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SAMMANFATTNING 

 

Medellivslängden och andelen äldre ökar i världen och i Sverige vilket kommer innebära 

stora utmaningar. Fysisk aktivitet har flertalet goda effekter för äldre människor och att 

främja fysiskt aktivitet blir en således en viktig del i arbetet med att åstadkomma ett 

hälsosamt åldrande. Positivt är då att Sveriges äldre befolkning är fysiskt aktiva i högre grad 

än tidigare generationer. Därför genomfördes en tvärsnittsstudie med syfte att undersöka 

vilka motiv till fysisk aktivitet som ansågs ha störst betydelse för fysiskt aktiva människor 

över 60 år. Data analyserades i SPSS version 19.0 och resultatet visade att flertalet av 21 

angivna motiv hade stor betydelse för de äldres fysiska aktivitet. Att undvika sjukdom och 

hälsobesvär samt att bevara/förbättra aspekter av den fysiska formen ansågs dock viktigast. 

Deltagarna fick också ange i vilken grad de var fysiskt aktiva och således kunde samband 

mellan olika motiv och fysisk aktivitet beräknas. Ett fåtal statistiskt signifikanta samband 

hittades då det visade sig att personer som värderade den sociala biten, de goda känslorna 

och självutveckling högst var fysiskt aktiva på gym i högre grad (över 2 dagar i veckan) än de 

som gav dessa motiv lägre värden.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, äldre, motiv, tvärsnittsstudie, EMI 2, empowerment.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The average life expectancy and the proportion of elderly are increasing globally and in 

Sweden, causing challenges for the society. Physical activity has proven to bring a number of 

positive benefits in older people, making the promotion of physical activity an important part 

of healthy aging attempts. The degree of physical activity in Sweden’s elderly population is 

greater than in previous generations, making this group a positive exception from a wider 

perspective. A cross sectional study was made in order to investigate which motives to 

physical activity that was considered most important among people above 60. Collected data 

were analyzed with SPSS version 19.0 and the result showed that most of the given motives 

were viewed as important. Avoiding sickness and bad health and motives related to 

improvement and maintaining of physical fitness were given the highest values. The degree of 

physical activity among the participants were also collected and a bivariate analyze could thus 

be performed to investigate possible relations between physical activity and different 

motives. A statistic significant relation between a high degree of physical activity at gym 

(more than 2 days a week) and a high valuation of motives related the social aspect, good 

feelings and self-development were then found.  

Key words: physical activity, elderly, motives, cross sectional study, EMI 2, empowerment. 
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1. INTRODUKTION 
 

Medellivslängen och andelen äldre ökar i världen. Denna utveckling är ett bevis på framsteg 

inom flera områden men kommer också innebära utmaningar för många av världens länder, 

inte minst Sverige där var fjärde människa inom en snar framtid kommer vara över 65 år 

gammal. I takt med den socioekonomiska utvecklingen sker samtidigt en förändring i 

världens sjukdomsbörda då sjukdomar, som till stor del beror på livsstil, tar allt större plats. 

Fysisk inaktivitet räknas därför numera som en av de största riskfaktorerna för ohälsa och att 

främja fysisk aktivitet bör således vara ett prioriterat område världen över. Detta gäller inte 

minst inom gruppen äldre för att på så vis bidra till att de extra levnadsåren även präglas av 

välmående och frånvaro av sjukdom. Gruppen äldre i Sverige är dock ett positivt undantag 

när det gäller mängd fysisk aktivitet. Denna del av befolkningen tycks nämligen vara mer 

fysiskt aktiv än tidigare generationer.  

Vad som påverkar våra levnadsvanor, däribland fysisk aktivitet, är väl utforskat och faktorer 

som försvårar eller underlättar ett hälsosamt beteende återfinns på olika nivåer i samhället. I 

slutänden är det ändå upp till den enskilde individen att göra val som påverkar dennes hälsa. 

Varför människor väljer att göra vissa saker är en komplex vetenskap, likväl väldigt 

individuellt. Vi är exponerade för olika faktorer men samma faktorer kan också ha olika stor 

betydelse för en person i jämförelse med en annan. På samma sätt kan motiven till en 

handling, exempelvis fysiskt aktivitet skilja sig mellan människor. Författaren till denna 

uppsats har ett stort intresse för träning och idrott och ser gruppen äldre som en intressant 

och viktig målgrupp för folkhälsoarbete. En ökad förståelse för vad som personligt driver 

äldre till fysisk aktivitet ansågs ligga i linje med den folkhälsovetenskapliga disciplinens 

sökande efter kunskap om människans livsstilsval och därmed motivera en studie kring 

området.  
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2. BAKGRUND 
 

I bakgrunden ges en presentation av områdena fysisk aktivitet och gruppen äldre samt 

kombinationen av dessa på generell-, internationell- och nationell nivå för att sedan landa i 

det som kommer vara uppsatsens huvudfokus: motiv till fysisk aktivitet bland människor 

över 60 år. Som teoretisk utgångspunkt valdes, den inom folkhälsovetenskapen väl-

förankrade, teorin empowerment som presenteras i detta avsnitt och sedan återkommer när 

studiens resultat diskuteras.  

 

2.1 Fysisk aktivitet 

En allmänt vedertagen definition av fysisk aktivitet är all kroppsrörelse till följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning vilket resulterar i energiförbrukning (Caspersen, 

Powell & Christenson, 1985). Fysisk aktivitet är ett brett begrepp och innehåller olika 

domäner såsom fritidsaktiviteter, arbetsrelaterad aktivitet, transportering och hushålls-

arbete. Den fysiska aktiviteten kan på sätt sägas ha olika ändamål. Exempelvis så utgör 

hushållsarbete, arbetsrelaterad aktivitet och transport merparten av den fysiska aktivitet som 

sker i låg- och medelinkomstländer medan fritidsaktiviteter har större betydelse i hög-

inkomstländer (Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos & Martin, 2012). Träning räknas in under 

fritidsaktiviteter och brukar definieras som fysisk aktivitet med ett uttalat eller outtalat syfte 

att förbättra den egna fysiken (Caspersen et al, 1985). Den definition av fysisk aktivitet som 

användes för den aktuella studien var fysisk aktivitet som verkade pulshöjande och skedde 

ombytt.   

 

2.2 Äldre 

Det finns i nuläget ingen fastställd åldersgräns för när en människa räknas som gammal och 

anses tillhöra gruppen äldre. Hur denna indelning sker skiljer sig åt beroende på var vi 

befinner oss och vilka kriterier som får råda. Att helt enkelt utgå från kalendern och anse en 

människa som gammal så fort denne nått en ålder av 65 (den mest förekommande gränsen) 

eller att i första hand se på den kroniska åldern, är olika perspektiv på saken. Det kanske 

mest vanliga sättet, åtminstone i vår del av världen, är dock att utgå från pensionsåldern. 

Denna gräns är föränderlig och anpassningsbar efter samhällets utveckling/aktuella situation 

men ligger i nuläget mellan 60 och 65 år (World Health Organization [WHO], 2013). 

Material och information kring äldre har ofta åldern 65 som gräns och denna har därför fått 

gälla i bakgrundsbeskrivningen. För den genomförda studien har däremot gränsen för att 

räknas in i gruppen äldre däremot satts vid åldern 60. 
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2.3 Fysisk aktivitet och äldre 

Med ökad ålder följer en nedgång i den kognitiva- och sensomotoriska förmågan samt en 

naturligt minskad ben- och muskelmassa som sammantaget får konsekvenser för hur väl 

individen klarar av sin vardag (Kraft, 2012). Det finns faktorer vi inte kan råda över men 

genom vår livsstil kan vi påverka hur vi förändras med åren och ett effektivt sätt är att vara 

fysiskt aktiv (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter när det kommer till att minska 

nedgången av kognitiva funktioner, såsom minne och förmåga att ta in och bearbeta 

information (Ratey & Loehr, 2011). Studier har också visat att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på äldres balans, styrka, lungkapacitet, bentäthet och rörelseförmåga (Seco, Abecio, 

Echevarría, Barbero, Unda, Rodriguez & Calvo, 2013). Fysisk aktivitet har även visat sig ha 

goda effekter när det gäller en rad olika sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer och 

diabetes genom att minska riskfaktorer som högt blodtryck, hög kolesterolnivå och övervikt 

(Aune Rehn, Winett, Wisløff & Rognmo, 2013). Slutligen kan även nämnas att regelbunden 

fysisk aktivitet har flera psykologiska fördelar, framförallt när det kommer till depression och 

nedstämdhet vars symtom har visat sig minska i och med fysisk aktivitet hos såväl sjuka som 

friska människor (Kim, Park, Allegrante, Marks, Ok, Cho & Garber, 2012). Sammantaget kan 

positiva effekter av fysisk aktivitet nås oavsett ålder och det är aldrig för sent att komma 

igång med en fysiskt aktiv livsstil (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

 

2.3.1 Påverkansfaktorer 

Vår livsstil och levnadsvanor är det som närmast påverkar vår hälsa men våra val styrs i sin 

tur av en rad olika faktorer, på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå. Det finns med andra 

faktorer som kan främja men även försvåra hälsosamma val (Green & Tones, 2010). Vilka 

faktorer som influerar och samverkar när det gäller fysisk aktivitet kan enligt Bauman et al 

(2012) illustreras med en modell som kan ses i Bilaga 1.  

