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SAMMANFATTNING 

I och med att världens befolkning blir äldre är det av vikt att aktivera äldre för att bibehålla 

en god hälsa. Högt antal av individer i hög ålder lever med funktionsnedsättningar och 

därmed är det viktigt att anpassa aktiviteter på servicehus för äldre som är 65 år och äldre. 

Syftet med studien var att undersöka äldres självskattade hälsa och i vilken utsträckning de 

deltar i aktiviteter, samt om det förekommer några könsskillnader. Studien syftade även till 

att undersöka om det förekommer samband mellan självskattad hälsa och deltagande i 

aktiviteter bland äldre som bor på servicehus i Västerås. Kvantitativ metod och ett 

frågeformulär användes för att samla in data. Designen var tvärsnittdesign. Studien tog 

hänsyn till etiska aspekter och kvalitetskriterier. Antalet respondenter som deltog i studien 

var 100 varav 100 enkäter samlandes in och användes i studiens resultat. För att kunna 

analysera resultatet användes korrelation. I resultatet framkom det samband mellan 

självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter. Respondenterna upplever bra självskattad 

hälsa och 94 av 100 respondenter deltar i aktiviteter. Resultatet visar även att män upplever 

bättre hälsa än kvinnor trots att det var en jämn fördelning mellan könen i deltagandet. 

Nyckelord: aktiviteter, kvantitativ studie, servicehus, självskattad hälsa, äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

As the world population gets older, it is important to enable elderly people to maintain good 

health. A lot of individuals in high age live with disabilities and therefore it is important to 

adapt activities at retirement homes for individuals over 65 years of age. The purpose of the 

present study was to investigate elderlys self-rated health and in what extent they participate 

in activities, and if there is any gender differences. The present study also aimed to 

investigate if there is an association between self-rated health and participation in activities 

among elderly in retirement homes in Västerås. Quantitative method was used and a 

questionnaire was used to collect data. The design used for the study was cross-sectional. The 

study took regard into ethical aspects and quality criteria. The amount of respondents that 

was participating in the study was 100 of which 100 questionnaires was collected and used in 

the study. Correlations was used to analyze the association. The result showed association 

between self-rated health and activity participation. 94 out of 100 respondents participates in 

activities and all the participants experience relatively good health. The results also showed 

that men experience better health that women even though there was an even distribution 

between the sexes in participation.    

Keywords: activities, elderly, quantitative study, retirement homes, self-rated health 
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1 INTRODUKTION 

Sveriges befolkning blir äldre och äldre och under senaste halvårsseklet har personer som är 
över 65 år fördubblats och ökningen kommer att fortsätta framöver. Det blir dyrare för 
samhället när det kommer till välfärdssystemen och kostnaderna för äldreomsorgen stiger 
därmed är det viktigt och lönsamt att satsa på äldres hälsa. Genom att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande bidrar det till ett hälsosammare åldrande för befolkningen samt mindre 
kostnader för samhället. Äldre människor lever i stor utsträckning med olika 
funktionsnedsättningar som påverkar deras hälsa negativt. Individer i hög ålder som inte 
klarar av att bo hemma ökar och därmed ökar behovet av servicehus i samhället. Att inte 
klara av det vardagliga livet kan kännas vemodigt för många därmed är det viktigt att 
individerna känner sig trygga och aktiverade på det servicehus som de flyttar till. Social 
gemenskap och deltagande i aktiviteter är viktiga komponenter för ett gott åldrande. På 
många servicehus finns det möjlighet till att delta i olika aktiviteter som bidrar till fysisk 
aktivitet och sociala sammanhang. 

Intresset för ämnet har funnits länge eftersom författaren arbetat med målgruppen under 

många år och därmed föll det sig naturligt att skriva om äldre och aktiviteter. Med studien 

finns en vilja att belysa i vilken utsträckning personer som bor på servicehus deltar i 

aktiviteter. Förhoppningen är att få fram om individerna själva anser att aktiviteterna leder 

till bättre självuppskattad hälsa eller tvärtom. Resultatet från studien skulle kunna användas 

som hjälpmedel till förbättring av aktiviteter på servicehus. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 
Hälsa definieras av World Health Organisation (1948) som 

“A state of complete physical, mental and social well-being ant not merely the absence of 

disease or infirmity” (World Health Organization, 1948, s. 100). 

I Ottawa charter beskrivs hälsa som en resurs i vardagen, att hälsa är en del av det vardagliga 

livet för alla människor. Det innebär att sociala, psykiska och fysiska resurser är en del av 

hälsan (World Health Organisation, 1986). Kostenius och Lindgvist (2006) menar att hälsa 

även innefattar andligt och emotionellt välmående som också ses som en förutsättning för att 

människors liv ska kunna upplevas som välmående. Pellmer, Wramner och Wramner (2012) 

belyser att hälsa kan uppfattas olika från individ till individ och hälsa innebär inte enbart 

frånvaro av sjukdom, utan innefattar även välbefinnande och upplevelser som individer är 

med om. Medin och Alexandersson (2000) beskriver att hälsa kan tolkas i två inriktningar 

som är humanistisk och biomedicinsk. Humanistisk inriktning betyder att fokus är hälsa och 

det friska medan biomedicinsk inriktar sig på det sjuka och människans kropp. Genom att 

inkludera båda inriktningarna i begreppet hälsa blir det ett bredare begrepp som kan 

inkludera alla faktorer i människors liv och påverka hälsan på olika sätt. Alla människor ska 

ha möjlighet till att uppnå god hälsa. Kön, ålder, etnicitet vilket land människor bor i ska inte 

ha betydelse för hälsan. 

2.1.1  Äldre och hälsa 

Begreppet äldre innefattar personer över 65 år. Individer som är 65-79 år benämns ”yngre 

äldre” och personer som är 80 år och uppåt benämns ”äldre äldre” (SCB, 2010). En av nio 

personer i världen uppnår 60 år och över det och till år 2050 anses siffran öka med en 

femtedel (Kydd, Touhy, Newman, Fagerberg & Engstrom, 2014). Människor som är över 65 

år lever ofta med god hälsa men när åldern stiger ökar även risken att drabbas av olika 

sjukdomar och hälsoproblem. Kvinnor blir i hög grad äldre än män enligt statistik, 

medellivslängden i Sverige för kvinnor är 84 år och 80 år för män (SCB, 2015). 

Medellivslängden ökar men det behöver inte förknippas med att individer lever med bättre 

hälsa och välbefinnande än tidigare generationer. Människor som är 70 år och uppåt lever till 

stor del med låg livstillfredställelsen (Windle, Hughes, Linck, Russell & Woods, 2010). 

Kvinnor har i större utsträckning funktionsnedsättningar och ohälsa än vad män har och 

vanligt förekommande sjukdomar bland äldre äldre är demens, hjärtsvikt, diabetes och 

kärlkramp. Hälsoproblem som kan förekomma är benskörhet och ökad risk för frakturer med 

den höga risken för fallolyckor i hög ålder. Förslitningsskador är även vanligt förekommande 

och problem med hörsel och ork (Lennartsson & Fors, 2012). Individer i hög ålder kan 

uppleva situationer på olika sätt. Positiva levnadsvanor och livsstil har stor påverkan på hur 
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äldre upplever sin hälsa samt att livskvalité förknippas med hur de upplever hot och hinder i 

livet (Kydd et al, 2014).  

Äldre som har mer krämpor och hinder uppger i hög grad sämre självskattad hälsa. 

Depression är en vanligt förekommande psykisk funktionsnedsättning bland äldre och det 

leder i största grad till sämre hälsa. Att ha fysiska och psykiska funktionsnedsättningar 

behöver inte betyda att individen inte kan vara aktiv. Får de äldre anpassning efter sin egen 

förmåga och bra ledning kan det bidra till självständighet (Pinto et al, 2016). 

Att medellivslängden ökar resulterar i att behovet av sjukvård och omsorg stiger och kan 

relateras till att sjukvården är bättre och att människor lever under bättre förutsättningar och 

vetenskapen om medicin går framåt. Det kan uppfattas som positivt men samtidigt innebär 

det att fler insatser behövs i folkhälsoarbetet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser kan 

leda till ökad hälsa bland äldre och genom att de aktiveras mer och blir friskare leder det till 

att kostnaderna för samhället minskar. Hälsa är över lag en viktig del i folkhälsoarbetet och 

bidrar med ekonomisk tillväxt i samhället (Regeringens prop, 2007/08:110).  

Det generella folkhälsopolitiska målet syftar till att år 2020 skapa förutsättningar till en jämt 

fördelad hälsa i befolkningen (World Health Organisation, 2013). Om äldre har hemtjänst 

eller bor på särskilt boende ska det finnas tillgänglighet av att vara aktiv både socialt och 

fysiskt för att få bättre livskvalité och välbefinnande. Därmed är vård och omsorgs främsta 

mål att främja individernas individuella förutsättningar till bättre hälsa (Andersson, 

Marcusson & Wressle, 2014). Många äldre lever med funktionsnedsättningar och att satsa på 

den målgruppen i samhället är därmed av vikt för att minska problematiken och öka 

välbefinnandet hos målgruppen. Äldre människor som är fysiskt inaktiva är i större 

utsträckning deprimerade, uppger sämre självskattad hälsa, har funktionella begränsningar 

och sämre hygien till skillnad från personer som är fysiskt aktiva (Pan, Hsu, Chang & Luh, 

2015). 

