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Sammanfattning 
!
Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar seniorer till motion. Studien bygger på 
sex informella intervjuer, varav fyra kvinnor och två män i åldrarna 65-89 år deltog. Resultatet 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resultatet pekade på att gruppen av 
individer hade samma uttalade strävan mot att leva ett friskare och sundare liv, och som trots 
stigande ålder dagligen gör aktiva val till motion. Resultatet visade även på olika dimensioner av 
motivation, där seniorernas vilja att få åldras, vara starka och orka ända in i slutet tycks vara de 
huvudsakliga drivkrafterna. Drivkrafterna visade sig vara både psykologiska och fysiologiska, 
samt att den tidigare erfarenheten spelade stor roll och att den samtidigt la grunden till ett aktivt 
leverne. !
Abstract !
This qualitative study investigated what factors influenced older adults to motivate themselves to 
continue to be pshysical active in their later life. Six individuals, both men and women in the 
ages of 65-89, were interviewed. The interviews were analysed by informal content analysis. The 
results showed that there is a certain group who had a strong will to lead a long, well-conditioned 
and sound life. Although, the seniors are getting older, they continue to make active choices 
about physical activity on a daily basis. The results also showed different dimensions of 
motivation, where the seniors wishes to have the opportunity of ageing, to be strong and have a 
good life until the end. The motivation was both psychological and physiological, and previous 
experience was too an important aspect for an active life.  !
Nyckelord 
Äldre, senior, åldrande, motion, fysisk aktivitet, träning, motivation, drivkrafter, hinder, rädslor. !



Förord 
!
Vi som gjort studien är två studenter som läst programmet Hälsa och Wellness vid Karlstad 

universitet. Arbetet är en B-uppsats och ett sista avslut på det här programmet, innan vi fortsätter 

mot nya äventyr. Våra intressen för människors olikheter vad gäller motivation var det som 

inspirerade oss till att undersöka ämnet djupare. 

Tanken från början var att undersöka varför människor inte är motiverade att träna. Dock hade vi 

en förförståelse om alla de olika bortförklaringar som ofta kan dyka upp när en person är 

omotiverad. Det var istället seniorerna på våra praktikplatser som inspirerade oss till att byta 

linje. Deras träningsglädje och den fina gemenskapen gjorde oss nyfikna på att undersöka vad 

det var som motiverade dem att trots stigande ålder fortsätta träna.  

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Helene Hjalmarson som kommit med tips och 

väglett oss genom vårt arbete. Ett speciellt tack vill vi ge de seniorer som deltagit i studien, 

genom era livshistorier har ni inspirerat oss och lärt oss otroligt mycket. 

!!!!!!!!!!!
Tack. !
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1 Inledning  

Den förbättrade kvalitén på sjukvården har lett till att livslängden har ökat i Sverige och resten av 

världen. Ökningen av den äldre befolkningen beror dels på att vi lever längre men även att stora 

barnkullar föddes vid specifika tidsperioder vilket gör att de äldre är allt fler nu (Jönson, 2002). 

År 2012 var 19 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre jämfört med 8 procent på 1900-

talet (Statistiska Centralbyrån, 2013). 

Synen på åldrandet och äldre har förändrats med åren. Den tidigare synen på åldrandet var att 

man inte kunde göra något åt sina problem, de var utan vetskap att det gick att förebygga eller 

undvika åldersrelaterade åkommor. Ny forskning och kunskap om hälsa bland äldre har gett 

förutsättningar för en högre livskvalitet. Typiska åldersrelaterade fysiska och psykiska 

förändringar är något som kan förebyggas och reduceras med friskvård, egenvård och 

förebyggande hälsovård (Jönson, 2002). 

I takt med samhällets utveckling blir människornas liv allt mindre fysiskt krävande. Människan 

är född till att röra på sig och behöver det för att må bra (Engström, 1999). Livsstilsrelaterade 

sjukdomar drabbar samhället hårt då det medför stora kostnader. Det läggs en kostnad på 6 

miljarder kronor per år till följd av att befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva (Statens 

Folkhälsoinstitiut, 2008). Den äldre befolkningen är den som lider mest av kroniska sjukdomar, 

försämrad funktionalitet och har flest sjukhusvistelser jämfört med de yngre i samhället. Fysisk 

aktivitet kan förebygga detta, då det främjar den fysiska, psykiska och funktionella hälsan 

(Faskunger, 2001).  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Begreppsdefinitioner  

Begreppet fysisk aktivitet innefattar alla former av kroppsrörelse och muskelaktivitet som 

resulterar i en ökad energiomsättning genom vardagliga sysslor såsom hushållssysslor och aktiv 

transport. Dessa aktiviteter bör utföras varje dag och kan genomföras i vanliga kläder 

(Faskunger, 2001; Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin, Willén, 2007). Träning är 

planerad och strukturerad fysisk aktivitet med målsättningen att förbättra eller behålla fysisk 

funktion och prestationsförmåga (Statens Folkhälsoinstitut, 2008 ; Svantesson et al, 2007). 
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Motion är planerad fysiska aktivitet med syftet att öka välbefinnandet och hälsan (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Ordet Motivation kommer från det latinska ordet “movere” och betyder 

“orsaka rörelse” (Hassmén och Hassmén, 2010) och är faktorer hos individen som väcker och 

riktar dess beteende mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2014) exempelvis äta för att mätta 

hungern, sova för att man är trött eller träna för att må bra. 

1.1.2 Fysisk aktivitet   

Människokroppen har en fantastisk förmåga till att anpassa sig, det gäller alla aspekter i livet 

inklusive träning och fysisk aktivitet. För att uppnå ökade hälsovinster måste det ske en 

förändring i mängden och utförandet av den fysiska aktiviteten och träningen för en fortsatt 

stimulering och utveckling av muskler, kondition och andra hälsoeffekter. Likväl som kroppen 

vänjer sig till rörelse så sker samma anpassning till inaktivitet och stillasittande. Då kroppen inte 

används minskar muskelvolymen, hjärtats styrka försämras, skelettet urkalkas och uthålligheten 

blir sämre (Forsberg, Holmberg och Woxnerud, 2002). Effektiva åtgärder för en förbättrad eller 

bibehållen hälsa och funktionsförmåga är vardaglig fysisk aktivitet, konditionsträning och 

styrketräning. Enkla val som att ta trapporna istället för hissen, ta cykeln istället för bilen eller 

parkera bilen längst bort istället för närmast entrén till mataffären, påverkar den totala 

energiomsättningen och därmed hälsan positivt. Enligt rekommendationerna bör alla vuxna vara 

fysiskt aktiva i minst 30 minuter sammanlagt per dag för att kunna uppnå hälsoeffekter 

(Svantesson et al, 2007). Intensiteten ska vara  minst måttlig, vilket kan uppnås med raska 

promenader eller pratvänligt tempo. Vid ökad intensitet kan ytterligare hälsoeffekter uppnås, då 

ökar hälsovinsterna samtidigt som kondition och styrkan förbättras (Statens Folkhälsoinstitiut, 

2008).  