Vad som påverkar en människas levnadsvanor beror också på i vilket skede i livet denne 

befinner sig och vad detta i sin tur innebär. Vid sidan av de biologiska förändringarna som 

sker i takt med ökad ålder så kan exempelvis pensionering och att bli ensamboende efter att 

partner gått bort ha betydelse för hur individen lever sitt liv (McNaughton, Crawford, Ball & 

Salmon, 2010). Det finns också en risk att äldre människor på grund av sin ålder ser fysisk 

aktivitet som något riskfyllt snarare än främjande (Jancey, Clarke, Howat, Maycock, & Lee, 

2009).  
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2.4 Internationellt perspektiv 

 

2.4.1 Fysisk aktivitet  

Studier visar att drygt 30 procent av världens population inte uppnår de allmänt vedertagna 

rekommendationerna gällande fysisk aktivitet; minst 150 minuters fysisk aktivitet med 

måttlig intensitet i veckan (Kohl, Craig, Lambert, Inoue, Alkandari, Leetongin & Kahlmeier, 

2012).  Det innebär att den fysiska aktiviteten minskat globalt sett vilket kan förklara att 

sjukdomar som till stor del beror på livsstil, såsom hjärt-kärlsjukdomar och cancer, ökar i 

alla delar av världen och att dessa icke- överförbara sjukdomar numera utgör hälften av 

världens sjukdomsbörda. Fysisk inaktivitet räknas idag som en av de största riskfaktorerna 

för ohälsa världen över och ett främjande av fysisk aktivitet blir således ett prioriterat område 

att arbeta med för världens länder (World Health Organization, 2011).  

Betydelsen av insatser för att öka den fysiska aktiviteten belyses bland annat i WHO:s 

dokument Hälsa 21 som innehåller strategier och riktlinjer för folkhälsoarbetet med det 

övergripande målet att åstadkomma hälsa för alla under 2000-talet. Att främja en hälsosam 

livsstil hos befolkningen lyfts fram som en viktig del i ländernas arbete och innebär bland 

annat att de styrande bör underlätta för människor att vara mer fysiskt aktiva för att 

åstadkomma en bättre hälsa och miljö. Ett konkret mål som lyfts fram är att människor i hela 

samhället till år 2015 ska ha tillägnat sig en hälsosammare livsstil, i form av bland annat 

motion (World Health Organization, 1998).   

 

2.4.2 Äldre 

Att livslängden ökar och att andelen äldre blir större i höginkomstländer har varit en stabil 

trend under lång tid. I takt med att den socioekonomiska standarden blivit betydligt bättre i 

många delar av världen sker den utvecklingen även i låg- och medelinkomstländer. I dessa 

länder sker ökningen dessutom betydligt fortare. Mer konkret kan det förklaras av att bättre 

livsvillkor leder till minskad barnadödlighet samt att bättre tillgång till hälso- och sjukvård 

ökar chanserna att överleva sjukdom. Att världens befolkning lever längre är på många sätt 

positivt då en ökad livslängd bland annat ger ökade möjligheter för människor att på olika 

sätt bidra till samhället under längre tid. Men det kommer också att innebära stora ut-

maningar för många länder i världen att hantera då mer resurser kommer att behöva läggas 

på den äldre delen av populationen, i form av exempelvis ökade vårdkostnader.  Att skapa 

miljöer och förutsättningar för de äldre att leva hälsosamma och meningsfulla liv blir således 

en av vår tids viktigaste uppgifter (World Health Organization, 2012).  

I Hälsa 21 betonas betydelsen av att arbeta förebyggande och främjande gentemot den äldre 

befolkningen genom mål 5: Healthy ageing. Målet handlar om att människor ska kunna 

åldras och leva på ett bra sätt livet ut genom att skapa förutsättningar för äldre att ska kunna 

bidra till samhället, känna delaktighet, få tillgång till aktiviteter etc. Allt för att skapa en 

högre självständighet bland de äldre (World Health Organization, 1998).  
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2.4.3 Fysisk aktivitet för och bland äldre 

Utifrån forskning har WHO satt samman rekommendationer för fysisk aktivitet i olika 

åldersgrupper. För gruppen över 65 år rekommenderas totalt 150 minuter av måttligt 

intensiv eller 75 minuter av intensiv fysisk aktivitet i veckan. För de äldre som har förmågan 

kan mängden dubblas medan människor i sämre fysisk form bör fokusera på att träna upp 

balans minst tre dagar i veckan för att förebygga fallolyckor. Till sist rekommenderas att 

muskelstärkande aktiviteter för de stora muskelgrupperna bör genomföras minst två gånger i 

veckan. Generellt är det viktigast att den fysiska aktiviteten är anpassad efter den enskilde 

individens förutsättningar då de positiva effekterna är tydliga på ett tidigt stadie. Även om en 

stor mängd fysisk aktivitet är önskvärt är en till synes liten grad av aktivitet betydligt bättre 

än ingen alls (World Health Organization, 2010). Dessvärre beräknas mellan 50-60 procent 

av världens äldre befolkning (över 65 år) inte uppnå tillräckligt hög grad av fysisk aktivitet 

(Jancey et al, 2009).  

 

 

2.5 Nationellt perspektiv 

 

2.5.1 Fysisk aktivitet  

Statens Folkhälsoinstitut (2012) rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet av måttlig 

intensitet varje dag för vuxna medan riktlinjerna för barn (upp till 18) har satts till 60 

minuter om dagen. År 2010 rapporterade drygt två av tre vuxna att de var fysiskt aktiva 3o 

minuter om dagen medan fysisk inaktivitet (mindre än två timmars aktivitet i veckan) 

uppgavs av drygt 15 procent. Inom den yngsta åldersgruppen förefaller en minskning i 

uppnådd rekommenderad grad av fysisk aktivitet ske i takt med ökad ålder. Från en andel på 

20 procent bland pojkar och 17 procent bland flickor vid åldern åtta till 14 respektive 8 

procent hos ungdomar i 15-års ålder. Sett till hela befolkningen har ingen märkbar för-

ändring skett de senaste åren när det gäller rapporterad fysisk aktivitet (Statens Folkhälso-

institut, 2011).  

Det nationella styrdokumentet för folkhälsoarbete: En förnyad folkhälspolitik innehåller elva 

målområden med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer. Bland dessa finns fysisk 

aktivitet vars betydelse tas upp i målområde 9 där regeringen betonar betydelsen av att 

främja fysisk aktivitet i befolkningen för att förbättra hälsan i landet. Ett ökat samarbete 

mellan berörda aktörer, att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet och ordinerad fysisk 

aktivitet inom hälso- och sjukvården är några av de huvudsakliga strategier som nämns 

(Socialdepartementet, 2007). 

 

 



 

6 
 

2.5.2 Äldre 

Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt sedan 1860-talet och låg år 2011 på cirka 80 år för 

männen och 84 år för kvinnorna. Den förväntade livslängden förväntas fortsätta öka och 

likaså andelen äldre; år 2011 var en femtedel av Sveriges befolkning över 65 år – om 50 år 

kan en av fyra svenskar vara över 65 år gammal (Statistiska centralbyrån, 2012).  

Den senast tillgängliga statistiken visar att andelen äldre som skattar sin hälsa som god har 

ökat men också att andelen som rapporterar långtidssjukdom har blivit större. De äldre 

upplever dock i mindre utsträckning begränsad rörelseförmåga och besvär som hindrar deras 

dagliga aktiviteter jämfört med statistik från 80-talet. Först efter 80 års ålder syns en kraftig 

minskning i förmågan att klara sig själv, hälften av alla kvinnor över 85 behöver assistans i 

vardagen medan en av tre män i åldersgruppen har samma behov (Lennartsson & 

Heimerson, 2012). Risken för kroniska sjukdomar ökar generellt sett med ökad ålder; av alla 

som dog av hjärt-kärlsjukdom i Sverige år 2011 var drygt 75 procent av kvinnorna och 90 

procent av männen över 75 år och två av tre personer som drabbas av cancer var över 65 år. 

Dessa sjukdomar var också de vanligaste dödsorsakerna i den äldre befolkningen men en klar 

minskning i framförallt hjärt-kärlsjukdomar har skett de senaste 20 åren (Socialstyrelsen & 

Statens Folkhälsoinstitut, 2013). Även risken för psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder 

när det gäller problem såsom depression, orolighet, nedstämdhet, ångest och sömnbesvär 

men även dessa problem minskar bland de äldre (Lennartsson & Heimerson, 2012).  

De demografiska förändringarna bidrar till att de äldre i Sverige beskrivs som en prioriterad 

målgrupp för folkhälsoarbetet i Regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik. Att 

bidra till ett hälsosamt åldrande och hög livskvalitet på äldre dagar uttrycks som ett centralt 

mål och inte minst som rent etiskt korrekt (Socialdepartementet, 2007).  

 

2.5.3 Fysisk aktivitet bland äldre  

Dagens äldre befolkning tränar i betydligt större utsträckning än tidigare generationer och 

fysisk aktivitet i form av promenader och friluftsliv har också blivit vanligare (Lennartsson & 

Heimerson, 2012). I den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor från år 2010 

uppgav två av tre personer i åldern 65-74 att de är fysiskt aktiva (minst måttlig intensivitet) i 

mer än 30 minuter om dagen medan andelen var något lägre i åldergrupperna 55-64 och 75-

84. Den äldsta åldersgruppen uppgav dessutom i högre grad att de hade en stillasittande 

fritid. När det kommer till könskillnader så tycks äldre män i något högre utsträckning vara 

fysiskt aktiva än äldre kvinnor (Statens Folkhälsoinstitut, 2012).  

 

2.6 Motiv till fysisk aktivitet  

Motiv kan uttryckas som innebörden av de mål som individen sätter upp och sedan agerar 

utifrån. Motiv kan på så sätt klassificeras som de effekter eller tillstånd som individer 

försöker uppnå eller undvika. Olika typer av motiv leder således till olika sorters beteenden. 
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När det gäller motiv till fysisk aktivitet kan dessa delas upp i olika grupper beroende på 

varifrån individen hämtar sin motivation. Exempelvis kan motiv som att delta i fysisk 

aktivitet för att det är kul sägas grunda sig i en strävan efter inre tillfredsställelse medan 

exempelvis bättre utseende kan grunda sig i en vilja att framstå som bättre inför andra. Det 

kan även handla om att individen helt enkelt värderar de positiva effekterna av fysisk 

aktivitet så pass högt att de i sig utgör den viktigaste anledningen till en aktiv livsstil. Det har 

visat sig att olika kategorier av motiv till fysisk aktivitet är associerat med mängd aktivitet. 

