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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och antalet åldrande människor kommer att 

fördubblas till år 2050 i världen. Det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, 

så att åldrandet blir betydelsefullt för individens självständighet och hälsa, men även för 

samhället. Ett gott åldrande kan medföra ett längre arbetsliv och minskat vårdbehov och 

resultera i fler friska år.  

Syfte: Denna intervjustudie syftar till att undersöka äldre mäns upplevelse av vad som bevarar och 

stärker deras hälsa.  

Metod: Kvalitativ Intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. Den valda 

studiegruppen är män mellan 65-79 år i en specifik kommun i norra Örebro. 

Resultat: Resultatet pekar på att framgångsfaktorer för en god hälsa hos äldre är social 

gemenskap, fysisk förmåga, musikutövande och att ha planerade aktiviteter framför sig. 

Alla informanter hade någon form av sjukdom eller fysisk åkomma.  Ett positivt och något 

överaskande resultat var att de trots detta upplevde god hälsa och hade en positiv coping 

till livet i stort.  

Diskussion: Resultatet i denna studie talar för att möten med salutogen inriktning är viktigt 

att tillämpa inom både socialtjänsten och hälso-sjukvården som en del av det 

hälsofrämjande arbetet för äldre. 

 

Nyckelord: Äldres hälsa, äldre män, hälsofrämjande möten och salutogenes för äldre 
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SUMMARY 

 

Background: More and more people are getting older and the number of aging people will 

double by 2050. It is important with health promotion and prevention, so the aging process 

gets meaningful for the individuals autonomy and health, but also for society. A good 

ageing can result in longer working life and reduced health care needs and result in more 

healthy years. 

Aim: This study aims to examine older men`s experience of what is maintaining and 

enhancing their health. 

Method: Qualitative interview study with semi-structured interview questions. The 

selected target audience is between 65-79 years old within a municipality in the north of 

Örebro. 

Results: The results indicate that success factors for good health in the elderly is social 

interaction, physical ability, music performers and have planned activities ahead. All 

informants had some kind of disease or physical ailment. A positive and somewhat 

surprising result was that they despite this experienced good health and had a positive 

coping with life in general. 

Discussion: The results of this study suggest that meetings with salutogenic orientation are 

important to apply, in both social services and health care as part of health promotion for 

older people. 

 

Keywords: Older people's health, older men, health promotion meetings and salutogenic 

for older  
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1 Inledning 

 

Världens befolkning kommer att leva längre än någonsin tidigare. Många olika faktorer 

spelar in för hur länge vi kommer att leva och hur friska vi får vara. Under vilka 

levnadsvillkor och med vilka livsstilsfaktorer som människan växer upp i, finns en tendens 

att dessa kommer att påverka individens hälsa genom hela livet. Exempel på detta är en 

kombination av biologiska och livsstilsfaktorer såsom genetik och arv samt kostvanor, 

socioekonomi, socialt nätverk, grad av fysisk aktivitet samt rökning och alkohol. Promotivt 

och preventivt arbete för äldre kan medföra ett både längre och hälsosammare liv som kan 

resultera i möjligheten till att arbeta högre upp i ålder, och istället för att bli sjuk och tappa 

sin självständighet, kan människan bli en resurs för samhället och samtidigt känna sig 

behövd (World health organisation [WHO], 2012).   

Det föds mindre antal barn i världen, det i kombination med att de äldre blir fler till antalet 

och gruppen människor i arbetsför ålder minskar, kommer att påverka välfärden och 

ekonomin i världen. Gruppen i arbetsför ålder kommer att behöva livnära ett ökat antal 

pensionärer vilket medför en komplex situation (Ågren & Berensson, 2007) då andelen 

äldre människor över 60 år kommer att fördubblas från år 2000 till år 2050 (WHO, 2012). 

Målet ur ett hälsohälsofrämjande perspektiv, är att arbeta för att äldre människor ska kunna 

arbeta högre upp i ålder samt ha en god hälsa både fysiskt och psykiskt (Ågren & 

Berensson, 2007) 

Folkhälsoarbetet i Sverige utgår ifrån 11 målområden (Bilaga 3) för att främja individers 

samt befolkningens hälsa. På samhällets olika nivåer skall man samverka utifrån dessa 

övergripande mål för att skapa de bästa förutsättningarna för en god och jämlik hälsa i 

befolkningen (Regeringen, 2008). Människors livsvillkor och levnadsvanor är centrala 

inom folkhälsoarbetet och därför är det viktigt att stärka det hälsosamma och friska hos 

äldre individer. Att försöka förhindra åldrandets negativa faser och samtidigt främja 

levnadsvanor och livsvillkor för ett hälsosamt åldrande (FHI, 2013a).  
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Folkhälsoteamet i norra Örebro län arbetar som ett resurslag för kommunen. Detta 

inkluderar alla verksamheter som innefattar goda livsvillkor för befolkningen samt för ett 

hälsosamt åldrande för sina invånare (Folkhälsa i bergslagen, 2013) Resultat från 

Folkhälsorapporten Liv & Hälsa (2012) har använts i en kartläggning som har genomförts i 

länet av folkhälsoteamet kring äldres hälsa. Resultaten visade att i en specifik kommun i 

länet mådde män i åldern 65-79 år lika bra som kvinnorna i samma ålder. Det verkar dock 

som att män i mindre grad än kvinnor deltar i föreningsliv och aktiviteter, något som visat 

sig hälsofrämjande generellt för äldre (Olofsson & Karlsson, 2012; Folkhälsoteamet, 

2013). Denna studie utgår från Liv & Hälsas undersökning, genom att fråga män i åldern 

65-79 år vad de upplever som viktigt för att kunna bevara en god hälsa och vad de anser 

stärker den egna hälsan. 

 

 

2 Bakgrund 

 

I följande text kommer en beskrivning av aktuella begrepp samt hur olika organisationer 

och aktörer i Europa, Sverige och i norra Örebro län arbetar kring äldres hälsa. Hur äldre 

människor mår i Sverige och norra Örebro län samt vilka prioriteringar som görs och vilka 

faktorer som anses framgångsrika för en god äldre hälsa. 

 

2.1 Definitioner av aktuella begrepp för studien 

 

Äldre 

Enhetschefen på Socialstyrelsen A. Richardson (personlig kommunikation, 3 oktober 

2013) menar att Socialtjänsten inte har någon definition av äldre. Richardson menar att 

begreppet äldre klargörs i det aktuella sammanhanget i exempelvis en rapport, då äldre inte 
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är en homogen grupp. I den specifika kartläggningen som kommer att ligga till grund för 

denna studie är definitionen unga äldre 65-79 år och äldre äldre 80-84 år (Olofsson & 

Karlsson, 2012; Folkhälsoteamet, 2013). 

Salutogent förhållningssätt & Empowerment 

Att erfara varför en individ mår bra trots att de har varit med om svåra situationer i livet, 

istället för att se varför individer mår dåligt pga. påfrestande situationer i livet. KASAM 

(Känsla av sammanhang) innebär att trots sjukdom eller svår påfrestning kan individen ha 

god hälsa. Detta kan sammanlänkas med begreppet Empowerment som innebär att 

individen kan påverka och ha inflytande över sitt eget liv och de val hon gör (Andersson & 

Ejlertsson, 2009; Antonovski, 2009).  

Hälsa 

Hälsa är ett ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada” (WHO, 1948).  

Hälsofrämjande 

Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 

(WHO, 1986). Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin 

egen förmåga att hantera sitt liv och sin hälsa (Kristenson, Wijk, Müssener & Hertting, 

2012). 

Coping 

Att kunna hantera sin hälsa ryms inom begreppet Coping, ”de olika sätt man kan använda 

när man möter en viss ny utmaning” (Hertting & Kristenson, 2012). 
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Livskvalitet 

”Livskvalitet är ett vidare begrepp och innefattar en upplevelse av lycka och 

tillfredsställelse med livet, som inte alltid har någon relation till sjukdom eller 

funktionsförmåga” (FHI, 2004). 

Promotivt & Preventivt arbete 

Promotivt arbete innefattar ett hälsofrämjande förhållningssätt där individens 

välbefinnande är i fokus. Preventivt arbete innefattar ett förebyggande arbete för att skydda 

individen mot ohälsa (Medin & Alexandersson, 2000).  

  

2.2 Folkhälsoarbete för äldre internationellt 

 

I Europa samarbetar WHO (World health organization), EuroHealthNet samt AGE 

(European Older Platform) i ett projekt som heter Healthy Ageing. De samarbetar kring 

vilka insatser som skall prioriteras för människor över 50 år. I detta samarbete ingår tio av 

27 länder inom Europa. Projektet vill med samarbete och kunskapsutbyte belysa faktorer 

kring hur man kan arbeta för att stärka hälsan hos äldre individer så att ett hälsosamt 

åldrande blir en verklighet. Särskilt belysta faktorer för ett hälsosamt åldrande är att de 

äldre skall känna att de är en aktiv del i samhället, att de skall inneha god livskvalité, inte 

utsättas för diskriminering på grund av ålder (ålderism) samt att få vara och leva 

självständiga (Ågren & Berensson, 2007). 