1.1.3 Fysisk aktivitet och äldres hälsa  

Att vara regelbundet fysisk aktiv som senior resulterar dels i att livslängden förlängs, livskvalitén 

ökar samt funktionsförmågan förbättras. Med fysisk aktivitet lever man längre samtidigt som 

antalet friska år ökar (Faskunger, 2001). För att kunna ha kvar en god funktionell förmåga och 

leva självständigt som gammal är det viktigt att leva ett aktivt liv. Det är aldrig försent att 

förbättra sin kondition, uthållighet, styrka, balans och rörlighet, hur gammal man än är. 
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Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig livsstilsfaktor för att ha en god hälsa. Många sjukdomar 

tyder rättare sagt på fysisk inaktivitet än själva åldrandet (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

Fallolyckor är väldigt vanligt förekommande bland äldre. Med åldern kommer minskad 

benmassa, benskörhet och ökad risk för frakturer. De vanligaste frakturerna hos äldre orsakade 

av fall är handledsfraktur, överarmsfraktur, ryggkotsfraktur och höftfraktur (Hjalmarson, 2006). 

Höftfrakturer innebär en förhöjd risk till förtida död, det är därför viktigt med förebyggande 

åtgärder genom fysiska aktivitet och specifik träning för balans och rörlighet (Faskunger, 2001; 

Hjalmarson, 2006). 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall (Socialstyrelsen, 2013) 

bland de som är 65 år och över vilket gör det till ett stort samhällsproblem. Konditionsträning är 

bra för att förebygga hjärt- och kärlproblem vilket leder till färre sjuka och färre dödsfall 

(Faskunger, 2001; Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Även styrketräning är viktigt hos äldre. För 

att möjliggöra fortsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter krävs styrketräning för att bygga 

upp skelett och muskelstyrka samt minska risken för fallolyckor (Hjalmarson, 2006). 

Rekommendationerna för konditionsträning för äldre är 2-3 gånger per vecka i minst 20 minuter 

per gång och styrketräning bör utföras 1-2 gånger per vecka av de större muskelgrupperna i både 

över- och underkropp. Raska promenader, motionspass, skidåkning, joggning, cykling och 

styrketräning är bra exempel på  aktiviteter för att förebygga och reducera olika åldersrelaterade 

fysiska och psykiska förändringar hos äldre (Statens Folkhälsoinstitiut, 2008).  

Styrketräning har en rad olika hälsofrämjande och förebyggande effekter på bland annat 

osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar, led- och ryggsmärtor samt depression. Träningens och de 

fysiska aktiviteternas intensiteten spelar en mindre roll i äldre dagar, den kan ligga på låg till 

medel intensitet, det är den sammanlagda tiden som läggs på fysiska aktiviteter som är av större 

betydelse (Svantesson et al, 2007). Chansen till att kunna leva ett långt och självständigt liv ökar 

alltså med regelbunden fysisk aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).   

1.2 Tidigare forskning  

I en systematisk granskning av Baert, Gorus, Mets, Geerts och Bautmans (2011) sammanfattades 

flera studiers resultat av motivationer och barriärer hos äldre (80 år och över) kopplat till fysisk 

aktivitet. Det kom fram att de äldres fysiska hälsotillstånd var den största drivkraften men också 
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det största hindret för fysisk aktivitet. Andra motivationer och drivkrafter som kom fram i 

granskningen är bland annat att få bättre hälsa, bibehålla rörligheten, känna välbehag under 

själva utförandet, förväntade och upplevda fysiska och psykiska effekter, självständighet, och 

sociala vinster. Barriärer hos äldre visade sig bland annat vara dålig balans, rädsla för fallolyckor, 

tidsbrist, dåligt väder, och bristande motivation. Rädsla var en faktor som var vanligt 

förekommande i de granskade studierna, det kunde vara rädsla för fallolyckor, som nämndes 

ovan, rädsla att överträna innan helt tillfrisknat från skada eller sjukdom, eller rädsla att 

motionera ute. Rädslan kan ta många olika former men är typisk för den äldre generationen. 

För äldre är fysisk aktivitet väsentligt för att kunna leva ett självständigt liv (Baert et al. 2011). 

Trots att de flesta känner till de positiva effekterna av fysisk aktivitet och har vetskap om vilka 

rekommendationer som gäller är det endast en liten andel som lever upp till dessa (Lübcke, 

Martin och Hellström, 2012) 

En annan studie som är utförd av Lübcke et al  (2010) har även visat att fysiska aktivitet 

uppfyller fler funktioner än att det är en investering i hälsan. Fysisk aktivitet är för pensionärer 

en viktig social aktivitet och den fyller upp de långa dagarna och ger dem nåt att göra.  

Det finns de som aldrig har ägnat sig åt fysisk aktivitet under sin livstid, men det är aldrig försent 

att börja träna. Det finns bevis som påvisar att genom att börja träna sent i livet motverkar man 

åldersrelaterade fysiologiska brister och det är samtidigt en säker och effektiv motåtgärd till 

dessa (Henwood, Tucket, Edelstein, och Bartlett, 2011). Vid förlorad muskelmassa minskar 

musklernas funktion, metabolismen minskar och benmassan blir skör. Minskad muskelmassa är 

också en känd bidragande orsak till kroniska obotliga sjukdomar som kan uppkomma vid 

stigande ålder. Konsekvenserna av detta kan kosta de äldres förmåga att fortsätta leva ett 

självständigt liv. Nyligen gjord forskning har stärkt beviset om att motståndsträning  reducerar  

olika sjukdomssymtom samt minskar försvagning av det mentala. Att hinder och drivkrafter är 

olika och många stöds av studien, där författarna berättar att det finns en rad olika barriärer och 

motivationer, där en motivator är självtilliten att överkomma barriären till aktivitet. Studien visar 

på att de medverkande förstod fördelarna med att genom träning öka deras muskeltillväxt 

däremot var det signifikanta missuppfattningar angående muskelmassa och dödlighet.  

!
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Sammanfattningsvis visar således flera studier på positiva effekter av träning oavsett ålder men 

särskilt viktigt vid åldrande. För att kunna öka hälsan i samhället och att få fler att röra på sig är 

det viktigt att veta vad som motiverar en person till att motionera. Då antalet äldre har ökat och 

kommer fortsätta öka med tiden är avsikten att vända sig till äldre över 65 år i denna studie. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka seniorers (65+) motivation till motion. 

Frågeställningar: 

■ Vilka är deras tidigare erfarenheter av träning?  

■ Hur ser drivkrafterna respektive hindren ut?  

■ Vilka emotionella aspekter genererar träningen? 

