman som 
nätverket jobbar med2. Den fjärde fasen som nyligen avslutades hade tre olika teman varav ett 
av dessa berörde äldre och kallades Healthy Ageing. Syftet med Healthy Ageing var: 
   
”Att öka medvetenheten om betydelsen av hälsofrämjande och Sjukdomsförebyggande 
insatser bland äldre samt att få till stånd ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan 
beslutsfattare, personer som arbetar med folkhälsofrågor” (FHI 2007, s.5)  
 
Healthy Ageing använder sig av begreppet Hälsosamt åldrande, vilket innebär bland annat en 
process där förutsättningar till fysisk, social och psykisk hälsa maximeras och där de äldre kan 
vara aktiva och delaktiga och leva ett självständigt liv med god livskvalitet (FHI 2007).  
 
  
 
 

                                                        
2 http://www.euro.who.int/healthy-cities 2009-05-07 

http://www.euro.who.int/healthy-cities
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2.6 Hälsa och empowerment  
 
Det finns många olika definitioner vad hälsa innebär. World Health Organization (WHO 
1948) definierade hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. Vad som påverkar vår 
hälsa beror på många olika faktorer som exempelvis den miljö som vi befinner oss i eller 
socioekonomiska faktorer som utbildningsgrad. Innebörden av att ha god hälsa kan variera 
mellan olika åldersgrupper speciellt bland de äldre då förutsättningarna för att ha en god 
funktionsförmåga minskar med åldrandet. Funktionell förmåga är en mycket betydelsefull 
indikator för en god hälsostatus och livskvalitet i den äldre befolkningen, det vill säga över 65 
år (Äijänseppä et al. 2004). I Sverige upplever en större del av den äldre befolkningen att de 
har en god hälsa eller en mycket god hälsa. Genom att jämföra Sverige med andra länder i 
Europa visar det sig att cirka 60 procent av Sveriges befolkning i åldersspannet 65-74 år 
upplever sig ha en god eller mycket god hälsa till skillnad mot exempelvis Litauen och 
Ungern där endast nio procent av den äldre befolkningen uppger att de har en god eller 
mycket god hälsa (Socialstyrelsen 2009). Detta beror på många olika faktorer som bland 
annat en lägre socioekonomisk status (Huisman et al. 2003). Enligt Tones och Green (2004) 
förklaras socioekonomisk status som en klassificering baserat på vilket yrke människan har.   
 
Ett annat begrepp som har en klar koppling till hälsa är empowerment. Redan år 1986 lyftes 
det fram hur hälsofrämjande arbete är insatser som möjliggör för människor att öka kontrollen 
över och förbättra deras hälsa. Detta genom att främja individens egenupplevda hälsa, fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och funktionsförmåga (WHO 1986). 
 
För att ha en god hälsa behöver individen ha kontroll över sin livssituation och kan fatta 
beslut som påverkar individens hälsostatus till det bättre. Ett sätt att arbeta med empowerment 
och äldre är med hjälp av deras minne. Exempelvis kan äldres empowerment stärkas genom 
att uppmuntra de äldre att berätta deras livshistoria och ge dem möjlighet att uttrycka vad de 
vill ha för vård (Naidoo & Wills 2000). 
  

2.7 Teoretisk utgångspunkt  
 
Denna studie kommer att utgå från teorin om KASAM – känsla av sammanhang. Begreppet 
KASAM myntades av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky och handlar 
om människors förmåga att klara av påfrestningar och bibehålla hälsan, eller bättre bemästra 
sjukdomar (Kumlin red. 1998). Faresjö och Åkerlind (2005) definierar KASAM som i vilken 
utsträckning människan upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Pellmer 
och Wramner (2001) menar att KASAM används som förklaring till varför vissa personer 
lättare kan hantera olika livssituationer än andra och att dessa har lättare att behålla en 
hälsosam livsstil.  
 
Antonovsky (2005), har ett salutogent synsätt vilket innebär att det friska hos människan 
studeras, kunde efter ett flertal djupintervjuer i en studie om KASAM konstatera att tre teman 
återkom och identifierades sedan som de tre centrala komponenterna i begreppet, 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att människan förstår 
varför livssituationen ser ut som den gör, hanterbarhet betyder till vilken grad individen 
upplever att de resurser som finns i omgivningen kan tillgodose och bemöta de krav som ställs 
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på individen medan meningsfullhet förklaras som vikten av att vara delaktig (Antonovsky 
2005).      
 
Genom att förstå hur åldrandet påverkar individen och hur livssituationen förändras kan en 
högre grad av KASAM nås (Antonovsky 2005). I Passion för livet träffas deltagarna i grupp 
och delar erfarenheter och upplevelser vilket kan bidra till KASAM. Med hjälp av verktyget 
”livshjulet” och den utbildning som deltagarna genomgått ges en god möjlighet till att hantera 
åldrandet och behålla livskvalitet. Passion för livet som drivs i form av studiecirklar, där 
gruppen tillsammans arbetar med olika teman som berör åldrandet och varje deltagare har 
något värdefullt att bidra med, kan skapa en känsla av meningsfullhet.    
 

2.8 Passion för livet 
 
Projektet Passion för livet är ett samverkansprojekt mellan Qulturums utvecklingsenhet, 
Landstinget i Jönköpings län och Sveriges Kommuner och Landsting. Passion för livet 
handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet för äldre 
människor samt att pröva tillvägagångssätt för att bidra med arbetssätt som kan påverka det 
övergripande målet: bästa möjliga liv – hela livet. Hypotesen har varit att genom att fokusera 
på fem olika områden; empowerment, säkerhet, fysisk aktivitet, sociala nätverk samt mat och 
dryck, aktivera och medvetengöra människor om behov av förändring. Därutöver eftersträvar 
projektet att rusta dem med verktyg och metoder ökar förutsättningar för bibehållen hälsa och 
livskvalitet livet ut. Främsta syftet med projektet har varit att förmedla verktyg och metoder 
till äldre för att bibehålla alternativt förändra livsmönster som påverkar de äldres hälsa och 
livskvalitet. Målgruppen har varit personer över 65 år i redan befintliga nätverk som 
pensionärsorganisationer. Avgränsningar har gjorts till de två största föreningarna SPF och 
PRO. Utifrån pilotprojektet har det sedan startats nya ”passion för livet” cirklar där de tidigare 
deltagare själva är handledare. I de nya cirklarna identifieras det sedan fler nya handledare 
som i sin tur startar upp nya cirklar. Tanken är att projektet fortsätter spridas som ringar på 
vatten där varje ny handledare lärs upp genom att själv göra. Det praktiska genomförandet har 
sett ut så att deltagarna träffats ett antal gånger och diskuterat de fem olika områden projektet 
utgår ifrån. Dessa mötestillfällen kallas för livscafé. Grundverktyget som använts kallas 
PGSA-hjulet eller livshjulet och står för Planera, Göra, Studera och följa upp samt Agera. 
Med hjälp av livshjulet har deltagarna testat och genomfört en förändring som 
förhoppningsvis lett till en förbättrad livssituation (Nilsson 2006).      
 
 

 
Källa: Deming, N. (u.å.)3

                                                        
3 Sofia Kialt, Landstinget Sörmland, mailkontakt den 4 maj 2009 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att studera hur projektet Passion för livet i Sörmland påverkat seniorers motivation 
och vilja till handling och förändring i sitt livsmönster. 
 
Frågeställningar: 

 
v Hur har Passion för livet upplevts bland seniorerna? 
 
v På vilket sätt har Passion för livet påverkat seniorernas motivation till förändring?  
 
v Vilka förändringar i livsmönstret har Passion för livet lett till? 
 
v Vad har bidragit till att ord blivit till handling? 

 
 

4. MATERIAL OCH METOD 
 
För att kunna genomföra denna uppföljning av Passion för livet har en kvalitativ metod valts. 
Detta då syftet är att få en djupare inblick hur Passion för livet påverkat seniorernas hälsa. En 
kvalitativ metod ger mer uttömmande svar och respondenterna får beskriva med egna ord sina 
upplevelser och erfarenheter (Olsson & Sörensen 2007). Sex enskilda intervjuer med ett 
induktivt förhållningssätt har genomförts med representanter från tre olika städer i Sörmland. 
Ett induktivt förhållningssätt till datainsamlingen innebär att forskaren försöker på ett så öppet 
sätt som möjligt samlar in data och styr datan så lite som möjligt (Jacobsen 2007). En 
intervjuguide har arbetats fram som stöd för intervjuerna och en pilotstudie har genomförts.   
 