WHO arbetar bland annat med att tillgodose länder med resurser vid händelser som 

riskerar hälsan hos en befolkning. Exempelvis delger information kring användarbar och 

värdefull kunskap kring hälsa, förtydligar och klargör evidensbaserade samt etiskt baserade 

alternativ inom policy arbetet, ger utrustning till att tillgodose hållbara platser såsom 

exempelvis hälsa och sjukvård i behövande länder samt övervakar hälsosituationen i 

världen (WHO, 2013). 
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AGE är ett Europeiskt närverk som innehåller omkring 167 organisationer i Europa. De 

arbetar både med och för människor över 50 år och fokus är bland annat att få deras röst 

hörd avseende hälsofrågor kring människor som är 50 år eller mer. Målet med nätverket är 

att få fram budskap kring äldre och hur det förslagsvis skall arbetas promotivt inom Europa 

med äldre människor (AGE, 2013). 

EuroHealthNet arbetar för att få bort ojämlikhet i hälsa och kärnan i organisationen är att 

sträva efter lika hälsa för alla människor. Organisationen är involverad inom olika projekt i 

Europa där bland annat projekt för ett hälsosamt åldrande pågår. Målet inom det projektet 

är att skapa välbefinnande hos äldre individer så att ett hälsosamt åldrande blir verklighet. 

Partnerskap är av vikt för organisationen och de arbetar för att hälsa skall nå upp till 

politikernivå där de verkliga förändringarna kan ske (EuroHealthNet, 2013).  

 

2.3 Arbete och mål kring äldres hälsa i Sverige  

 

I Sverige kommer allt fler människor att bli äldre enligt Statistiska centralbyrån (SCB). 

Beräkningen ser ut att höja andelen äldre år 2060 till 2,7 miljoner individer över 65 år mot 

dagens 1,7 miljoner (SCB, 2012). En orsak kan vara att levnadslängden ökar i samhället 

idag och människor drabbas mindre av hjärt och kärlsjukdomar än tidigare (FHI, 2010).  

Statens folkhälsoinstitut har fyra prioriterade skäl för att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande för äldre människor. 1) Ekonomin kommer att belastas i form av ökade 

kostnader inom hälso och sjukvårdssektorn då andelen äldre kommer att öka i samhället. 2) 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det främjande att satsa på äldres hälsa då de ekonomiska 

besparingarna blir högre per individ räknat, då äldre i högre utsträckning drabbas av 

sjukdomar än yngre individer. 3) Åldrandet påverkas positivt av socialt stöd och 

gemenskap, meningsfullhet, bra matvanor och fysisk aktivitet, därför har Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) nämnt dessa fyra bestämningsfaktorer som speciellt centrala för en 

god hälsa hos äldre. 4) Folkhälsans generella mål är att alla individer i befolkningen skall 

ha en jämlik hälsa på lika villkor. Hälsan är inte jämlikt fördelad i dagens samhälle och 
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bestämningsfaktorerna har en tendens att följa med individen genom hela livet D.v.s. om 

individen har haft en genomgående låg socioekonomisk status under barndomen, finns en 

tendens att detta följer individen genom livet (Agahi et al., 2005; FHI, 2010). 

Alla individer har olika förutsättningar i livet vilket gör att det inte går att kategorisera 

äldre individer som en grupp. Det finns individer som arbetar och är aktiva högt upp i ålder 

samt individer med sjukdom, funktionsnedsättning och/ eller andra faktorer som gör att det 

inte blir möjligt att vara aktiv vid yngre år. Bestämningsfaktorerna påverkar individers 

hälsa och därför är promotivt och preventivt arbete av vikt för ett gott åldrande (FHI, 

2010).  

 

2.4 Framgångsfaktorer för ett gott åldrande 

 

Socialt nätverk 

Viktiga faktorer för att bevara och stärka människors hälsa i betydelsen av, 

bestämningsfaktorer innehåller bland annat sociala nätverk, inflytande över sitt eget liv, 

fritidsaktiviteter och trygg socioekonomi. Dessa nämnda faktorer är påverkbara och kan 

främja individers hälsa (Ewles & Simnett, 2005). Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) 

påverkar möjligheten att ingå i ett socialt nätverk hälsan positivt. Det är av vikt att varje 

individ har någon form av socialt stöd och socialt nätverk för att känna delaktighet och 

gemenskap, (FHI, 2009; Helvik, Engedal, Krokstad & Salbaek, 2011). 

Äldre individer har ett betydande lägre socialt deltagande i sociala sammanhang än övriga 

åldergrupper i Sverige. Deltagande i föreningsliv & kulturella aktiviteter har visat sig 

hälsofrämjande för äldre individer. Enligt undersökningen Liv & Hälsa, engagerar sig 

kvinnor i högre utsträckning i föreningsliv och kulturella aktiviteter än vad män gör 

(Olofsson & Karlsson, 2012; Folkhälsoteamet, 2013). 

Nära vänskapsrelationer och/ eller att vara gift eller sambo påverkar hälsan positivt. 

Känslan av att kunna få avlastning eller hjälp i olika situationer värderas som en viktig 
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komponent för en god hälsa av äldre. Engagemang och deltagande i olika aktiviteter ger en 

känsla av livstillfredställelse hos de äldre som detta berör, däremot saknad av kontaktnät i 

form av vänner/bekanta och/ eller att leva ensam ses som en riskfaktor och ger sämre 

upplevd livstillfredsställelse (Helvik et al ., 2011). Faktorer såsom kulturella aktiviteter, 

läsa böcker samt trädgårdsarbete påverkar mäns överlevnad positivt, medan det för kvinnor 

är betydelsefullt att ingå i olika former av studiecirklar och att få ett socialt utbyte (Agahi 

et al., 2011). Det har visat sig vid rehabilitering hos människor över 65 år att det är viktigt 

att ha vänner och familj runt omkring sig då det ger energi till att utöva sin planerade 

rehabilitering. Personer som genomgått rehabilitering pga. sjukdom eller skada upplevde 

det nära stödet och det sociala nätverket som en skyddsfaktor för bättre hälsa, snarare än 

vad en specifik utemiljö spelade för roll avseende rehabiliteringen (Vik, Lilja, & Nygård, 

2007).  

Kvinnor värderar sociala relationer, att ha ett välbefinnande, god hälsa samt vara 

involverad i olika former av aktiviteter i högre grad än män för att själva känna att de 

innehar livskvalité. Vidbehållande av sin funktionsförmåga samt att kunna bo kvar i sitt 

eget hem är lika värderat som en viktig indikator för upplevelsen av livskvalité hos både 

män och kvinnor (Wilhelson, Andersson, Waern
 
& Allebeck, 2005). 

Under åldrandets faser sker en konstant förändring kring den sociala kontakten med andra 

människor. Färre kontaktnät och vänskapskretsar existerar i vardagen och det kan bli 

ensamt. Ensamheten och bristen på socialt nätverk kan bero på olika faktorer men ett par 

av dem kan vara att nära vänner och bekanta åldras och dör, får en sviktande hälsa eller att 

individen själv har en sviktande hälsa. Detta blir en nedåtgående spiral då en friskfaktor för 

hälsa är att ingå i sociala nätverk och deltagande. (Berleen & Nilsson, 2009). 

 

Betydelsen av att få vara frisk 

Empowerment och självständighet är viktigt för att äldre skall må bra. Möjligheten till att 

kunna ta sig till olika miljöer, kunna interagera med vänner, familj och bekanta samt att 

utöva olika former av aktiviteter påverkar hälsan positivt. Förlust av detta medför en sämre 
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upplevd hälsa samt en påverkan på immunförsvaret vilket kan leda till att i högre grad 

drabbas av sjukdom (Gabriel & Bowling, 2004; FHI, 2010).  

 

Ekonomiska och sociala förutsättningar 

En skyddsfaktor för god hälsa är att inte behöva oroa sig över sin ekonomi samt ha 

möjligheten till att kunna delta i olika former av aktiviteter (Borglin, Edberg, & Rahm 

Hallberg, 2005; Gabriel & Bowling, 2004). I dagens samhälle är de äldre mer gynnade än 

tidigare generationer gällande uppväxtmiljö, ekonomi, utbildning samt materiellt än de 

äldre var förr (Socialstyrelsen, 2009).  

Emotionellt stöd  

Emotionellt stöd och en känsla av trygghet är en faktor för god hälsa. I Sverige känner 

cirka en tiondel av äldre individer en saknad av känslomässigt stöd. Med känslomässigt 

stöd menas att ha någon att delge sina tankar och känslor med. Det är i något högre grad 

män som anger att de saknar ett känslomässigt stöd i vardagen (Courteny, 2003; FHI, 

2010).  Män och kvinnor som lever ensamma känner i högre grad än sammanboende att de 

saknar ett känslomässigt stöd (FHI, 2010).  

Miljö och vikten av att få vara självständig 

Olyckor och skador hos äldre individer är vanligt förekommande och insatser behövs för 

att arbeta preventivt med exempelvis fallolyckor. Mortaliteten inom fallolyckor, 

drunkningstillbud samt i bränder har inte minskat i Sverige de senaste åren (Schyllander & 

Rosenberg, 2009) och detta ses som ett folkhälsoproblem idag. Fallolyckorna hos äldre 

individer är problematiskt på fler områden, då det kan medföra fysiska nedsättningar och 

ett större behov av hjälp från andra människor. Detta kan resultera i att individen inte blir 

så oberoende i vardagen som hon önskar och därmed blir hon i högre risk att drabbas av 

ohälsa (Schyllander & Rosenberg, 2009; Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 

2010). 