2 Metod  
Metoden för denna kvalitativa studie, är att genom enkla och raka frågor få så komplexa och 

innehållsrika svar som möjligt, för att få en djupare förståelse för olika människors syn på 

motivation. Intervjuerna höll en låg grad av standardisering, vilket betyder att frågorna ställs i 

den ordning de passar och den intervjuades svar får på så sätt styra ordningsföljden. Följdfrågor 

formuleras om den intervjuades svar behöver förtydligas eller utvecklas och språket anpassas 

också till en nivå som anses lämplig. Därmed är intervjun strukturerad och frågorna är öppna 

varav inget svaralternativ ges (Trost, 2010). Valet av metod ger också en större förståelseform, 

där huvuduppgiften är att verkligen förstå vad den intervjuade säger (Kvale, 1997). Vad gäller 

urvalet befinner sig de medverkande seniorerna i vad man utifrån den Transteoretiska modellen 

(Proscaska och DiClemente 1982, 1983; Prochaska, DiClemente och Norcros 1992) kallar för 

aktivitetsstadiet. Det vill säga, den fysiska aktiviteten är numera en vana och har således varat 

längre än sex månader. Hur den transteoretiska modellen speglar just den här studien återkopplas 

längre fram (Faskunger, 2001). 

2.1 Urval  

För att undersöka motivationen hos seniorer, valdes sex personer ut för en intervju, fyra kvinnor 

och två män i åldrarna 65-89.  Med tanke på få resurser blev det med ett bekvämlighetsurval, ett 

så kallat strategiskt urval för att få med både kvinnor och män samt att hela åldersspannet var 
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inräknat. Personer tillfrågades på författarnas praktikplatser som är två olika träningscenter. 

Centren är belägna i en stad i mellansverige. Författarna genomförde tre intervjuer var, samt 

valde själva ut tre intervjupersoner på respektive träningscentra. Med hänsyn till propotionerna 

mellan män och kvinnor var tanken att urvalet skulle bestå av lika många kvinnor som män. Ett 

bortfall gjorde dock att det blev dubbelt så många kvinnor än män. 

Nedan beskrivs varje informant kort utifrån följande kriterier:  

ålder, civilstatus, arbetserfarenheter, träningshistoria:  

Senior 1: En 89-årig änka som är mamma till tvillingar och tidigare verksam sekreterare. Hon har 

varit aktiv hela sitt liv med mycket skogspromenader och trädgårdsarbete och i skolan tyckte hon 

mest om orientering. Nu tränar hon tre dagar i veckan, spinning och sedan en tid tillbaka egna 

program med styrketräning hon lärt sig under åren.  

Senior 2: En 83-årig gift man som har ett barn. Har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv som 

universitetslärare. Personen i fråga har varit aktiv sedan barnsben och sysslat med de flesta 

sporter och spelade mycket bandy. Fram till för cirka fem år sedan var det mycket fjällvandring 

och cykling men har nu sedan 2009 fått sluta på grund av problem med diskarna i ryggen. Han 

tränar nu två dagar i veckan, då det blir ett spinningpass och varannan måndag seniorpass i grupp 

eller egen styrketräning. 

Senior 3: En kvinna på 70 år, gift och har ett barn. Tidigare jobbat som lärare. Kvinnan har varit 

fysisk aktiv hela sitt liv och har sedan pensionen ökat antalet träningstillfällen då mer tid finns. 

Kvinnan tränar fyra dagar i veckan på gym, seniorpass, spelar golf och är ute och går en gång per 

dag.  

Senior 4: Kvinna, 72 år är sambo och har två vuxna barn. Jobbade tidigare som vägledare på 

arbetsförmedlingen. Kvinnan är gärna aktiv med promenader, trädgårdsarbete och utflykter och 

hon börjar varje morgon med 10 minuters stretch och rörelseprogram för att få igång kroppen. 

Sedan hon gick i pension har hon börjat träna motionspass två gånger i veckan då hon känner att 

kroppen behöver lite extra styrka för att hålla efter en höftoperation då en protes sattes in. 

Senior 5: En kvinna, nyligen fyllda 65 år, är gift och har tre vuxna barn. Kvinnan är pensionär 

och har jobbat med genusforskning hon har även eget företag sen ett antal år tillbaka men håller 

på att trappa ner helt med jobb. Att vara fysisk aktiv är en naturlig del i hennes liv. Det blir 
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mycket promenader och träning med hunden, golf på sommaren samt träning på gym två dagar i 

veckan.  

Senior 6: 84 årig gift man, har två vuxna barn och är pensionerad lärare. Förr höll han på med 

mycket bollsporter, främst handboll. Idag, på grund av höfterna tränar han seniorgympa två 

gånger i veckan, promenerar ofta med stavar och försöker hålla sig så aktiv som möjligt. 

2.2 Datainsamlingsmetod  

Data har samlats in genom informella intervjuer, där syftet är att förstå hur den intervjuade 

känner och tänker i olika situationer, samt vilka erfarenheter denne har med sig (Trost, 2001). 

En pilotintervjuguide testades och därefter strukturerades en ny utvecklad intervjuguide upp för 

att få mer fyllighet på både frågor och svar. Den slutgiltiga intervjuguiden innehållande tre olika 

teman (se bilaga 3) gav större möjligheter till fler öppna frågor samt en mängd följdfrågor. Tre 

teman strukturerades upp som följande: Tidigare erfarenhet av träning, Hinder och drivkrafter, 

Vilka emotionella aspekter genererar träning. Under varje tema fanns det tips på ytterligare 

vägledning till fler öppna frågor samt följdfrågor.  

Före intervjuerna förklarades syftet samt att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt vilket 

medför att det då bara är forskarna som vet från vem uppgifterna kommer ifrån och att 

informationen inte kommer spridas vidare till obehöriga (Patel och Davidson, 2003). Ett 

samtyckesformulär skrevs på och informationsbrevet lästes av respondenterna (se bilaga 1 och 

bilaga 2). Intervjuerna spelades in (vid godkännande) med en smartphone, hela intervjuerna 

transkriberades för att sedan analyseras. Intervjuerna varade i 15-50 minuter. 

Några intervjuer hölls avsides och några hölls på ett enskilt kontor, informant och intervjuare 

kom överens om platsen tillsammans. Vid ett tillfälle blev en av intervjuerna kort på grund av 

stress och tidsbrist hos informanten, fyllnaden i intervjun blev dock bra och konkreta svar kom in 

i förhållande till intervjuguiden. 

2.3 Analys  

Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod till analysprocessen. Metoden valdes ut för att den 

fokuserar på tolkning av texter. Intervjuerna spelades in och transkribrerades ordagrant. 

Författarna läste sedan igenom samtliga analysenheter för att få en helhetsbild. Meningsbärande 
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enheter togs ut av båda författarna på varje analysenhet och kondenserades, abstraherades och 

fick fram koder. Som hjälpmedel i analysprocessen användes en whiteboard-tavla där alla koder 

klistrades upp med hjälp av post-it lappar. Koderna som hade ett liknande innehåll delades in i 

preliminära kategorier. De valda kategorierna fick också en rad underkategorier med olika 

abstraktionsnivå. De slutgiltiga kategorierna hamnade sedan under ett tema (Graneheim och 

Lundman, 2008). Matrisen i Tabell 1. visar ett exempel av hur analysprosessen gått till väga. 