4.1 Urval och avgränsningar 
 
Passion för livet har pågått under en tid och pågår än runt om i olika städer. Det hålls 
utbildningsdagar och många seniorer i Sörmlands län har deltagit. Då detta examensarbete 
endast pågår under en begränsad tid och varje intervju kräver många timmars arbete har den 
här studien begränsats till sex enskilda intervjuer. Jacobsen (2007) menar att den kvalitativa 
datainsamlingen är tidskrävande och de data som fås in är så pass rika på detaljer, att det inte 
går att analysera alltför stora mängder på ett klokt sätt, därför undersöks endast ett fåtal 
människor.  
 
I denna studie har författaren skapat olika kriterier som sedan tillämpats för urvalet av 
intervjupersoner. Kriterier styr urvalet och urvalet styrs av syftet med studien, det vill säga 
vilken information som önskas få in (Jacobsen 2007). Det första kriteriet var att de sex 
intervjupersoner som skall delta skall komma från olika städer i Sörmland. För att underlätta 
och begränsa restiden valdes städer som ligger i närheten av varandra. De städer som valdes 
var Strängnäs, Katrineholm och Eskilstuna, vilket resulterade i att två intervjudeltagare 
representerade Strängnäs, två Katrineholm och två Eskilstuna. Det andra kriteriet som ställdes 
var att två av de sex intervjudeltagarna skulle vara män och att dessa skall komma från olika 
städer. Valet av antalet män baserades på att majoriteten av deltagarna i Passion för livet var 
kvinnor, därför valdes fler kvinnor ut till denna studie än män. Efter att kriterierna ställts upp 
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har min kontaktperson vid landstinget sörmland gjort ett subjektivt urval av sex personer för 
författaren att intervjua. Genom detta urval kan ett brett perspektiv fås på projektet då 
samtliga individer kommer representera olika städer samt att båda könen kommer att delta.  
 
Efter att sex intervjupersoner utsetts skickades ett missivbrev ut via landstinget Sörmland som 
bland annat innehöll information om denna studie, att en folkhälsostudent skulle genomföra 
en uppföljning av Passion för livet samt att vissa skulle komma att kontaktas för en intervju. 
Sedan förklarades det även att deltagandet i intervjuerna var helt frivilligt. Drygt en vecka 
efter att detta brev skickats ut kontaktades varje intervjudeltagare för bokning av tid och plats 
för intervjun. Samtliga kunde tänka sig delta och fick själva föreslå en plats för var intervjun 
skall hållas. Då Passion för livet riktas till äldre, det vill säga över 65 år och åldrandet kan 
leda till viss funktionsnedsättning gavs alternativet att hålla intervjun i personens egen bostad. 
Tre intervjuer hölls i lokaler som tillhörde pensionärsföreningar och tre intervjuer hölls i 
intervjupersonernas egen bostad. 
 

4.2 Intervjuguide 
 
Angreppssättet för denna studie har varit genom den öppna intervjun. En öppen intervju 
innebär att undersökaren och respondenten samtalar om studiens huvudområde, i detta fall 
Passion för livet. En öppen intervju lämpar sig bäst för denna studie då den får fram 
respondentens enskilda åsikter och inställningar (Jacobsen 2007). Inga begränsningar har 
gjorts för vad som får sägas. Som hjälp och stöd för intervjuerna har en intervjuguide arbetats 
fram (se bilaga 2). Utifrån syftet och de frågeställningar som strukturerats upp har författaren i 
samspel med kontaktpersonen arbetat fram en öppningsfråga, sex huvudfrågor med 
underfrågor samt delat in dessa i två olika teman som belyser olika faktorer i Passion för livet.   
 
Efter att intervjuguiden skapats utfördes en pilotstudie på denna. Då samtliga seniorer som 
deltagit i Passion för livet befinner sig på långt avstånd från författaren har pilotstudien 
genomförts på en utomstående äldre kvinna med lång erfarenhet av äldre och äldreomsorg. 
Pilotstudien visade att intervjufrågorna var tydliga att förstå och de underfrågor som tillhör 
varje huvudfråga bör ge den information författaren vill ha. Pilotstudien resulterade även i att 
några underfrågor ändrade ordningsföljd, till exempel vid huvudfrågan ”Vad har Passion för 
livet inneburit för dig?” så bytte författaren ordningen på underfrågorna så att denna fråga 
avslutas med frågan om positiva upplevelser istället för negativa. Detta för att 
intervjudeltagarna skall minnas det positiva som avslutning och inte det negativa. Den 
reviderade intervjuguiden användes sedan för de återstående sex intervjuerna.       
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Efter att pilotstudien av intervjuguiden genomförts påbörjades de sex inplanerade 
intervjuerna. Då intervjudeltagarna själva fått bestämma tid och plats genomfördes fyra av 
intervjuerna under förmiddagen och två intervjuer under tidig eftermiddag. Som inledning till 
intervjun valde författaren att berätta syftet med denna studie, vem författaren är och vilken 
bakgrund hon har samt vem som beslutat om varför denna studie görs (Jacobsen 2007). Innan 
intervjun påbörjades informerades respondenten även om att intervjun kommer att spelas in, 
att respondenten när som helst kan avbryta intervjun eller avstå från att besvara valfria frågor. 
Vidare förklaras hur det insamlade materialet kommer att behandlas, att inga namn kommer 
att användas samt att respondentens svar inte kommer att kunna återkopplas till respondenten. 
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Avslutningsvis informeras respondenten även om att allt inspelat material kommer att raderas 
efter studiens slut. 
 
Författaren valde att ställa en öppningsfråga ”Vad innebär att ha en god hälsa för dig?”. 
Denna fråga ställdes för att fungera som uppvärmning (Jacobsen 2007). Samtliga 
intervjufrågor ställdes och även utrymme för spontana frågor fanns då en låg grad av 
strukturering tillämpades (Olsson & Sörensen 2007). Vid intervjuns slut gavs respondenten 
tillfälle att tillägga eller återgå till någon fråga för att eventuellt ändra sitt svar. Några 
intervjuer pågick i över en timme medan några tog endast en halvtimme. 

 

4.4 Transkribering och analysmetod 
 
Enligt Jacobsen (2007) är det första steget vid en kvalitativ analys att transkribera allt material 
till rådata. Rådata är allt det material som fåtts fram från intervjuerna som inte blivit 
behandlat. Totalt blev den utskrivna transkriberingen 43 sidor, varav den kortaste intervjun 
blev fem sidor och den längsta femton sidor. Allt transkriberat material ligger sedan som 
grund för den fortsatta analysen.  
 
För att bearbeta all rådata som transkriberats gjordes en innehållsanalys. En innehållsanalys 
fokuserar på kommunikationsinnehållet och används för att vetenskapligt analysera dokument 
eller intervjuer (Olsson & Sörensen 2007). Varje intervju analyserades var och en för sig.   
 
Det första steget var att meningskoncentrera all text vilket innebär att långa meningar 
koncentreras och minimeras till minsta möjliga antal ord utan att förlora dess innebörd 
(Olsson & Sörensen 2007). Respondenternas svar delades sedan in i olika kategorier. Dessa 
kategorier motsvarade de frågeställningar som intervjuguiden innehöll. Genom en 
kategorisering kunde olika texter jämföras (Jacobsen 2007).  För att fylla kategorierna gjordes 
sedan ett urval av citat från intervjuerna som representerar respondenternas åsikter. När 
samtliga intervjuer kategoriserats och fyllts ut med citat undersöktes det vilka kategorier som 
tagits upp i samtliga intervjuer, vilka kategorier som tagits upp men inte av alla, vilka som tas 
upp av någon enstaka, varför några inte tar upp ett visst tema samt varför någon tar upp ett 
tema som ingen annan berör (Jacobsen 2007).  
 
För att sammanställa resultatet har författaren sedan utgått från studiens frågeställningar som 
presenterades i avsnitt tre och klistrat in alla respondenternas svar i ett Word-dokument för att 
lättare kunna hitta likheter, skillnader eller mönster i respondenternas svar. Varje respondent 
har fått en varsin färg för att kunna urskilja vilka svar som tillhör vilken respondent. Några av 
respondenternas svar har sedan valts ut som citat och presenteras i resultatavsnittet.  
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4.5 Etiska överväganden  
 
De etiska övervägande som använts för denna studie är individskyddskravet som består av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 
 
Hänsyn har tagits till informationskravet då författaren informerat respondenterna om studiens 
syfte både muntligt och i ett missivbrev. Författaren har även förklarat att deltagandet är 
frivilligt och att respondenten när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet som innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan har 
uppfyllts i denna studie genom att var och en har tillfrågats och frivilligt anmält sig att 
medverka i intervjustudien. Samtliga respondenter har informerats om att allt material från 
intervjuerna behandlas konfidentiellt och kommer raderas efter studiens slut. De har även 
blivit upplysta att resultatet endast kommer att användas till studien, och på så sätt har både 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet 2002).    
 