15 
 

Fysisk aktivitet 

I Sverige rekommenderas att den enskilda människan rör på sig minst 30 minuter varje 

dag. Rörelsen skall då liknas vid ansträngning som vid en rask promenad (FHI, 2010). En 

friskfaktor för att utöva någon form av fysisk aktivitet 30 minuter om dagen är att vara 

samboende med en partner, då det visat sig att både män och kvinnor rör på sig i högre 

utsträckning när de lever tillsammans med någon. Skillnaden avseende kön är betydligt 

högre hos åldern 75-84 där männen i högre utsträckning är fysiskt aktiva och kvinnorna 

mer stillasittande på sin fritid. Med stillasittande fritid menas att man engagerar sig mindre 

än två timmar per vecka åt att exempelvis ta en promenad eller cykla och att i högre 

utsträckning sitta och läsa, titta på tv, lösa korsord eller annan stillasittande syssla (FHI, 

2011; Olofsson & Karlsson, 2012). 

Matvanor och livsmedel 

Intag av frukt och grönt är lägre bland äldre individer om man ser till hela befolkningen. 

Det finns en skillnad avseende arbetare och tjänstemän, där arbetarklassen i mindre grad 

äter frukt och grönt jämförelsevis med tjänstemännen. Förmågan att kunna handla sin egen 

mat samt att tillaga den är positivt för hälsan, även att bo tillsammans med någon och äta 

måltiderna tillsammans (Nationella folkhälsoenkäten, 2004-2009).  

Delaktighet och inflytande i samhället 

Ett av 11 folkhälsomål i Sverige är delaktighet och inflytande i samhället. Att känna att 

man har delaktighet och inflytande är en förutsättning för att människor skall uppleva 

hälsa, detta ämnar både över det egna livet men även i samhället (Berleen & Nilsson, 

2009).  

Hälsofrämjande möten med äldre människor   

Att ta reda på och stärka det som människor mår bra av är det centrala för ett 

hälsofrämjande, s.k. salutogent förhållningsätt. I forskningen uppmärksammas alltmera 

mötets och samtalets betydelse för att stärka människors tilltro till sig själva och sin 

förmåga att bevara och förbättra hälsan (Hertting & Kristensson, 2012). Betydelsen av ett 

hälsofrämjande möte gäller också för hur fort och bra tillfrisknande individen får 
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(Kristensson, 2012). Professioner som arbetar med äldre människor behöver därför ta 

hänsyn till den enskilda personens mål för sin hälsa och vad man upplever som 

meningsfullt och lagom mycket utifrån sina egna förutsättningar (Hertting & Kristensson, 

2012). 

Empowerment som betyder egenmakt gör att människor kan ha inflytande och kontroll 

över sitt liv och sina olika val i vardagen (Andersson & Ejlertsson, 2009). Olika 

professioner inom vård och omsorg kan genom ett hälsofrämjande förhållningsätt stötta 

den äldres förmåga att bemästra sin situation avseende hälsa och sjukdom så att 

personen kan leva ett både självständigt och socialt liv med meningsfulla aktiviteter och 

god självskattad hälsa (Hertting & Kristensson, 2012) 

 

2.5 Hur mår äldre människor i Sverige  

 

Enligt undersökningen Hälsa på lika villkor i mellan Sverige (2012), anger både kvinnor 

och män i åldern 65-79 år bättre psykisk hälsa än den övriga befolkningen i hela riket. Män 

i åldern 55-79 år uppger i högre grad en bättre hälsa i stort samt avseende den psykiska 

hälsan i sig, jämförelsevis med kvinnor i samma ålder i hela riket (FHI, 2013b). 

Män i åldern 55-84 år upplever i högre grad ett mindre socialt nätverk, mindre socialt 

deltagande och känner i större utsträckning att de saknar en vän att anförtro sig åt i 

jämförelse med kvinnor i samma ålder (FHI, 2010; Olofsson & Karlsson, 2012). Bland 

män i åldern 55-74 år existerar en markant skillnad avseende kön där män som lever 

tillsammans med någon uppskattar sin hälsa högre än män som lever ensamma (FHI, 2011; 

Olofsson & Karlsson, 2012). Detta kan betyda att det är viktigt att främja hälsa genom att 

skapa olika former av mötesplatser för äldre, där de kan interagera med andra människor 

och få en chans till att träffa nya bekanta (Nilsson & Berleen, 2009; FHI, 2009; Courteney, 

2003). 
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Att leva tillsammans med någon ger en bra eller mycket bra upplevd hälsa bland båda 

könen än de som lever ensamma (FHI, 2010; FHI, 2011), däremot innehar män som blivit 

änkeman en högre risk att dö inom två år efter makans bortgång än kvinnor som blivit 

änkor (SCB, 2013). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) anger äldre individer i högre grad ett lågt socialt 

deltagande än övriga befolkningen i Sverige (FHI, 2010) och ju äldre människor blir desto 

högre upplevd ohälsa (Olofsson & Karlsson, 2012). Oavsett ålder anger män att de har ett 

lägre socialt deltagande än kvinnor, dessa män lever i högre grad ensamma (FHI, 2010; 

Olofsson & Karlsson, 2012).  

 

2.5.1 Yrkesverksam efter 65 års ålder 

 

Målet ur ett hälsofrämjande perspektiv, är att arbeta preventivt så att äldre människor 

kommer att kunna arbeta högre upp i ålder samt ha en god hälsa både fysiskt och psykiskt 

(Ågren & Berensson, 2007). Tre gånger så många människor över 65 år arbetar idag 

jämfört med 12 år tillbaka (SCB, 2012) och detta kan tolkas som en positiv trend. Lagen 

om anställningsskydd (LAS) korrigerades år 2001 vilket möjliggjorde för människor över 

65 år att fortsätta arbeta till och med den månad de fyller 67 år (SCB, 2012). Andelen 

individer som har fortsatt att arbeta har stigit och bidragande faktorer till detta kan vara 

bättre hälsa samt en bättre utbildning hos de äldre idag än tidigare. Det finns yrkesgrupper 

som inte är lika gynnade att tro att de kommer att klara av att arbeta upp till 

pensionsåldern. Dessa yrkesgrupper är de som exempelvis arbetar med fysiskt krävande 

arbeten såsom inom vård och omsorg, skola/ barnomsorg samt inom byggbranschen (FHI, 

2010; SCB, 2012). 
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2.6 Norra Örebro läns arbete för äldres hälsa 

 

Inom Norra länsdelen som består av kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och 

Hällefors har man genomfört en kartläggning kring hälsofrämjande och förebyggande 

arbete för ett hälsosamt åldrande. Länet har detta som prioriterat område att arbeta med 

under åren 2013-2015 ( Folkhälsoteamet, 2013). Det strävas efter att arbeta efter fyra 

viktiga komponenter för äldre individers hälsa. Dessa är social gemenskap, goda matvanor, 

fysisk aktivitet och delaktighet/ meningsfullhet som har visat sig betydande för en god 

hälsa. Komponenterna är signifikanta för äldre individer som innehar hälsa, lever 

självständigt samt har bibehållen funktionsförmåga, men de har även en betydande roll för 

de äldre som har ohälsa, då det alltid finns chans till att främja sin hälsa (Olofsson & 

Karlsson, 2012; Berleen & Nilsson, 2009). Denna studie belyser främst de människor över 

65 år som bor kvar hemma och inte har hemtjänst behov, nedan beskrivs några promotiva 

och preventiva insatser som är aktuella i de fyra kommunerna till den valda målgruppen. 

Kostnadsfria hembesök hos äldre människor över 75 år erbjuds i förebyggande syfte av 

kommunen. Detta avser äldre som lever hemma utan hemtjänst och syftet med besöket är 

att identifiera faktorer som kan främja hälsan för den enskilda individen samt 

fallprevention. Väntjänst är en ideell förening som finns som ett stöd för den äldre. De 

tillhandahåller hjälp med att exempelvis läsa post, promenera, mindre utflykter, följa med 

och handla och gå till banken. Mötet med väntjänsten sker vanligtvis en gång i veckan och 

de äldre träffar oftast samma kontaktperson. Väntjänst finns i tre kommuner av fyra i norra 

Örebro län, dock inte i den valda kommunen för denna studie (Folkhälsoteamet, 2013).  

Lokal att inneha föreningsliv i stöttas av kommunen samt att föreningar kan söka externa 

bidrag för sin verksamhet. I alla fyra kommuner finns Pensionärernas riksförbund (PRO) 

och Sveriges pensionärsförbund (SPF) som innehar över tusen medlemmar i alla fyra 

kommuner. Aktiviteter av olika slag erbjuds löpande såsom boule, körsång, bowling, 

sygrupper och emellanåt arrangeras utflykter till olika evenemang. Svenska kyrkan 

erbjuder möjlighet till delaktighet som exempelvis kyrkovärd, matlagning vid soppluncher 
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eller möjlighet att prova sjunga i kör, hantverk, promenader och enskilda samtal om ett 

behov finns (Folkhälsoteamet, 2013). 

 

2.7 Hur mår äldre i Norra Örebro län 

 

Uppskattningen av det egna hälsotillståndet var det absolut lägsta i den för studien valda 

kommunen i åldersgruppen 80-84. Sexton procent av männen och tio procent av kvinnorna 

uppgav bra eller mycket bra hälsotillstånd jämfört med övriga kommuner i norra Örebro 

län som erhöll mellan 40-57 procent bra/ mycket bra hälsotillstånd (Olofsson & Karlsson, 

2012). 

Människor i åldern 80-84 år klassar sin hälsa som relativt låg i alla fyra kommuner medan 

de i åldern 65-79 år klassar sin hälsa som bra/ mycket bra i högre omfattning.  

