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Bakgrund; antalet äldre i Sverige ökar och får en högre medellivslängd. En viktig förutsätt-

ning för att bevara sin hälsa är att kunna röra på sig och att vara fysiskt aktiv. Distriktsskö-

terskans förmåga att anpassa information, modeller och strategier till individens nivå och livs-

värld har en avgörande betydelse för vårdarbetet. 

Syfte; syftet med arbetet var att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till 

att vara fysiskt aktiv. 

Metod; en empirisk enkätstudie genomfördes på en motionsanläggning i en medelstor stad i 

västra Sverige. Studien riktade sig mot äldre personer fyllda 65 år och deltagandet var frivil-

ligt. Enkäter placerades ut i styrketräningslokal och i badhus under fyra veckor. Datamateri-

alet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat; enkäten besvarades av 73 personer mellan 65-97 år. Analysen resulterade i tre hu-

vudkategorier och 16 underkategorier. Huvudkategorierna var; faktorer som motiverar den 

äldre till fysisk aktivitet, faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet och hinder 

hos den äldre för fysisk aktivitet. 

Konklusion; i studien har vi funnit användbara motivationsfaktorer och även hinder för att 

den äldre människan ska vara fysiskt aktiv. Det visar på att det finns möjlighet att med enkla 

medel ge fysisk aktivitet en större plats i distriktssköterskans preventiva och behandlande 

arbete. Förslag på vidare forskning kan vara att driva projektarbete med de äldre på grupp-

nivå. 

Nyckelord; distriktssköterska, fysisk aktivitet, hinder, motivation, äldre. 



 

 

Background; the amount of older adults is increasing and the life expectancy is higher. Phys-

ical activity is an important factor to remain health. It is determinant for the older adults when 

the district nurse has ability to adopt information and strategies related to an individual con-

text. 

Aim; this study aims to identify factors that can motivate the older adult to be physically ac-

tive  

Methods; data were collected by an empirical questionnaire that were carried out to a health 

center community in the western part of Sweden. The study regarded all people who had 

turned 65 years and it was voluntarily to participate. The questionnaire was placed in the sport 

and swimming facility during four weeks. The data was analyzed through a quality content 

analyze. 

Results; the questionnaire was responded to by 73 individuals age 65-97 years. The quality 

content analyze resulted in three major categories and 16 subcategories. The major categories 

were; factors that motivate the older adults to physical activity, factors that motivate the older 

adults to increased physical activity, impediment for the older adults for perform physical 

activity. 

Conclusions; this study presents factors that motivate the older adults to be physical active. It 

also shows that some older adults can have difficulties to preform physical activity. It opens 

for possibilities to give physical activity a greater focus in district nurses preventive and 

treatment work. Projects that involve groups of older adults and physical activity can be a 

suggestion for further research. 

Keywords; district nurse, impediment, motivation, older adults, physical activity
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Inledning 
 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2002) har fysisk aktivitet fysiska, psykiska, sociala 

och kulturella fördelar för individer i alla åldrar. Det finns grupper av människor med 

specifika behov där särskilda insatser krävs. Dessa bör distriktssköterskan bemöta med 

effektiva strategier som på ett optimalt sätt ger både kortsiktiga och långsiktiga resultat. En 

sådan grupp är de äldre över 65 år. Enligt Larsson och Rundgren (2003) är kunskapen om de 

normala åldersförändringarna viktiga. Problemet är inte ålderdomen i sig utan de sjukdomar 

som allt oftare drabbar den äldre befolkningen. Okunskap kring det naturliga åldrandet kan 

leda till att de äldre får bristfällig eller onödig medicinsk behandling. Regelbunden fysisk 

aktivitet har positiv inverkan för både kropp och själ som förebygger sjukdom och lidande. 

Distriktssköterskan ska i sitt arbete möta individen och hela dennes livsvärld (Oberle & Allen, 

2001). Distriktssköterskan möter patienter både på vårdcentral och i hemmet. Det finns enligt 

Folkhälsoinstitutet [FHI] (2006) risk att den äldre människan förlorar sina resurser vilket ökar 

distriktssköterskans ansvar att bevara motivationen att leva hälsosamt. Distriktssköterskan kan 

som en del av vårdteamet enligt Larsson och Rundgren (2003) genom sin inställning till 

fysisk aktivitet påverka medicinsk behandling och lindra både fysisk och psykisk smärta. För 

att kunna göra det behöver distriktssköterskan har kunskap och strategier för hur den äldre 

människan motiveras för att upprätthålla hälsa och livskvalitet. Hansson, Rasmussen och 

Ahlström (2011) fann i sin studie att distriktssköterskans möjligheter att motivera patienten 

till livsstilsförändringar på vårdcentral handlar om organisatoriska faktorer såsom tid, 

utbildning och tillgång till bra styrdokument. 