2.2 Äldre och aktiviteter 
Människor som är sociala med andra individer och deltar i sysselsättningar kan förknippas 

med aktiviteter (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000). 

Förutsättningarna för äldre kan se olika ut från individ till individ och därmed är det viktigt 

att det finns aktiviteter som passar alla. Ett varierat utbud är att föredra för att olika individer 

ska kunna hitta något passande (Statens folkhälsoinstitut, 2007).  

God psykisk hälsa är viktigt bland äldre människor för att kunna uppleva livet som 

meningsfullt och kunna lära sig nya saker. Äldre kan öka välbefinnandet genom att delta i 

meningsfulla aktiviteter som innefattar fysiska och sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter kan 

halvera risken till att utveckla sjukdomar som exempelvis demenssjukdomar. Det är därmed 

av vikt att vara både fysiskt aktiv men även social med andra människor för att stimulera den 

psykiska hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2007).  
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2.2.1 Äldre och fysisk aktivitet  

Att vara fysiskt aktiv innebär att människor rör på sig vilket leder till att skelettmuskulaturen 

rör sig som i sin tur ökar energiförbrukning. Rörelserna kan bestå av promenader eller 

aktiviteter med högre puls. Alla individer rekommenderas att vara fysiskt aktiva 30 minuter 

om dagen och det innefattar aktiviteter i mindre pulshöjande nivå (Brodin, Hurkmans, 

DiMatteo, Nava, Vliet Vlieland & Opava, 2015). Ett hälsosamt åldrande ska innehålla bland 

annat fysisk aktivitet för att inte diskrimineras på grund av åldern (Statens folkhälsoinstitut, 

2006). Fysisk aktivitet leder till flertalet positiva effekter och äldre personer som är fysiskt 

aktiva 30 minuter om dagen ökar möjligheten till att sänka högt blodtryck, öka balansen och 

få ökad prestationsförmåga i musklerna (Hassing, Wahlin, Winblad & Backman, 1999). 

Problem med nedsatt rörlighet smärta och psykiska besvär blir mer markanta vid hög ålder 

därmed är det fördelaktigt för äldre att vara fysiskt aktiva (Socialstyrelsen, 2008).  

2.2.2 Äldre och sociala aktiviteter 

Sociala aktiviteter kan leda till att individers samhörighet till andra människor stärks vilket 

leder till välbefinnande. Det är viktigt för äldre med socialt sammanhang där antalet 
kontakter inte är det viktiga. Det relevanta är kvaliteten på kontakterna. Sociala aktiviteter 

kan vara studiecirklar eller grupper där människor träffas och umgås (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007). Studiecirklar är vanligt förekommande på servicehus men idag lever 

många äldre socialt isolerade vilket betyder att de inte medverkar i sociala aktiviteter eller 

har ett socialt närverk. Isoleringen kan leda till många hälsoproblem hos äldre som ökad 

sjuklighet och mortalitet. Därmed anses det viktigt att delta i sammanhang med andra 

människor (Nicholson, 2012). 

2.3 Servicehus  

I Västerås stad finns ett tiotal servicehus. Äldre människor som inte kan bo kvar i sitt eget 

hem av olika anledningar kan ansöka om särskilt boende hos en biståndshandläggare i 

Västerås stad. Den personen arbetar med att bedöma om det anses vara relevant för den 

äldre personen att flytta. Grunden till att flytta kan bero på att den äldre inte känner sig trygg 

och säker i sitt ordinära boende samt att hjälp och stöd behövs i det vardagliga livet. I ett 

servicehus bor äldre i egna kompletta lägenheter med tillgång till personal dygnet runt samt 

trygghetslarm i lägenheten. I huset finns restaurang som de boende kan bruka vid frukost, 

lunch och middag. I de flesta servicehus finns även en mötesplats som anordnar aktiviteter åt 

de som bor i huset men även för allmänheten (Västerås stad, 2013). Ofta finns det 

träningslokaler tillgängliga där äldre kan träna individuellt eller i grupp (Nicholson, 2012). 

2.4 Teoretisk koppling 
Begreppet teori är gammalt och kan beskrivas som betraktelse och spekulation. Teorier 

utformas för att kunna förenkla det komplexa inom ett visst område. För att kunna 
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specificera sig på ett ämne måste information som inte är relevant för ämnet sorteras ut. 

Teorier kan beskrivas som en verklighet som är förenklad i språk och används för att kunna 

förstå verkligheten inom ett specifikt ämne på ett enklare sätt. Teorier som inte kan relateras 

till verkligheten kan inte räknas som en teori (Birkler, 2008).  

2.4.1 Känsla av sammanhang 

Begreppet KASAM myntades av Aron Antonovsky och betyder Känsla av sammanhang. 

Antonovsky (1991) menar att människor som lever under fruktansvärda förhållanden kan 

bevara sin psykiska hälsa och ville därmed studera varför människor förblir psykiskt friska. 

Han kopplande tre komponenter till begreppet som är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att individers upplevelser inom och utanför individen 

är begripliga vilket medför kontroll över livet. Genom kontroll över livet används det som 

motståndskraft mot ohälsa (Antonovsky, 1991). Information runt omkring människor 

uppfattas som förutsägbar. Det som komma skall blir enklare att förstå trots att det möjligen 

är svåra situationer (Antonovsky, 1993). Hanterbarhet innebär att det finns resurser 

omkring individen som gör att upplevelserna känns hanterbara och individer som kan 

hantera sina liv är i större utsträckning friska (Antonovsky, 1991). Individer känner 

situationer som hanterbara även om det är höga krav som ställs. Svåra moment i livet kan 

upplevas som hanterbara (Antonovsky, 1993).  

Meningsfullhet kopplas till individens utmaningar och hur individen ställs inför de. 

Människor mår i regel bättre av att hitta en mening i utmaningarna (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet är den komponent som är starkast känslomässigt och möjligen den viktigaste 

komponenten. Individer kan känna meningsfullhet genom att vara engagerade. Det som 

känns jobbigt och svårt kan relateras till en utmaning istället för något negativt (Antonovsky, 

1993). Antonovsky (1991) tyder på att människor inte är sjuka eller friska utan befinner sig i 

ett stadie i mellan. Faktorer som speglar att en människa befinner sig närmare frisk är 

KASAM. Individer som upplever KASAM gör sig motståndskraftiga mot stress och kan 

hantera vardagen på ett bättre sätt. De tre komponenterna står i relation till varandra och ska 

därmed inte ses som självständiga (Antonovsky, 1991).  

När människor blir äldre kommer oundvikliga förändringar i livet som individen måste 

kunna hantera. Åldrandet kan medföra situationer som tidigare vart lätta att hantera men 

med åldern upplevs som svårhanterliga. Äldre personers känsla av sammanhang är starkt 

förknippat med motståndsresurser som innefattar sociala sammanhang och fysiska 

aktiviteter. Genom aktiviteterna kan individernas begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet stärkas. Fokus på det salutogena, det friska leder till att livet blir mer 

meningsfullt för den äldre (Wiesmann, Niehärster & Hannich, 2009). 

2.4.2 Aktivitetsteorin 

Aktivitetsteorin utvecklades på 1950-talet av forskare inom socialgerontologi (Nilsson & 

Bernspång, 2012). Teorin innebär att individer med hög ålder i största möjliga mån ska leva 

så aktivt som möjligt och att gott åldrande innefattar att individer deltar i aktiviteter. Det vill 
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säga att individer deltar i sociala sammanhang där möten med andra människor är en viktig 

del av åldrandet. Det anses vara lika viktigt att fortsätta vara social med andra människor i 

hög ålder då behovet är lika stort som i yngre ålder. Äldre personer som inte arbetar längre 

bör ersätta arbete med andra aktiviteter för att förbli aktiva resten av livet. Det är även viktigt 

med nya aktiviteter för att den äldre ska känna sig värdefull och behövd. Ålderdomen kan 

medföra motgångar som individer behöver lära sig att hantera och genom aktiviteter kan det 

bidra till enklare hantering och anpassning. Självbilden hos den äldre kan förbli ung om 

individen väljer att utöva de aktiviteter som individen tycker är roliga (Tornstam, 2010). 

Enligt Samuelsson (2008) har äldreomsorgen präglats av aktivitetsteorin länge. Genom att 

vara aktiv i olika aktiviteter bidrar det till en trivsammare tillvaro. Eventuella förluster som 

äldre människor är med om bör kompletteras av nya kontakter. Genom att gå emot 

eventuella förluster och motgångar behåller individer självbilden även i hög ålder. 

Aktivitetsteorins förespråkare menar att den äldre människan underlättar sin situation i 

samhället genom att hålla sig aktiv och produktiv genom ålderdomen (Samuelsson, 2008). 

Människan är gjord för att vara fysisk, psykisk och socialt aktiverad (Tornstam, 2010). 