Etiska problem som författaren anser kan uppstå är att intervjufrågorna ger för uttömmande 
svar och intervjupersonen svarar på allt annat än själva frågan. Äldre har mycket erfarenhet 
och viljan att berätta om sina upplevelser kan variera från liten till stor vilket kan påverka 
svaren. En genomarbetad intervjuguide har använts för att behålla en röd tråd genom hela 
intervjun men också för att ha något att leda tillbaka till om intervjun behandlar annat än vad 
studien berör.    
 
Ett annat etiskt problem enligt författaren är att intervjupersonerna vill ändra deras svar efter 
att intervjun slutförts. För att undvika detta kommer intervjupersonerna att erbjudas att 
eventuellt tillägga något till intervjusvaren innan intervjun avslutats.  
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5. RESULTAT  
 
Resultatet presenteras i underrubriker där varje underrubrik representerar en av varje 
frågeställning: 
 

 
v Hur har Passion för livet och verktyget ”livshjulet” upplevts bland seniorerna? 
 
v På vilket sätt har Passion för livet påverkat seniorernas motivation till förändring?  
 
v Vilka förändringar i livsmönstret har Passion för livet lett till? 
 
v Vad har gjort att ord blivit till handling? 
 

5.1 Upplevelser från Passion för livet 
 
Flera av respondenterna förklarade hur informationen kring Passion för livet var ”diffus”. 
Ingen av dem tyckte sig ha fått tillräckligt med information innan de medverkade, många 
uttryckte att det pratades mycket om Passion för livet men ingen visste egentligen något. En 
av respondenterna visste att det skulle drivas i cirkelform på något sätt och att upplägget fick 
var och en bestämma själv. Respondent 1 sade: 
 

”Jag visste inte så mycket men jag visste att det handlade om hur man ska leva 
för att få kvalité”.  

 
Trots att samtliga respondenter inte visste särskilt mycket eller inget alls om Passion för livet 
valde samtliga att delta. Respondent 2 motiverade sin medverkan såhär: 
 

”Det var ju därför att jag trodde att jag skulle kunna förbättra mina möjligheter i 
livet… Potatissäck vill man inte bli i förtid trots att man är x år…”. 

 
Flera av respondenternas egna personliga mål med sitt deltagande i Passion för livet stämde 
överrens med svaren som erhölls vid frågan om vilka förväntningar de hade på projektet. 
Respondent 2 förklarade vad som var det tilltalande med Passion för livet struktur: 
  

”Det var ju under fria former som man dirigerade själv hur man ville 
utforma…rubbet… och det var väl en förväntning att det skulle vara under 
upplösta förhållanden” (Respondent 2). 

 
Respondent 5 hade förväntningar på att bli påmind om saker och ting som den slarvat med i 
hemmet och med hälsan.  
 

”Hmm… kanske att förstå att jag inte ska göra så som jag kanske har gjort…”.      

Alla respondenter driver eller har drivit livscaféer. Ingen av respondenterna hade några 
negativa upplevelser eller något som de ansåg vara mindre bra med Passion för livet. När 
frågan om positiva upplevelser ställdes uppfattade författaren det som svårt för 
respondenterna att begränsa sig. Några lyfte fram allt och ansåg att hela resan genom Passion 
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för livet varit fantastisk, medan några plockade fram olika inslag från livscaféerna. Bland 
annat berättade en av respondenterna om en sjukgymnast som besökt deras livscafé och som 
pratat om rörelse, hur inspirerande sjukgymnasten varit och hur positiv upplevelsen var. En 
annan respondent hade haft besök av en dietist som hade talat om mat, och hur viktigt det är 
att det är en positiv känsla med maten, att tända ett ljus, att göra tallriken tilltagande med 
mycket grönt och så vidare. Någon av respondenterna hade haft besök av räddningstjänsten 
som hade talat om säkerhet, vilket uppfattades som positivt och intressant.  
 
Respondent 2 ansåg att något av det mest positiva som upplevts med Passion för livet var att 
träffa nya människor.  
 

”Man träffar andra människor som är i slags relation till, till exempel 
styrelsearbete… nya bekantskaper, nya relationer… och här träffar man dem i en 
helt annan form… Det är ju oerhört intressant och lärorikt trots att man är 
gammal”. 

 

5.1.1 ”Livshjulet” eller PGSA-hjulet  
 
Frågan om hur livshjulet uppfattats gav många olika åsikter. För några hade livshjulet använts 
mycket samtidigt som det för några hade inte varit till användning alls. Respondent 2 hade 
uppfattat livshjulet som en teoretisk modell som är svårtillämpad i praktiken och menade att:  
 

”Det fanns ingen anledning att teoretisera det på det där sättet” 
 
Fyra av respondenterna ansåg att livshjulet var krångligt och ansträngande och att det nog var 
svårt att använda det på vanliga pensionärer. Respondent 1 menade att livshjulet var 
användbart när det fanns ett konkret exempel för att visa de andra deltagarna hur det fungerar, 
men inte i vardagen. Respondent 3 ansåg att en modell för pensionärer skall vara så enkel och 
lättfattlig som möjligt, annars kan det vara besvärligt att få med de äldre. Respondent 5 var 
helt ointresserad, tyckte hjulet var rörigt och uttrycket sig såhär:  
 

”Varför ska man göra det baklänges? Jag kan liksom bara förklara det här med 
att det går åt fel håll! Det går i fel ordning”.  

 
Av dem som använt sig av livshjulet hade båda förklarat och ritat upp livshjulet på en tavla 
och hela tiden haft det framme under livscaféerna så att deltagarna lätt kunde gå tillbaka och 
titta på de olika stegen. Respondent 4 beskrev hur livshjulet hade ritats upp varje gång, hur 
deltagarna hade fått skriva ner massa saker de skulle göra till nästa livscafé och sedan följt 
upp detta. Vidare förklarar respondent 4 såhär: 
 

”Att det tog tag i saker det vet jag att de gjorde men att de tänkte på precis det 
här livshjulet det är jag inte så säker på… Men det har varit användbart så det 
kommer vi fortsätta med” 

 
Respondent 6 berättade hur de haft grupparbeten på livshjulet, att de tagit fram faktorer på 
plus- och minussidan och följt upp vilka förändringar som gjorts från gång till gång, men att 
de inte använt hjulet så mycket mer än så. Respondenten fortsätter att berätta hur livshjulet 
blev lite för mycket tänkande, att deltagarna blev lite låsta och att det var svårt att komma 
igång arbetet med det. Avslutningsvis förklarar respondenten att: 
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”Grundprincipen med livshjulet har vi naturligtvis tagit men vi gjorde det på vårt 
eget sätt”. 
 

5.2 Seniorernas motivation och vilja till förändring  
 
För att kunna tydliggöra någon skillnad i motivationen bland respondenterna undersöktes 
vilka mål de hade med sitt deltagande, samt vad Passion för livet inneburit för dem. 
Respondent 3 förklarade det som att det redan fanns goda levnadsvanor och målet med 
respondentens deltagande var framförallt att få igång pensionärerna hemma. Vidare förklarade 
respondenten att Passion för livet var så bra för pensionärer just för att de innehöll de olika 
områden som är mycket viktiga för åldrandet, såsom säkerhet, kost och motion. När frågan 
om vad Passion för livet inneburit så framgick inget tydligt svar. Respondenten menade att 
det redan fanns så många bra levnadsvanor att ingen förändring har behövts genomföras. 
 
Respondent 1 hade som mål med sitt deltagande att själv leda en cirkel efter utbildningen men 
också lära sig mer om betydelsefulla områden när människan åldras. Efter att ha deltagit i 
Passion för livet berättar respondenten att den blivit mer kostmedveten och tänker mer på hur 
aktiv den är. Respondenten berättar sedan hur den startat upp en stavgångsgrupp:  
 

”Jag har ju gått igång men det blir sporadiskt men då så tänkte jag starta en 
grupp så det blir mer regelbundet”. 

 
Respondent 2 och respondent 6 hade som mål med sitt deltagande att röra på sig mer. Såhär 
uttrycker sig respondent 2: 
 

”Det var nog framförallt att få motionsvanor, rörelsevanor och hålla kroppen i 
form... För det är klart, det kommer att bli en begränsande faktor snart förutser 
jag”. 