Generellt sett är chansen större att människor bibehåller en fysiskt aktiv livsstil om de är 

aktiva för att själva må bra. Fysisk aktiva människor vars aktivitet grundar sig i en upplevd 

press utifrån har däremot sämre chanser att uppnå en regelbunden fysisk aktivitet (Ingledew 

& Markland, 2008).  

 

2.6.1 Motiv till fysisk aktivitet bland äldre 

Den forskning som finns tillgänglig är samstämmig när det kommer till vilka motiv till fysisk 

aktivitet som anses ha störst betydelse bland äldre. För det första har strävan efter att uppnå 

bättre eller behålla god fysisk form, att helt enkelt vara vid god hälsa, visat sig vara en viktig 

anledning bland äldre fysiskt aktiva.  Det kan bland annat handla om att minska effekterna 

av tidigare sjukdomar och att förebygga negativa effekter och kan ses som ett försök att få 

ökad kontroll över sitt liv och att fortsätta vara i så pass god form att vardagliga aktiviteter 

inte blir besvärande (Lübcke, Martin & Hellström, 2012; Mäkili, Hirvensalo & Parkatti, 2010; 

Allender, Cowburn & Foster, 2006; Kirkby, Kolt, Habel & Adams, 1999).  

Den sociala aspekten som vissa former av fysisk aktivitet kan bidra med har också visat sig ha 

stor betydelse för äldre. Gymmet kan exempelvis ses som en gemensam mötesplats för att 

träffa vänner och skapa nya kontakter när sammanhang som arbete inte längre finns 

tillgängliga. I vissa fall kan den fysiska aktiviteten till och med ses som ett sätt att träffa 

människor i första hand, medan aktiviteten i sig mer ses som en bonus (Lübcke et al, 2012; 

Allender et al, 2006; Stead, Wimbush, Eadie & Teer, 1997). 

Fysisk aktivitet kan dessutom helt enkelt ses som något kul (Kirkby et al, 1999) och som ett 

sätt att må bra psykiskt genom att bland annat få en känsla av att uppnå något, att anta en 

utmaning och faktiskt klara av den. Att däremot se bättre ut för andra verkar inte vara av 

högsta relevans för äldre utan det handlar snarare om att skapa en bättre bild av och för sig 

själv (Stead et al, 1997; Lübcke et al, 2012).  

 

2.6.2 Teoretiskt perspektiv - Empowerment 

Folkhälsoområdet som vetenskap och som arbetsfält kan sägas bygga på flertalet teorier och 

begrepp varav ett av de mest grundläggande är empowerment (Green & Tones, 2010).  

Empowerment är mångfacetterat och kan ses som både en process och som ett mål i sig. Det 

centrala är att människor ges förmåga eller snarare utnyttjar sin egen förmåga att själva ta 

och känna kontroll över sitt liv och sin situation – att skapa ”egenmakt”. Att arbeta 
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empowermentbaserat kan således beskrivas som att hjälpa andra att hjälpa sig själva. 

(Askheim & Starrin, 2007). Det kan mer konkret innebära att arbeta med faktorer som 

påverkar individer eller gruppers möjlighet att kontrollera sina egna liv såsom jämlikhet, 

sociala, politiska och materialistiska resurser etc. (Benett Cattaneo & Chapman, 2010). Det 

kan även handla om mer individuella faktorer där fokus ligger på att människan stärks i sin 

tro på den egna förmågan att ta sig an och klara av och olika typer av utmaningar och 

situationer denne ställs inför. Förutom stärkt självkänsla kan det även innefatta att individen 

får en ökad förståelse för sin omgivning, hur allt hänger samman och påverkar. Grundtanken 

kring empowerment är att i och med att individen stärks i sin förmåga att kunna påverka sin 

livssituation så ökar även dennes möjligheter att göra hälsosamma val (Green & Tones, 

2010). En människa som har hög grad av empowerment anses därför ha större möjligheter 

att uppnå god hälsa och känna välmående (Benett Cattaneo & Chapman, 2010). 

Att känna en hög grad av empowerment behöver dock inte nödvändigtvis innebära att 

individen faktiskt har möjlighet att påverka faktorer i sin omgivning. Ur detta perspektiv ses 

känslan av kontroll som centralt och individens känsla av att denna kan påverka sig själv. 

Förmågan att påverka omkringliggande faktorer ges inte lika stor betydelse utan tyngd-

punkten ligger i att se samband mellan egna val och effekt. Vad den enskilda individen anser 

viktigt att arbeta med beror på vad denne vill uppnå. I samband med att individen lyckas 

växer även känslan av kontroll över det egna livet och således graden av empowerment 

(Benett Cattaneo & Chapman, 2010). För denna studie bedömdes aspekter av empowerment 

där den enskilda individens känsla av kontroll sätts i relation till egna levnadsvanor, som 

lämplig att inkludera i studien och detta utgör således uppsatsens teoretiska utgångspunkt.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka motiv till fysisk aktivitet som är vanligast i ålders-

gruppen 60+ samt om det finns samband mellan motiv och mängden fysisk aktivitet.  

 

Frågeställningar 

– Vilka är de vanligaste motiven till att personer över 60 år är fysiskt aktiva? 

– Finns det samband mellan olika motiv till fysisk aktivitet och mängden fysisk aktivitet? 
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4. METOD OCH MATERIAL 

 

En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats genomfördes för att uppnå det uppsatta syftet. 

Detta på grund av den kvantitativa metodens möjligheter att ange betydelsen av något i 

numerisk form samt kunna beräkna samband. Då egenskaper hos en specifik grupp vid ett 

givet tillfälle var det som eftersöktes utgjorde tvärsnittstudie en lämplig studiedesign.  

 

4.1 Population och urval 

Populationen bestod av Sveriges fysiskt aktiva personer över 60 år där den fysiska aktiviteten 

dessutom var pulshöjande och skedde ombytt. Ett så kallat tillfällighetsurval gjordes vilket 

innebär att urvalet består av personer som fanns tillgängliga vid de aktuella insamlings-

tillfällena på träningsanläggningarna Actic och Friskis & Svettis i Västerås och Eskilstuna 

(Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2003).  

 

4.2 Enkäten 

För denna studie utformades en enkät med huvudfokus på motiv till fysisk aktivitet. Enkäten 

innehöll 21 motiv varav vissa var tagna direkt ifrån mätinstrumentet EMI 2 (The Exercise 

Motivation Inventory) medan vissa gjordes om för att passa studiens syfte och målgrupp 

bättre. Ett relativt stort antal motiv togs bort eller omformulerades utifrån flera motiv då de 

ansågs påminna för mycket om varandra samt att en kortare enkät ansågs öka chanserna till 

att få fler svarande. Studiedeltagarna fick även ange kön, ålder, huvudsaklig sysselsättning 

samt grad av fysisk aktivitet. Enkäten redovisas i sin helhet redovisas i Bilaga 2.   

Originalversionen av EMI utvecklades 1993 för att bedöma individers motiv till deltagande i 

fysisk aktivitet och hur dessa motiv hänger samman med grad av träning och träningsformer. 

EMI 2 är en utveckling av EMI som kompletterades med fler motiv till fysisk aktivitet då EMI 

ansågs bortse från en del positiva effekter som kan nås av fysisk aktivitet och lade istället 

större vikt vid de negativa effekter som kan ses vid avsaknad av fysisk aktivitet. EMI 2 tar upp 

51 motiv till fysisk aktivitet där den svarande får ta ställning till hur stor betydelse dessa 

motiv har för deras egen del genom att gradera varje enskilt motiv från 0 till5 (Markland, 

2013).  

 

4.3 Variabler och internt bortfall 

Grad av fysisk aktivitet bland deltagarna erhölls utifrån två frågor där den första gällde fysisk 

aktivitet på gym och den andra handlade om fysisk aktivitet utanför gym. Möjliga svar 

sträckte sig från 0-7 dagar i veckan med utgångspunkt från en genomsnittlig vecka. Motiven 

värderades under en gemensam huvudfråga: Varför är dy fysiskt aktiv? med en förklaring 

att det var pulshöjande fysisk aktivitet som sker ombytt som avsågs. De svarande fick mer 
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konkret ta ställning till 21 olika motiv till fysisk aktivitet och värdera i vilken utsträckning (1-

5) dessa hade betydelse för den egna fysiska aktiviteten. Siffran 5 innebar att individen ansåg 

att motivet hade stor personlig betydelse medan 1 innebar låg grad av betydelse.  Variablerna 

kring fysisk aktivitet och varje motiv inkluderades i bearbetningen för att besvara syftet. 

Variablerna kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning användes däremot inte för vidare 

analys vilket förklaras i diskussionsavsnittet. Varje använd variabel visas i Tabell 1 och 

frågorna i sin helhet redovisas i Bilaga 2. Det finns ett internt bortfall i nästintill varje 

använd variabel vilket även det redovisas i Tabell 1.  