2.5 Problemformulering 
Tidigare forskning belyser att hög grad av äldre människor lever med funktionsnedsättningar 

och i många fall leder det till ensamhet och psykiska besvär samt att aktiveringen minskar 

(Pinto et al, 2016). Högt antal av äldre lever även socialt isolerade och att medellivslängden 

ökar behöver inte betyda att äldre har god hälsa (Nicholson, 2012). Självskattad hälsa visar 

sig ha ett positivt samband med livsstil som inkluderar hur aktivt och socialt liv människor 

har. Fysiskt och socialt liv bidrar till bättre självskattad hälsa (Mood, 2013). Det visar även att 

självskattad hälsa ökar hos äldre som är fysiskt aktiva (Pakkala, Read, Leinonen, Hirvensalo, 

Lintunen & Rantanen, 2008). Äldre personer som upplever god psykiskt hälsa har i stor 

utsträckning bra självkänsla och bättre kontroll över livet (Windle, 2010).  

För att förebygga dessa problem är det viktigt att äldre är fysiskt och socialt aktiverade som 

bidrar till ökad hälsa hos målgruppen äldre. För att kunna inkludera alla som är 65 år och 

äldre är det samtidigt av vikt att det finns aktiviteter som kan passa alla. Utifrån detta anses 

det relevant och intressant att studera hur det ser ut på servicehus i Västerås gällande äldres 

självskattade hälsa och deltagande i aktiviteter.  
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3 SYFTE  

Syftet är att undersöka äldres självskattade hälsa och i vilken utsträckning de deltar i 

aktiviteter, samt om det förekommer några könsskillnader. Studien syftar även till att 

undersöka om det förekommer samband mellan självskattad hälsa och deltagande i 

aktiviteter bland äldre som bor på servicehus i Västerås. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur skattar de äldre sin hälsa? 

• I vilken utsträckning deltar äldre i aktiviteter? 

• Finns det några könsskillnader? 

• Finns det något samband mellan äldres självskattade hälsa och delaktighet i 

aktiviteter? 

4 METOD 

För att kunna genomföra studien och besvara syftet valdes kvantitativ metod. Kvantitativ 

metod utgår ifrån positivismen som grundar sig på naturvetenskapliga metoder. Positivismen 

utgår ifrån ett objektivt synsätt och ser verkligheten som värderingsfri och det innebär att 

forskaren inte påverkar undersökningen genom personliga åsikter. Valet av kvantitativ metod 

kan motiveras på så sätt att det går att mäta samband, skillnader och förekomster samt att 

forskaren inte påverkar resultatet och styrker därmed valet av metod (Bryman, 2011). 

Kvalitativ metod anses inte passande för studien på grund av att den metoden fokuserar på 

ord och tolkning av olika fenomen på djupet istället för siffror och kvantifiering av data 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

4.1 Studiedesign och urval 
Tvärsnittsdesign är den valda designen för studien. Bryman (2011) belyser att tvärsnittdesign 

är att föredra inom kvantitativ metod när det kommer till enkätundersökningar. Data samlas 

in under ett enda tillfälle och det är oftast fler än en variabel som inkluderas. Variabel är en 

egenskap som kan variera inom en population eller i ett urval. Genom insamlad data ska 

eventuella samband framkomma med hjälp av de olika variabler som är inkluderade 

(Bryman, 2011). Studiedesignen anses relevant till studien då varje individ endast behöver 

delta under ett tillfälle och att det är fler än en person som är med i undersökningen. Valet 

styrks även då samband mellan två variabler studeras. Syftet med studien går att koppla till 
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designen på så vis att studien undersöker eventuella samband mellan självskattad hälsa och 

deltagande i aktiviteter. 

Urvalet i studien valdes med hjälp av slumpmässigt urval och bekvämlighetsurval. 

Slumpmässigt urval innebär att respondenterna har samma möjlighet att komma med i 

urvalet (Olsson & Sörensen, 2011). I studien innebar det att alla servicehus i Västerås hade 

samma möjlighet att komma med och därmed valdes detta urval till studien. 

Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna som finns tillgängliga på plats där 

undersökningen äger rum blir tillfrågade att vara med i enkätundersökningen, vilket kan 

medföra en hög svarsfrekvens eftersom respondenterna blir tillfrågade på plats (Bryman, 

2011). För att komma åt respondenterna användes ett slumpmässigt urval genom kontakt 

med chefer på servicehusen för att fråga om en eventuell enkätundersökning fick äga rum. 

Vid sökning av servicehus på Västerås stads hemsida kontaktades chefer slumpvis per 

telefon. 

4.2 Enkätkonstruktion  
Enkäten (BILAGA A) i studien består av åtta frågor varav fråga ett till sex kan kopplas direkt 

till syfte och frågeställningar. Fråga sju och åtta är inte direkt kopplade till syftet men ansågs 

relevanta för servicehusen för att kunna få en bild av vilka aktiviteter som är mest 

uppskattade samt hur länge aktiviteterna pågår där. Enkäten är indelad i två sektioner där 

den första handlar om respondenternas hälsa medan den andra sektionen handlar om 

respondenternas deltagande i aktiviteter. Studiens första fråga tillhör bakgrundsvariabeln 

kön och fråga två till fyra tillhör beroende variabeln självskattad hälsa och fråga fem till åtta 

tillhör oberoende variabeln deltagande i aktiviteter. 

4.2.1  Bakgrundsvariabel 

För att få fram hur många kvinnor respektive män som deltagit i studien användes en 

bakgrundsvariabel som är en egenskap hos respondenterna i studien (Bryman, 2011). I detta 

fall är det en dikotom variabel, ”kön”. Dikotom innebär att det finns två möjliga värden enligt 

Ejlertsson (2012) och frågan ”Jag är” hade svarsalternativen man och kvinna. Frågan har 

inspirerats från den nationella folkhälsoenkäten ” Hälsa på lika villkor” som innehåller 

validerade frågor (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

4.2.2  Beroende variabel  

För att mäta självskattad hälsa som är den beroende variabeln utarbetades frågor kring detta. 

Beroende variabel innebär att den är beroende av den oberoende variabeln för att kunna 

ändras (Bryman, 2011). Fråga tre ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” har 

inspirerats från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 

(Folkhälsomyndigheten 2014b). Fråga två ”hur mår du?” och fyra ”hur ofta under de senaste 
månaderna har du haft följande besvär?” har inspirerats från enkäten ”Liv och hälsa ung” 
Landstinget Västmanland (2012), då frågorna går att relatera till alla målgrupper och åldrar. 
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Svarsalternativen i fråga två och tre är mycket bra, bra, varken bra eller dåligt och dåligt. 
Svarsalternativen i fråga fyra är aldrig, sällan, ibland ofta och alltid. Fler svarsalternativ 

fanns tillgängliga på grund av att respondenterna kan uppleva olika. Frågorna som 

inspirerats från ”Hälsa på lika villkor” och ”Liv och hälsa ung” är validerade vilket innebär 

att de är beprövade (Folkhälsomyndigheten, 2014b; Landstinget Västmanland, 2012). 

4.2.3 Oberoende variabel  

För att kunna mäta den oberoende variabeln deltagande i aktiviteter utarbetades frågor kring 

detta. Oberoende variabel innebär att den påverkar beroende variabeln (Bryman, 2011). 

Fråga fem ”Finns det aktiviteter som du kan delta i, i ditt boende?” togs med för att 

undersöka om respondenterna är medvetna om att det finns aktiviteter tillgängliga. Om 

respondenterna svarade nej eller vet ej på fråga fem var medverkan avslutad på grund av att 

resterande frågor handlade om medverkan i aktiviteter.  

Fråga sex ”hur ofta deltar du i aktiviteter?” hade svarsalternativ varje vecka, några gånger i 
månaden, några gånger per år och deltar aldrig. Fråga sju ”vilka aktiviteter deltar du i?” 

och fråga åtta ”hur länge pågår aktiviteterna som du deltar i?” går inte att koppla direkt till 

syfte och frågeställningarna men ansågs relevanta till studien med intresse för servicehusen 

att se vilka sorts aktiviteter de deltar i och hur länge de pågår. Svarsalternativ i fråga sju är 

fysiska aktiviteter, sociala aktiviteter och fysiska/sociala aktiviteter. Svarsalternativen i 

fråga åtta är heldag, halvdag, några timmar, en timme, mindre än en timme. 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes på fyra Servicehus i Västerås. Enkäten (BILAGA A) testades på en 

äldre person som inte ingår i studien innan enkätundersökningen ägde rum för att se om 

frågorna var lättförståeliga, samt om missivbrevet (BILAGA B) fick fram det budskap som det 

skulle för att alla respondenter skulle förstå vad studien går ut på.  

Chefer till vardera Servicehus i studien kontaktades per telefon. På två av servicehusen 

bestämdes träff med chefen och på två bestämdes träff med en anställd. Efter träff med 

chefer och personal bestämdes tillvägagångssättet av enkätutdelningen och insamlingen.  