I den valda kommunen i Örebro län visade Liv & Hälsas undersökning att män i åldern 65-

79 år haft svårt att vid flera tillfällen betala sina räkningar, matkostnader eller 

boendekostnader i högre grad än de övriga tre kommunerna i den norra länsdelen. I den 

valda kommunen angav dock 65-79 åringarna den högsta procenten av alla fyra kommuner 

på allmänt hälsotillstånd som bra/ mycket bra med siffran 70 procent av både män och 

kvinnor (Olofsson & Karlsson, 2012) 

 

2.8 Problemformulering  

 

Deltagande i sociala sammanhang såsom föreningsliv & kulturella aktiviteter har visat sig 

hälsofrämjande för äldre individer. Kvinnor engagerar sig i högre utsträckning i 

föreningsliv och kulturella aktiviteter än vad män gör (Olofsson & Karlsson, 2012) och 

därför kommer fokus i denna intervjustudie vara att försöka ta reda på vad som får männen 

att må bra, vad de själva tror att de kan göra för att hälsan skall hålla i sig samt hur de 
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upplever att deras sociala nätverk och kommunen kan göra för att hälsan skall bestå eller 

öka. Om vi får mer kunskap om vad gruppen äldre män uppfattar som hälsofrämjande kan 

promotiva och preventiva interventioner ge bättre effekter på folkhälsan. 

 

 

3. Syfte 

 

Denna intervjustudie syftar till att undersöka äldre mäns upplevelse av vad som bevarar 

och stärker deras hälsa. 

 

 

4. Metod 

 

Studien är kvalitativ och data har samlats in via semistrukturerade intervjuer som har 

analyserats (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Målgruppen för denna studie är män i 

åldern 65-79 år och informanterna som deltog var mellan 65-77 år. Människans sätt att 

delge information om sig själv är ett fundamentalt sätt att uttrycka sig på och detta är av 

vikt för att se en mening och sammanhang i människors upplevelse av sitt liv. Intervjuerna 

vill fånga informanternas upplevelse kring sin egen hälsa (Denscombe, 2009). Enligt Dalen 

(2011) kan Områdesprincipen användas vid bearbetning av intervjuguiden. Detta för att 

skapa en harmonisk situation hos informanten under intervjun. Frågor kring informantens 

hälsa kan vara känsligt, därför börjar intervjun med en fråga som är mer allmän och neutral 

för att informanten skall känna sig avslappnad från start. I denna intervjuguide börjar 

intervjun med en fråga kring informantens bakgrund. Efter samtal kring intervjupersonens 

bakgrund fokuseras det mer ingående på de centrala faktorerna i intervjuguiden och 

därefter avslutas intervjun med en öppen fråga (Se Bilaga 1) (Dalen, 2011). När man vill få 

den enskilda individens uppfattning om sin hälsa kan man enligt Faresjö & Åkerlind 

(2005), använda sig av en s.k. Visuell analog skala (VAS-skala). Det är av vikt att mäta 

människors uppskattade hälsa då det visat sig att mortaliteten ökat i de fall där den 
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uppskattade hälsan var låg i jämförelse med de som uppskattade sin hälsa som bra (Faresjö 

& Åkerlind, 2011).  I denna studie fick informanterna uppskatta sin hälsa mellan ett till tio, 

där ett var dåligt och tio mycket bra. Hela studien har ett salutogent förhållningssätt där 

studiens författare vill få informanternas upplevelse av vad som bevarar och stärker hälsan 

och användning av VAS-skalan kändes då lämplig som hjälpmedel. Det salutogena 

förhållningsättet kändes viktigt då författaren av denna studie ville få information kring 

vad som gör att man upplever bra/ mycket bra hälsa men även en helhet kring hur 

uppfattningen kring livskvalité såg ut i stort (Faresjö & Åkerlind, 2005). 

 

4.1 Urval 

 

Ett möte med folkhälsoteamet i Norra Örebro klargjorde att studien skall ha en salutogen 

inriktning med fokus på vad som bevarar hälsan hos informanterna. Studien utgår från 

Folkhälsorapporten Liv & Hälsa från 2012 och dess resultat om äldres hälsa i länet 

(Olofsson & Karlsson, 2012). Informanterna i denna studie har valts ut via 

snöbollseffekten. Det innebär att en person som ombetts delta i studien kontaktar fler 

personer som kan tänkas delta. Dessa kan sedan i sin tur kontakta ytterligare en eller flera 

tänkbara deltagare (Denscombe, 2009). Kontakt togs med en man som har brett kontaktnät 

i en av de valda orterna. Mannen är ordförande i PRO på orten samt engagerad i andra 

föreningar och aktiviteter i kommunen. Han ombads att kontakta andra män i åldern 65-79 

år som kunde tänka sig att delta i intervjustudien. Ett strategiskt urval som enligt Granskär 

& Höglund Nielsen (2008) innebär att det skall finnas variationer mellan informanterna har 

använts i denna studie. Författaren förmedlade till kontaktpersonen att informanterna 

skulle tillhöra olika sammanhang, d.v.s. att alla deltagande män helst inte skulle tillhöra 

samma förening, vara mellan 65-79 år samt bo i minst två av orterna som tillhör norra 

länsdelen. Detta för att få en spridning av deltagare i studien (Granskär & Höglund 

Nielsen, 2008). Kontaktpersonen i den valda kommunen förmedlade informanter vidare till 

författaren av studien och vidare kontakt med varje enskild informant skedde löpande, där 

dag, tid och plats för intervju fortlöpte. 
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4.2 Utförande 

 

Sex informanter deltog i intervjustudien och var mellan 65-77 år samt bodde i två mindre 

orter i kommunen. Via telefon informerades deltagarna i studien om syfte, anonymitet, 

ungefärlig tid som intervjun kom att ta samt att intervjun kom att spelas in. Varje informant 

fick ett informationsbrev vid intervjutillfället som innehöll deras rättigheter som 

intervjuperson, information kring anonymitet, syftet med studien samt kontaktuppgifter till 

studiens författare och hennes handledare (Bilaga 2).  

Intervjupersonerna bor i två olika orter i den aktuella kommunen och intervjuerna delades 

upp på två tillfällen, varje informant intervjuades ensam med studiens författare. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Detta stämde överens med tre provinformanter som 

testintervjuades innan de reella intervjuerna genomfördes som skulle inkluderas i studien. 

Att genomföra testintervjuer innan det reella intervjutillfället är bra då eventuell 

korrigering av frågeställningarna i intervjuguiden blir tydliga, kunskap kring tidsaspekten 

samt om vissa begrepp som skall användas i intervjuguiden behöver förtydligas (Larsen, 

2009; Dalen, 2011). Innehållet i intervjuguiden ville förmedla till informanterna att de 

skulle tala från egen åsikt och upplevelse, därför användes frågor som gjorde det möjligt 

att samtala kring sin egen upplevelse. Ett exempel på en frågeställning utifrån guiden är; 

Hur skulle du vilja beskriva att du mår rent allmänt/ i stort? 

 

4.4 Datamaterial och analysprocessen  

 

Analysenheten består av hela materialet från fem av intervjuerna. Delar av material från en 

av intervjuerna valdes emellertid bort då känslig information och risken för identifikation 

skulle undvikas. Intervjuerna spelades in med röstinspelningsenheten från författarens 

mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades och skrevs ned i separata dokument, ett för varje 

informant och lästes sedan igenom ett flertal gånger. Detta för att tydligt se vilka 
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informanter som har sagt vad. Domäner kunde urskiljas i analysenheten där gemensamma 

nämnare kunde identifieras i kontexten. Det var till exempel när informanterna pratade om 

transportmöjligheter i orten och förbättring av utemiljön som en domän tydligt sågs ha att 

göra med samhället. Meningsenheter i denna studie är citat från informanterna, de innehöll 

olika fraser och meningar som informanterna uttryckt, dessa kom sedan att kondenseras 

vilket menas att innehållet i texten kortades ned till tydlig information kring de mest 

centrala delarna av fraserna. Texterna som kondenserats minimerades senare till koder, 

dessa koder utgjorde att en tydlig underkategorisering och kategorisering kunde formas 

(Tabell 1 & Tabell 2). Denna utformning s.k. abstrahering medförde att innehållet blev 

klarare och tydligare samt att en tillbakablick på domänerna, meningsenheterna, koderna 

samt kategoriseringen gjorde det klarare för författaren att se giltigheten och trovärdighet i 

kontexten. All information som har kommit fram under intervjuerna och som svarar på 

studieförfattarens syfte har tagits med, detta för att ingenting som faktiskt svarat på syftet 

får exkluderas. Ett svar på syftet som inte fallit under någon av redan givna kategorier har 

då fått en egen kategori. Likheter och skillnader av informanternas information har urskilts 

och dokumenterats ner, dock endast de som var relevanta för studiens syfte då tolkning av 

text är av vikt vid kvalitativ metod (Dalen, 2011; Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). 

 

4.5 Innehållsanalys 

TABELL 1 

Nedan ges exempel på olika kategorier, underkategorier, koder, kondenserade 

meningsenheter samt meningsenheter.  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag har också för 

eget behov att 

Jag har behov av 

att spela piano 

Behov av musik 

 

Musik Livskvalité 
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spela piano och 

orgel det är inte 

så dumt skall jag 

säga. Då tänker 

man inte på 

annat, utan då 

koncentrerar 

man sig på det 

man gör, så det 

är en väldigt ja 

trevlig syssla 

 

och orgel. Då 

tänker jag inte 

på annat utan 

koncentrerar mig 

på det jag gör. 