 
Vidare berättar respondent 2 att den har ökat sitt motionerande och blivit mer medveten om 
sin hälsa efter sitt deltagande i Passion för livet. Respondent 6 anser att den blivit mer aktiv 
och tänker på att få mer dagligmotion och hoppas med sitt deltagande ha inspirerat andra till 
att börja röra på sig. Även respondent 4 har förändrat sina motionsvanor och blivit mer aktiv. 
Respondenten förklarar att det fanns kanske inga direkt konkreta mål med deltagandet mer än 
att själv kunna driva en cirkel efteråt men att Passion för livet lett till många nya insikter och 
mycket diskussioner. Respondenten menar att de framförallt har gett varandra många aha-
upplevelser om sådant som de inte tänkt på. Många vettiga åsikter har kommit fram, mycket 
som deltagarna har kunnat ta tillvara på och tänka till lite extra men också att deltagarna på 
livscaféerna har sporrat varandra till att gå hem och göra en förändring berättar respondenten. 
 

”… Och dessutom så har vi gett varandra löften om saker som vi skulle gå 
hem och göra…”.(Respondent 4) 

 
Att ge varandra löften om förändring gjorde att de tänkte till och funderat på vad de missat 
menar respondenten. Det kunde vara allt från en sladd som låg olämpligt, en matta som var en 
snubbelrisk till relationer och kontakter de skulle ha tagit, allt detta gav många nya insikter.  
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Respondent 5 hade inte heller några konkreta mål med sitt deltagande mer än att hjälpa till 
och få andra att öppna sig och prata. Vad respondenten däremot lärt sig var att ta hjälp mera 
och inse att den inte har samma kropp och fysik som den hade förr i tiden.  
 
Sammanfattningsvis pratar samtliga respondenter om hur viktigt det är med en positiv 
inställning till livet och att det finns en drivkraft till att fortsätta ha god hälsa bland deltagarna 
i Passion för livet. Respondent 2 tror att det krävs motivation till att göra en förändring och att 
de pensionärer som anmält sig till Passion för livet är väldigt motiverade redan innan 
livscaféerna påbörjats. Dessutom anser flera av respondenterna att motivationen stärkts och 
att de tillsammans i grupp stöttat varandra till att göra en positiv förändring. 
 

5.3 Förändringar i livsmönstret 
 
Flera av respondenterna berättade hur Passion för livet lett till att de förändrat sina 
levnadsvanor. Samtliga av dem som hade som mål att motionera mer hade även genomfört 
detta och börjat vara mer aktiva. Respondent 2 berättade hur motionsvanorna hade utökats på 
så sätt att den nu gjorde enkla rörelser och handrörelser framför teven eller när den läser. 
Sedan berättar respondenten såhär:  
 

”Det här med promenerande och att gå, det har funnits med förut men jag gör det 
mer regelbundet numera… och tar ut stegen… armföringen blir mer militärisk…”   

 
Respondent 6 talar om hur morgongymnastiken lagts till i vardagen, och även hur partnern 
anammat denna motionsform. Respondenten berättar även hur en motionscykel köpts in till 
hemmet som numera används flera gånger i veckan. Avslutningsvis förklarar respondent 6 hur 
denna livsförändring påverkat hälsan: 
 

”Jag känner faktiskt av den där lilla grejen med morgongymnastiken som jag 
bara tyckte var kanon! Helt plötsligt vaknar jag inte av att jag har sendrag i 
benen och kan resa mig utan att korsryggen håller på att gå av… Så det slutar jag 
inte med!”. 

 
Respondent 4 gjorde en livsstilsförändring att börja gå träna på gym. Tillsammans med de 
andra deltagarna på livscaféet bestämde de tid och plats när de skulle träffas och göra ett 
studiebesök i gymmet. Detta ansåg respondenten var mycket bra och uttryckte sig såhär: 
 

”…Det är ju alltid så att när man är flera som bestämt att man ska gå då kan 
man inte backa även om man inte hade lust och vädret var risigt och sådär…”. 

 
Även respondent 1 har blivit mer fysiskt aktiv men också mer kostmedveten och uppmärksam 
över säkerheten hemma. En livsförändring som respondent 1 hade gjort var att se över sina 
mattor i hemmet. Respondenten hade fått tips från en annan deltagare i livscaféet att lägga 
disktrasor under badrumsmattan för att minska halkrisken. Detta hade respondenten sedan 
gjort och det blev mycket bättre. Hur detta sedan påverkat respondentens hälsa förklarades 
såhär: 
 

”Ja det känns ju säkrare… jag har ju undanröjt en risk där hemma…”. 
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Respondent 3 och 5 ansåg båda att de redan hade goda kostvanor och var noga med motionen 
på grund av olika sjukdomar sedan tidigare. Däremot hade respondent 3 blivit 
uppmärksammad om säkerhet: 
 

”Säkerheten däremot… där tyckte jag det var en del grejer man inte tänkt på 
tidigare…” 

 
När frågan ställdes om respondenten gjort några säkerhetsförändringar blev svaret negativt. 
Respondenten hade sett över bostaden och kontrollerat sladdar, mattor och ostadiga stolar, 
men ansett att inget behövde justeras. Vad respondent 3 hade gjort dock var att sätta upp fler 
rökdetektorer, en i varje rum. Respondent 5 hade inte gjort några förändringar än så länge 
men menade att den blivit mer uppmärksam på att be om hjälp när något behövde fixas i 
bostaden, dock hade det inte hänt. Trots att respondenten inte genomfört någon livsförändring 
ansåg respondenten att den fått det bekräftat hur viktigt det är med att maten sköts, att den äter 
regelbundet och flera gånger om dagen.   
 

5.4 Från ord till handling 
 
För att kunna redogöra vad som gjorde att ord blev till handling har först frågan ställts om det 
skett någon förändring i livsmönstret. Beroende på svaret ställdes följdfrågor om varför de 
gjort förändringen, vad respondenterna tror det beror på att informationen tagits in och blivit 
till handling eller om ingen förändring skett - vad det berodde på. Respondent 2 som bland 
annat börjat att motionera mer och använda enkla handrörelser framför teven anser att den 
personen på kursen som höll i avsnittet om enkla rörelser var så fantastiskt entusiasmerade 
och hade en sådan inlevelse och drivkraft att hon fick igång femtio personer eller åldringar att 
göra det här. Respondenten uttrycker sig såhär: 
 

”Det kräver ju att det är en ledare som kan sin roll och det kunde hon 
verkligen!”. 

 
Respondent 4 som börjat träna på gym tror att förändringen berodde på att de gett ett löfte till 
varandra att göra en förändring. Att de tillsammans bestämt tid och plats när de skulle träna 
gjorde det svårare att inte följa med. Respondent 1 som hade placerat en disktrasa under sin 
badrumsmatta trodde att anledningen varför den tagit till sig det här tipset berodde på att det 
dels kom från en annan i gruppen som redan prövat det och visste att det fungerade, men 
också på att det var en sådan liten förändring som gjorde så mycket i hemmet. Det var en liten 
förändring som genomfördes utan att respondenten tänkte på det.   
 
Respondent 5 som inte hade förändrat något i sitt livsmönster ansåg att den klarade sig själv. 
Även om respondenten ansåg att många bra tips och idéer på förändringar kommit fram på 
livscaféerna så var det inget av dessa som använts i respondentens bostad. Det fanns lösa 
sladdar och ostadiga pallar i bostaden som respondenten inte gjorde något åt. Respondent 5 
menar att: 
 

”Jag klarar mig själv… Jag har bott ensam i 22 år och har klarat mig själv hela 
tiden… Jag klättrar, målar och fixar och så tror jag att jag är lika fräsch i 
kroppen nu, men det är jag inte… Jag har ju åldrats och har inte samma balans 
längre…”. 
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Samtliga respondenter ansåg att Passion för livet gav mycket då alla människor är olika och 
har olika infallsvinklar. Det spelar ingen roll vilken ålder de har, varifrån de kommer från och 
så vidare, alla kan vara med och har något att bidra med. Flera av respondenterna upprepade 
orden positiv stämning och respondent 6 uttryckte sig som följer: 
 

”Bara det här att du träffas, du sätter dig ner, du pratar och du får den sociala 
kontakten… Bara där har du fått en positiv stämning att ta in det hela i…”. 