!
Tabell 1. Matris för analysprocessen för huvudkategori: Attityd gentemot åldrande och motion. 

2.4 Etiska förhållningsätt   

Forskaren har ansvar för de människor som deltar i forskningen, både för deras välbefinnande 

och för den information som samlas in. De etiska förhållningssätten har genomsyrat hela 

förloppet av denna forskningsprocess. För att upprätthålla en god etisk nivå på undersökningen 

användes de fyra etiska kraven: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

Menings- 
enhet Kod Under 

kategori
Huvud 

kategori Tema

      ...nu får jag inte åka skidor, 
det spelar ingen roll, får titta på 
snön och skotta i stället 
      ...Har jag inte tränat så har 
jag fuskat med min livsstil. 
      ...jo jag ska bromsa förfallet! 
Det är ju det som gäller, man 
kan ju inte göra något åt åldern 
men man kan ju försöka hålla 
igång. 
       ...Jag känner mig nöjd, 
[efter ett träningspass] men jag 
är trött. Jag vill gärna lägga mig 
en halvtimma när jag kommer 
hem. Jag äter lunch sedan vill 
jag gärna lägga mig lite och 
vila. Och det känns bra. De som 
är sådär splittrande pigga direkt 
efter ett pass men nej, man blir 
piggare efteråt när man lagt sig 
en halvtimma. Då känns det bra 
igen, då är man pigg. 
     ...Jag är glad så länge jag får 
hålla på, det kanske inte blir så 
många år till vet du, när man är 
84 år, men jag ger mig inte i 
första taget.

!
■Accepterar åldrandet 

men gör aktiva val till 
längre liv 

■Känner saknad 
■Missnöjd med sig 

själv 
■ Skuldkänslor 
■Kroppen är inte 

samma som förr 
■ Läker inte lika snabbt 

som gammal 
■ Sörjer att kroppen 

sätter stopp 
■Kroppen säger emot 
■Medveten om sin 

förmåga och sina 
begränsningar 

■Kroppen behöver vila 
■Känner sig gammal 
■Mår bra 
■ Stolt över sig själv 
■Duktig 
■ Pigg

!!
Skuld möter 
rationalitet !! !!
Sorg och 

åldersnojor !!!! !
Lust och 

rörelseglädje !!!! !
Tacksamhet

!!!!!!!!!!!
Attityd gentemot 

åldrande & motion

!!!!!!! !
Strävan 
mot det 
friska 

åldrandet
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och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). Kraven tillgodosågs då intervjupersonerna fick 

information om studien och dess syfte, att informationen som givits inte används till annat syfte 

än för denna studie. Att deltagandet var frivilligt och har rätt till att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan anledning samt att den insamlade informationen raderas. Information gavs både 

muntligt och skriftligt innan påbörjade intervjuer. Deltagarna fick läsa igenom informationsbrev 

(bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 2) och signera sitt medgivande till deltagande. Den 

insamlade informationen hanterades på ett sätt att deltagarnas identitet skyddades så att 

obehöriga inte kunde komma åt uppgifterna, konfidentialiteten är på så vis säkrad. Samtliga 

transkriberingar är gjorda utan namn eller koppling till den specifika personen. Ljudfiler och 

textfiler är lösenordsskyddade och raderas efter avklarad studie (Vetenskapsrådet, 2014). 

3 Resultat  
Analysen ledde fram till temat Strävan mot det friska åldrandet, som sammanfattar seniorernas 

upplevelser och attityd till fysisk aktivitet. Till detta tema kan fyra kategorier kopplas, nämligen 

Erfarenhetsbank, Motiverande aspekter, Attityder gentemot åldrande och motion samt Upplevda 

barriärer. Kategorierna delades i sig upp i sammanlagt 16 underkategorier (se figur 2). 

!
Figur 2. Figuren demonstrerar seniorers motivation till motion indelat i ett tema, kategorier och 

underkategorier. 
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3.1 Erfarenhetsbank  

Erfarenhetsbanken tar upp viktiga saker som kom att ha stor betydelse för resultatet. Hur deras 

uppväxt sett ut, familjeförhållanden, kunskapen om fysisk aktivitet samt ifall det fanns någon 

sjukdomshistoria som kunde vara relevant för studien. 

3.1.1 Uppväxt  
Alla de intervjuade har redan som barn varit mycket aktiva. I vissa fall genom att föräldrar 

inspirerade till fysisk aktivitet men även till en viss del påtvingade aktiviteter. De har sysslat med 

en rad olika bollsporter, fotboll, handboll, bandy och även åkt mycket skidor både längd och 

utför samt spelat tennis och dansat. Att de varit aktiva som barn har väldigt mycket att göra med 

att de har aktiva föräldrar som både driver och motiverar dem till träning. Samtidigt som de sitter 

inne med mycket kunskap om varför man ska träna, nyttan av både kost, motion i balans har 

träningen ibland blivit påtvingad. De aktiva föräldrarna har varit noga med att föra kunskapen 

vidare till sina barn och seniorerna har gjort det samma till sina barn. En pågående bra cirkel.  

!
“Jag tror egentligen att min mamma sådde något slags frö hos mig [...] jag tror faktiskt 

 att jag kan tacka henne för att jag skapade något intresse där.” (Senior 5) 

!
3.1.2 Utbildning/Kunskap  
Bland de intervjuade personerna finns god kunskap inom fysisk aktivitet och samtliga personer 

är också högutbildade, kunskapen gör att de prioriterar sin träning i vardagen. Det fanns också de 

som utvecklade sitt intresse och använde det i jobbet, bland annat så anordnade en av deltagarna 

skidresor för ungdomar under flera års tid. Någon hade även instruerat i olika gruppass. 

Kunskapen får de från olika håll och det är inte alltid som samhällets syn på träning 

överensstämmer med deras egen. Genom deras erfarenhet har de också lärt sig mer om träning 

och har med tiden också blivit mer säkra på deras egen kropp och energibalansen i den. Det är 

också kunskapen som gjort det roligt att vara fysisk aktiv. En av seniorerna som deltog i studien 

hade en väldigt drivande pappa. Han var en skicklig läkare och jobbade inom hjärt- och 

kärlkirurgin vilket gjorde att han hade en bred kunskap och var noga med familjens kost och 

motionsvanor. Det var endast en av de intervjuade som inte kom från en aktiv familj, träning 
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hade inte varit en del av livet förrän i vuxen ålder. Vad som var gemensamt för samtliga 

intervjuade är att aktivitet alltid varit en naturlig del av livet.  