Det är en väldigt 

trevlig syssla. 

Tänker inte på 

annat 

 

Musik är trevligt 

han sa alltid att 

när du är ledsen 

ta fram gitarren 

och spela och 

sjung lite då sa 

han, är du glad, 

ta fram gitarren 

och spela och 

sjung, det 

stärker livet, och 

det har han rätt i. 

 

En vän sa spela 

och sjung när du 

är både ledsen 

och glad. Det 

stärker livet och 

det har han rätt i. 

Musikutövande 

påverkar olika 

sinnesstämningar 

positivt. 

Musik  

Är det vinter så 

är det skönt att 

kunna känna att 

man kan ta 

snöskyffeln och 

kunna gå ut och 

Vintertid är det 

skönt att känna 

att man kan gå ut 

och skotta av 

entrén 

Möjlighet att 

skotta under 

vintertid 

Fysisk förmåga  
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skotta utav 

entrén 

 

TABELL 2  

Nedan redovisas kategorier och underkategorier.  

 

Underkategorier Kategorier 

Utöva musik 

Social gemenskap 

Livskvalité 

 

Envishet 

Fysiskt aktiv som ung 

Tidigare erfarenheter som resurs 

Hantera sina tankar 

Fortsätta att leva som nu-positiv coping 

Fysisk förmåga 

Bibehålla sina relationer 

Planering för framtiden 

Sjukdom men hälsa ändå 

Empowerment  

Förbättra den yttre miljön 

Motverka utflytt 

Tillgång till transporter 

Tillgång till en och samma läkare 

Samhället 

 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

 

De fyra forskningsetiska principerna har brukats genomgående under studiens gång. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Alla informanterna blev informerade (informationskravet) om studiens syfte och att det var 

frivilligt att delta i studien. Att det vid vilket tillfälle som helst innan, under och efter 

intervjun var möjligt att avsluta deltagandet (samtyckeskravet). Detta skedde både skriftligt 

och muntligt innan intervjun påbörjats. 

Information gavs till informanterna om att studiens författare var den enda som skulle ha 

tillgång till deras uppgifter samt att allt inspelat material kommer att förstöras efter 

färdigställt resultat. Information om anonymitet under och efter processens gång samt att 

deras identiteter inte kommer att kunna identifieras via resultatet intygades 

(Konfidentialitetskravet). Informanterna upplystes om att de vid intervjutillfället kommer 

att få ett informationsbrev om studien, deras rättigheter som intervjuperson samt författaren 

av studien och hennes handledares telefon och mailuppgifter. Vid intervju tillfället fick 

varje informant ett informationsbrev att läsa innan intervjun påbörjades (Bilaga 2). Enligt 

nyttjandekravet har all information kring informanterna endast brukats för denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2011). 

 

 

5. Resultat 

 

Kommande text kommer att redogöra för innehållet i intervjuerna. Fyra kategorier har 

framkommit efter att innehållsanalysen bearbetats fram. Kategorierna är Livskvalité, 

Empowerment, Tidigare erfarenheter som resurs och Samhället. 

 

5.1 Livskvalité 

 

5.1.1 Musikutövande 
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En betydande del för upplevelsen av livskvalité var att spela instrument och eller att 

sjunga. Oavsett vilket humör man var på, uppkom ett välmående då något av detta 

utövades. Sittandes ensam eller tillsammans med andra i ett sammanhang påverkade inte 

upplevelsen.  

”han sa alltid att när du är ledsen ta fram gitarren och spela och sjung lite då sa han, är 

du glad, ta fram gitarren och spela och sjung, det stärker livet, och det har han rätt i” 

(Intervjuperson två). 

”Jag har också för eget behov att spela piano och orgel, det är inte så dumt skall jag säga. 

Då tänker man inte på annat, utan då koncentrerar man sig på det man gör, så det är en 

väldigt ja trevlig syssla” (Intervjuperson fyra). 

Några av informanterna beskrev svåra stunder i livet och hur musiken hade gett dem en 

tröst i situationen. Ett andningshål att få gå undan och spela en låt som gör att tankar kan 

gå åt annat håll och att en glädje infann sig i kroppen. Festligheter och kalas piggade upp 

en känsla av välbefinnande när instrument och sång infann sig. 

 

5.1.2 Social gemenskap 

 

Informanterna beskrev vikten av vilken miljö man befinner sig i avseende relationer med 

grannar, vänner, bekanta, familj och föreningsliv. Ett flertal nämnde goda grannar som en 

trevlig samvaro i vardagen när man påtar och donar med diverse trädgårdssysslor, andra 

nämnde gamla vänner som de träffar ett par gånger om året och har gjort sedan 20 år 

tillbaka. Familjen med syskon, barn och barnbarn förefaller som en glädje i den sociala 

gemenskapen och vikten av att ta vara på de starka familjebanden och att kunna ha 

möjligheten att finnas som ett stöd för barnbarnen som en viktig framgångsfaktor för hälsa. 

”Det är viktigt alltså det sociala umgänget och att man trivs på en plats, med grannar, 

med miljö och att man deltar i föreningsliv och kanske har ett intresse. För någonting, det 

är nog väldigt viktigt” (Intervjuperson tre) 
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Vikten av att ha någon form av intresse och gemenskap nämns med samstämd röst, varav 

några nämner att föreningsliv har varit och fortfarande är viktigt som en trivsam social del 

av vardagen. Informanterna betonar att den egna hälsan är viktig genom att den möjliggör 

social gemenskap. 

 

5.2 Empowerment 

 

Förmågan att kunna utföra aktiviteter som man vill och när man vill är viktigt för 

informanterna. Oavsett vad det handlar om för form av aktivitet så nämns just möjligheten 

till att kunna göra det som en betydelsefull faktor. 

 

5.2.1 Fysisk förmåga 

 

Vikten av att ha möjligheten till att göra saker som man vill och känner för är betydelsefullt 

med samstämmig röst. Man uppskattar att en solig dag kunna ta fram golfbagen och gå nio 

hål på golfbanan och att vid en kall och solig vinterdag kunna ta fram en snöskyffel och 

skotta av entrén till dörren eller ta på sig skidorna och ta en tur på skaren ses som 

värdefullt att kunna göra. Att bege sig iväg med sin bil eller motorcykel en fin sommardag 

eller att planera in en resa någonstans för nya äventyr. 

”åka lite Mc eller Corvette det är fint det” (Intervjuperson sex). 

 

”Ja det är väl leva och röra på sig, inte bara slå ner rumpa på en stol och sitta, för det 

tror jag inte på” (Intervjuperson fem). 
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5.2.2 Planering för framtiden 

 

Flertalet av informanterna nämner att ha händelser inplanerade är en viktig 

framgångsfaktor för hälsan. Vetskapen om att vissa datum är inplanerade för trevliga 

händelser beskrivs som positivt. 

”Samtidigt tror jag så här att planering så man har någonting kul framför sig hela tiden, 

det tror jag man ständigt skall ha. om man har det där framför sig, redan planerat, då får 

man ju inte ställa till med att dö eller att bli sjuk eller någonting som man går miste om” 

(Intervjuperson ett) 

 

5.2.3 Hantera sina tankar 

 

Förmågan att tänka positivt och inte att allt är jobbigt och tungt, förmågan att fortsätta sina 

liv som tidigare, så gott det går och att inte döma ut sig själv för att åldern smyger sig på. 

Att kunna respektera sin åldrande kropp och samtidigt se positivt på den nämns av några 

informanter.  

”om det är att tanken inom en själv för det blir som att alla de som fyllt 80 planerar, nä nu 

känner jag att jag är över 80..bara tanken kanske gör det. Ja, att sträva emot, att få 

tankarna på annat håll, så man inte tänker så själv” (Intervjuperson ett). 

 

5.2.4 Fortsätta att leva som nu- Positiv Coping 

 

Fem informanter säger att de vill fortsätta leva sina liv precis som de gör nu. De upplever 

att de har en bra livstillfredställelse och är glada att de har förmågan att leva sitt liv som de 
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önskar. Om de lyckas fortsätta att leva som nu kommer den kommande ålderdomen blir så 

bra den bara kan och det finns ingenting specifikt som de skulle vilja ändra på.  

”Att jag fortsätter som jag gör nu men med respekt för att jag blir äldre och efter bästa 

förmåga” (Intervjuperson tre). 

5.2.5 Bibehålla sina relationer 

 

Vikten av att ha möjlighet att ha ett socialt liv med familj, vänner och bekanta tas inte för 

givet utan uppskattas av informanterna. Att vara i sådant skick som gör att det är möjligt 

att skapa nya vänner och bekanta och att behålla de relationer som man har. 

”Viktigt att man själv är i stånd att, bibehålla de kontakter man har, och har eller 

ingenting emot att skapa nya kontakter, man får ändå känna sig lyckligt lottad som inte har 

drabbats av någon form av olycka som lägger hinder ivägen för att umgås, alltså både 

fysiskt och psykiskt med nära och kära” (Intervjuperson fem). 

 

5.2.6 Sjukdom men ändå hälsa 

Gemensamt för alla informanter var olika sjukdomstillstånd eller fysiska åkommor såsom 

diabetes, högt blodtryck, sköldkörtelrubbningar, artros och nedsatt lungfunktion där alla 

hade någon form av medicinering för dessa åkommor.  