 
Respondent 5 förklarade att alla kan gå på Passion för livet igen, för det är aldrig samma 
människor. Att gruppen som träffats har haft trevligt och njutit av mat tillsammans och att det 
hela tiden funnits en positiv stämning. Sedan vill respondenten lyfta fram att en viktig 
framgångsfaktor för Passion för livet är att livscaféerna var utspridda på flera gånger. 
Respondenten menar att: 
 

”… då behöver man ju bara ta en sak i taget… Så hinner man landa i det!”. 

Att träffas i grupp och ha livscaféer ansåg alla respondenter var en bra inlärningsform. 
Respondent 4 ansåg att: 
 

”…Det ger så många infallsvinklar… Jag menar man blir lätt hemmablind 
oavsett vad de gäller för någonting, och då kan man komma med tips från ett 
annat håll att jaha ja visst ja man kan göra så naturligtvis!”. 

 
Sedan diskuterar även respondent 4 hur mycket som beror på gruppen, hur mycket de ger 
varandra. Det är viktigt att deltagarna vågar prata och öppna sig för varandra.  
 
Flera av respondenterna återkom till inslaget av resurspersoner utifrån, som till exempel 
dietister, sjukgymnaster och räddningstjänst. Att de varit engagerande och intresserade av 
ämnet och på så sätt fått livscaféets deltagare att ta till sig informationen.  
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6. DISKUSSION 
 
Denna studie har som syfte att studera hur projektet Passion för livet i Sörmland påverkat 
seniorers motivation och vilja till handling och förändring i sitt livsmönster. Detta har 
genomförts med en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Nedan följer en diskussion 
huruvida syftet uppnåtts genom studiens metod och resultat, om fortsatta studier inom 
området och denna studies relevans för det fortsatta folkhälsoarbetet.  
 

6.1 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ metod bygger på öppenhet och att forskaren samlar in nyanser, det vill säga den 
enskilda respondentens tolkningar och förståelse om en viss situation. Metoden är flexibel och 
betonar närheten mellan den som undersöker och den som blir undersökt. En fördel med en 
kvalitativ metod är att den verkliga förståelsen av en situation, till exempel Passion för livet 
kan fås fram (Jacobsen 2007). Nackdelen är att den är resurskrävande och att begränsat med 
resurser innebär att författaren i detta fall endast haft möjlighet till sex enskilda intervjuer.  
 
Då denna studie syftar till att undersöka hur Passion för livet påverkat seniorerna ansåg 
författaren att en kvalitativ metod var lämpligast. En kvalitativ metod innebär att tankar, 
känslor, upplevelser och erfarenheter beskrivs med personens egna ord, vilket stämmer 
överrens med studiens syfte och frågeställningar. Genom enskilda intervjuer kunde 
respondenterna berätta fritt om sina tankar och känslor, något som de inte kunnat göra i en 
kvantitativ studie.  

6.1.1 Urval 
 
I denna studie har ett urval gjorts baserat på två olika kriterier. Dessa var att tre städer skulle 
representeras och att två av de sex respondenterna skall vara män och komma från olika 
städer. Utifrån kriterierna har sedan min kontaktperson gjort ett subjektivt urval och tagit fram 
kontaktuppgifter på de respondenter hon tror kan tänka sig delta och kunna ge mycket 
värdefull information. Jacobsen (2007) anser att ett sådant urvalskriterium, att människor väljs 
ut baserat på hur mycket kunskap de har med mera, kan vara svårt då det krävs kännedom om 
hur bra informationskällor de är. I denna studie anser författaren att det varit till en fördel då 
syftet krävt uttömmande svar, och vissa äldre kan ha svårare att prata och berätta om sina 
upplevelser än andra. Författaren anser även att kontaktpersonen har haft kunskap om hur 
pass bra informationskällor de är då samtliga respondenter driver eller har drivit livscaféer 
och har tagit till sig den information och utbildning som givits om Passion för livet. 
Kontaktpersonen har träffat samtliga deltagare och även varit med och utbildat dem i Passion 
för livet och kan därför avgöra vilka personer som är lämpliga att ingå i denna studie. Ingen 
hänsyn till ålder har gjorts utan samtliga deltagare har varit över 65 år.   
 
Samtidigt som det har varit en fördel kan urvalet som gjorts av kontaktpersonen resultera i att 
urvalet blivit snedvridet. Kontaktpersonen har personligen träffat och utbildat de personer 
som kontaktats för att delta i denna studie vilket kan leda till att de känner en press att 
medverka. Trost (2005) förklarar vilka risker det finns med att ta hjälp av till exempel 
kontaktpersonen. Bland annat beskriver han hur det kan resultera i att kontaktpersonen är för 
hjälpsam i sådan mening att de försöker styra urvalet så att personer med mycket åsikter, som 
har lätt för att prata och är ”kunniga” skall delta i studien (Trost 2005).     
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I denna studie har fyra av de sex intervjupersonerna varit kvinnor då majoriteten av deltagarna 
i Passion för livet bestått av kvinnor. Två män har medverkat och båda är bosatta i olika 
städer. Männen valdes att delta då studien även vill kunna ta hänsyn till kön. Detta visade 
dock inga skillnader eller likheter mellan könen. Inte heller visades några skillnader bland 
städerna, varken mellan könen, bland männen eller bland kvinnorna.  
 

6.1.2 Intervjuguide 
 
En pilotstudie genomfördes på intervjuguiden, vilket resulterade i någon mindre förändring. 
Vad som visade sig under de sex intervjuerna som hölls var att frågan om empowerment inte 
kunde besvaras då samtliga respondenter inte förstod innebörden av ordet. Detta är något som 
författaren i efterhand borde ha varit förberedd på och haft fler underfrågor som belyste 
empowerments innebörd fast med andra mer vardagliga ord. Författaren försökte att förklara 
begreppet med egenmakt och kontroll över sin livssituation men upplevde att respondenten 
påverkades av författaren. Respondenten använde författarens uttryck och svaret på frågan 
vad empowerment innebär för dig blev inte trovärdig. Detta resulterade i att frågan om 
empowerment inte kunde besvaras. Övriga frågor gav uttömmande svar och i ett flertal fall 
behövdes inte underfrågorna ställas. Respondenterna pratade så pass mycket att underfrågorna 
till varje huvudfråga redan hade besvarats.  
 
Det mest önskvärda alternativet hade varit att genomföra en pilotstudie på intervjuguiden på 
en person som deltagit i Passion för livet och som inte skulle delta i studien. På grund av 
tidsbegränsning kunde detta inte prioriteras. I detta fall innebar detta att de öppna frågor i den 
här studien gjorde det svårt för respondenterna att begränsa sina svar. En stor del av svaren 
hade liten eller ingen relevans för studien vilket författaren i efterhand anser kunde ha 
förebyggts med hjälp av den önskvärda pilotstudien. 
 

6.1.3 Tillvägagångssätt 
 
Varje respondent fick ett missivbrev (se bilaga 1) där syftet med studien bland annat redogörs. 
Respondenten fick dels läsa syftet med studien men fick också det förklarat muntligt. Detta 
för att öppna tankegången och få respondenten att ta till sig ämnet.    
 
Då respondenterna själva valde dag och plats för intervjun upplevdes situationen som 
avslappnad och bekväm. Att respondenterna själva fick välja plats för intervjun var för att 
underlätta för respondenterna men också för att omgivningen spelar en stor roll för 
intervjusvaren. Jacobsen (2007) menar att människor svarar utifrån sin position, vilka de är 
och vart de befinner sig och för att kunna analysera på ett klokt sätt måste det sägas något om 
vilken situation de intervjuade befunnit sig i.  
 
Innan intervjun påbörjades småpratades det och fikades. Detta resulterade i att respondenterna 
och författaren fick bra kontakt och det blev en positiv stämning. Flera av respondenterna 
uttryckte att de inte hade så mycket erfarenhet av Passion för livet, men författaren försäkrade 
respondenterna att minsta lilla är ett bidrag. I efterhand anser författaren att detta uttalande 
kan ha bidragit till att respondenterna gett väldigt uttömmande svar på vissa frågor.  
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Som analysmetod har meningskoncentrering med frågeställningarna som tema valts att 
användas. Författaren ansåg att denna metod var lämplig för denna studie då det 
transkriberade materialet var omfattande och meningskoncentrering gör att materialet blir 
hanterbart och överskådligt. Nackdelen med denna metod är att eventuella bifynd kan 
förbises. För att undvika detta har författaren därför lagt stor tid på att studera det 
transkriberade materialet.  
 