 

                                  Tabell 1. Använda variabler och dess bortfall. (n=100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bortfall 

Antal dagar fysisk aktiva på gym/vecka 0 

Antal dagar fysiskt aktiv utanför gym 9 

För att det är kul 4 

För att undvika sjukdom/hälsobesvär 6 

För att återhämta mig från skada/sjukdom 10 

För att må bra psykiskt 3 

För att bygga upp min styrka 3 

För att bevara min styrka 2 

För att bli mer rörlig 2 

För att bevara min rörlighet 0 

För att förbättra min kondition 2 

För att behålla min kondition 2 

För att se bättre ut 6 

För att träffa människor 2 

För att få egen tid 5 

För att fördriva tid 8 

För att gå ner i vikt 6 

För att gå upp i vikt 12 

För att känna mig mer hälsosam 3 

För att minska stress 2 

För att få utmaningar 4 

För att få ökad energi 2 

Jag känner mig dålig inombords annars 5 

Motiv 
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4.4 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes vid sex olika tillfällen på träningsanläggningarna Actic och 

Friskis & Svettis i Västerås och Eskilstuna. Deltagarna erhölls främst via så kallade senior-

pass där åldersgränsen var 60 år eller äldre. Passdeltagarna informerades, efter personalens 

godkännande, om undersökningen i gruppträningssalarna innan passens början. Personer 

tillfrågades också personligen i den aktuella gymlokalen eller vid anläggningens reception. 

Såväl passdeltagare som enskilt tillfrågade besvarade enkäten på plats.  

Datainsamlingen pågick till dess att minst 100 personer hade besvarat enkäten, med andra 

ord så planerades insamlingstillfällena in efter hand. Efter det sista tillfället hade exakt 100 

hundra personer besvarat enkäten och insamlingen ansågs klar. Bland de svarande var 82 

kvinnor och 18 män. Sjuttiosex procent av de svarande var mellan 65 och 74 år gamla (se 

Bilaga 3). De personer som tillfrågades att besvara enkäten men avstod behandlades som ett 

externt bortfall vilket utgjordes av 33 personer. Tabell 2 visar antalet studiedeltagare fördelat 

på insamlingstillfälle och plats.  

 

    Tabell 2. Insamling av data.  

 

Tillfälle Träningsanläggning Tillfrågade Avstod Deltog 

16/4 - 13 Actic Kristiansborgsbadet, Västerås 29 5 24 

17/4 – 13 Actic Lögarängsbadet, Västerås 14 - 14 

18/4 - 13 Friskis & Svettis – Rocklunda, Västerås 10 3 7 

19/4 - 13 Actic Kristiansborgsbadet, Västerås 11 -  11 

20/4 – 13 Friskis & Svettis - Björnövägen, Västerås 7 5 2 

22/4 - 13 Friskis & Svettis - Centrum, Eskilstuna 62 20 42 

 Totalt 133 33 100 
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4.5 Analys 

Analysen bestod av två huvuddelar; i den första analyserades varje motiv enskilt och i den 

andra delen genomfördes sambandsanalysen där sammansatta och enskilda motiv analys-

erades gentemot grad av fysisk aktivitet. Nedan beskrivs dessa steg mer utförligt.  

 

4.5.1 Univariat analys 

Insamlad data matades in i SPSS, version 19.0. För att bedöma styrkan i de angivna motiven 

gjordes en så kallad univariat analys där egenskaperna hos en variabel i taget studeras för att 

få fram deskriptiv statistik, i form av olika centralmått (Djurfeldt et al, 2010). Mer konkret 

beräknades medelvärde för varje motiv där en siffra nära ett innebar att motivet hade en 

mindre personlig betydelse medan värden närmare fem visade på en stark personlig 

betydelse. Standardavvikelsen (SD) beräknades för att se hur samstämmiga deltagarnas 

attityder var till varje enskilt motiv, det vill säga hur stor spridningen var över skalan (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

4.5.2 Indexskapande och dikotomisering 

Variabler modifierades sedan för kommande sambandsanalys där de olika motiven skulle 

ställas mot den angivna graden av fysisk aktivitet. För att reducera datamängden skapades 

index där motiv som ansågs höra samman sattes ihop (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Några motiv ansågs inte möjliga att kombinera med något annat varpå de fick 

fortsätta stå själva. Ett fåtal motiv uteslöts dessutom på grund av allt för låga medelvärden. 

Ett index skapades även av fysisk aktivitet på gym och fysiskt aktivitet utanför gym som fick 

benämningen total fysisk aktivitet. Enbart deltagare som besvarat både fysisk aktivitet på 

gym och fysisk aktivitet utanför gymmet ingick i denna variabel. De enskilda aktivitets-

variablerna fanns även de kvar för separat sambandsanalys.  

I nästa steg gjordes en dikotomisering av svarsalternativen inom variablerna fysisk aktivitet 

på gym och fysisk aktivitet utanför gym där gränsen för låg fysisk aktivitet var under tre 

dagar i veckan och hög fysisk aktivitet var tre eller fler dagar i veckan. För index total fysisk 

aktivitet räknades 0-4 dagar som låg aktivitet och 5-7 som hög. Dikotomisering av 

svarsalternativ gjordes även för index-motiven där dess värde uppgavs som antingen liten 

betydelse eller stor betydelse istället för på intervallnivå. Indelningen i detta fall gjordes så 

konsekvent som möjligt men en snedfördelning av svar gjorde att gränserna i vissa fall 

förflyttades åt något håll. Målet var att få en jämn fördelning av svarande inom båda 

grupperna för att skapa bättre underlag vid sambandsanalysen. Vilka motiv som bildade 

index och vilka gränser som sattes för om indexen kunde anses ha liten eller stor betydelse 

för deltagarnas fysiska aktivitet redovisas i Tabell 3. 
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           Tabell 3. Sammanslagning av motiv till index och kvarvarande enskilda motiv för 

sambandsanalys samt tillämpade gränser för dikotomisering.  

 

Index Motiv 
Liten 

betydelse 
Stor 

betydelse 

Förbättra fysisk 
form 

 Bli mer rörlig 
 Förbättra kondition 
 Bygga upp styrka 

3-13 14-15 

Bevara fysisk form 
 Bevara styrka 
 Bevara rörlighet 
 Behålla kondition 

3-13 14-15 

Goda känslor 
 Det är kul 
 Må bra psykiskt 
 Känna sig mer hälsosam 

3-13 14-15 

Undvika negativa 
känslor 

 Minska stress 
 Dålig känsla inombords 

annars 

2-6 7-10 

Livskraft 
 Undvika 

sjukdom/hälsobesvär 
 Ökad energi 

2-8 9-10 

Självutveckling 
 Få egen tid 
 Få utmaningar 

2-6 7-10 

Utseende  För att se bättre ut 1-2 3-5 

Träffa människor  För att träffa människor 1-3 4-5 

Viktnedgång  Gå ner i vikt 1-2 3-5 

Återhämtning  
 Återhämtning från 

skada/sjukdom 
1-2 3-5 

  

 

4.5.3 Bivariat analys 

I analysens sista steg beräknades sambandet mellan fysisk aktivitet på gym, fysisk aktivitet 

utanför gym samt total fysisk aktivitet och de olika motiven/indexen. Detta gjordes genom att 

skapa korstabeller med variablerna av fysisk aktivitet i kolumnen och index i tur och ordning 

i raden. Ett chi-två-test genomfördes för att få ett mått på om det förekom en verklig skillnad 

i fysisk aktivitet mellan grupperna som värderade indexen lågt respektive högt. Det lägst 

accepterade värdet för chi-två vid signifikansnivå fem procent beräknades till 3,84. Värden 

under detta innebar att det inte förekom någon faktisk skillnad. Signifikansnivån (p) anger i 

vilken grad det uppvisade resultatet beror på slumpen och acceptabel gräns sätts ofta vid fem 

procent vilket alltså gjordes i denna analys (Olsson & Sörensen, 2011; Djurfeldt et al, 2010). 
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4.6 Etik  

I den genomförda studien har de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 

formulerat, med utgångspunkt från det grundläggande individskyddskravet, beaktats. De fyra 

huvudkraven benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att de som deltar i en undersökning ska få information om vad 

deltagandet medför, att det är frivilligt att vara med och att det är möjligt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2011).  Enligt Patel och Davidson (2003) så bör deltagare ges 

all relevant information om undersökningen i form av ett så kallat missivbrev som medföljer 

frågeformuläret vilket det också gjorde i genomförd undersökning. Det innehöll information 

om undersökningens syfte, varför personerna valts ut, vilka villkor som gällde för deltagande 

samt vad personernas svar skulle användas till. Då insamling skedde på plats gavs också 

möjlighet till muntlig information. Denna var dock kortfattad om enkätens innehåll och 

handlade mest om att motivera personerna att delta.  

Samtyckeskravet ställer krav på forskaren att erhålla de tilltänkta studiedeltagarnas sam-

tycke, det vill säga ett godkännande om att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). I 

missivbrevet stod att de tillfrågade i samband med inlämning av ifyllt frågeformulär gav sitt 

samtycke till att delta.  

Konfidentialitetskravet innebär att information som samlas in från människor ska behandlas 

och presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan binda uppgifter till enskilda 

personer. Detta gäller speciellt i de fall när information som samlas in kan uppfattas som 

etiskt känslig (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna besvarade enkäten anonymt och ingen 

information som kan koppla enskilda personer till vissa svar fanns tillgänglig.  

Nyttjandekravet syftar till att information som samlas in endast får användas för forsknings-

ändamål och inte utnyttjas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2011).  Deltagarna gavs 

information om att undersökningen enbart skulle användas för en kandidatuppsats i folk-

hälsovetenskap vilket också uppfylldes. Bifogat missivbrev kan ses i Bilaga 4.  

 

4.7 Kvalitetskriterier  

För att bedöma studiens kvalitet beaktades de kriterier som kvantitativ forskning bör uppnå, 

nämligen reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet. Reliabilitet syftar till att 

mätningar görs på ett tillförlitligt sätt, exempelvis att flera resultat som baseras på samma 

mätinstrument ska visa på samma sak. Med hög validitet menas att rätt sak mäts, med andra 

ord att det som var tänkt att mätas också mäts. Objektivitet innebär att forskaren håller en 

viss distans till det studerande för att inte påverka den data som tas fram och lägga in 

personliga värderingar. Ett generaliserbart resultat är ett sådant som kan sägas gälla även 

utanför den grupp som studerats (Olsson & Sörensen, 2011). Dessa kvalitetskriterier tas upp i 

förhållande till genomförd studie under kommande diskussion.  