 

”Jag mår väldigt bra om jag får säga det, frånsett att jag får äta lite lungmedicin” 

(Intervjuperson ett) 

”Besvär med ryggen och sådär va, annars mår jag bra” (Intervjuperson två) 

 

”Det enda är högt blodtryck men det har jag ju medicin för” (Intervjuperson fyra) 
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”Ja jag har artros, jag går ju men känner det ibland, jag har ju diabetes också å ja så är 

det” (Intervjuperson fem) 

 

”Jag har opererat båda knäna men försöker promenera varje dag” (Intervjuperson fem) 

 

5.2.7 Självskattad hälsa 

 

Hur skulle du vilja skatta din hälsa från 1-10? Ett är dåligt och tio är mycket bra. 

Informanterna svarade från sex till nio, där flertalet svarade från sju och uppåt.  

 

”Ja jag skulle nog lägga mig på en åtta” (Intervjuperson ett) 

 

”Ja då ligger jag nog på en 8-9 sådär” (Intervjuperson två) 

 

”Kroppen kanske skall ha 6-7 men skallen kanske ligger bättre till” (Intervjuperson tre) 

 

5.3 Tidigare erfarenheter som resurs 

 

Faktorer som nämns genomgående är vikten av att ha varit fysiskt aktivt som ung och 

upplevelsen av att detta hör ihop med den fysiska orken som äldre. Deras tidigare 

idrottande kopplas samman med en envishet av att vara aktiv inom idrott och att denna 
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envishet är en del i personligheten och att detta också kommer att påverka hälsan positivt 

genom livet. 

 

5.3.1 Fysiskt aktiv som ung 

 

Informanterna nämner att de under många år har idrottat på lite olika sätt inom sporter och 

aktiviteter. Det har haft en stor betydelse i deras liv och intresset för att vilja mycket finns 

fortfarande. Kroppsliga begränsningar nämns som en ofrånkomlig faktor idag samt att 

fysiska åkommor är ett hinder i dag jämfört med tidigare. Gemensamt för informanterna är 

att de känner att den fysiska förmågan som äldre upplevs ha att göra med tidigare fysiskt 

krävande aktiviteter som har stärkt kroppen till hur den uppfattas idag. Beskrivningen av 

hur den fysiska kroppen har påverkats positivt och att den fysiska aktiviteten som ung 

påverkar ålderdomen är talande. 

”Man idrottade och tränade så hårt mellan 15-35 år. Vi var ju många år i Sälen och åkte 

skidor utför då fast vi var ju över 60 år. Då kom man på att man orka så jäkla mycket fast 

man inte åkt på länge, men det fanns ju kvar, både konditionsmässigt och tekniken och allt. 

Att man har igen det länge länge upp i åldern” (Intervjuperson ett). 

”Ja, jag tror såhär, jag har ju sysslat med idrott och sådär hela mitt liv, det, jag började i 

min ungdom, jag var väldigt vältränad i hela kroppen alltså och jag tror att jag har det 

tillgodo nu på äldre dar” (Intervjuperson två). 

”Jag har varit aktiv, har bland annat sprungit Stockholm maraton 10 år i rad. Gynnar att 

ha hållit i gång” (Intervjuperson sex). 
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5.3.2 Envishet 

 

Samtalet kring envishet kom upp några gånger under intervjuerna och då samspelade med 

faktorn träning. Envisheten kring att idrotta över huvudtaget och att aktiviteter på olika 

plan varade under så många år just tack vare den. 

”för ja menar den fysiska delen, det är ju också lite ensvishet överlag, höll på i många år 

med träning” (Intervjuperson ett). 

 

5.4 Samhället 

 

Då ett flertal av informanterna nämnde samhällsfaktorer som de anser har en direkt 

påverkan på alla boende på orten kom samtalet in på vilka preventiva och promotiva 

insatser som upplevdes vara viktiga för god hälsa hos äldre.  

 

5.4.1 Förbättra den yttre miljön 

 

Intresset för den fysiska miljön på orten beror på att den försämrats genom åren. 

Nedskräpning på exempelvis privata tomter där det kan stå skrotbilar lite överallt samt att 

vägarna är i dåligt skick beskrivs som ett bekymmer som berör livskvalitén. 

”Allt har rasat ner senaste åren, jag vet inte vad som händer, möten och allt, nej det är 

ingen fart längre. Inget bra samarbete med kommunen vi i bygden här, det skär sig på 

många områden, med nedskräpning och vägar” (Intervjuperson ett). 

”det står skrotbilar lite överallt och de bryr sig inte ett dugg om det står på privat tomt. De 

skiter fullständigt i det kommunen utan de menar på att det är fastighetsägarens ansvar 

och då spelar det ingen roll” (Intervjuperson ett). 
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5.4.2 Tillgång till transporter 

 

Isolering på landsbygden tas upp som en viktig faktor för människors ohälsa. Så länge man 

har kapacitet att köra bil eller få hjälp av vänner och bekanta att ta sig till sociala 

sammanhang, affären, vårdcentralen och liknande ärenden så klarar man sig.  

Avstånden till vårdcentral, affär och liknande från en av orterna där intervjuerna skedde är 

cirka 1,5 mil [Legind kartor, 2012]. Detta oroar då frågan kring hur det skall gå för 

människor när dessa möjligheter inte finns ställs. 

”Ja om vi nu säger så här va, att jag betraktar mig själv som rörlig och frisk, men den dag 

då jag inte får köra bil längre, då sitter vi på pottkanten, därför att vi har inga 

kommunikationer” (Intervjuperson ett). 

”satellit byarna som ligger runt ikring tätorten, de måste kunna komma ner till tätort den 

dag man inte har körkort eller egen bil , och på ålderns höst så gör det sig mera angeläget, 

du behöver ner till vårdcentral, du behöver ner till affär du behöver ner till sjukkassan 

kanske en bank och det blir en isolering och du vet att man måste ju ändå leva, även på 

landsbygden” (Intervjuperson tre). 

”Det går ju inga bussar och så, så det är ju klart att det skulle de ju kunna hjälpa till med, 

någon typ av flextrafik eller något liknande, det skulle ju underlätta för många” 

(Intervjuperson sex). 

 

5.4.3 Utflytt från glesbygden 

 

Samtalen kring hur miljön har fallerat med nedskräpningar, dåliga vägar och butiker som 

stänger igen förde in samtalet kring problemet med utflyttning från en glesbygdsort. 

”förut var det ju fina små bruksorter det här med gemytliga tillfredställande natur, nu är 

det ingenting längre, det fallerar och då försvinner ju folket” (Intervjuperson två, Ort II) 
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om de är rädda om orten i sig, det är ju mycket utlyttar härifrån och det är ju inte positivt, 

affärerna slår igen och skyltfönstren är tomma så det påverkar ju en hel del 

(Intervjuperson sex, Ort I). 

 

5.4.4 Tillgång till samma läkare 

 

Tillgången till läkare finns för invånarna men att träffa olika läkare vid nästan varje tillfälle 

skapar en olustkänsla av att vilja kontakta vårdcentralen vid sjukdom eller besvär.  

I glesbygd är det vanligare att använda sig av s.k. stafettläkare. Dessa allmänläkare brukar 

hyras in under kortare perioder då det inte finns tillgång till en fast anställd läkare på orten 

(Hanning, Sengers, Tiainen & Wilkens, 2012) detta upplevs problematiskt av några 

informanter då man gärna vill kunna ha en trygghet i att veta att den läkare som finns vet 

vem man är.  

 

”Jag tycker just det här stafett läkeriet tycker jag är vansinnigt och det är ju inte bara i 

den här kommunen, det finns ju lite överallt. Jag tycker det är, man får inte den rätta 

känslan av att vilja gå till läkaren va”. (Intervjuperson fyra). 

”Man vill ju gå till en läkare och få ett förtroende och sen nästa gång man kommer dit då 

har man någon annan och då skall du berätta samma sak igen, upprepa samma sak igen” 

(Intervjuperson fem). 
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6. Resultat diskussion  

 

I denna studie undersöktes vad som kan bevara och stärka hälsan hos män i åldern 65-77 

år. Resultatet pekar på att framgångsfaktorer för hälsa är att ha förmågan att utföra egna 

valda aktiviteter, socialt umgänge med familj, vänner samt att ha en god fysisk grund. 

Resultatet pekar även på behov av preventiva och promotiva insatser från samhällets sida 

som kan stärka och bevara hälsan hos den äldre befolkningen. Exempel på viktiga faktorer 

för en hälsofrämjande kommun är tillgång till fungerande transporter, bra vägunderhåll och 

en renare utemiljö. Enligt Hertting & Kristenson (2012) är hälsofrämjande möten, det vill 

säga möten med salutogen inriktning viktigt att tillämpa som en del av hälsofrämjande 

arbete för äldre, detta anser även författaren i denna studie då resultatet pekar på att det bör 

implementeras som en hälsofrämjande aspekt i mötet med äldre människor. 

 

6.1 Uppskattat välbefinnande trots sjukdom   

 

– Hälsofrämjande möten med äldre personer- en framtida 

strategi? 