6.1.4 Trovärdighet och fasthet  
 
I denna studie har två män och fyra kvinnor valts ut och intervjuats. Under intervjun försökte 
författaren vara uppmärksam och inte ställa frågorna på ett ledande sätt. I efterhand anser 
författaren att intervjuguiden hade kunnat bearbetas ytterligare för att göra frågorna ännu mer 
tydliga. Med hjälp av en pilotstudie på en utomstående deltagare hade intervjuguidens 
trovärdighet kunnat förbättras. 
 
Studiens fasthet hade kunnat stärkas genom triangulering. Triangulering innebär att samma 
problemställning undersöks från olika infallsvinklar (Jacobsen 2007). Det mest önskvärda 
alternativet hade varit genom att kombinera intervjuer, enkäter och källor då studiens syfte 
kunnat angripas på flera olika sätt och på så vis kunnat stärka studiens fasthet ytterligare.     
 

6.1.5 Opartiskhet och överförbarhet 
 
Då författaren hade väldigt lite förkunskaper om Passion för livet och dess innebörd anser 
författaren att intervjuerna genomförts med opartiskhet. Fördelen med att inte ha stor 
förförståelse var att författaren har varit öppen och inte haft några förväntningar om svaren. 
Nackdelen med en mindre förförståelse var att författaren inte kunde formulera tillräckligt 
tydliga intervjufrågor och kunde inte heller ställa relevanta följdfrågor under intervjuernas 
gång.  
 
Författaren har i största utsträckning försökt agera professionellt och inte uttryckt egna åsikter 
eller ställt ledande frågor. Trots författarens målsättning med så lite inblandning som möjligt 
är det dock möjligt att författarens åsikter och agerande kan ha påverkat resultatet men också 
att författaren påverkats av intervjupersonerna. Jacobsen (2007) kallar detta för 
”undersökareffekt”, det vill säga hur den som intervjuas påverkas av den som intervjuar och 
vice versa.  
 
Jacobsen (2007) beskriver hur överförbarhet också kan kallas extern validitet, och innebär i 
vilken grad resultatet från en studie kan generaliseras till hela populationen. Vidare förklarar 
Jacobsen hur vinklade urval förekommer i kvalitativa studier och att de på så vis inte är 
representativa för populationen. I denna studie har urvalet av intervjupersoner inte genomförts 
av författaren vilket innebär att urvalet kan vara vinklat och uppfyller därför inte en hög 
överförbarhet.  
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6.1.6 Etikdiskussion 
 
För denna studie har de fyra forskningsetiska principerna legat som grund; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). Inga svårigheter har uppstått med att uppfylla dessa krav. Ingen av 
respondenterna har ifrågasatt studiens syfte eller genomförandet av intervjuerna. Alla 
respondenter godkände att bli inspelade och hur det inspelade materialet skulle behandlas, det 
vill säga att det transkriberade materialet förstörs efter uppsatsens godkännande. Flertalet 
respondenter uttryckte en positiv inställning till att Passion för livet följdes upp.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras de viktigaste fynden i relation till studiens syfte och frågeställningar.  
Vidare görs en jämförelse mellan resultaten och tidigare studier som presenterades i 
bakgrunden. Varje frågeställning diskuteras var och en för sig. 
  

6.2.1 Passion för livet och ”livshjulet” 
 
Viktigaste fyndet var att samtliga respondenter ansåg att Passion för livet varit en positiv 
upplevelse och kunde rekommendera vem som helst att delta. Några hade egna personliga mål 
med sitt deltagande medan andra deltog i Passion för livet av en slump. Ingen av 
respondenterna ansåg sig ha fått tillräckligt med information innan utbildningsdagarna men 
valde att delta ändå. Författaren tolkar detta som att alla respondenter är personer med intresse 
för föreningsliv och har en stark vilja att engagera sig. Författaren tror dock att med mer 
information om vad Passion för livet innebär, hade fler seniorer valt att delta. Att seniorer valt 
att delta i detta projekt kan även bero på att de olika teman som Passion för livet fokuserar på. 
Enligt Johanssons (2003) utvärdering av ”Dagcentralprojektet” var det bland annat mat och 
gemenskap som lockade seniorerna att delta, något som även kan stämma överrens med 
Passion för livet då båda dessa områden berörs.    
 
Vad som har gjort att Passion för livet varit en positiv upplevelse fanns det många svar på. 
Bland annat var det en respondent som tyckte att projektets form, att det drivs i studiecirkel 
under fria former där de själva fick bestämma upplägget var det som lockade mest. En annan 
respondent ville försöka lära sig att leva på ett bättre sätt, som respondenten inte gjorde innan. 
Utifrån teorin om KASAM kan detta tolkas som att respondenten vill uppleva begriplighet, 
det vill säga att respondenten förstår varför livssituationen ser ut som den gör (Antonovsky 
2005).    
 
Det som återkom flera gånger under samtliga intervjuer och i flera olika sammanhang var 
”positiv stämning”. Att de som drivit projektet varit engagerade och drivande och hela tiden 
tryckt på det positiva med en förändring har i sin tur påverkat deltagarna i Passion för livet att 
få en positiv inställning och sedan fört detta vidare till sina studiecirklar.   
 
Livshjulet, som har varit det verktyg som tillämpats i Passion för livet, har varit till mer eller 
mindre användning för respondenterna. Två av respondenterna har ritat upp hjulet, haft 
grupparbeten och försökt koppla förändringar som gjorts till de olika stegen i modellen, dock 
har ingen av de två respondenterna använt hjulet fullt ut. Den ena respondenten menar att de 
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använt grundprincipen men att de sedan utformat det på deras egna sätt. Respondenten 
förklarade att hjulet var till användning men att det låste tankegången och det var svårt att få 
igång deltagarna. Av de respondenter som inte tillämpat livshjulet ansåg samtliga att modellen 
var krånglig och svårbegriplig. En respondent menade att det var en alldeles för teoretisk 
modell för att använda i vardagen medan en annan ansåg att modellens olika steg gick åt fel 
håll. Livshjulet är ett verktyg för att genomföra en förändring som leder till en ökad hälsa och 
bidrar till att åldrandet bli mer hanterbart. Då flertalet respondenter inte använt hjulet då det 
uppfattats som svårt och obegripligt och de andra två inte använt livshjulet till fullo, anser 
författaren att för att nå en högre grad av KASAM är det viktigt att livshjulet borde 
vidareutvecklas och om möjligt förenklas för att passa åldersgruppen bättre.  

 

6.2.2 Motivation till förändring 
 
Redan innan respondenterna deltog i Passion för livet var flera medvetna om förändringar i 
livsmönstret som de borde göra. Några förklarade att de visste att de rörde på sig för lite och 
hade därför som mål att börja träna mer. Nästan alla respondenterna hade efter Passion för 
livet ökat sitt motionerande och blivit mer kostmedvetna. Flera nämner hur de blivit mer 
medvetna om sin hälsa och hur de tänker på att få daglig motion och äta bra. Flertalet nämner 
även att motivationen stärkts och att de tillsammans i grupp stöttat varandra till att göra en 
positiv förändring. Författaren tolkar detta som att respondenterna har haft en stark motivation 
och vilja till förändring och därför kunnat ta till sig den information som Passion för livet 
delgivit och gjort en förändring. Författaren tror att denna motivation funnits med redan innan 
respondenterna deltagit i Passion för livet men att den stärkts och en förändring verkställts 
med hjälp av projektet. En viktig faktor som en av respondenterna lyfte fram var hur de 
tillsammans i grupp gett varandra löften om att gå hem och göra en förändring tills nästa gång 
de skulle träffas. Genom att engagera hela gruppen och tillsammans komma överrens om en 
livsstilsförändring tror författaren att en högre grad av KASAM kan nås då varje deltagare är 
delaktig och upplever meningsfullhet (Antonovsky 2005).       
 
En annan aspekt som författaren anser kan kopplas till att respondenterna redan var 
motiverade till förändring är den lilla information respondenterna erhöll om Passion för livet 
innan projektets start. Författaren menar att för att människor ska vilja delta i ett projekt måste 
det finnas ett intresse och en motivation, särskilt när det inte funnits mycket information som 
förklarar vad projektet har för syfte. Respondenterna har valt att delta genom att någon 
rekommenderat dem Passion för livet eller att någon har tillfrågat dem. Därför tror författaren 
att respondenterna redan var motiverade till förändring, även om detta inte verbalt uttrycktes 
men att Passion för livet varit den bidragande faktorn som gjort att förändringen verkställts. 
  