 

16 
 

5. RESULTAT 
 

 

5.1 Motiv till fysisk aktivitet 

Av de angivna motiv som de svarande fick ta ställning till ansågs flertalet ha stor betydelse för 

personernas fysiska aktivitet. De motiv som fick högst genomsnittlig poäng på en femgradig 

skala var att undvika sjukdom/hälsobesvär, att bevara och förbättra rörligheten samt att må 

bra psykiskt. Bland de motiv som ansågs ha minst betydelse återfanns: gå upp i vikt, fördriva 

tid samt återhämtning från sjukdom/skada.  I tabellen nedan redovisas betydelsen av varje 

motiv enligt studiedeltagarna i form av medelvärden.  

 

            Tabell 4. Motivens grad av betydelse på en femgradig skala. ( n = 100).  

 

Motiv Medelvärde SD n 

Det är kul 4,40 0,85 96 

Undvika sjukdom/hälsobesvär 4,65 0,67 94 

Återhämtning från sjukdom/skada 2,27 1,47 90 

Må bra psykiskt 4,58 0,75 97 

Bygga upp styrka 4,21 0,93 97 

Bevara styrka 4,31 0,97 98 

Bli mer rörlig 4,61 0,68 98 

Bevara rörlighet 4,64 0,66 100 

Förbättra kondition 4,56 0,72 98 

Behålla kondition 4,54 0,78 98 

Se bättre ut 2,95 1,37 94 

Träffa människor 3,65 1,25 98 

Få egen tid 2,60 1,38 95 

Fördriva tid 1,76 1,01 92 

Gå ner i vikt 2,82 1,29 94 

Gå upp i vikt 1,13 0,47 88 

Känna sig mer hälsosam 4,29 0,92 97 

Minska stress 3,12 1,27 98 

Få utmaningar 3,29 1,22 96 

Få ökad energi 4,16 0,92 98 

Känner sig dålig inombords annars 3,22 1,40 95 
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1 2 3 4 5

Gå upp i vikt

Fördriva tid

Återhämntn. skada/sjukd.

Få egen tid

Gå ner i vikt

Se bättre ut

Minska stress

Dålig känsla inomb.…

Få utmaningar

Träffa människor

Få ökad energi

Bygga upp styrka

Känna sig mer hälsosam

Bevara styrka

Det är kul

Behålla kondtion

Förbättra kondition

Må bra psykiskt

Bli mer rörlig

Bevara rörlighet

Und. Sjukdom/hälsob.

I den förra tabellen kunde utläsas att flertalet motiv värderades som starka bland de 

svarande. I figuren nedan (Figur 1) förtydligas detta ytterligare med ett stapeldiagram där 

motiven dessutom är rangordnade. Detta visar bland annat att glädjefaktorn samt att fysisk 

aktivitet kan förbättra eller bidra till att behålla individernas kondition ligger nära de tidigare 

nämnda starka motiven i betydelse. 

 

                Motivens betydelse - i storleksordning 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figur 1. Rangordning av motiven. Siffrorna 1 till 5 anger styrkan hos motiven. 
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5.2 Motiv och mängd fysisk aktivitet 

I korstabellerna anges hög grad av fysisk aktivitet som ja och den låga som nej. Stor betydelse 

av angivet index/motiv anges på samma sätt som ja medan nej innebär liten betydelse.  

Tre index/motiv visade sig ha signifikanta samband (p<0,05) med mängden fysisk aktivitet. 

Dessa samband kunde ses när index/motiv testades gentemot fysisk aktivitet på gym.  

Det första motivet som uppvisade ett samband (x²=4,520) var att träffa människor då 

analysen visade att bland de som angav en hög grad av aktivitet på gym värderade även en 

stor andel den sociala aspekten högt. Samtidigt angav en klar majoritet av de som värderade 

detta motiv lågt även en låg grad av aktivitet på gym. Detta samband var dessutom signifi-

kant då risken för att det uppkom på grund av slumpen var endast 3,3 procent (p=0,033).  

 

Tabell 5. Samband mellan grad av fysisk aktivitet på gym och Träffa människor. (n=98).  

 

  
Fysisk aktivitet 

 

  Nej Ja Total 

 Nej 27 12 39 

Träffa 
människor 

Ja 28 31 59 

 Total 55 43 98 

  

 

Även index som benämndes Självutveckling visade sig ha ett signifikant samband med 

mängden fysisk aktivitet på gym (p=0,040). Av de personer som uppvisade låg fysisk aktivitet 

tillhörde en stor del gruppen som angav att detta index hade liten betydelse för deras 

aktivitet.  x² = 4,215.  

 

Tabell 6. Samband mellan grad av fysisk aktivitet på gym och Självutveckling. (n=94).   

 

  
Fysisk aktivitet 

 

  Nej Ja Total 

 Nej 37 19 56 

Själv-
utveckling 

Ja 17 21 38 

 Total 54 40 94 
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Ytterligare ett index som visade sig ha ett samband (x²=3,918) med mängden fysisk aktivitet 

på gym var Goda känslor. Inom gruppen som gav detta index högt värde var en majoritet 

fysiskt aktiva i hög grad medan de flesta av de som gav detta index ett lägre värde var aktiva i 

mindre utsträckning.  Risken att detta samband uppkom slumpmässigt var 4,8 procent 

(p=0,048) vilket innebar att sambandet var signifikant.   

 

Tabell 7. Samband mellan grad av fysisk aktivitet på gym och Goda känslor. (n=92).  

 

  
Fysisk aktivitet 

 

  Nej Ja Total 

 Nej 29 14 43 

Goda 
känslor 

Ja 23 26 49 

 Total 52 40 92 

 

 

 

En analys som var nära att uppvisa ett signifikant samband (p=0,056) var den som inne-

fattade index Undvika negativa känslor och grad av fysisk aktivitet på gym. Bland de som 

gav detta index lägre betydelse var en majoritet aktiva i låg grad medan större delen av de 

som gav indexet större värde var fysiskt aktiva i hög grad.  x²= 3,644.  

 

Tabell 8. Samband mellan grad av fysisk aktivitet på gym och Undvika negativa känslor. (n=94).  

 

  
Fysisk aktivitet 

 

  Nej Ja Total 

 Nej 31 15 46 

Undvika 
neg. känslor 

Ja 23 25 48 

 Total 54 40 94 
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Det index som var närmast att uppvisa ett samband (x²=2,551) med den totala fysiska 

aktiviteten var Goda känslor. Andelen som var fysiskt aktiva i hög grad motsvarade en 

betydligt större andel i gruppen som gav indexet stor betydelse jämfört med de som gav index 

lägre värde. Risken att slumpen spelat en betydelse var dock elvaprocentig (p=0,110) vilket 

inte gör detta signifikant.  

 

Tabell 9. Samband mellan total fysisk aktivitet och Goda känslor. (n=85).  

 

  
Fysisk aktivitet 

 

  Nej Ja Total 

 Nej 19 22 41 

Goda 
känslor 

Ja 13 31 44 

 Total 32 53 85 

 

 

 

Övriga beräkningar av samband mellan index/motiv och fysiska aktivitet på gym, utanför 

gym och total fysisk aktivitet uppvisade låga x²-värden och höga p-värden och redovisas 

därför endast i sammansatta tabeller med dessa värden. Chi-två-värde under 3,84 innebar 

som tidigare nämnt inget samband och signifikansnivån fick maximalt uppgå till 0,05 för att 

resultatet inte skulle anses bero på slumpen i för hög grad.  

 

                 Tabell 10. Samband mellan index/motiv och fysisk aktivitet på gym.  

 

                                                                                       Fysisk aktivitet på gym 

 

Index n x² p 

Förbättra fysisk form 97 0,032 0,859 

Bevara fysisk form 96 0,467 0,494 

Livskraft 93 0,153 0,696 

Utseende 94 0,029 0,864 

Viktnedgång 94 0,010 0,920 

Återhämtning 90 0,483 0,487 
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                Tabell 11. Samband mellan index/motiv och fysisk aktivitet utanför gym.  

 

                                                                             Fysisk aktivitet utanför gym 

 

Index n x² p 

Återhämtning 83 0,415 0,520 

Viktnedgång 87 0,042 0,838 

Träffa människor 89 0,022 0,883 

Bättre utseende 88 0,000 0,988 

Självförverkligande 87 0,570 0,450 

Livskraft 84 0,092 0,761 

Bevara fysisk form 87 0,421 0,516 

Goda känslor 85 0,138 0,711 

Förbättra fysisk form 88 0,743 0,389 

Undvika negativa känslor 86 0,611 0,434 

 

 

                 Tabell 12. Samband mellan index/motiv och total fysisk aktivitet.  