På servicehus X lämnades totalt 20 enkäter till chefen som delade ut enkäterna till äldre som 

bor i servicehuset. Deltagarna fick sedan lämna in enkäterna till receptionen en vecka efter 

utlämningen som författaren sedan hämtade upp. Totalt 15 enkäter samlades in på detta sätt.  

Utifrån en lista från chefen på servicehus Y, med 43 lägenhetsnummer och namn gick 

författaren själv runt och informerade om studien och delade ut enkäter till de äldre. 

Deltagandet var frivilligt då individerna själva fick bestämma över sitt medverkande. 

Samtliga fick stöd av författaren med att läsa missivbrevet samt fylla i enkäten. Enkäterna 

samlades in vid samma tillfälle som de fylldes i och enkätundersökningen pågick under två 

dagar på servicehus Y där totalt 40 enkäter fylldes i och samlades in. 
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På Servicehus Z och W träffade författaren en anställd på servicehusen som godkände till att 

fråga äldre personer som bor i huset och fanns i uppehållsrummen i servicehuset vid tillfället. 

De äldre som tillfrågades blev informerade angående studien och fick förfrågan om de ville 

delta. Missivbrev och frågor lästes upp av författaren för den äldre. Totalt 20 enkäter delades 

ut och 20 enkäter samlades in på servicehus Z. På servicehus W delades 25 enkäter ut och 

totalt 25 enkäter samlades in. 

4.4 Bortfall 
Externt och internt bortfall kan förekomma i kvantitativ forskning. Externt bortfall innebär 

att individer blir tillfrågade att medverka men väljer att inte göra det (Olsson & Sörensen, 

2011). Åtta äldre valde att inte delta i enkätundersökningen vilket blev externa bortfall. 

Studien önskade 100 deltagares medverkan vilket uppnåddes. Det kan haft påverkan på 

studien på så vis att resultatet sett annorlunda ut om fler deltagit.  

Internt bortfall är när respondenter väljer att inte besvara alla frågor i enkäten (Olsson & 

Sörensen, 2011). Sex respondenter deltog inte i aktiviteter och därmed kunde de inte svara på 

de två sista frågorna i enkäten. Resultatet från enkäterna kunde användas i studiens resultat 

trots det interna bortfallet (Tabell 1). 

Tabell 1: Internt bortfall (n=6). 

	

Enkätfråga	

	

Antal	svarande	

	

Internt	bortfall	

7.	Vilka	aktiviteter	deltar	du	i?	 94	 6	

8.	Hur	länge	pågår	aktiviteterna	
som	du	deltar	i?	

94	 6	

 

4.5 Databearbetning och analys 

All insamlad data har förts in manuellt i statistikprogrammet SPSS (version 22) för att 

bearbetas och analyseras. Enkäterna kodades med varsin siffra från 1- 100 innan de fördes in 

i SPSS för att lättare hitta en specifik enkät vid eventuella fel. Frågorna matades in i 

programmet med samma formulering samt ordning som frågorna kommer i enkäten. 

Därefter fördes alla enkäter in i programmet (Ejlertsson, 2012). 

För att besvara frågeställning ett som handlar om självskattad hälsa användes fråga två till 

fyra. Svarsalternativen dikotomiserades, vilket innebär att de delas in i två kategorier. Genom 

att dikotomisera svarsalternativen blir det lättare att hantera data materialet vid mätning 

(Ejlertsson, 2012). I fråga två som handlar om mående grupperades svarsalternativen mycket 
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bra och bra till ”mår bra” medan svarsalternativen varken bra eller dåligt, dåligt och mycket 
dåligt grupperades till ”mår dåligt”. Fråga tre som handlar om hälsotillstånd grupperade 

svarsalternativen mycket bra och bra till ”bra hälsotillstånd” medan varken bra eller dåligt, 
dåligt och mycket dåligt grupperades till ”dåligt hälsotillstånd”. Även fråga fyra som handlar 

om fysiska besvär användes i frågeställning ett där svarsalternativen aldrig och sällan 
grupperades till ”aldrig eller sällan” medan ibland, ofta och alltid grupperades till ”alltid eller 

ofta”. De grupperade variablerna är kategoriska och följer ordinal skala vilket innebär att de 

kan rangordnas (Bryman, 2011). Variablerna i frågeställning ett analyserades genom 

frekvenstabeller för att kunna ta reda på variablernas fördelning och värde (Ejlertsson, 2012).  

För att besvara frågeställning två som handlar om deltagande i aktiviteter användes frågorna 

sex och sju. Fråga sex som handlar om hur ofta respondenterna deltar i aktiviteter 

dikotomiserade svarsalternativen varje vecka och några gånger i månaden till ”regelbunden 

medverkan” medan några gånger per år och deltar aldrig grupperades till ”deltar aldrig”. 
Variablerna följer ordinal skala och kan rangordnas. Fråga sju som handlar om vilka 

aktiviteter de deltar i grupperade inte på grund av att de följer nominal skala och kan 

rangordnas om ingen aktivitet anses vara bättre eller sämre än den andra. För att analysera 

denna frågeställning användes frekvenstabeller för att se fördelningen av respondenter och 

aktiviteter. 

För att kunna besvara frågeställning tre som handlar om könsskillnader användes frågorna 

”jag är?”, ”hur mår du?”, ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd”, ”hur ofta under de 
senaste månaderna har du upplevt följande besvär?” och ”hur ofta deltar du i 
aktiviteterna?” Frågan ”jag är?” analyserades genom frekvenstabell för att få fram 

fördelningen av könen i enkätundersökningen. För att kunna få fram skillnaden mellan 

könen analyserades det genom korstabeller. I korstabeller ställs variabler horisontellt och 

vertikalt mot varandra (Ejlertsson, 2012). Frågan ”jag är?” ställdes tillsammans med de 

andra frågorna i korstabeller för att se eventuella skillnader gällande kön och mående, kön 

och hälsotillstånd, kön och deltagande i aktiviteter samt kön och fysiska besvär. 

För att besvara frågeställning fyra som handlar om samband användes frågorna ”hur mår 
du?”, ”hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, ”vilka aktiviteter deltar du i?” och 
”hur ofta under de senaste månaderna har du haft- huvudvärk, värk i rygg och höfter, värk 
i axlar och nacke, värk i leder, värk i benen, värk i händer och fötter?”. Sambandanden 

mellan dessa analyserades med Spearmans korrelation i vilken styrkan av samband kan 

avläsas. Spearmans rangkorrelation användes eftersom skalorna var på ordinal skalenivå 

samt för att få fram mer avancerade resultat och för att data var snedfördelad som innebär 

att det är fler män än kvinnor i studien (Eliasson, 2010). Vanligtvis gäller att variablerna är 

kontinuerliga för att analysera samband med korrelationstest. Enligt Field (2013) kan 

spearmans rangkorrelation även användas för att beräkna samband på icke parametrisk 

data som är rangordnad (Ejlertsson, 2012).  

Enligt Eliasson (2010) går det inte att mäta kausala samband på tvärsnittdesign. Dock hade 

studien ingen önskan om att mäta kausala samband då endast styrkan i sambandet ansågs 

relevant. Korrelation kan vara både positiv och negativ. Positiv korrelation innebär att höga 

värden på en variabel motsvaras av höga värden på den andra variabeln eller tvärtom. 
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Negativ korrelation innebär att låga värden på en variabel motsvaras av höga värden på den 

andra variabeln eller tvärtom. På en skala kan sambandet som betecknas r vara högst 1 och 

lägst -1 där 0 innebär att det inte finns något linjärt samband mellan variablerna. Ett starkt 

samband kan exemplifieras som 0.75 (Eliasson, 2010). I korrelationstest framkommer en 

signifikansnivå som innebär hur mycket av sambandet som uppkommit av slumpen. I 

studien är p- värdet i testet 0.05 som innebär en signifikansnivå på fem procent. Om p- 

värdet är under 0,05 finns det ett samband mellan variablerna (Ejlertsson, 2012). 

4.6 Kvalitetskriterier 
Inom kvantitativ metod används ofta tre kvalitetskriterier som är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Bryman, 2011). För att stärka kvalitén i studien och öka trovärdigheten tas 

det hänsyn till kvalitetskriterier (Olsson & Sörensen, 2011). Validitet innebär att studien 

mäter det som är tänkt att mätas vilket innebär det syftet framför och med det ökar 

trovärdigheten i studien (Bryman, 2011). För att kunna påverka validiteten har 

enkätformuläret formats efter syftet och frågeställningarna och några frågor har inspirerats 

från enkäter som varit med i studier som gjorts tidigare vilket kan öka validiteten (Ejlertsson, 

2012). Frågor som inte är validerade kan vara negativt eftersom frågorna inte prövats i 

tidigare forskning vilket skulle kunna medföra att de inte är trovärdiga. 

Reliabilitet handlar om mätinstrumenten och innebär att resultaten ska bli lika vid mätning 

av samma studie (Olsson & Sörensen, 2011). Vilket innebär att studien ska gå att göra om på 

samma sätt igen (Bryman, 2011). Hög reliabilitet innebär att studien är pålitlig (Olsson & 

Sörensen, 2011). Metodavsnitt beskrivs noga och ökar därmed studiens reliabilitet. Eftersom 

datainsamlingen genomfördes på olika sätt mellan servicehusen beskrivs detta noga för att 

öka trovärdigheten ytterligare. Det skulle dock kunna påverka reliabiliteten negativt då det 

blir svårare att göra om studien och att resultaten kan påverkas genom olika former av 

datainsamling. Det kan även ha inverkat på tolkningar av frågorna i enkäten då vissa 

respondenter fick stöd av författaren vid undersökningen och andra inte. 