6.2.3 Förändringar i livsmönstret 
 
Det viktigaste fyndet av de förändringar som genomförts bland respondenterna var framförallt 
att de ökat sitt motionerande. En respondent hade börjat träna på gym medan en annan hade 
börjat med stavgång. Någon hade även köpt in en motionscykel till hemmet. Genom att 
respondenterna blivit mer aktiva förbättras deras möjligheter att klara sig själv längre fram i 
livet (Socialstyrelsen 2009) men också påverkat deras KASAM då en förbättrad fysisk status 
gör att respondenterna kan hantera sin vardag bättre (Antonovsky 2005).      
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Förutom en ökad fysisk aktivitet har flera respondenter blivit mer uppmärksamma över sina 
kostvanor. Vad författaren dock kunnat konstatera var att flera av respondenterna hade 
ålderssjukdomar som diabetes eller högt blodtryck vilket innebär att dessa respondenter redan 
hade mycket kunskap om vad de bör och inte bör äta. Flera av dem förklarade dock att de fått 
många tips på hur de ska äta för att hålla sjukdomen kontrollerad samt att de fått det 
understruket hur viktigt det är att sköta kosten. Genom att samtliga respondenter motionerar 
regelbundet påverkas minskar risken att de drabbas av hjärt- kärlsjukdomar men också 
påverkas deras blodtryckt positivt och motverkar typ-2 diabetes (Socialstyrelsen 2009). 
 
Några av respondenterna hade blivit uppmärksammade om risker i bostaden och genomfört 
säkerhetsförändringar i hemmet. De hade satt upp rökdetektorer, flyttat på lösa sladdar, sett 
över hala mattor och så vidare. Av de respondenter som inte gjort någon säkerhetsförändring 
berodde detta på att hemmet redan var säkert. En av respondenterna hade barnbarn hos sig 
ofta och hade därför sett över sin lägenhet gällande lösa föremål och annat dylikt. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) beror fallolyckor i hemmet på omgivningen som lösa mattor, höga 
trösklar eller hala golv, en risk som respondenterna minskat genom att de undersökt sin bostad 
och gjort säkerhetsförändringar. Genom att respondenterna insett hur deras livssituation ser ut 
och att det finns vissa risker i hemmet som de bör undanröja har deras KASAM stärkts 
(Antonovsky 2005). Respondenterna har ökat begripligheten och förstår varför situationen ser 
ut som den gör och även gjort den mer hanterbar i och med de säkerhetsförändringar som 
gjorts.  
  

6.2.4 Ord blir till handling 
 
Det finns många faktorer som påverkat vad som gjort att respondenterna tagit till sig den 
information som de fått och verkliggjort en förändring. Ett viktigt fynd som återkom flera 
gånger bland flera av respondenterna var ”entusiasmerande ledare” och ”drivande personal”. 
Respondenterna har bland annat berättat om hur engagerade människorna varit under 
utbildningsdagarna för Passion för livet och hur de fått med hela gruppen att göra olika 
övningar och verkligen ta till sig den information de gett ut. Samtliga respondenter lyfter fram 
olika föreläsare som gästat deras livscafé, allt från räddningstjänst till sjukgymnaster och 
dietister. Orden ”intresserade” och ”drivande” var något som återkom hos flera av 
respondenterna när de beskrev dessa personer. En av respondenterna berättade hur en 
föreläsare de haft gett dem nya insikter, och hur detta fick hela gruppen att vakna till och 
verkligen tänka efter hur deras livssituation ser ut. För att återgå till KASAM kan detta tolkas 
som att föreläsaren ökat begripligheten och på så sätt har en högre grad av KASAM nåtts 
(Antonovsky 2005).       
 
Ett annat viktigt fynd var en respondent som lyfte fram hur gruppen tillsammans gett varandra 
löften om olika förändringar de skulle göra, vare sig det var att motionera mer eller förändra 
något i hemmet. Respondenten menade att det var svårare att ta sig ur och ge en bortförklaring 
än att göra själva förändringen. Vidare förklarade respondenten hur gruppen stöttat varandra 
till förändring och hur de vid nästa livscafé diskuterat och återgått till denna förändring och 
vad det lett till. Författaren tolkar detta som att deltagarna känner meningsfullhet då de är 
delaktiga i en förändring även om inte alla genomför samma förändring, de upplever 
begriplighet varför livssituationen ser ut som den gör samt att de förstår varför de ska göra 
denna förändring för att på så sätt bli mer hanterbar. Med andra ord har en högre grad av 
KASAM nåtts (Antonovsky 2005).      
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En annan viktig faktor som har betydelse för varför ord blivit till handling är studieformen, att 
Passion för livet drivits i studiecirklar. Livscaféet har drivits under fria former med olika 
upplägg och aktiviteter. Respondenterna har kunnat lägga upp och anpassat livscaféet efter 
deltagarnas behov och önskemål. ”Positiv stämning” användes flitigt av respondenterna när 
de beskrev upplevelsen av livscaféer. Någon av respondenterna vidareutvecklar detta och 
förklarar att det är den sociala kontakten som bidrar till en positiv stämning, vilket 
överrensstämmer med en annan respondent som lyfter fram hur positivt och trevligt det var att 
träffas, prata och äta tillsammans. Författaren tolkar detta som att det finns ett klart samband 
mellan socialt nätverk och välbefinnande, vilket också beskrivs i bakgrunden av Agahi och 
Parker (2005). Passion för livet drivs i form av studiecirklar vilket bidrar till att människor 
träffas och skapar nya kontakter men det leder även till nya infallsvinklar att se på 
livssituationen. En respondent uttrycker att det är lätt att bli hemmablind, och att ett tips från 
någon annan om en förändring kan leda till nya insikter. Förutom nya infallsvinklar tror 
författaren att denna studieform bidrar till att människor lär sig vara mer öppna och våga prata 
inför andra. Deltagarna i Passion för livet känner sig delaktiga och genom att de delar med sig 
upplevelser och erfarenheter känner de även en meningsfullhet vilket tyder på att en högre 
grad av KASAM har uppnåtts (Antonovsky 2005).       
 
Samtliga respondenter har haft varierande upplägg av Passion för livet, även om syftet och 
metoden varit detsamma. Vad flera av respondenterna lyfter fram som en betydelsefull faktor 
har varit att dessa livscaféer som bedrivits, att de har fördelats över tid med lagom mellanrum 
och att de arbetat med en sak i taget. Till exempel en vecka har gruppen arbetat med fysisk 
aktivitet, nästa gång de träffats har de haft en föreläsare som pratat om säkerhet och så vidare. 
Detta har gjort att respondenterna kunnat ta till sig informationen, bearbetat den och hunnit 
landa i det.  
 

6.3 Avslutande reflektioner 
 
Precis som de tidigare projekt som presenterats i bakgrunden utgår Passion för livet från de 
äldres egna perspektiv och författaren tror att det är den avgörande faktorn för projektets 
framgång. Enligt utvärderingar som gjordes på Dagcentralprojektet visade det sig bland annat 
att mat gemenskap var något som intresserade många äldre till att delta (Thille & Hamerslag 
2003), något som stämmer överrens med respondenternas åsikter. Passion för livet har som 
övergripande mål bästa möjliga liv - hela livet stämmer överrens med WHO:s (1998) hälsa 
21, delmål 5: Att åldras med hälsa. Genom att Passion för livet fokuseras på de fem 
huvudområdena empowerment, säkerhet, fysisk aktivitet, socialt nätverk samt mat och dryck 
anser författaren att deltagarnas förutsättningar för att bibehålla en god hälsa är goda. För det 
fortsatta arbetet med Passion för livet anser författaren att det är viktigt att öka informationen 
om projektet men också att arbeta mer med spridning till de seniorer som inte redan är 
engagerade i pensionärsföreningar eller organisationer. På så sätt kan ännu fler infallsvinklar 
tillkomma och mer tips och råd på förändringar dyka upp. Författaren anser också att det är de 
människor som är isolerade i sin bostad, som saknar den sociala kontakten och har en sämre 
självupplevd hälsa som behöver delta i ett projekt som Passion för livet.   
 
Avslutningsvis anser författaren att en högre grad av KASAM kan uppnås genom Passion för 
livet då deltagarna blir mer medvetna om sin livssituation, de förstår varför sin vardag ser ut 
som den gör samt hur åldrandet påverkar deras funktionella förmåga, det vill säga 
begriplighet. Deltagarna känner meningsfullhet då de bidrar med nya infallsvinklar till 
förändringar vilket i sin tur leder till att de kan hantera sin vardag bättre. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Då andelen äldre av Sveriges befolkning blir allt större är det viktigt anser författaren att det 
fortsätts forskas kring äldre och deras hälsa och hur människor påverkas av åldrandet. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) är det endast en liten grupp äldre som lever ett liv utan hälsoproblem, 
därför måste det fortsätta bedrivas forskning kring detta område för att denna grupp skall bli 
större.  
 