 

Informanternas självskattade hälsa var hög. Visuell analog skala (VAS- skala) användes 

under intervjuerna. Skalan omfattade hur upplevelsen gällande sitt allmänna hälsotillstånd 

var, där ett innebar dåligt och tio mycket bra. Resultatet visade från siffran sex till nio, där 

flertalet uppgav en åtta eller nia trots olika sjukdomar och fysiska åkommor. Att ta reda på 

och stärka det som individen mår bra av enligt det salutogenetiska förhållningssättet och 

samtidigt stärka individens egenmakt i mötet med den äldre, tolkas av författaren som 

mycket positivt.  Då intervjun gick i salutogen ton och intervjufrågorna hade 

salutogenetiska frågeställningar finns en hypotes kring att ha hälsofrämjande möten med 
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äldre personer som en framtida strategi inom hälso- och sjukvårdsektorn för en god hälsa 

hos äldre. Detta kan enligt resultatet lyfta fram det som är meningsfullt, hanterbart och 

individens egna positiva coping strategier blir tydliga för den enskilda individen.  

 

6.2 Hur kan samhället stödja äldres hälsa? 

 

Landsting, kommuner och ideella organisationers samverkan är betydande för Sveriges 

folkhälsa. Den enskilda individens ansvar för sin egen hälsa är av vikt men likaså att få 

redskap och verktyg till att främja den (Folkhälsomyndigheten [FHI], 2014). Enligt 

Regeringens folkhälsopolitik (proposition 2007/08:110) har kommunerna i Sverige ett 

direkt ansvar för sina medborgares välfärd/ hälsa. Ett viktigt område är hälsan för äldre 

människor. För att kunna förbättra äldres hälsa är det också viktigt att samarbetet mellan 

kommunen och landstingets hälso- och sjukvård fungerar på ett bra sätt (Regeringen, 

2008). 

 

6.2.1 Transporter & Självständighet 

 

Resultatet påvisar ett behov av bättre transportmöjligheter i kommunen då möjligheten att 

ta sig med buss idag är i princip obefintlig. Konsekvenserna blir att den enskilda 

människan blir isolerad om man inte har tillgång till bil, körkort, har förmågan att köra bil 

och hemmet riskerar att bli en ensam borg.  

Informanterna uppger att de än så länge kan leva ett självständigt liv genom att de kan ta 

sig dit de vill med sin bil. Resultatet från Liv & Hälsa påvisar att den för studien valda 

kommunen har lägst upplevd hälsa bland den äldsta åldergruppen 80-84 år i den norra 

delen av länet (Liv & Hälsa, 2012), vilket kan tala för hypotesen att avsaknad av 

transportmöjlighet och väntjänst kan ha en inverkan på de äldsta äldre hälsa.  
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Fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre individer och det är av vikt att arbeta 

promotivt och preventivt för att individen skall kunna behålla sin självständighet då 

fallolyckor kan medföra ett större behov av hjälp från andra människor (Schyllander & 

Rosenberg, 2009; Myndigheten för samhällskydd och beredskap (2010). Avseende 

hypotesen kring isolering hos de äldre äldsta är det även av vikt att alla skall ha möjlighet 

till transport och utomhusvistelse som en del av självständigheten, exempelvis efter 

sviterna av en fallolycka vid 65 års ålder likväl som 95 år, även om man inte är berättigad 

transport pga. sin funktionsnedsättning. Färdtjänst finns med både bil och s.k. 

handikappbuss, detta beroende på omfattning av funktionsnedsättning. Färdtjänstlagen är 

den lag som reglerar vem som är berättigad färdtjänst och inte, men beslutet kring om den 

enskilda individen blir berättigad färdtjänst är upp till varje kommun. Kommunen ser då 

innan beslutet fattas närmre på vilka möjligheter individen har att ta sig med 

kollektivtrafiken som erbjuds i respektive kommun (Sveriges Riksdag, 2014). Denna 

service kan komma att behöva justeras för att ge äldre människor i glesbygd möjlighet att 

ta sig till olika miljöer som en del av att bevara självständigheten. 

 

6.2.2 Tillgång till samma läkare- trygghet 

 

Boende i glesbygden får oftare än storstäderna nöja sig med stafettläkare. (Hanning, 

Sengers, Tiainen & Wilkens, 2012). I denna studie blir det tydligt att äldre män kan känna 

en otrygghet att träffa olika läkare och man kan därför anta att fler människor då inte 

bemödar sig att träffa läkare trots behov, detta i kombination med avsaknad av transport 

möjligheter. Betydelsen av att få vara frisk är av vikt för en god äldre hälsa. Äldrepower 

eller Empowerment samt självständighet är viktiga faktorer för ett hälsosamt liv (Gabriel & 

Bowling, 2004; FHI, 2010). 
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6.3 Framgångsfaktorer för god hälsa hos äldre 

 

Självständighet & Social gemenskap 

Studien visar att det är värdefullt att själv kunna välja vad vardagens aktiviteter skall 

innehålla samt att kunna delta i olika sociala sammanhang. Männen uppgav att de i stort 

mår bra och är glada och tacksamma för att de har den hälsan de har idag. Musikutövande, 

fysisk förmåga och social gemenskap beskrivs som viktiga faktorer för ett gott åldrande. 

Att ingå i en social gemenskap med vänner, familj, grannar och föreningsaktiva med 

gemensamma intressen inbjöd till glädje. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som talar för att delaktighet och inflytande över sin egen vardag samt social gemenskap är 

betydelsefullt för god hälsa (Olofsson & Karlsson, 2012; Berleen & Nilsson, 2009).  

Resultatet talar för att musik är ett glädjande ämne i många sammanhang, även i stunder av 

ledsamhet och sorg kan musiken ge tröst. Att få gå undan och spela en låt i ensamhet gav 

en känsla av styrka och en inre ventilering av det som var jobbigt. Fem av sex informanter 

var sammanboende med fru och uppgav en god hälsa, där aktiviteter av olika slag var en 

del av vardagen samt umgänge med familj och vänner nämndes som en stor del i livet. 

Beskrivningen av det sociala umgänget och att alltid ha något att göra om man bara ville 

framhävdes. Tidigare forskning visar att leva som gift eller sambo påverkar hälsan positivt, 

detta enligt Helvik et al. (2011). 

Emotionellt stöd 

Forskning visar att emotionellt stöd är en faktor för god hälsa och att män i lägre grad 

känner att de har ett emotionellt stöd i sin vardag (Courteny, 2003; FHI, 2010).  Enligt 

resultatet verkar det som att männen i denna kommun har ett förhållandevis brett 

kontaktnät och att de vänner och bekanta som man träffar i vardagen har funnits med under 

många år som en viktig komponent för den enskildes hälsa. 
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Planering och tankens kraft 

Att ha aktiviteter att se fram emot beskrivs som viktigt. Längtan efter att träffa familj och 

vänner över en middag eller att resa bort någonstans för dansevenemang eller andra 

aktiviteter ansågs som en del av att hålla geisten uppe. Enligt Gabriel & Bowling (2004) är 

Empowerment och självständighet viktiga framgångsfaktorer för en god hälsa hos äldre. 

Att inneha möjligheten och förmågan att utföra valda aktiviteter och träffa vänner och 

familj. Funderingar och tankar kring åldrandet fanns med informanterna under delar av 

vardagen och en aspekt kring detta var att försöka i den mån det är möjligt att bemästra 

tanken till att åldras. Att fortfarande se sig själv som duglig, ha respekt för sin åldrande 

kropp och att ta saker och ting i rätt takt med kroppens åldrande.  

Fysisk aktivitet 

I dagens samhälle har fysisk aktivitet ökat om man ser tillbaka på de allra senaste 

årtiondena (FHI, 2010). Detta speglas i resultatet då männen uppger promenader och annan 

träning ett flertal gånger i veckan, då de anser att man inte bara kan sitta bort livet. En 

friskfaktor för att utöva någon form av fysisk aktivitet 30 minuter om dagen är att vara 

samboende med en partner, då det visat sig att både män och kvinnor rör på sig i högre 

utsträckning när de lever tillsammans med någon (FHI, 2011; Olofsson & Karlsson, 2011). 

Fysisk aktivitetet under ungdomen och framåt beskrivs som en viktig investering för 

upplevelsen av den goda hälsa man känner idag. Informanterna nämner någon form av 

fysisk aktivitetet under större delen av livet. Exempel på några är skidåkning, badminton, 

löpning, fotboll och brottning och alla nämner i samband med detta att det är orsaken till 

att de är så pass starka fysiskt som de är idag. Upplevelsen av att idrotten har hjälpt 

kroppen att bemästra motgångar och att envisheten som några ansåg vara en bedrift bland 

idrottare har hjälpt dem på det känslomässiga och psykiska planet. 

Resultatet talar för att livskvalité upplevs när man bemästrar sin vardag gällande 

vardagssysslor som exempelvis att kunna skotta av entrén vid dörren eller att påta och dona 

i sitt eget hem. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Wilhelson et al., 2005). 
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6.3 Metoddiskussion 

 

Vid kvalitativ forskningsmetod är det extra viktigt att belysa både urvals och 

analysprocessen för att läsaren av studien själv skall kunna bedöma trovärdigheten av 

studien då författaren själv har tolkat informanternas upplevelse och beskrivningar. Detta 

har hänsyn tagits till genom att redovisa olika citat från intervjuerna (Granskär & Höglund 

Nielsen, 2008). Intervjuguiden innehöll en fråga kring informantens allmänna 

hälsotillstånd där en skala användes. Skalan var från ett som innebar dåligt och tio som 

innebar mycket bra. Detta liknar Visuell analog skala (VAS- skala) som är ett instrument 

för att mäta den enskildes allmänna hälsotillstånd och som har visat sig värdefullt i andra 

studier då deltagare som haft ett värde lågt på skalan haft högre mortalitet än de deltagare 

som skattat sig högt på skalan (Faresjö & Åkerlind, 2011). Redovisning av resultatet från 

VAS- skalan återfinns i resultat delen då författaren vill påvisa informanternas upplevda 

allmänna hälsotillstånd från skalan i samband med information kring informanternas 

sjukdomar och fysiska åkommor. Detta för att kunna redovisa informanternas positiva 

livssyn och vikten av att ha ett salutogent bemötande inom kommun och landsting. 