“ Jag har fått min kunskap från min pappa [...] Han har alltid varit noga,  

det sitter numera i mitt samvete!” (Senior 3) 

3.1.3 Sjukdomshistoria  
De intervjuades sjukdomshistoria är också en stor orsak till deras motivation till motion. Då de 

genom träning förebygger återkomst av gamla skador samt håller kroppen i god form för att till 

exempel förhindra återkommande skov av sjukdomar och skador. De hälsoproblem som kommit 

upp under intervjuerna är bland annat; höftproblem, ryggbesvär, depression, sportskador, by-pass 

operation, ledgångsreumatism och hälsoproblem till följd av rökning. 

!
“När jag var 25 år fick jag tvillingar och ett år efter det så fick jag ledgångsreumatism och  

det är ju inte att leka med. Det höll i några år och sedan var det ett uppehåll i några år och  

sedan kom det i skov undan för undan. Och det sista skovet var i mitten på 90-talet. Det är 

längesedan och sedan har jag inte haft någonting. Så jag fick en ny medicin och då peppar, 

peppar. Men då, efter ett sådant skov så är det lite jobbigt och då är man tvungen att träna upp  

sig så jag har fått mycket motivation på det viset, och träningsprogram.” (Senior 1) 

3.2 Motiverande aspekter  

Under den här kategorin visar resultatet på olika saker som driver och motiverar deltagarna till 

motion. 

3.2.1 Vikten av samhörighet  
De sociala motiverande aspekterna var en av de större drivkrafterna och anledningen till 

motivation. Träningen blev ett sätt att umgås på, den skapade en gemenskap och en tillhörighet. 

Träningskompisarna gav motivation och uppmanade till träning och i ett fall var det mycket 

påtryckningar hemifrån. För många av de intervjuade var samhörigheten en form av terapi. 

Däremot fanns det olika behov av det sociala, för vissa var det viktigt att skapa nya vänner 

samtidigt som vissa tränade själva utan behov av att vara social eller knyta nya kontakter. 

!
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“...många ledare har vi ju haft genom åren men det har varit ett väldigt trevligt socialt  

gäng hela tiden [...] så att det vill man ju inte sluta med.” (Senior 6) 

3.2.2 Livsfilosofi  
Att hitta motivation till att vara aktiv är inte svårt enligt de intervjuade, det sågs snarare som en 

självklarhet. Att som senior sluta träna var inte aktuellt, därmed gjordes valet att genom ett aktivt 

liv få leva längre. En insikt om betydelsen av värdet av fysisk aktivitet går som en röd tråd 

genom samtliga av de intervjuade, att välja hur man vill leva sitt liv, som en fysiskt aktiv person 

med makt över sitt eget liv eller en stillasittande person som låter ålder och krämpor ta 

överhanden. Motion är en naturlig del av livet och ses på som ett arbete, ett steg i rätt riktning 

mot att nå sitt mål till ett mer sunt åldrande. 

!
“Du får välja vad du vill ha för liv. Ska du bli en sådan som sitter  

vid köksbordet eller ska du röra på dig och vara frisk?” (Senior 3) 

!
3.2.3 Möta åldrandet med hälsa  
Anledningen till deras motivation till motion är övervägande för att förebygga ålderdomens 

negativa effekter på kroppsfunktionen och att motverka återkomst av gamla skador. Att det är 

roligt att träna samtidigt som hälsan förbättras gör att kroppen känner ett behov av träningen 

samt att det blivit en naturlig del av vardagen. Hälsovinsterna tillsammans med viljan av att vara 

en bra människa och samtidigt stimuleras av rörelse har också skapat motivationen till en bra 

livsstil. För någon var det av mer betydelse att se bra ut, för en annan att hålla igång kroppen och 

för en tredje part att mota bort obehagskänslor i kroppen.  

!
“Jag vill leva tills jag blir 92 år så jag vill vara pigg tills dess.[...] Det är inget att tänka på,  

jag går hit, det är som att borsta tänderna. Bara gå dit. Ingen frissa eller tandläkare, bara  

gå och träna.” (Senior 3) 

!
“...jag vill ha kroppen i ordning, jag vill inte bli gammal. Jag vet ju att jag är det, men jag  

vägrar godkänna det, jag tycker att jag vill hänga med så länge som möjligt ” (Senior 6) 
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3.2.4 Effekter och vinster  
Att få sin motion gjord på morgonen och på så sätt få en bra start på dagen sågs som en stor 

vinst, effekten av det var att intervjupersonerna kände sig pigga och glada och fick en ökad 

livslust och därmed kände en större längtan av att vara sociala. Träningen upplevs som ett 

uppskattat tvång, den har blivit en ingrodd vana som påverkar hela kroppen både fysiskt och 

mentalt. De positiva effekterna är också medvetenheten om den egna kroppen.   

!
“Jag gick lite utanför gymmet och kikade. Ska jag våga gå in? Men en dag så vågade 

 jag och det ångrar jag verkligen inte [att börja träna]!” (Senior 1) 

!
3.2.5 Fördelar som senior  
Att bli pensionär innebär stora förändringar i en persons tillvaro. De intervjuades vardagsmotion 

minskade väldigt mycket då de flesta cyklade till sina jobb, var aktiva en stor del av sin arbetstid, 

med hushållsarbete och ta hand om sina barn. Nu saknar dom den naturliga motionen och måste 

göra ett mer medvetet val till att röra på sig och fylla sina dagar. Det är ett nytt sätt att leva och 

röra sig, det är nu som pensionärer har de flesta har börjat motionera på träningscenter för att 

kompensera för den förlorade vardagsmotionen.  

!
“... det tycker jag faktiskt har varit en väldig poäng med att bli senior, att jag nu har fått utrymme 

för det där som jag har fått sticka in hela tiden [...] det är liksom en ynnest.” (Senior 5) 

!
De intervjuade känner att de har gott om tid i sin tillvaro som pensionärer och ser flera 

möjligheter till träning, något de var tvungna att klämma in mellan jobb och andra krav förut. De 

bestämmer nu över sin egen tid och fyller dagarna med motion och andra aktiviteter såsom att 

sjunga i kör, spela bridge, middagar med sina vänner, bokklubbar och lydnadsträning med sina 

hundar. Naturvistelse var för de tillfrågade av stor vikt, att få bo nära naturen och ha tillgång till 

den för promenader samt att bara få vistas i den gjorde att de fick den balans i livet de var ute 

efter. 

!
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“Man är ju ute mycket det tycker jag är poängen med golf, och sedan att jag kanske inte 

 träffar bollen[...]det spelar inte så stor roll utan det viktiga är att få vara ute.” (Senior 4) 

3.3 Attityder gentemot åldrande och motion  

Bland deltagarna var det många olika känslor som kom upp som både var positiva och negativa i 

samband med deras relation till träningen. 

3.3.1 Skuld möter rationalitet  
Vid utebliven träning var det många som skuldbelade sig själva. Några känslor som dök upp var 

skamkänslor, ångest, nedstämdhet och dåligt samvete. Struntade de i ett inplanerat 

träningstillfälle kände de sig slöa, lata och missnöjda med sig själva. Vissa fick även olustkänslor 

och blev ledsna. Samtidigt som de vissa gånger kunde känna att det inte gjorde något, att det 

fanns utrymme för flexibilitet i träningen att den kunde lika gärna senareläggas eller göras dagen 

efter. 