Generaliserbarhet handlar om att kunna generalisera en hel population utifrån det resultat 

som studien visar. Undersökningen ska kunna kopplas till personer utanför undersökningen 

som tillhör samma population. Det är dock viktigt att individerna som medverkar i 

undersökningen är av specifika karaktärer för att sedan kunna generalisera hela 

populationen med samma karaktär (Bryman, 2011). Urvalet skedde genom ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna som medverkade i studien blir svåra 

att generalisera. På grund av att de som medverkar är äldre som bor i servicehusen och finns 

tillgängliga vid tillfället av enkätundersökningen kan därmed inte representera en hel 

population. Slumpmässigt urval kan generalisera en hel population eftersom urvalet väljs av 

slumpen och därmed inte väljs ut för hand (Bryman, 2011).  
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4.7 Etiska överväganden och tillämpning 
Rapporten World Medical Association General Assembly (1964) belyser fyra etiska principer 

som används inom forskning. Dessa fyra principer är, informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att individer 

som är berörda av undersökningen ska få fullständig information angående studien och dess 

syfte (Bryman, 2011). Genom ett missivbrev fick respondenterna den informationen. 

Missivbrevet fanns tillgängligt på enkätens framsida för att underlätta för deltagarna att ta 

del av informationen. Deltagarna har haft möjlighet att fråga kring enkäten och sitt 

medverkande då författaren funnits tillgänglig på plats under enkätundersökningen och 

uppläsandet av missivbrevet. På det servicehus som valde att dela ut enkäterna själva fanns 

mailadress tillgänglig till författaren för eventuella frågor.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Genom att 

respondenterna tillfrågades att delta kunde de själva bestämma över sitt medverkande samt 

att deltagandet var helt frivilligt och att de fick avbryta när så önskades. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska bevaras på ett säkert sätt där 

oberörda personer inte kan komma åt materialet. Endast författaren har haft tillgänglighet 

till respondenternas uppgifter vilket är etiskt riktigt. Nyttjandekravet innebär att 

informationen om deltagarna endast används i undersökningen. Genom att materialet endast 

användes i studien och förstördes efter studiens slut tas det hänsyn till nyttjandekravet 

(Bryman, 2011).  

5 RESULTAT 

I enkätundersökningen deltog 100 äldre personer som bor på servicehus i Västerås. 69 

respondenter var kvinnor och 31 respondenter var män. 

5.1 Självskattad hälsa 
Av de 100 respondenter som deltagit i enkätundersökningen uppger 57 respondenter att de 

mår bra och 43 respondenter uppger att de mår dåligt. När det kommer till hälsotillstånd 

uppger 60 respondenterna att de upplever sitt hälsotillstånd som bra och 40 upplever det 

som dåligt. 

När det kommer till värk i olika delar i kroppen var det störst antal av respondenter som 

aldrig eller sällan upplever någon huvudvärk, 77 av 100 respondenter har aldrig huvudvärk. 

När det kommer till värk i rygg och höfter var det 64 respondenter som upplever värk ofta 

eller alltid och av alla alternativ var värk i rygg och höfter den enda kategorin som stack ut 

negativt (Tabell 2). 
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Tabell 2: Utsträckning av olika fysiska symptom (n=100). 

	 Huvudvärk	 Rygg	och	
höfter	

Axlar	och	
nacke	

Leder	 Benen	 Händer	och	
fötter	

Alltid/ofta	 23	 64	 37	 41	 43	 30	

Aldrig/sällan	 77	 36	 63	 59	 57	 70	

Totalt	 100	 100	 100	 100	 100	 100	

 

5.2 Deltagande i aktiviteter 

Mer än hälften av de äldre deltar i aktiviteter varje vecka. 94 äldre deltar i någon form av 

aktivitet och resterande 6 respondenter deltar aldrig i aktiviteter och svarade därmed inte på 

frågan vilka aktiviteter de deltar i (Tabell 3).  

                             Tabell 3: Utsträckningen av deltagandet i aktiviteter (n=100). 

	 	

Varje	vecka	 58	

Några	gånger	i	månaden	 27	

Några	gånger	per	år	 9	

Deltar	aldrig	 6	

Totalt	 100	

 

Av alla respondenter är det 47 äldre som deltar i både sociala och fysiska aktiviteter vilket 

utgör det högsta antalet mellan svarsalternativen. 42 respondenter deltar bara i sociala 

aktiviteter och fem respondenter deltar bara i fysiska aktiviteter (Tabell 4). Summering av 

utsträckningen av deltagandet i aktiviteter är att majoriteten av respondenterna deltar i 

någon form av aktivitet. 
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Tabell 4: Vilken typ av aktiviteter respondenterna deltar i (n=94). 

 Antal	(%)	

Fysiska	aktiviteter	 5	(5	%)	

Sociala	aktiviteter	 42	(45	%)	

Fysiska	och	sociala	aktiviteter	 47	(50	%)	

Totalt	 94		

 

5.3 Könsskillnader 
Det framkommer att fler kvinnor än män mår dåligt. Fördelningen mellan att må bra 

respektive dåligt gällande kvinnor är jämn 36 kvinnor mår bra och 33 kvinnor mår dåligt. 

När det kommer till hur männen mår är det större antal som uppger sitt mående som bra, 21 

män mår bra och tio mår dåligt. När det gäller upplevt hälsotillstånd uppger 37 kvinnor att de 

har bra hälsotillstånd och 32 uppger dåligt hälsotillstånd. Gällande männen är det 23 som 

har bra hälsotillstånd och 8 uppger att de har dåligt hälsotillstånd. 

Det som stack ut hos kvinnorna gällande fysiska besvär var värk i ryggen och höfter där 47 av 

69 kvinnor uppger värk i ryggen. Bland männen var det 17 av 31 personer som uppgav att de 

upplever värk i rygg och höfter. Huvudvärk var det besväret som utmärkte sig positivt där 

minst antal respondenter uppgav att de har besväret. 18 kvinnor och 5 män uppger 

upplevelser av huvudvärk (Tabell 5). 

Tabell 5. Respondenter som uppger fysiska besvär fördelat mellan könen (n=69 kvinnor och 

31 män). 

	 Huvudvärk	

	
Antal	(%)	

Värk	i	rygg	
och	höfter	

Antal	(%)	

Värk	i	axlar	
och	nacke	

Antal	(%)	

Värk	i	
leder	

Antal	(%)	

Värk	i	
benen	

Antal	(%)	

Värk	i	händer	
och	fötter	

Antal	(%)	

Man	 5	(6	%)	 17	(55	%)	 7	(23	%)	 9	(29	%)	 8	(26	%)	 6	(19	%)	

Kvinna	 18	(26	%)	 47	(68	%)	 30	(43	%)	 32	(46	%)	 35	(51	%)	 24	(35	%)	
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Gällande deltagande i aktiviteter fanns en liten skillnad. Det är ett högt antal äldre som deltar 

varje vecka bland både männen och kvinnorna men majoriteten av männen deltar i 

aktiviteter varje vecka. Endast en man och fem kvinnor deltar aldrig i aktiviteterna (Tabell 6). 

Tabell 6: Fördelning mellan kön och deltagande i aktiviteter (n=100). 

 Deltar	aldrig	
	

Antal	(%)	

Några	gånger	
per	år	

Antal	(%)	

Några	gånger	
i	månaden	

Antal	(%)	

Varje	vecka	
	

Antal	(%)	

Totalt	

	

Man	 1 (3 %) 3 (10 %) 6 (19 %) 21 (68 %) 31 

Kvinna	 5 (7 %) 6 (9 %) 21 (30 %) 37 (54 %) 69 

Totalt	 6 (6 %) 9 (9 %) 27 (27 %) 58 (58 %) 100 

 

 

I vilka aktiviteter de äldre deltar i visar resultatet att män i större utsträckning deltar i både 

sociala och fysiska aktiviteter jämfört med kvinnor. Kvinnor har lite högre antal som deltar i 

bara sociala aktiviteter jämfört med männen som har ett högre antal på sociala 

aktiviteter/fysiska aktiviteter (Tabell 7). 

Tabell 7: Könsskillnader i deltagandet i de olika aktiviteterna (n=94). 

 Fysiska	
aktiviteter	

	
Antal	(%)	

Sociala	
aktiviteter	

	
Antal	(%)	

Fysiska	och	
sociala	
aktiviteter	

Antal	(%)	

Totalt	

Man	 0	(0	%)	 12	(40	%)	 18	(60	%)	 30	

Kvinna	 5	(8	%)	 31	(48	%)	 28	(44	%)	 64	

Totalt	 5	(5	%)	 43	(46	%)	 46	(49	%)	 94	

 

5.4 Samband mellan självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter 

Resultatet visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan variabeln mående och i 

vilken utsträckning respondenterna deltar i aktiviteter (r=0,347, p=0,001) (Tabell 7). Det 

uppkom även samband mellan det allmänna hälsotillståndet och omfattningen av deltagande 

i aktiviteter trots att det är ett svagt positivt signifikant samband (r=0,210, p=0,036) (Tabell 

8).  