 

Idén till studien skapades när vi observerade att träningslokalen besöktes av ett flertal aktiva 

seniorgrupper. Under vår tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterskor mötte vi även den 

passiva gruppen av äldre och fick erfara hur fysisk inaktivitet försämrade människans hälsa 

och livskvalitet i olika livssituationer. 
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Bakgrund    

Hälsa 
 

WHO definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykisk och socialt 

välbefinnande och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet. Definitionen understryker 

att hälsa är ett positivt mål som berör hela människan och dennes situation. Medin och 

Alexandersson (2000) skiljer mellan en biomedicinsk och humanistisk syn på hälsa. I den 

biomedicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom. I den humanistiska 

inriktningen söks istället ett samband mellan hälsa och sjukdom. Hälsan baseras utifrån en 

helhetssyn och beror på hur människan kan bemöta omvärlden. Den humanistiska 

inriktningen har fokus på vad som orsakar hälsa och inte på vad som leder till sjukdom. Enligt 

Wiklund (2008) är hälsan mångdimensionell. Detta innebär att det inte finns någon exakt 

definition för vad som är hälsa och vad som inte är det. Hälsan påverkas bland annat av 

människans biologiska arv, förmåga till samspel med omvärlden, av social och kulturell miljö. 

Den påverkas även av yttre faktorer till exempel klimat och miljögifter.  I 

Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan (2008) står det att distriktssköterskan ska 

stödja patienten med nedsatt hälsa i dennes dagliga liv med respekt för individens val och 

livsvärld. Ericsson (1989) skriver att vårdprocessens centrala mål är att uppnå patientens 

hälsa. För att möjliggöra detta måste patienten själv beskriva sitt förhållande till hälsa. Utifrån 

denna kunskap och uppfattning finns förutsättning att uppnå vårdprocessens mål.   

 

Livsvärld 
 

En livsvärld är individens hela sammanhang i inre och yttre existens. Det är vår historia, vår 

nutid och våra framtidsplaner, vår erfarenhet, förståelse och synsätt (Asp & Fagerberg, 2012). 

De förklarar livsvärlden som vår inre och yttre vardag. Livets medvetna upplevelser beskrivs i 

livsvärlden som fenomen. Vårdvetenskapen beskriver ofta icke-materiella fenomen som hälsa 

eller smärta och denna kunskap bygger enligt författarna på unika beskrivningar av fenomen. 

Allt detta styr hur ny kunskap formas och används. En omvårdnadssituation kan ur vårdarens 

perspektiv ses som en plats där det finns ömsesidighet, respekt, ansvarstagande och djup 

förståelse för patientens livsvärd. Denna process kan enligt Söderlund (2012) 

beskriva ”vårdandets värld” där patienten integreras i vården genom att behandlas som en 

jämställd och självständig individ. Det är i den världen det kan bildas framtidstro och tillit. 

Även McCormack (2012) ser ett samband mellan hänsynstagande till helheten i livsvärlden 
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och medvetenheten i att engagera patienten i beslutstagandet runt vårdarbetet. Asp och 

Fagerberg (2012) menar att när patienten får distans till den egna livsvärlden kan reflektion 

leda till förståelse och öppenhet för ny kunskap. 

Fysisk aktivitet 
 

Enligt [FHI] (2006) rapport om svenskarnas vanor kring fysisk aktivitet visar att andelen 

individer som rör på sig regelbundet minskar. Detta beror enligt författaren på att svensken får 

allt mer stillasittande jobb och fritid med mycket tid framför dator och tv, väljer hellre bilen 

framför cykeln och ofta bekvämare alternativ som rulltrappor och hissar. Den minskande 

fysiska aktiviteten får konsekvenser för kroppen. Människokroppen behöver aktivitet för att 

fungera optimalt genom livet och motverka sjukdomar. Fysisk inaktivitet är en bidragande 

riskfaktor för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdom, stroke, övervikt och fetma, diabetes typ 2, 

benskörhet, artros, depression och cancer (FHI, 2006).  En stillasittande livsstil leder till 

ohälsa och sjukdom. Vidare menar de att sjukdom, sjukskrivning och ökad belastning av 

sjukvården har negativa konsekvenser för samhällsekonomin. Enligt Yrkesföreningen för 