 

                                                                                               Total fysisk aktivitet 

 

Index n x² p 

Förbättra fysisk form 90 0,095 0,757 

Bevara fysisk form 87 0,748 0,387 

Undvika negativa känslor 86 1,351 0,245 

Livskraft 84 0,543 0,461 

Självförverkligande 87 1,052 0,305 

Bättre utseende 88 2,070 0,150 

Träffa människor 89 1,844 0,174 

Viktnedgång 87 0,471 0,493 

Återhämtning 83 0,001 0,969 
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6. DISKUSSION  
 

I detta avsnitt diskuteras metodaspekter av den genomförda studien, delvis utifrån de olika 

kvalitetskriterierna samt etiska aspekter. En reflektion om studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning, utifrån teorin empowerment samt vad resultatet kan betyda för framtida 

folkhälsoarbete diskuteras också.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Metodval 

Att en så kallad tvärsnittstudie genomfördes motiveras med att denna typ av studie vanligtvis 

används för att ge en beskrivande bild av förhållanden i eller egenskaper hos en population 

vid en given tyngdpunkt (Olsson & Sörensen, 2011; Djurfeldt et al, 2010) vilket ansågs 

stämma väl överens med studiens uppsatta syfte. Tidigare studier som presenterades i 

bakgrunden var i de flesta fall av kvalitativ karaktär och undersökningsområdet lämpar sig 

möjligtvis bättre för denna ansats. Syftets formulering ansågs dock göra kvantitativ ansats 

mer användbar då denna metod brukas för att uttala sig om en större grupp utifrån få 

variabler till skillnad från kvalitativ ansats där den djupare förståelsen är mer central (Olsson 

& Sörensen, 2011). Tillgången till redan framtagna mätinstrument inom området bidrog 

dessutom till uppfattningen att information var möjlig att inhämta i kvantitativ form.  

 

6.1.2 Pulshöjande fysisk aktivitet  

Avgränsningen av fysisk aktivitet till att endast omfatta pulshöjande fysisk aktivitet där 

individen var ombytt gjordes för att den fysiska aktiviteten som ett mål i sig var det som 

ansågs intressant. Det innebar till exempel att fysisk aktivitet av mer vardaglig karaktär 

såsom städning eller promenad till och från jobbet inte var tänkt att inkluderades då syftet 

med denna typ av aktivitet eventuellt inte i första hand är just att vara fysisk aktiv. Denna 

definition fungerade dock inte så väl som det var tänkt. Definitionen framkom givetvis i den 

utformade enkäten men uppfattades inte alltid eller tolkades olika från person till person 

bland deltagarna när det handlade om fysisk aktivitet utanför gymmet. Dels var flertalet 

personer öppet frågande till vad som avsågs med begreppet vilket krävde en förklaring från 

författaren. Dessutom vittnar spridningen och det relativt stora bortfallet inom denna 

variabel om en osäkerhet kring definitionen. Den fungerade bättre för frågan gällande 

aktivitet på gym kan vilket kanske förklaras av att definitionen gjorde sig bättre inom denna 

avgränsning, det innefattade så att säga all fysisk aktivitet inom dessa väggar.  En osäkerhet 

kring centrala begrepp påverkar givetvis studien ur kvalitetssynpunkt. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) och Patel och Davidson (2003) är det nämligen viktigt att de begrepp som 
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används är formulerade på ett sådant sätt att de har hög validitet, att de faktiskt mäter det 

som avses mätas. Det bör dock tilläggas att en eventuell osäkerhet kring den använda 

definitionen av fysisk aktivitet förmodligen inte påverkade själva huvudfokuset, det vill säga 

att värdera motiven. Detta då motiven anses formulerade på ett sådant sätt att tankarna 

automatiskt förs till den fysiska aktivitet som avsågs. Författaren anser inte att den 

tillämpade definitionen av fysisk aktivitet är felaktig i sig, det fanns som sagt en tanke bakom 

denna. Däremot var den möjligtvis inte så väl anpassad för målgruppen vars fysiska aktivitet 

troligtvis mest består av mer stillsamma aktiviteter, eller åtminstone inte sådan som sker 

ombytt.   

 

6.1.3 Enkäten  

Förutom den beskrivna svårigheten med begreppet fysisk aktivitet tycktes enkäten fungera 

väl. Framförallt gick den att besvara under kort tid vilket förmodligen underlättade möjlig-

heten att erhålla deltagare då omständigheterna i övrigt inte kan anses som optimala för 

enkätutdelning. Dessutom tycktes de flesta anse att den var tydlig och enkel att besvara. Ett 

förtydligande om att besvara alla frågor kring motiven, oavsett ståndpunkt, kunde lagts in i 

informationen. Det förekom nämligen ett fåtal enkäter där personer enbart ringat in höga 

värden och lämnat vissa variabler obesvarade.  

Mätinstrumentet EMI 2 utgjorde ett bra hjälpmedel vid utformningen av enkäten. Detta har 

dessutom bevisat hög validitet (Markland, 2013). Att applicera dess innehåll helt var dock 

inte aktuellt utan en reducering och modifiering av variabler ansågs direkt nödvändig för en 

mer genomförbar datainsamling. Författaren anser att de motiv som lyftes in formulerades 

på ett bra sätt. Däremot kunde ett mer utförligt förarbete gjorts vid utformningen av enkäten, 

framförallt för att eventuellt få in fler eller fördjupade aspekter av motiv till fysisk aktivitet. 

Exempelvis kunde den sociala delen efterfrågats på fler sätt än genom en variabel. För-

delningen av motiv inom dessa olika aspekter blev helt enkelt snedfördelad. Att täcka in 

aspekterna mer utförligt hade dels kunna gjort resultatet mer innehållsrikt men framförallt 

förenklat skapandet av index, vilket förklaras längre ner.  

Mätinstrument kan vara känsliga för slumpmässiga variationer, det vill säga att det inte är 

reliabelt och uppvisar liknande resultat vid flera mätningar (Patel & Davidson, 2003). Den 

utformade enkäten testades inte innan huvudinsamlingen vilket gör det svårt att uttala sig 

om reliabiliteten. Även om enkäten till stor del är utformad utifrån den testade EMI 2 blir det 

svårt att fastslå reliabiliteten då den modifieras relativt mycket. Den egna definitionen av 

fysisk aktivitet påverkar givetvis även den.  

Tillförlitligheten vid själva ifyllandet av enkäten är också en viktig aspekt värd att ta upp. Det 

förekom nämligen att personer satt i grupper och fyllda i enkäterna vilket inte kan anses som 

optimalt. Var och en fyllde givetvis i varsitt frågeformulär men det finns en risk att diskussion 

kring olika frågor kan ha förekommit och på så sätt påverkat de svarande i en viss riktning 

och därmed innebära ett mindre tillförlitligt datamaterial. Författaren uppfattade dock inte 

att sådant förekom i hög utsträckning och att de svarande var måna om att besvara enkäten 

utifrån sina egna tankar och uppfattningar.  
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6.1.4 Urval  

Generellt sett innebär ett fullständigt slumpmässigt urval störst möjlighet att kunna general-

isera det egna resultatet till studiepopulationen i stort medan ett tillfällighetsurval försvårar 

den möjligheten (Olsson & Sörensen, 2011). För den genomförda studien fanns inte möjlig-

heten att genomföra ett slumpmässigt urval. I det här fallet ansågs studiepopulationen dock 

vara så pass avgränsad sett till kriterier att ett urval av icke-slumpmässig karaktär ändå 

kunde ge goda chanser att uttala sig om en större grupp. Enligt Eliasson (2006) kan det dock 

innebära problem att göra detta ifall det visar sig att undersökningsgruppen är snedfördelad i 

vissa avseenden. I detta fall var åldersspridningen smal samt att andelen män var låg vilket 

kan tolkas som en svaghet. För att vara helt säker skulle det behövas siffror på ålders- och 

könsfördelning, bland fysiskt aktiva personer över 60, totalt sett.  

 

6.1.5 Datainsamling 

Att förlägga insamlingen av data till träningsanläggningar ansågs som det mest naturliga 

valet. Dels kunde kriteriet gällande en viss grad av pulshöjande fysisk aktivitet uppfyllas samt 

att det var det enklaste sättet att direkt nå ut till flera personer från målgruppen samtidigt i 

och med att möjligheten att besöka seniorpass fanns. Denna möjlighet påverkade i sin tur hur 

begreppet äldre kom att omfatta personer över 60 år eftersom åldersgränsen för vid dessa 

pass var just 60.  

De tillfrågade var i hög grad benägna att delta i studien, framförallt när information hade 

givits personerna via just seniorpassen. Mer problematiskt var det när individer tillfrågades 

enskilt. Dels var det svårare att hinna fråga personer när flera passerade samtidigt samt att 

en allmänt negativ hållning gentemot enkätundersökningar tycktes infinna sig i flera fall. Det 

kan eventuellt bero på den mer begränsade möjligheten att informera lika utförligt om 

studien som vid seniorpassen vilket inte underlättade försök att göra personer motiverade att 

delta.  

Författaren höll sig i bakgrunden under själva insamlandet för att inte påverka de svarande. 

Förklaringar av frågor, när det behövdes, försökte ges på ett konkret sätt för att inte leda den 

svarande åt något håll. Angående datainsamling kan också nämnas att med facit i hand hade 

det förmodligen varit lämpligt att genomföra insamling vid åtminstone ett ytterligare tillfälle 

för att på så sätt se till att det fanns minst hundra svarande för varje variabel.  

 

6.1.5 Analys 

Första delen av analysen när den deskriptiva statistiken skulle tas fram innebar inga aspekter 

värda att fördjupa sig i ytterligare. Den andra delen av analysen, när motiven skulle ställas 

mot graden av fysisk aktivitet, innebar däremot något större utmaningar. I enighet med vad 

Djurfeldt et al (2010) och Olsson och Sörensen (2011) skriver ansågs det lämpligt att sätta 

samman variabler som mäter samma sak och bilda så kallade index för att göra data mer 
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lätthanterlig och öka reliabiliteten. Detta kunde i vissa fall göras relativt enkelt då några 

motiv på ett självklart sätt passade väl ihop, exempelvis motiven relaterade till att bevara 

eller förbättra den fysiska formen. I andra fall var det däremot betydligt svårare då, som 

tidigare nämnt, flertalet aspekter av fysisk aktivitet endast var uttryckt i något enstaka motiv. 