17 

Det uppträder inget samband gällande hur ofta respondenterna deltar i aktiviteter och de 

olika fysiska symptomen. Det finns dock svaga samband mellan hur respondenterna upplever 

sitt allmänna hälsotillstånd och de olika fysiska symptomen. Exempelvis ”hur bedömer du 
ditt allmänna hälsotillstånd?” har ett positivt signifikant samband med ”hur ofta har du 
värk i leder?” (r=0,374, p=0,001) (Tabell 8). 

De flesta fysiska symptomen uppger samband de emellan. Symptomen som hade starkast 

positivt signifikant samband var ”hur ofta har du värk i rygg och höfter”? och ”hur ofta har 
du värk i axlar och nacke?” (r=0,496, p=0,001) (Tabell 8). 

Tabell 8. Korrelation mellan självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter. 

Enkätfrågor	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

1.	Hur	mår	du?	 1	 0,669**	 0,347**	 0,423**	 0,401**	 0,511**	 0,299**	 0,344**	

2.	Hur	bedömer	
du	ditt	allmänna	
hälsotillstånd?	

	 1	 0,210*	 0,279**	 0,213*	 0,374**	 0,267**	 0,230**	

3.	Hur	ofta	deltar	
du	i	aktiviteterna?	

	 	 1	 0.035	 0,179	 0,184	 0,036	 0,137	

4.	Hur	ofta	har	du	
värk	i	rygg	och	

höfter?	

	 	 	 1	 0,496**	 0,479**	 0,476**	 0,319**	

5.	Hur	ofta	har	du	
värk	i	axlar	och	

nacke?	

	 	 	 	 1	 0,495**	 0,412**	 0,445**	

6.	Hur	ofta	har	du	
värk	i	leder?	

	 	 	 	 	 1	 0.514**	 0,604**	

7.	hur	ofta	har	du	
värk	i	benen?	

	 	 	 	 	 	 1	 0,396	

8.	Hur	ofta	har	du	
värk	i	händer	och	

fötter?	

	 	 	 	 	 	 	 1	

En stjärna * innebär signifikansnivå p<0.05 

Två stjärnor ** innebär signifikansnivå p<0,01 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Kvantitativ metod valdes utifrån studiens syfte. Eftersom den avser att mäta samband och 

skillnader menar Bryman (2011) att det är en relevant metod att använda då kvantitativ 

metod arbetar med siffror. Undersökningen ämnade inte studera individernas känslor och 

upplevelser och därmed valdes inte kvalitativ metod. Metoden är noga genomförd och 

beskriven för att kunna göra om den på samma sätt igen vilket kan stärka pålitligheten. Vid 

en kvalitativ metod skulle inte studien vara lika lätt att göra om igen eftersom deltagarnas 

svar i intervjuer kan variera. Design till studien föll på tvärsnittdesign som enligt Bryman 

(2011) används när samband mellan flera variabler studeras och oftast vid 

enkätundersökningar. Tvärsnittsdesign är mest passande till studiens syfte eftersom 

samband mellan självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter studerats samt att 

frågeställningarna både är analytiska och deskriptiva vilket förekommer i tvärsnittsdesign. 

En annan designform som hade kunnat användas är kohortstudie (Bryman, 2011). Studien 

skulle då haft för avsikt att undersöka hur vissa faktorer påverkar över tid då görs två 

datainsamlingar på samma variabler. Denna metod hade kunnat användas vid en eventuell 

större undersökning med fler deltagare men eftersom tidsramen för denna studie inte var 

längre än tio veckor ansågs tvärsnittdesign tillräcklig för studien. 

6.1.1 Diskussion om enkätkonstruktion  

Av samtliga åtta frågor i enkäten är fyra validerade vilket kan ifrågasätta om studien uppnår 

en hög validitet. Frågorna som inte är validerade kan vara en svaghet på grund av att de 

möjligen inte är trovärdiga, å andra sidan är frågorna utarbetade efter studiens syfte och 

frågeställningar för att passa så bra som möjligt. Fråga två och fyra som inspirerats av ”Liv 

och hälsa ung” ansågs relevanta då ”Hur mår du?” och ”hur ofta individer upplever olika 
fysiska besvär” kan relateras till alla åldrar och inte bara unga människor. Eftersom 

målgruppen är äldre människor kan det uppfattas som konstigt att ”Liv och hälsa ung” 

Landstinget Västmanland (2012) använts i studien men frågorna som använts skulle kunna 

ställas till alla målgrupper därmed är de relevanta för studien. 

På enkätfråga nummer åtta ”hur länge pågår aktiviteterna som du deltar i?” kunde fler 

svarsalternativ funnits tillgängliga då respondenterna efterfrågade det. Flertal respondenter 

deltar i olika aktiviteter som pågår olika länge. Eftersom att den frågan inte kunde relateras 

till studiens syfte påverkar det inte resultatet. Att frågan inte är relevant kan i efterhand 

diskuteras och frågan kunde formulerats annorlunda för att relateras till studiens syfte och 

frågeställningar.  

Enkäten testades på en äldre individ innan enkätundersökningen ägde rum. Det kan vara en 

bidragande faktor till att många fyllde i enkäten utan att det blev ett stort antal bortfall. Om 

inte enkäten testats innan skulle det kunnat bidra till att respondenterna inte upplevt 

enkäten som tillräckligt lättläst och förstående. 
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6.1.2 Diskussion om urval och datainsamling 

Eftersom servicehusen slumpmässigt valdes ut från Västerås stads hemsida användes ett 

slumpmässigt urval som enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär att det är just slumpen som 

avgör vilket urval det blir. Därefter tillämpades ett bekvämlighetsurval för att nå de äldre på 

servicehusen. Bekvämlighetsurval innebär att individer tillfrågas på plats där 

enkätundersökningen äger rum (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som i 

många fall ger hög svarsfrekvens eftersom respondenterna tillfrågas direkt vilket är en styrka. 

En svaghet med urvalsmetoden är att resultatet inte kan generaliseras och därmed inte 

användas på mer än de individer som ingår i studien. Å andra sidan kan det vara en fördel 

om studien vill framföra ett resultat som sedan andra kan studera vidare på. Ytterligare en 

svaghet kan vara att individerna som inte befann sig på plats vid enkätunderösningen inte 

fick möjlighet till att delta. För att kunna generalisera urvalet kunde sannolikhetsurval ha 

använts som innebär att resultatet kan generalisera till den population som ingår i studien 

(Bryman, 2011). Däremot är bekvämlighetsurval bra eftersom den inte är resurskrävande 

eller kostsam samt att det är en smidig urvalsmetod (Bryman, 2011). 

Utdelningen och insamlingen av enkäter såg lite olika ut mellan servicehusen och det kan 

haft påverkan på studiens resultat eftersom en del respondenter fick hjälp att fylla i och vissa 

inte. Respondenterna som fick hjälp kan möjligen ha påverkats av personen som hjälpte den 

äldre att fylla i. Vissa individer som fyllt i själva kan möjligen misstolkat frågor. Det positiva 

med att hjälpa respondenterna att fylla i är att inga frågor missas eller misstolkas. Det kan 

dock ifrågasättas då författaren kan ha påverkat respondenterna vid uppläsandet av frågorna 

men å andra sidan försökte författaren vara neutral. 

Något som saknades i missivbrevet var telefonnummer till författaren. Då målgruppen var 

äldre kan det tänkas falla sig mer naturligt att ringa än att maila om frågor uppstod, samt att 

det inte var helt säkert om de äldre hade tillgång till dator och internet. 

Det kan även vara möjligt att de individer som fanns tillgängliga i servicehusens offentliga 

platser är friska och aktiva och att det speglar resultatet. Dock fanns det inget som klargjorde 

det. På servicehus Y tillfrågades respondenterna utifrån en tilldelad lista och det skulle kunna 

innebära att de som av chefen på förhand var utvalda var pigga och hälsosamma nog att delta 

i undersökningen. Det kan haft påverkan på resultatet genom att fler individer uppgett att de 

upplever god självskattad hälsa vilken möjligen kan ha gett missvisande resultat. Men det 

skulle samtidigt kunna inneburit att de slumpmässigt valt ut. Samma gäller för 

respondenterna på servicehus X där personalen delade ut enkäter till äldre på servicehuset. 