!
“Har jag inte tränat så har jag fuskat med min livsstil.” (Senior 3) 

!
3.3.2 Sorg och åldersnojor  
Att kroppen inte är den samma som förr är de intervjuade rörande överens om. Många sörjer det 

faktum att kroppen sätter stopp samtidigt som det finns en acceptans inför åldrandet. En 

medvetenhet om den egna förmågan och därmed vilka begränsningar kroppen nu har gör att de 

känner en saknad av vad kroppen klarade av tidigare och det gör att de nu känner sig gamla. 

Många har blivit mer rädda för att de vet att kroppen inte läker lika snabbt som när de var yngre. 

Acceptansen och medvetenheten yttrar sig i känslan av att bara få vara och veta när kroppen 

behöver vila. 

!
“...jo jag ska bromsa förfallet! Det är ju det som gäller, man kan ju inte göra något åt  

åldern men man kan ju försöka hålla igång...” (Senior 1) 

!
“...nu får jag inte åka skidor, det spelar ingen roll, får titta på  
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snön och skotta i stället” (Senior 6) 

3.3.3 Lust och rörelseglädje  
De känslomässiga effekterna inrymmer ett stort spann av olika emotioner hos de intervjuade. Att 

få må bra, känna sig pigg och glad och samtidigt vara väldigt stolt över sig själv. Att genom 

träningen gjort en bedrift och känslan av att kunna bocka av att de gjort något bra gör att de inte 

känner sig omotiverade. Även om de ibland blir trötta så ger den fysiska aktiviteten ett psykiskt 

välmående samt att det har väldigt många sociala fördelar. 

!
“Jag känner mig nöjd, [efter ett träningspass] men jag är trött. Jag vill gärna lägga mig en 

halvtimma när jag kommer hem. Jag äter lunch sedan vill jag gärna lägga mig lite och vila.  

Och det känns bra. De som är sådär splittrande pigga direkt efter ett pass men nej, man blir 

piggare efteråt när man lagt sig en halvtimma. Då känns det bra igen, då är man pigg.” 

 (Senior 2) 

!
3.3.4 Tacksamhet  
Tacksamheten över att kunna vara aktiv speglar sig hos alla. De är tacksamma att kroppen klarar 

av att göra det de vill och att de inte drabbats av ålderdomens negativa sidor. 

!
“Jag är glad så länge jag får hålla på, det kanske inte blir så många år till vet du, när man är  

84 år, men jag ger mig inte i första taget.” (Senior 6) 

!
3.4 Upplevda barriärer  

De saker som kunde stå som hinder för motionen visade sig vara både fysiska och psykiska men 

även hur man prioriterade sin tid kunde ibland nämnas som ett slags hinder. 

3.4.1 Fysiska  
Det främsta hindret som kom upp under intervjuerna var att kroppen kunde sätta stopp. Det kan 

vara genom att de drabbats av sjukdom, såsom en förkylning eller att kroppen värker, och de 

måste avstå från att vara fysisk aktiva och behöver vila under en tid.  
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!
“...om jag får värk, så att jag har ont [avstår då från träning]” (Senior 2) 

!
3.4.2 Psykiska  
Det fanns inte många mentala hinder hos de intervjuade, men de som kunde komma upp var om 

motivationen sjönk. Detta kunde ske om vädret var riktigt dåligt eller när det var annat som 

lockar mer som till exempel att ta det lugnt och läsa en tidning istället.  

!
“...att det är en god bok eller ett gäng med tidningar som ligger och väntar.. [...] eller om  

det är dåligt väder, om det är kallt och ruggigt då är det mysigt att sitta hemma och få  

läsa lite istället eller titta på nån bra film som man har spelat in.” (Senior 4) 

!
3.4.3 Prioriteringar  
I vissa fall valdes träningen bort när högre prioriteringar kommer upp eller när de känner att de 

vill göra något annat, som till exempel att barnbarnen kom på besök eller om trädgården krävde 

lite mer tid under en viss period.  

!
“Men det som kan hindra mig nu, [från att träna] under den här  

årstiden, är att det blir mer trädgårdsjobb” (Senior 4) 

!
3.4.4 Rädslor  
Deltagarna uppgav rädslor som kan hindra dem från att utföra sina aktiviteter. Dessa rädslor 

grundar sig i deras försämrade balans och därmed är de rädda för fallolyckor. Tidigare 

höftoperationer och erfarenheter av att falla leder till en ökad osäkerhet bland de intervjuade då 

de är rädda att bryta upp den gamla skadan eller att den ska förvärras. 

!
“jag är lite ängslig för halkan, att jag ska gå och halka,  

med att det är så pass färskt än så länge [höftoperationen], jag vill inte bryta upp det” (Senior 6) 

!
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Deltagarna var i största mån väldigt motiverade och såg inte många hinder som kunde stoppa 

dem från att utföra sina fysiska aktiviteter. Men om ett sådant tillfälle skulle inträffa, att 

motivationen skulle sjunka, så övervann de dessa med sin beslutsamhet och målmedvetenhet 

genom att de gör det ändå eller kompromissar med att ta en kortare promenad för att i alla fall 

göra någonting. För att övervinna rädslor och kroppsliga hinder kunde de använda hjälpmedel 

såsom gångstavar som avlastning vid höft- och ryggproblem samt som stöd vid dålig balans eller 

hjälm och skyddsutrustning vid utövande av att åka rullskridskor. De anser att det är ett 

nödvändigt ont och ger därför inte upp så lätt.  

!
“...man skyller på allt möjligt, men hur det än är så står man tillslut  

med väskan och ger sig iväg. ” (Senior 6) 

4 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka seniorers motivation till motion, vad som drev dem till att 

fortsätta träna på ålderns höst, vilka fysiska förutsättningar det gav dem samt undersöka vilka 

psykiska yttringar som uppkom i samband med motion. Resultatet visar sammantaget olika 

dimensioner av seniorernas strävan efter ett hälsosamt åldrande och att fysisk aktivitet och 

motion är en naturlig del av livet för deltagarna i den här studien samt en stor prioritet för att leva 

ett långt och frisk liv. Samtliga forskningsfrågor blev besvarade och informationen delades in 

under fyra olika huvudkategorier erfarenhetsbank, motiverande aspekter, attityder gentemot 

åldrande och motion, och upplevda barriärer. 