Det löstes delvis med att vissa motiv helt enkelt fick fortsätta stå själva men i de flesta fall 

gjordes ändå försök att kombinera åtminstone två motiv. Författaren anser att det gjordes på 

ett bra sätt men att det möjligt att det kunde gjorts bättre. En möjlighet hade varit att genom-

föra en så kallad faktoranalys där korrelationen mellan olika variabler, hur väl de överens-

stämmer med varandra, testas (Olsson & Sörensen, 2011). Detta ansågs dock inte nödvändigt 

då studiegruppen bestod av relativt få personer.  

Dikotomiseringen krävde också ett begrundande men ansågs nödvändig utifrån det Djurfeldt 

et al (2010) skriver, nämligen att det erbjuder en möjlighet att få fram tydligare siffror vid 

sambandsuträkningar. Detta blev desto mer självklart då det insamlade materialet var 

relativt litet i storlek. Enligt Djurfeldt et al (2010) finns det inte finns några vedertagna regler 

för hur denna indelning ska ske men att det kan generellt sett kan finns ett värde i att i den 

mån det går, fördela de svarande så jämnt som möjligt. Detta för att få ut mer av data vilket 

kan bli svårt om en allt för stor majoritet av de svarande tillhör den ena sidan. Att de 

svarande fördelade sig ojämnt sett till flera variabler, framförallt motiven var fallet i denna 

studie då en majoritet gav många motiv värden som måste anses som höga. Därför sattes 

gränsen för att anse att ett index hade liten betydelse förhållandevis högt i de flesta fall. Detta 

är värt att ha i åtanke när resultatet ska tolkas, det vill säga att de grupper som värderar vissa 

index som ”liten betydelse” i själva fallet inte alltid skiljer sig speciellt mycket från 

jämförelsegruppen. Även dikotomisering av index total fysisk aktivitet som bestod av två 

variabler som mätte fysisk aktivitet på och utanför gymmet innebar vissa överväganden. Där 

blev gränsen för låg total fysisk aktivitet till följd av sammansättningen högre i jämförelse 

med enskilda aktivitetsvariabler för att de svarande skulle fördelas jämnt. Fyra dagar av 

fysisk aktivitet i veckan bör rimligtvis anses som en relativt hög grad men fick i detta fall 

räknas som låg på grund av de svarandes fördelning.  

Bakgrundsvariablerna kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning inkluderades som nämnt 

inte i analysförfarandet vilket även det kräver sin förklaring. Anledningen var att en allt för 

stor del av de svarande var kvinnor samt att en klar majoritet var pensionärer vilket inte 

gjorde dessa variabler relevanta att arbeta vidare med. På grund av den relativt lilla studie-

gruppen och den smala åldersfördelningen ansågs det inte heller värt att ta hänsyn till olika 

åldersgrupper inom denna.   

 

6.1.6 Etiska aspekter 

Den genomförda studien innehöll egentligen inga etiska dilemman eller utmaningar. Missiv-

brevet informerade om vilka villkor som gällde och dessa togs hänsyn till. En etisk aspekt 

med koppling till konfidentialitetskravet som kan vara värd att lyfta är dock själva ifyllandet 

av enkäten. I missivbrevet lovades deltagarna anonymitet vilket också gällde då inga namn 

samlades in och inget som i efterhand kunde koppla individ till enskilda svar. Däremot 

innebar insamlandet på plats att deltagarna besvarade enkäten i en omgivning där andra 
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kunde se de enskilda svaren vilket kanske inte är optimalt ur etisk synpunkt. Detta anses 

dock inte vara något problem då ämnet i sig inte uppfattades som känsligt, faktum är att 

individerna hade möjlighet att gå undan och fylla i enkäten men de flesta valde ändå att sitta 

ner i närheten av andra. Det är till sist möjligt att personer kände sig pressade att delta i 

studien då information i flera fall gavs till större grupper men det är svårt att säga. I enighet 

med informationskravet och samtyckeskravet betonades dessutom frivilligheten vid såväl den 

muntliga information som i missivbrevet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Motiven 

Vanliga motiv till fysisk aktivitet bland äldre har ofta visat sig vara att förbättra eller bibehålla 

fysisk form, förebygga ohälsa samt att det anses som något kul och tillfredställande (Lübcke 

et al, 2012: Mäkili et al, 2010; Allender et al, 2006; Kirkby et al, 1999; Stead et al, 1997). 

Utifrån den tidigare forskningen sticker därför den genomförda studiens resultat inte ut 

nämnvärt. För det första återfanns aspekter av att bibehålla eller förbättra den fysiska formen 

samt det förebyggande syftet högt upp på lista. Författaren hade dock en föreställning om att 

den bevarande funktionen skulle värderas högre än den förbättrande. Eventuellt kan den 

naturliga nedgången i fysisk form som ökad ålder medför sudda ut gränsen mellan det 

bevarande och det förbättrande, de går så att säga hand i hand.  

Motivet gällande fysisk aktivitet som medel för återhämtning från skada eller sjukdom 

hamnade däremot långt ner på listan, det betyder dock inte att detta skulle vara oviktigt inom 

gruppen äldre utan kan tyda på att de flesta studiedeltagarma inte behövde se detta motiv 

som viktigt för tillfället. En majoritet av de svarande tillhörde trots allt de lägsta ålders-

kategorierna och det är möjligt att detta motiv skulle värderats högre i en ännu äldre grupp.  

Det som kanske förvånade mest var att den sociala aspekten, att träffa människor, inte gavs 

ytterligare större betydelse. Denna har lyfts fram som erkänt viktig enligt Lübcke et al (2012) 

och Allender et al (2006). Den ansågs inte på något sätt betydelselöst men var inte heller 

riktigt nära ett högsta medelvärde. Vad detta kan bero på är förmodligen för komplext att 

försöka förklara här och nu men en tänkbar anledning skulle kunna vara att det finns relativt 

goda möjligheter att delta i andra sociala sammanhang vilket gör att det behovet tillgodoses i 

andra former.  

Motivet att se bättre ut fick däremot ett oväntat högt värde enligt författaren. Återigen kan 

personernas ålder spelat in då det är möjligt att utseendets betydelse blir mindre i takt med 

ökad ålder. Som bekant lever vi allt längre (SCB, 2012) och kanske kan det medföra att 

gränserna för vad som anses viktigt förflyttas högre upp i åldrarna. Med andra ord att motiv 

som bättre utseende (som, generellt sett, förmodligen anses mer betydelsefulla hos yngre) 

håller i sig allt längre? 
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6.2.2 Empowerment 

Som tidigare nämnt är centrala begrepp inom teorin empowerment makt och kontroll, 

faktiskt eller upplevd (Benett Cattaneo & Chapman, 2010). Bland de motiv som återfanns i 

toppen när de äldre fick gradera de olika alternativen återfanns bland annat strävan att 

undvika sjukdom och att bevara olika aspekter av den fysiska formen. I bakgrunden lyftes 

fram att en nedgång i flera psykiska och fysiska funktioner sker samt att risken för flertalet 

sjukdomar blir större i takt med ökad ålder (Kraft, 2012). Vi vet sedan tidigare också att 

fysisk aktivitet är ett av de effektivaste sätten att undvika eller minska dessa problem (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Med detta nämnt kan en koppling mellan motiv till fysisk aktivitet 

bland äldre och empowerment urskiljas. Att vara fysiskt aktiv kan möjligtvis ses som ett sätt 

att ta kontroll över sitt åldrande, sin situation och sin hälsa, bland annat genom att förbättra 

den fysiska formen då denna i stor utsträckning bestämmer vilka möjligheter vi har att klara 

oss i vardagen. Den mentala aspekten är inte heller oviktig, goda känslor till följd av ett 

hälsosamt beteende går även det i linje med empowerment. Kanske är det möjligt att sätta ett 

likhetstecken mellan de flesta av de angivna motiven och empowerment. Är det i själva verket 

en strävan efter en ökad eller bibehållen grad av empowerment som de fysiskt aktiva äldre 

strävar efter i sin aktiva livsstil? 

 

6.2.3 Motiv och mängd fysisk aktivitet 

När det gäller samband mellan olika motiv och mängd fysisk aktivitet visade det sig att det 

inte fanns något signifikant sådant när jämförelser gjordes mellan motiv och den totala 

aktiviteten. Vad detta beror på är svårt att säga men rimligtvis hänger det samman med 

problemet kring det som redan sagt kring begreppet fysisk aktivitet som inte fungerade allt 

för väl alla gånger och det bortfall som det medförde. Det fungerade som nämnt bättre när 

det var avgränsat till att omfatta gym och det var i dessa beräkningar som samband kunde 

utläsas tydligast. Det är på så sätt svårt att uttala sig om samband mellan motiv och mängd 

aktivitet, gymmet är som bekant bara en del av den totala aktiviteten. Med detta i åtanke 

stämmer den aktuella studiens resultat endast delvis ihop med det som presenterades i 

Ingledew och Marklands (2008) studie gällande motiv och mängd aktivitet Detta då personer 

som värderade de motiv/index som kan relateras till inneboende motivation var fysisk aktiva 

på gym i högre grad medan en lika tydlig skillnad saknades vid motiv mer relaterade till 

extern motivation. Det bör dock tilläggas att motiv som skulle ingå i studien inte valdes med 

hänsyn till vad de kan grunda sig i. Eventuellt kan majoriteten av motiv placeras i det mer 

interna facket men många är svårbedömda vilket gör det svårt att dra några större växlar av 

det.  

Därför är det kanske mer relevant att se motiven/indexen enskilt i förhållande till grad av 

fysisk aktivitet. Att människor som upplever goda känslor till följd av fysisk aktivitet och 

anser detta vara en viktig del också skulle vara mer fysiskt aktiva är inte speciellt förvånande. 

Samma sak när det kommer till ”självutveckling”, att i högre grad söka sig till sådant som 

ökar välmåendet kan anses som rent naturligt. De goda möjligheter gymmet (eller tränings-

anläggningar generellt) erbjuder människor att träffas talar också för att människor som 
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värderar dessa aspekter högt även söker sig till dessa platser i högre grad. Men som tidigare 

nämnt bör de uppvisade sambanden tolkas med den genomförda dikotomiseringen i åtanke. 