Om mer tid funnits till att utföra arbetet hade det varit önskvärt med en lite annan design. 

Förslagsvis en mixad metod då en förberedande enkätundersökning hade gett möjlighet att 

välja ut informanter med mycket bra upplevd hälsa till semistrukturerade intervjuer med 

motsvarande frågeställningar som i denna studie (Ejlertsson, 2005). Överförbarheten i 

resultatet (Granskär & Höglund Nielsen, 2008) kan diskuteras då upplevelsen kommer av 

sex informanter från två orter i Bergslagen. Författaren anser att resultatet är överförbart 

inom andra glesbygdskommuner med liknande samhällsstruktur. Fortsatt forskning kring 

ämnet bör uppmuntras.  

Författaren har valt att skriva studien ensam, detta för att utmana sig själv. Fördelar med att 

skriva två har övervägts och kan vara att giltigheten kan ses med fyra ögon istället för två 

under bearbetning av innehållsanalysen. Eventuellt hade tolkningen sett annorlunda ut och 

eventuellt hade andra kategorier kunnat arbetas fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 



42 
 

7. Slutsats 

 

Möjligheten till att kunna leva som man gör idag nämns i denna studie som en viktig faktor 

för god hälsa hos äldre. I dagens läge hade alla intervjupersoner tillgång till bil samt 

möjlighet till att köra. Detta för in tanken på hur det kommer att bli i framtiden. Om en 

faktor för ett gott åldrande är att kunna leva ungefär som idag och vara självständig, hur 

kommer det då bli när det inte längre är möjligt att köra bil. Ett av de promotiva och 

preventiva förslagen som kom fram i resultatet var nödvändigheten av fungerande 

kommunikationer mellan orterna i kommunen. Detta för att alla skall kunna ta sig med 

exempelvis flexlinje till vårdcentral, bank eller affär trots avsaknad av bil, familj, släkt och 

vänner. 

Det bedöms vara viktigt att erbjuda äldre människor hälsokontroller i form av uppsökande 

hembesök (Folkhälsoteamet, 2013). Professionerna i de förebyggande hembesöken 

behöver enligt studiens författare vara medvetna om det hälsofrämjande/ salutogena mötets 

betydelse, då det enligt Hertting & Kristensson (2012) kan påverka såväl individens 

tillfrisknande som tilltro till den egna förmågan att påverka och förbättra sin egen hälsa 

(Kristensson, 2012). Preventiva interventioner anses nödvändiga enligt studiens resultat, då 

isolering och ensamhet är negativt för en god hälsa hos äldre (Helvik et al ., 2011). Utifrån 

resultatet anser författaren av denna studie att det skall vara en självklarhet med ett 

salutogent förhållningsätt vid varje möte med äldre individer. I betydelsen paraplybegrepp 

ska ett hälsofrämjande bemötande vara övergripande det sjukdoms och skadeförebyggande 

tankesättet.  

Detta för in idén om vikten av samverkan mellan alla organisationer och myndigheter. 

Resultatet om god/ hög självskattad hälsa trots sjukdom stämmer väl överens med de två 

dimensionerna i begreppet hälsa som upplevt välbefinnande och frånvaro av sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2009). Männen upplevde själva ett psykiskt, socialt och fysiskt 

välbefinnande trots sjukdom och fysiska åkommor.  Det är därför viktigt att alla som 

arbetar inom välfärdssektorn fokuserar på att stärka hälsans förutsättningar hos de 
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människor de möter. Det vill säga att hälsofrämjande möten med salutogen inriktning är 

betydande och viktigt att tillämpa som en del av hälsofrämjande arbete för äldre.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Denna intervjustudie syftar till att undersöka äldre mäns upplevelse av vad som bevarar 

och stärker deras hälsa 

 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

(Ålder, familjesituation, boende, utbildningsbakgrund, tidigare arbetat med, någon 

sysselsättning nu) 

 

Hälsa 

Hur skulle du vilja beskriva att du mår rent allmänt/ i stort? 

Hur skulle du vilja skatta din hälsa från 1-10? 

 

Empowerment 

1-5 Vad skulle du själv kunna göra för att öka din hälsa? För att må bättre? 

 

5-10  Vad ser du som hemligheten med att du mår bra?  

5-10 Vad ser du som viktigt för att kunna behålla din goda hälsa som 80 +?  

5-10 Vad skulle du kunna göra för att stärka din hälsa ytterligare? 

 

Socialt nätverk & relationer 
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1-5- På vilket sätt känner du att människor i din närhet såsom exempelvis familj, släkt, 

vänner, bekanta, människor som du träffar via föreningsliv, utanför mataffären eller andra 

former av mötesplatser skulle kunna bidra till att öka din hälsa? 

 

5-10 På vilket sätt känner du att människor i din närhet såsom exempelvis familj, släkt, 

vänner, bekanta, människor som du träffar via föreningsliv, utanför mataffären eller andra 

former av mötesplatser skulle kunna bidra till att du behåller din goda hälsa i framtiden 

eller till och med öka den ytterligare mer?  

 

Specifik kommun 

Enligt Regeringens folkhälsopolitik (proposition 2007/08:110) har kommunerna i Sverige 

ett direkt ansvar för sina medborgares välfärd/ hälsa. Ett viktigt område är hälsan för äldre 

människor. För att kunna förbättra äldres hälsa är det också viktigt att samarbetet mellan 

kommunen och landstingets hälso- och sjukvård fungerar på ett bra sätt (Regeringen, 

2008). 

 

1-5 På vilket sätt tycker du att din hemkommun kan bidra till att öka din hälsa? 

(Promenadstråk, sammankomster, aktiviteter, kyrkan, friskvård & föreningsliv) 

5-10 På vilket sätt tycker du att din hemkommun kan bidra till att du behåller den hälsa du 

har nu eller till och med förbättra den? 

Önskefrågan 

Om du nu blundar och föreställer dig att du vaknar en morgon full av energi efter en natt 

med god sömn. Känn efter vad du allra helst skulle vilja göra av din dag för att må riktigt 

gott? 

Slutligen 



51 
 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga i den här intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förslag på frågor som kan hjälpa respondenten att utveckla 

sina svar 

 Hur menar du då? 

 På vilket sätt? 

 Kan du berätta mer kring det? 

Definition av begrepp som används under intervjun: 

 Hälsa; ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” 

(WHO, 1948). 
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BILAGA 2 

Denna intervjustudie syftar till att undersöka äldre mäns upplevelse av vad som bevarar 

och stärker hälsan 

 

Hej! 

Jag heter Linda Eriksson och läser till Hälsoutvecklare på Örebro universitet. Jag studerar 

Folkhälsovetenskap och skall nu göra en intervjustudie som handlar om äldre män och 

deras hälsa. 

Vi har bokat in tid och plats för en intervju i din hemkommun via telefon tidigare i veckan. 

Du får detta informationsbrev som innehåller vad studien skall handla om samt dina 

rättigheter som intervjuperson. 

För att kunna undersöka vad som påverkar hälsan kommer jag att intervjua män i åldern 

65-79 år i en specifik kommun. Frågor som intervjun kommer att innehålla handlar bl.a. 

om hur du som intervjuperson upplever din vardag gällande livssituation, socialt nätverk & 

fritidsaktiviteter.  

Jag som kommer att genomföra intervjustudien anser att äldre människor skall ha rätt till 

god hälsa genom hela livet och att det är viktigt att lyfta fram det som gör att människor 

mår bra.  

Intervjun kommer att spelas in och resultatet skrivs ner i ett dokument.  Jag garanterar 

anonymitet och den enda som kommer att ta del av intervjumaterialet är jag. När materialet 

sammanställs kommer du som deltar i intervjun att avidentifieras så att ingen skall kunna 

koppla någon del av resultatet till dig som person. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och om du önskar kan du avsluta ditt deltagande när du 

vill. Frågor som inte känns bra att svara på kan du välja att inte svara på.  

 

Stort Tack för din medverkan! 
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Vid frågor får du gärna höra av dig till mig 

 

Linda Eriksson Studerande Örebro Universitet  

Mobilnummer: XX 

Mailadress: XX 

Anna Hertting Handledare  

Mobilnummer: XX 

Mailadress: XX 

 

Med vänlig hälsning Linda Eriksson 
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BILAGA 3 

Lika hälsa för alla Sveriges invånare är ett övergripande mål som Regeringen antog år 

2008 och som namngavs En förnyad folkhälsopolitik (FHI, 2010). Inom detta övergripande 

mål konkretiseras 11 målområden som skall arbetas och strävas efter för en jämlik hälsa i 

befolkningen. Dessa mål är: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (Regeringen, 2008). 

 

Specifikt berörda mål för äldre människor finns inte idag, men mål som klassas av vikt för 

en god äldre hälsa nämns nedan; 

Målområde ett: Delaktighet och inflytande i samhället 

Målområde två: Ekonomiska och sociala förutsättningar 

Målområde fyra: Hälsa i arbetslivet 

Målområde fem: Miljöer och produkter 

Målområde nio: Fysisk aktivitet 

Målområde tio: Matvanor och livsmedel 

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (Olofsson & Johansson, 2011) 