Första forskningsfrågan syftade på att undersöka tidigare erfarenheter av träning. Resultatet visar 

på att aktiviteten startat redan vid barnsben med en rad av olika aktiviteter. Intresset har följt med 

in i vuxenåldern och har nu anpassats till kroppens förmåga som senior. Att det är viktigt att 

anpassa träningen efter den stigande åldern är viktigt enligt Statens folkhälsoinstitut (2008), då 

äldre beskrivs som en heterogen grupp vilket betyder att det är en brokig skala där olika 

erfarenheter och eventuella skador gör att ett skräddarsytt träningsprogram för den äldre är att 

föredra med tanke på bakgrunden. Att föräldrarna spelade en stor roll och överförde goda vanor 

till sina barn har varit en förutsättning för de intervjuade. Detta antagande stämmer överens med 

vad Trost, Sallis, Pate, Freedson, Taylor och Dowda (2003) kom fram till, att det är föräldrarnas 
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inställning till fysisk aktivitet som spelar en stor roll. Supporten från föräldrarna visar på en ökad 

självtillit hos barnet, både direkt och indirekt vilket kan påverka individen resten av livet.  

Även vikten av att vara högutbildad och ha stor kunskap om hälsa och fysisk aktivitet har visat 

sig ha en stor betydelse över de livsval man gör när det gäller sin egen hälsa. Inom 

folkhälsovetenskapen används uttrycket social position för att beskriva sambandet mellan 

socioekonomisk resurs och hälsa. Det finns fem olika faktorer som beskriver den sociala 

positionen: yrke, utbildningsnivå, inkomst, tillgång till materiella resurser som bostadsstandard 

och bil, samt indelning från den sociala karaktären på det område en person är bosatt i. Det finns 

därmed forskning som påvisar att hälsa formas av sociala och miljörelaterade faktorer (Pellmer 

och Wramner, 2010). Detta visade sig även i denna studie då deltagarna var välutbildade och 

hade mycket kunskap med sig hemifrån och hade gjort ett aktivt val gällande att leva ett 

hälsosamt liv. I ett av fallen var det pappan som jobbade som läkare som genom erfarenheter från 

sitt yrke lärt barnen vikten av sund kost och motion. Det fanns även ett fall där en av deltagarna 

hade genomgått en stor operation som lett till ytterligare kunskap om vikten att ta hand om sin 

kropp.  

Trots olika motgångar i livet har deltagarna i studien kommit tillbaka med nya krafter, de har 

stärkt sin kropp på nytt och fortsatt sin strävan efter ett frisk åldrande. Den slutsatsen delar även 

Aaron Antonovsky i hans salutogena perspektiv (Antonovsky, 1991). Antonovsky koncentrerade 

sig på varför människor trots allt håller sig friska, istället för att fråga varför de blir sjuka. Han 

benämner att de som håller sig friska har en hög känsla av sammanhang, KASAM, som består av 

tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En känsla som de intervjuade 

verkar bära med sig väldigt väl. En stark känsla av sammanhang anses bidra till god hälsa och en 

förmåga att hålla sig frisk trots motgångar och bekymmer (Antonovsky, 1991). Hjalmarson, 

Juntengren och Möller (2013) fann i sin studie att äldre med hög känsla av sammanhang var mer 

fysisk aktiva och hade bättre balans, muskelstyrka samt snabbare gånghastighet, än äldre med låg 

känsla av sammanhang. Mellan dessa två grupper fanns även en skillnad mellan den 

självskattade livskvalitén där de med hög känsla av sammanhang även har en högre självskattad 

livskvalitet.  
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I studien framkom också tydliga svar på vilka olika drivkrafter och hinder som låg till grund för 

motivationen, en av drivkrafterna var att hålla kroppen i form både utseendemässigt och 

fysiologiskt, samt förebygga uppkomst av åldersrelaterade besvär. Något som stöds av Statens 

folkhälsoinstitut, (2008) där det beskrivs hur kunskapen ökat de senaste åren vad gäller 

effekterna av fysisk aktivitet och träning för kvinnor och män över 70 år, samt vilken betydelse 

det har för åldrandet. Träning utgör en viktig del när det handlar om att förebygga ohälsa, 

förbättra den fysiska och psykiska kapaciteten och samtidigt behålla en hög grad av personlig 

självständighet och livskvalitet. Enligt studien var tillgången till natur viktigt och en stor 

drivkraft till motivation. Möjligheter till utevistelse som till exempel golf, promenader och att 

åka på olika utflykter kombinerade med morgondopp ökade motivationen samtidigt som det 

ansågs höja livskvaliten. Häggblom och  Kronlöf (2007) beskriver att fritidsaktiviteter både 

utvecklas och ibland förändras under en livstid, men trots den stigande åldern så kvarstår de olika 

fritidsaktiviteterna och ibland till och med förstärks dem. Däremot är det ovanligt att nya 

intressen skapas i samband med att man blir äldre.  

Rädsla återkommer ofta i studien. Känslan ses som en drivkraft likväl som ett hinder i olika 

sammanhang. Hjalmarson, Straudmark och Klässbo (2007) styrker detta i deras studie där 

resultaten påvisar att rädsla kan motivera till beteenden som reducerar risker och förebygger 

skador, alternativt hämma individen från att våga vara aktiv. Detta stämmer överens med denna 

studies resultat då deltagarna motionerade och utövade fysisk träning i förebyggande syfte för att 

undvika vidare höftproblem, ryggbesvär eller återkomst av ledgångsreumatism. Deltagarna var 

medvetna om sina begränsningar och förmågar och utifrån detta lärt sig vilka hjälpmedel som 

möjliggör utövandet av fysiska aktiviteter, såsom gångstavar som avlastar och ger stöd, eller 

vilket markunderlag som passar sig bäst när man har försämrad balans. Även Statens 

folkhälsoinstitut (2008) stärker detta resultat samt förespråkar vikten av self-efficacy (självtillit), 

att det spelar en stor roll. Självtillit innebär att man har stor tilltro till sin egen förmåga. Individer 

med låg självtillit och därmed en rädsla för att falla, undviker aktiviteter som de känner sig 

osäker på, får då mindre träning samt kan hamna i en ond cirkel av minskad aktivitet och 

funktion. Med träning och information kan känslan av säkerhet byggas upp och en ökad självtillit 

kan nås. 
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En stor del av resultatet för denna studie visar liknande resultat som Lübcke et al. (2012) att de 

känner sig yngre och “trotsar” åldrandet. Att de känner mindre smärta och stelhet i kroppen och 

ett allmänt välmående. De har nu som pensionärer mer tid till att göra vad de vill jämfört med 

tidigare då de var tvungna att flika in motion och andra aktiviteter mellan jobb, hushållssysslor 

och föräldraskap.  

Studien har inte påvisat någon skillnad mellan könen vad gäller motivationen till motion, 

samtliga i studien har visat lika stort intresse för den egna hälsan och velat motionera för att leva 

ett sunt liv. 

4.1 Metoddiskussion  

Vid kvalitativa studier finns alltid en risk att författarna påverkar studiens resultat. Tolkningen är 

subjektiv utifrån författarnas tidigare erfarenheter och kunskap samt under intervjuerna kan 

respondenten påverkas av intervjuaren omedvetet, dels av kläder, kroppspråk och andra faktorer 

som kan påverka kommunikationen mellan två personer (Trost, 2010). Författarnas uppfattning 

är att deltagarna känts sig bekväma, då de fick möjlighet att bestämma plats och tid samt att 

själva intervjun fördes under avslappnade förhållanden. De etiska regler som finns följdes då 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandeskravet och konfidentialitetskravet uppfylldes för 

samtliga deltagare. 