I denna studie har både män och kvinnor representerats. Detta för att kunna urskilja 
könsskillnader, vilket inte kunde redogöras. Fors, Lennartsson och Lundberg (2007) förklarar 
att trots att den självupplevda hälsan uppskattas som bättre bland äldre är det fortfarande 
kvinnor som rapporterar fler hälsobesvär än män. Förslag till fortsatta studier inom 
äldreområdet är att fokusera mer på könsskillnader. Åldrandet påverkar varje individ olika, 
genom att studera både män och kvinnor in i åldrandet kan skillnader tydliggöras och det 
förebyggande arbetet kan på så sätt förbättras ytterligare och anpassas till båda könen.  
 
Tidigare undersökningar har visat är att alltfler äldre motionerar regelbundet idag. Att 
motionera regelbundet innebär att den funktionella förmågan förbättras (Keysor & Jette 
2001), balans och koordinationen påverkas positivt samt minskar risken för att drabbas av 
folksjukdomar som hjärt- kärlsjukdom (Socialstyrelsen 2009). Därför anser författaren att det 
är viktigt att fortsätta arbeta förebyggande med äldre såväl med motion, kost, säkerhet och 
socialt nätverk. Förebyggande arbete om säkerhet bland äldre kan tydliggöra risker i bostaden 
och på så sätt minska antalet fallolyckor, något som kostar mycket pengar, orsakar onödigt 
lidande men som också ökar beroendet av utomstående (Socialstyrelsen 2009). 
 
Det har genomförts liknande projekt tidigare som haft liknande resultat som Passion för livet. 
Aktiviteter i positiv stämning där utgångspunkten är de äldre har visat framgång. Trots att 
utvärderingar av dessa projekt inte alltid redovisat konkreta förändringar har projekten lett till 
en social kontakt och umgänge, vilket är betydelsefullt framförallt när människan blir äldre 
(Pinquart & Sörensen 2001). Författaren anser att det bör fortsätta bedrivas forskning till 
varför vissa förändringar i livsmönstret är mer eller mindre lätta att genomföra och även 
fokusera mer på betydelsen av socialt nätverk.  
    
Författaren anser att det hade varit intressant att fortsätta studera vad det är som gör att en 
människa tar in information och verkställer en förändring. Författaren anser att med de sex 
respondenter som ingår i studien har endast en liten inblick kunnat ges. Det hade varit av stort 
intresse att i framtiden få genomföra en större undersökning med fler respondenter från fler 
städer för att tydligare kunna urskilja vad som får en människa att gå från ord till handling. 
Författaren hoppas att denna studies resultat och slutsatser kan bidra till utveckling av 
folkhälsoarbete med äldre. Med hjälp av resultatet av hur seniorer värderar hälsa, vilka 
faktorer som påverkar deras hälsa och sedan vad det är som gjort att de tagit till sig 
informationen och verkställt en förändring, anser författaren att det framtida folkhälsoarbetet 
kan anpassas ännu mer till åldersgruppen.   

 
 
 

 



 26 

7. SLUTSATSER 
 

  
Ø Upplevelsen av Passion för livet har varit positivt för samtliga respondenter. Att 

Passion för livet bedrivs i studiecirklar uppfattades som givande då det sker under 
fria former och upplägget kan anpassas efter gruppens behov. Flertalet ansåg att 
”livshjulet” var svårt och obegripligt.  

 
Ø Samtliga respondenter har redan innan de deltagit i Passion för livet varit 

motiverade till en förändring. Vad Passion för livet inneburit var att det stärkt deras 
motivation, deltagarna har stöttat varandra och delgivit varandra löften om 
förändring, och på så sätt har förändringar verkställts.  

 
Ø Alla respondenter har ökat sitt motionerande och flera har även gjort mindre 

säkerhetsförändringar i hemmet. Flera av respondenterna har fått det understruket 
hur viktigt det är att sköta sin hälsa, vikten av att motionera regelbundet och att ha 
en god kosthållning.  

 
Ø Engagerade utbildningsledare och intresserade föreläsare har varit en värdefull 

faktor för hur deltagarna tagit till sig information och verkställt en förändring. Att 
livscaféerna bedrivits i positiv stämning där varje deltagare har något att bidra med 
och ger en ny infallsvinkel på en förändring har också bidragit till att ord 
omvandlats till handling. Även studieformen och att projektet är så pass anpassat till 
äldre lyfts fram som en betydelsefull faktor för att genomföra en förändring. 
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Bilaga 1. 
Västerås den 2 april 2009 

 
 
 

 
 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
Elin Hallgren heter jag och är student på folkhälsovetenskapliga programmet vid 
Mälardalens högskola. Jag kommer att genomföra en uppföljning av Passion för 
livet i uppdrag av Sofia Kialt från Landstinget Sörmland som också är min 
kontaktperson. Syftet med uppföljningen är att studera hur Passion för livet 
påverkat empowerment samt motivation och vilja till handling och förändring i 
sitt livsmönster. Genom att genomföra en uppföljning kan effekter och resultat 
från Passion för livet användas som beslutsunderlag för framtida förebyggande 
arbete. Uppföljningen kommer senare att resultera i mitt examensarbete i 
folkhälsovetenskap.  
 
Passion för livet har genomförts i ett flertal städer och för att denna uppföljning 
skall vara representativ har tre olika städer valts ut som studieobjekt och i 
samarbete med min kontaktperson har sex personer valts ut för att delta i en 
enskild intervju. Samtliga utvalda intervjudeltagare har varit delaktiga i Passion 
för livet. Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats under vecka 15 
och 16 (6/4-16/4) och beräknas ta 30 - 45 minuter. Ditt deltagande i intervjun är 
självklart frivilligt men Din medverkan har stor betydelse för denna uppföljning. 
All information från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt under hela 
studiens gång och i resultatet.  
 
Tack för Ditt deltagande och att Du avsätter tid för detta. Dina erfarenheter och 
tankar har stor betydelse för min studie och är värdefulla för framtida projekt 
och interventioner.  
 
Om Du har frågor eller funderingar om uppföljningen finns kontaktuppgifter 
nedan. 
 
Med vänliga hälsningar   
  Handledare Mälardalens högskola 
Elin Hallgren   Yvonne Karlsson 
Pigalle68@hotmail.com   Yvonne.karlsson@mdh.se  
Mobil: 0739 – 39 29 10   Telefon: 021-151 784  
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mailto:Yvonne.karlsson@mdh.se


    

Bilaga 2. 
 

Innan intervjun påbörjas: 
 
• Samtliga intervjudeltagare kommer att informeras om att intervjun kommer att spelas in och 
en fråga om tillåtelse kommer att ställas. 
• Respondenten kommer även att informeras att han/hon får avbryta när som helst och välja 
att inte besvara valfria frågor. 
• Inga namn kommer att användas i uppsatsen och respondentens svar kommer inte att 
kunna kopplas till respondenten. 
• Efter studiens slut kommer inspelat material att raderas.  
 

 
Öppningsfråga: 
 
Vad innebär att ha en god hälsa för Dig? 

- Vilka faktorer har betydelse för Dig och Din hälsa? 
 
Upplevelse och innebörd 
 
Vad hade du för förväntningar på Passion för livet? 
 Varför valde du att medverka? 
 Hade Du några mål med Ditt deltagande i Passion för livet? 
 
Vad har Passion för livet inneburit för dig? 
 Hur har din medverkan sett ut? 
 Finns det några negativa upplevelser? 
 Finns det några positiva upplevelser? 

 
Metoder, förändring och (erfarenheter ) 
 
Hur har livshjulet som används i Passion för livet uppfattats? 
 Har hjulet varit svårt att förstå? 
 På vilket sätt har livshjulet varit användbart för Dig? 
 Om det inte var användbart, vad tror Du det beror på? 
 
Vad innebär empowerment för Dig? 
 På vilket sätt har Passion för livet påverkat ditt empowerment? 

 Vilken betydelse tror Du att empowerment har för Din hälsa?  
 
Har Passion för livet lett till några förändringar i livsmönstret och i så fall vilka? 
 Om det inte lett till en förändring, vad berodde det på? 
 Vad gjorde att Du genomförde en förändring?  
 På vilket sätt har förändringen i livsmönstret påverkat din hälsa, ditt sociala nätverk? 

 
Vilka erfarenheter har du tagit med dig från Passion för livet? 

 Är Passion för livet något du vill rekommendera andra ? Varför ? Varför inte?) 
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