Det finns även här en möjlighet att respondenter som anses kunna besvara enkäten på bästa 

sätt tillfrågats. Å andra sidan skulle det kunna vara så att den anställda som delat ut enkäter 

till de första äldre som besöktes under tillfället. För att få ett jämnt resultat skulle det 

underlätta om respondenterna var jämt fördelade mellan servicehusen och enkätinsamlingen 

skulle gått till på samma sätt samt att det var lika många män som kvinnor. Enligt Bryman 

(2011) påverkas reliabiliteten positivt genom att metoden är noga beskriven med aktuella 

mätmetoder för att kunna göra om den på samma sätt igen. Å andra sidan påverkas den 

negativt om mätmetoderna inte är validerade då de inte är prövade innan. 
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6.1.3 Diskussion om bortfall 

I studien uppkom ett externt bortfall då åtta äldre valde att inte medverka i 

enkätundersökningen. Det kan även ha uppstått ett externt bortfall på servicehus X där 

chefen delade ut enkäterna. Men det var inget som framkom när enkäterna hämtades. Det 

kan haft påverkan på resultatet på så vis att om fler äldre medverkat kan det möjligen 

bidragit till annat resultat. Eftersom studiens tidsram var begränsad innebar det att 100 

respondenter räckte. 

Sex interna bortfall uppkom och det var respondenter som inte deltar i aktiviteter som inte 

kunde fylla i de sista två frågorna i enkäten. För att studien inte skulle kunnat missa 

respondenterna hade enkäten kunnat utformas på annat sätt. Genom att ha ett till 

svarsalternativ på fråga sju och åtta där respondenterna kunde fylla i att de inte deltar i 

aktiviteter hade troligen de två sista frågorna fått fler svar. Å andra sidan kanske fler 

respondenter kryssat i att de deltar eftersom svarsalternativet deltar ej inte fanns tillgänglig 

på de två sista frågorna. Dock påverkades inte resultatet speciellt mycket av de interna 

bortfallen då alla enkäterna kunde användas i resultatet. 

6.1.4 Diskussion om databearbetning och analys 

Studiens reliabilitet har påverkats positivt genom att programmet SPSS används vid 

inmatning av enkäter samt vid analys (Bryman, 2011). Genom att koda alla enkäter innan de 

matades in i SPSS gick proceduren snabbare samt att det kan underlätta om det skulle bli 

eventuella fel i SPSS. Enkäten kan då lätt hittas och felet åtgärdas. 

Materialet dikotomiserades för att underlätta i de deskriptiva frågeställningarna. Ejlertsson 

(2012) belyser att resultatet i tabellerna blir mer lätthanterligt genom dikotomisering då 

grupperna blir mindre. För fråga ett ”hur mår du?” valdes att svarsalternativet varken bra 
eller dåligt skulle grupperas tillsammans med dåligt och mycket dåligt på grund av att om 

individer varken mår bra eller dåligt kan det tolkas som mer sämre än bra. Samma gäller 

fråga fyra som handlade om fysiska symptom där svarsalternativen ibland, ofta och alltid 

låter mer negativt än alternativen sällan och aldrig. På fråga fem fanns svarsalternativet vet 
ej som kom med i samma kategori som nej. Frågan var ”Finns det aktiviteter som du kan 
delta i, i ditt boende?” och om respondenterna inte vet om att det finns aktiviteter och svarar 

vet ej på frågan anses det vara negativt eftersom det fanns aktiviteter i servicehusen. Det 

skulle då kunna vara dåligt framfört av personalen eller att de äldre som svarat nej eller vet ej 
inte bryr sig om aktiviteterna. Att använda deskriptiv samt statistisk analys gör att 

pålitligheten i studien ökar och det underlättar för att kunna få svar på frågeställningarna 

(Ejlertsson, 2012). Fråga sju som handlade om vilka aktiviteter respondenterna deltog i 

grupperades inte svarsalternativen då det inte ansågs relevant. Eftersom ingen av 

aktiviteterna ansågs vara bättre än den andra valdes därmed de tre svarsalternativen att 

förbli tre.  

Att just frekvenstabeller och korstabeller användes i de deskriptiva frågeställningarna var av 

relevans till studiens syfte och frågeställningarna där skillnader skulle undersökas samt att få 

fram fördelning mellan variabler.  
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För att kunna få fram resultat på frågeställning fyra som handlar om samband mellan 

självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter ansågs korrelation passande eftersom endast 

styrkan i sambandet mellan variabler ville uppnås och därmed relevansen till studien 

(Ejlertsson, 2012). Korrelationen mellan variablerna visade även att det fanns ett samband 

och därmed valdes inte något annat mätinstrument som bara visar att det uppkommer 

samband eller inte. Vid korrelationen användes spearman i SPSS eftersom materialet i 

studien inte är viktat. Materialet viktades inte vilket skulle kunna vara en svaghet eftersom 

fördelningen mellan män och kvinnor inte var jämn. På grund av tidsbrist prioriterades det 

bort men i framtida studier rekommenderas det att materialet viktas för att få ett mer jämt 

material. Att variablerna inte är kontinuerliga är inte bristfälligt i studien eftersom att Field 

(2013) belyser att det går att använda Spearmans rangkorrelation när det ska beräknas 

samband på icke parametrisk data som är rangordnad. Därmed kunde korrelation användas i 

studien. 

6.1.5 Diskussion om etiska överväganden 

I studien tas det hänsyn till fyra forskningsetiska principer som används inom forskning 

(World Medical Association General Assembly, 1964). Genom att informera respondenterna 

om studien med ett missivbrev fick samtliga respondenter veta vilka rättigheter de har i 

undersökningen. Alla tillfrågade äldre fick själva bestämma över sitt medverkande i studien. 

De flesta respondenter fick brevet uppläst för sig medan en del läste det själva vilket kan 

verka oetiskt på grund av att de som läst själva möjligen missat ta del av information om sitt 

deltagande. Å andra sidan är det etiskt riktigt då missivbrevet innehöll information om 

respondenternas deltagande och alla respondenter fick ta del av missivbrevet. För att 

underlätta för alla att ta del av informationen skulle alla respondenter fått brevet uppläst av 

författaren eller anställd vid servicehusen. Eftersom alla servicehus inte ville dela ut 

enkäterna på samma vis blev det svårt att uppnå informationskravet fullt ut. För att vara helt 

säker på att informationskravet följts rakt av hade det underlättat om alla enkäter delades ut 

på samma vis. 

För att minska risken att kunna identifiera respondenterna nämndes inte vilka servicehus 

respondenterna bor i, servicehusen namngavs istället som en bokstav för att minska risken 

att identifiera. Resultatet presenterades med könsfördelning samt på gruppnivå vilket gör det 

svårare att identifiera respondenterna som medverkade. Materialet i studien används endast 

i denna studies enkäter och kommer att förstöras efter studiens slut för att undvika att 

materialet kommer ut till obehöriga personer. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om självskattad hälsa 

Över hälften av respondenterna upplever att deras hälsa är god. 57 av 100 mår bra och det 

kan framstå som en hög siffra sett till respondenternas ålder då Windle et al. (2010) belyser 
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att livstillfredställelsen upplevs som låg bland äldre. Resultatet kan ha påverkats av olika 

faktorer som speglar respondenternas svar, exempelvis att de möjligen inte mår bra för 

närvarande under enkätundersökningen men i vanliga fall mår bra. Därmed fanns frågan om 

hälsotillstånd tillgänglig för att respondenterna skulle ha en ärlig chans att kryssa i hur de 

vanligtvis mår. Tidigare studier belyser att många äldre över 70 år lever med sämre hälsa 

(Windle et al, 2010). Utifrån studiens resultat framkommer motsatsen där större del av 

respondenterna mår bra. Å andra sidan kan flertalet respondenter i studien haft lägre ålder 

än 70 år som möjligen bidragit till att de mår bättre. Samt att antalet svarande är ganska lågt 

och att det inte går att generalisera utifrån resultatet. Samma gäller för hälsotillståndet där 

60 respondenter uppger att deras hälsotillstånd är bra vilket kan anses som en bra siffra även 

här. Å andra sidan är antalet bland de som uppger att de mår dåligt och uppger sämre 

hälsotillstånd högt trots att fler mår bra.  

Majoriteten av respondenterna uppgav att de ofta eller alltid har värk i rygg och höfter och 

det var den enda av fysiska symptomen som utmärkte sig negativt. Troligen har äldre 

människor ont någonstans i kroppen eftersom de levt ett långt liv och enligt Windle et al. 

(2010) lever hög grad av äldre med olika funktionsnedsättningar. Det skulle kunna innebära 

att rygg och höfter är mest utmärkande gällande fysiska symptom eftersom det är kroppens 

stadga. För övrigt i resultatet utmärktes inga andra fysiska besvär särskilt mycket och det 

påvisar att respondenternas fysiska hälsa är bra.  