Graneheim och Lundman (2004) förespråkar användandet av giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet inom kvalitativ ansats. Genom att forskarna uppgett en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbete har läsaren getts en möjlighet att bedöma olika tolkningars 

giltighet. Möjligheten har även getts genom olika citat från intervjuer. Det faktum att det i den 

här studien varit två författare som har gjort intervjuer, analyserat och kodat gör att 

tillförlitligheten ökat. Referenser till forskning och studiens resultat ökar tillförlitligheten 

ytterligare. Det är upp till läsaren att avgöra överförbarheten. För att kunna göra en bedömning 

av överförbarhet  har därför urval, deltagare, datainsamling, analys beskrivits noggrant i denna 

studien. Att forskarna varit delaktiga är givet då de är medskapare av texten. Eftersom 

intervjuerna gjordes av två olika personer med olika intervjustil och att inte samma sorts 

följdfrågor ställdes kan ha medfört att forskarna missat en del viktig information. Det kan vid 
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uppdelade intervjuer vara bra om några stycken genomförs tillsammans innan, för att få till en 

likartad intervjustil (Trost, 2010). 

Att studien har ett riktat urval, det vill säga att deltagarna tränar mycket och de flesta är 

högutbildade gör att studien inte är överförbar på alla seniorer. Informationen som forskarna tagit 

del av gör att resultatet är godtagbart.  

4.2 Slutsats 

!
Sammanfattningsvis visar resultaten att de olika respondenternas bakgrund är av betydelse för 

hur de lever nu. Samtliga har varit aktiva sedan barnsben och de flesta har haft föräldrar som 

uppmuntrat till rörelse. Seniorerna har stor motivation till att vara fysiskt aktiva för att stoppa 

förfallet samt hålla sig pigga och friska till slutet. Deras motivation är stark och de övervinner 

ofta hindren som ibland kan uppkomma. Rädsla var ett sådant hinder som kunde komma upp 

men agerade även ofta som en motivator. Rädslan att bli gammal och att inte klara av att leva det 

liv de vill motiverar till motion. Seniorerna känner att fysisk aktivitet och träning ger glädje, är 

socialt och livsnödvändigt. Strävan mot ett friskt och sunt åldrande är den största drivkraften. 

Resultatet har även lyft fram fler saker som vore intressant att forska vidare inom, bland annat 

vikten av barndomens betydelse. Hur uppväxten kan komma att prägla individers tänk senare i 

livet samt föräldrarnas betydelse när det gäller att få barn att börja motionera och fortsätta med 

det i vuxen ålder. Skulle resultatet ge en annorlunda vinkel om urvalet var mer varierat med 

tanke på deras förutsättningar och bakgrund? En bredare forskning inom den socioekonomiska 

aspekten vore intressant. Det vore även intressant att göra en enkätundersökning på 

deltagargruppen angående deras självuppskattade hälsa och deras känsla av sammanhang. 

!
!
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Bilagor 
Bilaga 1 

Informationsblad 

!  
En studie om “Seniorers motivation till motion” 

!
Hej, 
   
Vi är två studenter som läser vårt sista år på Hälsa  och Wellness-programmet på Karlstad 
Universitet där vi nu är i full gång med vår B-uppsats inför kommande examen. Vi skulle därför 
vilja att du medverkade i en studie vars syfte är att undersöka vad som påverkar seniorers 
motivation till motion. !
Hur går studien till? 
!
Vi kommer göra sex olika intervjuer med sex olika deltagare. Vi som genomför studien kommer 
att intervjua tre personer var. Intervjun går till så att vi träffas vid ett tillfälle i ca. 30-40 minuter. 
Därefter sammanställs och analyseras resultatet och den insamlade informationen kommer vi 
sedan använda som underlag för vår B-uppsats. !
Om intresse finnes skickas färdig studie ut via mail. !
Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas, anledning behöver inte ges. Är 
intervjun redan genomförd så tar vi självklart bort given information. !!
…………………………..    ………………………... 
!
Theres Johansson 0760-XXXXXX      Therese Hamrin 0730-XXXXXX 
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!
Bilaga 2 

!  !
En studie om “Seniorers motivation till motion” 

!
!
Samtyckesformulär 
!
!
Jag intygar att jag har tagit del av informationsbladet samt fått muntlig information om studien 
och är medveten om mina rättigheter att avbryta studien när jag vill. Jag är även medveten om att 
mina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att resultatet inte kommer att spåras till 
mig utan sammanställas i en analys med flera intervjuer. !
Jag intygar härmed att jag väljer att delta i studien “Seniorers motivation till motion” !!!
Namnunderskrift: 
!
________________________________ 
!
Ort & Datum: 
!
________________________________ 
!!
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!!
Bilaga 3 !

!  !
En studie om “Seniorers motivation till motion” 

!
Intervjuguide 

!
Syfte Motivation till motion 

!
Forskningsfrågor: 

1. Tidigare erfarenhet av träning? 
2. Drivkrafter/hinder? 

3. Vilka emotionella aspekter genererar träningen? 
!
Bakgrundsfrågor 
Vill du berätta lite om dig själv? 

Arbete, fritid, familj, vänner, intresse, boende, område, närområde för träning. 
ålder, utbildning. 

Hur ser en vecka ut för dig? !!
1. Tidigare erfarenhet av träning?  
Hur ser din träningsbakgrund ut? 
Hur ofta tränar du idag? 
Vad tränar du? 
Hur ser träningsvanorna ut för varje årstid? Vinter.vår sommar och höst? !
2. Drivkrafter & Hinder 
Vad är det som driver dig till träning? 
Vad motiverar dig? 
Vad är huvudorsaken till att du tränar? 
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Skiljer sig motivationen till träning under ett dygn, vecka eller säsong? 
ex. lättare/ svårare- morgon/kväll, helg, dagar, snö/sol. 

Vad gör det lätt att träna? 
Vad är det som hindrar dig att träna? 
Vilka undanflykter/bortförklaringar kommer upp? 
Hur tror du din utbildning/kunskap påverkar din syn på träning? 
Vart hämtar du din kunskap ifrån? !
3. Vilka emotionella aspekter genererar träningen? 
Vad får du för känslor när du tränar? 
Vad får du för känslor när du inte tränar? 
Vilka fysiska respektive psykiska vinster ser du? 
Hur känns det direkt efter ett träningspass? 
Har du märkt några skillnader i ditt sociala liv? berätta mer !
Följdfrågebank 
Hur menar du nu, kan du utveckla lite? 
Beskriv? 
Vill du berätta lite närmare om det? 
Hur tänker du kring det? 
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