Många motiv fick som tidigare nämnt höga medelvärden vilket gjorde det svårt att dela in 

deltagarna i grupper som faktiskt gör det möjligt att ha en riktigt kvalificerad diskussion 

kring olika motiv och mängd fysisk aktivitet.  

 

6.2.4 Resultatets betydelse för folkhälsoarbetet 

Vad kan då kunskapen om äldre människors motiv till fysisk aktivitet ha för betydelse för 

folkhälsoarbetet? Andersson (2009) skriver att personliga motiv är direkt avgörande för en 

individs engagemang i rutinmässiga beteenden, som fysiskt aktivitet. Genom att ta hänsyn till 

att människor baserar sin livsstil på vad de vill åstadkomma och att dessa motiv kan skilja sig 

åt från person till person kan budskap utformas som ökar möjligheterna att nå ut till 

människor. Det handlar om att utforma information som upplevs som personlig hos mål-

gruppen, att den talar till den enskilda individen. Ingledew och Markland (2008) menar även 

de att information till olika grupper av människor bör baseras på vad som visat sig driva eller 

kan driva dessa människor till fysisk aktivitet. Det är också viktigt att ta hänsyn till vilken fas 

av en eventuell förändring en människa befinner sig när budskap utformas. Exempelvis kan 

information om den positiva effekten av fysisk aktivitet gällande viktnedgång vara effektiv i 

början medan andra typer av budskap kan vara mer intressant för individen när beteendet 

blivit regelbundet. Med hänsyn till den aktuella studiens resultat är det med andra ord 

möjligt att budskap gällande den fysiska aktivitetens positiva effekter när det kommer till att 

bevara olika funktioner och hindra nedsättningar till följd av ökad ålder, skulle kunna vara 

effektiva budskap riktade mot målgruppen äldre. Givetvis med hänsyn till att det inom den 

stora gruppen äldre finns olikheter värda att beakta.  
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7. SLUTSATSER 

 

 Ett stort antal av motiven till fysisk aktivitet bedömdes som personligt viktiga. Bland 

de högst rankade motiven återfanns undvika sjukdom och hälsobesvär och att bevara 

eller förbättra rörligheten. Andra motiv som fick höga värden var att behålla eller 

förbättra kondition samt att må bättre psykiskt.  

 Det går att utläsa samband mellan att vara aktiv på gym och vilja träffa människor, få 

goda känslor samt utveckla sig själv.  

 

För att ytterligare belysa vilka motiv till fysisk aktivitet som värderas som viktiga bland de 

äldre anser författaren att det kan vara intressant att för framtida studier betona vikten att 

värdera motiven i relation till varandra för att få fram djupare information och undvika risk 

för övervärdering. En djupare förståelse kan förmodligen nås med en kvalitativ ansats men 

bristen på kvantitativa ansatser som tycks föreligga inom området gör att författaren anser 

att detta går att utveckla. Oavsett metod bör det vara av intresse att arbeta vidare med dessa 

frågor för att förstå faktorer bakom äldres fysiska aktivitet. Att förstå vad som försvårar eller 

underlättar fysisk aktivitet är givetvis viktigt men det kan även finnas ett värde i att förstå de 

vanliga personliga motiven inom gruppen äldre för att på så sätt kunna utforma insatser för 

ökad fysisk aktivitet på ett bättre sätt.   
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BILAGA 1. FYSISK AKTIVITET - PÅVERKANSFAKTORER 

 

Individ Interpersonell 
Regional/nationell 

policy 
Miljö Globalt 

Psykologiskt 

Biologiskt 

Genetik 

Intrapersonell 
- Kognition 

- Tro, övertygelse 
- Motivation 

Socialt stöd 
- Familj 
- Vänner 
- På arbetet 

 
 
 

 
 
 
 

Kulturella  
normer och 
värderingar 

Social miljö 
- Se andra aktiva 

- Brott, trafik, 
bemötande 

- Organisationer 
 

Byggd miljö 
- Miljöns  

utformning 

- Gångvänlighet 
- Estetik och 
behaglighet 
- Transport 
- Parker och 
rekreations-

anläggningar 
 

Naturlig miljö 
- Vegetation, 

topografi, 
väder 

- Nationalparker, 
stigar etc. 

Transport-
system 

 
Urban planering 
och arkitektur 

 

Hälsosektor 

 
Utbildning och 

skolväsende 
 
 

Organiserade 
idrottsförbund 

 
 

Nationellt 
förespråkande 

av fysisk 
aktivitet 

 

Företagssektor 

Ekonomisk 
utveckling 

 
Media 

 

Produkt-
marknadsföring 

 

 
Urbanisering 

 

Förespråkande 

 
 

Sociala och 
kulturella 

normer 

Evolutionär -
psykologi 



 

 
 

BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR 

 

 

Ringa   in de svar som stämmer bäst in på dig. Fråga 4 och 5 besvaras med de senaste 12 

månaderna i åtanke. 

 

 

1. Kön  Kvinna   Man 

 

 

2. Ålder   60-64   65-69  70-74

   

75-79  80-84  85+ 

 

 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 
Pensionär  Arbetande  Arbetssökande Sjukskriven

   

 

 
4. Hur många dagar är du fysiskt aktiv på gym i genomsnitt/vecka?  

(Individuell träning och gruppass)  

 

1 2 3 4 5 6 7  

 
   

5. Hur många dagar är du fysiskt aktiv utanför gymmet i 
genomsnitt/vecka? 
 
(Avser pulshöjande aktiviteter där du är ombytt) 

 

0                1               2              3              4               5                6                7 

 

 

Fortsätter på baksida



 

 
 

6. Varför är du fysiskt aktiv? (Pulshöjande aktiviteter där du är ombytt)  

Ringa in i vilken grad alternativen stämmer in på DIG. 

         1 = Stämmer inte alls       5 = stämmer mycket bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

För att det är kul         1      2      3      4      5 

För att undvika sjukdom/hälsobesvär        1      2      3      4      5 

För att återhämta mig från sjukdom/skada       1      2      3      4      5 

För att må bra psykiskt         1      2      3      4      5 

För att bygga upp min styrka        1      2      3      4      5  

För att bevara min styrka                                 1      2      3      4      5 

För att bli mer rörlig         1      2      3      4      5 

För att bevara min rörlighet        1      2      3      4      5 

För att förbättra min kondition        1      2      3      4      5 

För att behålla min kondition        1      2      3      4      5 

För att se bättre ut         1      2      3      4      5 

För att träffa människor         1      2      3      4      5 

För att få egen tid         1      2      3      4      5 

För att fördriva tid         1      2      3      4      5 

För att gå ner i vikt         1      2      3      4      5 

För att gå upp i vikt         1      2      3      4      5 

För att känna mig mer hälsosam        1      2      3      4      5 

För att minska stress         1      2      3      4      5 

För att få utmaningar         1      2      3      4      5 

För att få ökad energi         1      2      3      4      5 

Jag känner mig dålig inombords annars                                1      2      3      4      5  



 

 

BILAGA 3. BAKGRUNDSVARIABLER  

 

 

               Tabell 13. Könsfördelning. (n=100). 

Kön Frekvens 

Kvinna 82 

Man 18 

 

            

                 Tabell 14. Åldersfördelning.  (n=100). 

Ålder Frekvens Procent 
Kumulativ 

procent 

60-64 8 8 8 

65-69 45 45 53 

70-74 31 31 84 

75-79 11 11 95 

80-84 4 4 99 

85+ 1 1 100 

Totalt 100   

 

               

               Tabell 15. Huvudsaklig sysselsättning.  (n=96). 

Sysselsättning Frekvens Procent 

Pensionär 95 95 

Arbetande 1 1 

Arbetssökande 0 0 

Sjukskriven 0 0 

Totalt 96  
 

                 *Fyra personer angav dessutom att de var arbetande på halvtid och pensionär på halvtid.



 

 

              Tabell 16. Antal dagar pulshöjande fysisk aktivitet på gym/vecka. (n=100).  

Antal dagar Frekvens Procent 
Kumulativ 

procent 

1 9 9 9 

2 48 48 57 

3 32 32 89 

4 8 8 97 

5 3 3 100 

6 -   

7 -   

Totalt 100   

 

 

               Tabell 17. Antal dagar pulshöjande fysisk aktivitet utanför gymmet/vecka. (n=91).  

Antal dagar Frekvens Procent 
Kumulativ 

procent 

0 11 12 12 

1 12 13 25 

2 17 19 44 

3 18 20 64 

4 13 14 78 

5 7 8 86 

6 5 5 91 

7 8 9 100 

Totalt 91   

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4. MISSIVBREV 

 

Pulshöjande fysisk aktivitet i åldersgruppen 60+ 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka motiv till fysisk aktivitet som är 

vanligast i åldergruppen 60+ samt om det finns ett samband mellan motiv och 

mängden fysisk aktivitet.  

Du har valts ut att delta därför att du är 60 år eller äldre och är fysiskt aktiv. 

Ditt deltagande är givetvis frivilligt men jag vore mycket tacksam om Du tog 

dig tid att besvara frågorna i enkäten. Du svarar i så fall anonymt och ingen 

kommer att kunna koppla några svar till dig. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan men när du lämnat in enkäten har du gett ditt samtycke till att 

svaren får användas. 

Resultatet från undersökningen redovisas i en uppsats för kandidatexamen i 

folkhälsovetenskap och kommer inte att användas till något annat. När 

uppsatsen är färdig förstörs enkäterna.  

 

Om du har frågor eller funderingar kring enkätundersökningen så fråga mig gärna. 

Tack för din hjälp! 

 

Mvh. Edward Ålund 

student på Mälardalens högskola 
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