6.2.2 Diskussion om deltagande i aktiviteter 

Av alla 100 respondenter som deltog i enkätundersökningen var det endast sex respondenter 

som inte deltog i aktiviteterna som fanns i servicehusen. Det visar att stort antal av 

respondenterna är aktiva i någon form av aktivitet. Äldre som vistades i uppehållsrummen 

och besvarade enkäten kan tillhör de individer som är mer friska. Vilket kan ha påverka 

resultatet negativt på så vis att det blev högre antal som är aktiva än vad de egentligen är. Av 

respondenterna var det 47 som deltog i både sociala och fysiska aktiviteter enligt Andersson 

et al. (2014) är det viktigt att det finns både sociala och fysiska aktiviteter tillgängliga för att 

uppnå välbefinnande. Att hälften av respondenterna deltog i både fysiska och sociala 

aktiviteter vilket är bra då det kan vara intressant att ta reda på varför resterande inte deltar i 

båda. Enligt Tornstam (2010) trycker aktivitetsteorin på att det är minst lika viktigt för den 

äldre att vara socialt aktiv med andra människor som att vara fysiskt aktiv för att bryta social 

isolering som enligt Nicholson (2012) är vanligt förekommande bland äldre. En annan 

intressant iakttagelse är att 58 av respondenterna är med på aktiviteter varje vecka vilket är 

över hälften av individerna. Det kan bero på att det möjligen är de som är mest friska som 

har svarat på enkätundersökningen. Är det inte så kan det innebära att de äldre är nöjda med 

de aktiviteter som finns tillgängliga i servicehusen.  

Kopplat till teorin KASAM kan det höga deltagandet i aktiviteter bero på att respondenterna 

upplever en hög grad av KASAMS delkomponenter och genom det mår bättre. Individer som 

känner KASAM upplever meningsfullhet med det de gör (Antonovsky, 1993). Genom att 

individerna deltar regelbundet i aktiviteterna kan det möjligen bidra med ökat KASAM. 

Troligen upplever respondenterna aktiviteterna som givande eftersom de deltar. Det kan vara 
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intressant att veta varför äldre deltar. Om det är för att de genom aktiviteterna upplever 

KASAM eller om det är på grund av sin redan höga KASAM finner ett värde i att delta i 

aktiviteterna. Detta kan då bidra med ett hälsosammare åldrande. Positivt är att det finns 

aktiviteter på servicehusen för att de äldre ska kunna vara aktiva. På alla servicehus i studien 

finns det både sociala och fysiska aktiviteter som de äldre kan aktivera sig i vilket stärker 

aktivitetsteorins utgångspunkter som är att leva ett fysiskt och socialt liv för att tillfredsställa 

den psykiska hälsan. Aktivitetsteorin lägger även stor vikt i att aktiviteterna ska passa den 

äldre för att viljan till att vara aktiv ska kunna finnas (Samuelsson, 2008). Därmed fanns 

frågan om vilka aktiviteter respondenterna deltar i. En intressant fråga är hur individerna 

som inte deltar i aktiviteterna känner sig saknar individerna möjligen känslan av 

sammanhang. Kanske ser de ingen mening med att medverka eller begriper inte situationen 

vilket leder till ohanterlig situation. Det skulle kunna innebära att det är friska individer som 

deltar i aktiviteterna och mår bra vilket även speglar KASAM. En individ som känner KASAM 

känner sig i hög grad frisk (Antonovsky, 1991). 

6.2.3 Diskussion om könsskillnader 

Att fler kvinnor mår dåligt än vad män gör kan bero på flera faktorer och spekulationer kring 

dessa faktorer är många. Kan det möjligen vara så att kvinnor funderar mer över sitt mående 

och känner efter mer än vad män gör. Eller kan det innebära att kvinnor som uppger att de 

mår dåligt känner sig ensamma vilket skulle kunna påverka deras mående i större 

utsträckning. Enligt Lennartsson och Fors (2012) lever kvinnor i högre grad med 

funktionsnedsättningar än vad män gör. Möjligen är det en bidragande faktor att fler kvinnor 

uppger att de mår dåligt. 

Det som framkommer i resultatet är att ungefär hälften av kvinnorna deltar i sociala och 

hälften i både sociala samt fysiska aktiviteter. Det kan innebära att det finns något samband 

med att de som mår sämre kanske bara deltar i en form av aktivitet. Eftersom att det är lika 

viktigt att vara fysisk som socialt aktiv menar Andersson et al. (2014). Det som framkommer 

som intressant är att det är fler män än kvinnor som deltar varje vecka. Även om det är högt 

antal gällande båda könen. Kan det bero på att kvinnor enligt Lennartsson och Fors (2012) i 

större utsträckning lever med hälsoproblem och funktionsnedsättningar. Vilket möjligen 

bidrar till mindre aktivering. Inga män deltar i endast fysiska aktiviteter och det skulle kunna 

bero på att männen värdesätter det sociala före det fysiska. Männen kanske uppskattar det 

sociala mer. 

6.2.4 Diskussion om samband mellan självskattad hälsa och deltagande i aktiviteter 

Självskattad hälsa visade sig ha en signifikant betydelse för deltagande i aktiviteter. Mellan 

variabeln mående och deltagande i aktiviteter samt hälsotillstånd och deltagande i aktiviteter 

fanns det samband. Vilket kan styrka tidigare studiers resultat där Mood (2013) påpekar att 

genom att vara socialt och fysiskt aktiv ökar det individers självskattade hälsa. Det skulle 

kunna vara en svaghet att det inte går att säga vilken variabel som påverkar den andra. Det 

innebär då att de respondenter som deltar i aktiviteterna upplever sin självskattade hälsa 

som god samt att de som skattar sin hälsa som god deltar i aktiviteter.  



24 

Det går inte att säga att det är aktiviteterna som påverkar måendet men det visar att det är 

viktigt att vara aktiv i hög ålder. Det styrker även valet av teorier då aktivitetsteorin kopplas 

till resultatet då individer som nått ålderdomen enligt Tornstam (2010) ska fortsätta vara 

såväl fysiskt som socialt aktiv för att uppnå välbefinnande. Detta stämmer överens med 

resultatet eftersom att det finns ett samband mellan deltagande i aktiviteter och självskattad 

hälsa. Teorin KASAM kan också kopplas sambandet då individer som känner KASAM i regel 

mår bra (Antonovsky, 1991). Individerna som deltar i aktiviteterna känner meningsfullhet i 

aktiviteterna och det kan då troligtvis vara orsaken till att de upplever sin självskattade hälsa 

som bra. 

I resultatet framkommer inget samband mellan deltagande i aktiviteter och fysiska besvär 

men det framkommer att värk i rygg och höfter har ett samband med värk i axlar och nacke. 

Detta resultat relateras inte direkt till frågeställningarna men ansågs intressant att framföra i 

resultatet eftersom det skulle kunna vara en bidragande orsak till att respondenterna inte 

deltar i aktiviteterna. Det visar att respondenter som upplever värk i rygg och höfter även 

upplever värk i axlar och nacke. Det kan möjligen framträda som trovärdigt eftersom ryggen 

och nacken sitter ihop och det kan tänkas att under hög ålder blir det möjligen hög 

påfrestning på rygg och nacke. 

6.3 Användbarhet och framtida forskning 

Studien skulle kunna användas inom vård och omsorg på servicehus som hjälpmedel när det 

gäller att se över sina aktivitetsutbud. Servicehusen som ingick i studien hade både sociala 

och fysiska utbud men ser det lika ut överallt? Resultatet visar att det finns samband mellan 

självskattad hälsa och fysisk aktivitet och därmed borde det prioriteras i kommunens arbete 

inom servicehusen. Enligt Andersson, Marcusson och Wressle (2014) är vård och omsorgs 

främsta mål är att det ska finnas tillgängligt att vara både fysiskt och socialt aktiv föra att 

kunna öka välbefinnandet.  

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning där fler servicehus kan medverka 

samt fler respondenter och med en annan urvalsmetod som kan nå ”alla” individer som bor 

på servicehus. För framtida forskning kan det vara intressant att undersöka varför äldre är 

aktiva och varför de icke aktiva inte är det. Beror det på sjukdom, funktionsnedsättningar, 

dåligt utbud av aktiviteter eller utanförskap?. Viktigt ämne att studera vidare på grund av att 

alla människor ska bli gamla och förmodligen vill de flesta uppleva en bra ålderdom. 

Eventuella orsakssamband kan också vara av intresse att studera vidare. Är det deltagandet i 

aktiviteterna som bidrar till bättre hälsa eller är det den goda hälsan som bidrar till att äldre 

vill delta i aktiviteter. Det kan även vara intressant att få veta om längden på aktiviteterna har 

någon betydelse. Även om ålder har påverkan på deltagande i aktiviteter kan vara intressant 

att studera vidare. Mår individerna som är ”yngre äldre” bättre än de som är ”äldre äldre”. 
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7 SLUTSATSER 

• Över hälften av respondenterna skattar sin hälsa som god. Det som utmärker sig 

gällande fysiska besvär är att 64 av de 100 respondenter alltid eller ofta upplever värk 

i rygg och höfter. 

• Resultatet visar att äldre är aktiva i någon form av aktiviteter där 58 av 100 individer 

deltar varje vecka. 

• Det framkommer en viss skillnad gällande könen och hur respondenterna mår. 

Flertalet kvinnor uppger att de mår sämre till skillnad från männen. Kvinnor uppger i 

större utsträckning att de har fysiska besvär än vad män gör. Högt antal bland både 

kvinnorna och männen deltar i aktiviteter varje vecka. 

• Ett positivt statistiskt samband existerar mellan självskattad hälsa och deltagande i 

aktiviteter. Om de äldre har god självskattad hälsa är de med i aktiviteter och om de 

är med i aktiviteter har de god självskattad hälsa. 
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