Fysisk aktivitet (YFA) (2009) minskar regelbunden fysik aktivitet risken för att på grund av 

sjukdom drabbas av för tidig död. Det främjar även till att den äldre människan kan klara sig 

själv i vardagen trots ålderdom. Det motverkar också enligt FHI (2006) psykiskt ohälsa såsom 

depression, oro och ångest samt leder till bättre självkänsla och positiv kroppsuppfattning.                 

 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som leder till ökad energiförbrukning 

(FHI, 2006; Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willen, 2007; & YFA, 2009). 

Enligt Svantesson m fl. (2007) räknas den vuxna individen som fysiskt aktiv om denne utför 

en aktivitet med medelintensitet minst 30 min om dagen. De 30 minuterna behöver inte vara 

sammanhängande utan kan delas upp i flera kortare intervaller under dagen. Enligt YFA (2009) 

leder regelbunden fysisk aktivitet till upprätthållande eller uppbyggande av kondition och 

styrka. Aktivitetsmängden måste anpassas till individen och dennes förutsättningar. 

Svantesson m fl. (2007) menar att det inte handlar så mycket om hur individen gör det utan 

snarare att individen gör det. Det finns dock fysiologiska skillnader i mäns och kvinnors 

kroppssammansättning. Kvinnor har en mindre andel muskelmassa i kroppen och ett lägre 

hemoglobinvärde. Detta påverkar kvinnors maximala syreupptagningsförmåga. 

Muskelmassan är som störst hos 20-30 åringar. Från 50 års ålder minskar muskelmassan med 

10-15% på 10 år. Vid 70 års ålder är muskelmassan så mycket påverkad att den allmänna 

funktionen minskar (Svantesson m fl. 2007). En äldre människas regelbundna fysiska aktivitet 

är dock lika främjande och viktig för att förebygga sjukdom och ohälsa som för en yngre (FHI, 

2006; Svantesson m fl., 2007; & YFA, 2009;). Vid regelbunden fysisk aktivitet påverkas och 
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förebyggs flera av våra vanligaste folksjukdomar som kan relateras till framförallt livsstil och 

ålderdom (FHI, 2006 & YFA, 2009). Ateroskleros och hypertoni förebyggs eller mildras 

genom att hjärtats slagvolym ökar och artärerna vidgas lättare. Därmed sänks både blodtryck 

och puls.  Att hjärtat blir effektivare ökar också kroppens syreupptagningsförmåga vilket leder 

till bättre andhämtning och ökad lungkapacitet.  Att upprätthålla andhämtning kan vara 

livsviktigt viktigt vid till exempel lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom.  

Nervsystemets funktioner såsom balans, koordination och reaktionsförmåga förbättras. Detta 

minskar risken för fallolyckor. Vid styrketräning stärks skelettmusklerna vilket minskar bland 

annat benskörhet och lindrar smärta vid belastningssjukdomar såsom artros. Fysisk aktivitet 

leder också till en ökad insulinkänslighet, vilket gör att det samlas mindre fett i kroppsmassan. 

Detta minskar risken för övervikt och sänker de farliga blodfetterna som kan vara en 

bidragande del i aterosklerosprocessen (FHI, 2006 & YFA, 2009). Det leder också till bättre 

självkänsla och en större möjlighet till sociala kontakter vilket förebygger depression och 

ångest. De flesta som är regelbundet fysiskt aktiva upplever att de sover bättre (WHO, 2002 & 

YFA, 2009).     

 

Den åldrande människan 
 

Enligt WHO (2013) finns ingen klar definition av när en person räknas som äldre. Den 

indelning som är den mest använda i världen är att personer som är 60 år räknas till den äldre 

befolkningen. Åldrandet kan enligt Dehlin m.fl. (2000) definieras i kronologisk, social, 

psykologisk och biologisk ålder. Den kronologiska åldern är ett mått som anger avstånd från 

födseln men säger inget om funktionsförmågan. Den sociala åldern beskriver funktionen inom 

de sociala systemen. Den anger hur våra roller och funktioner förändras över tid t ex från 

arbetande till pensionär (Larsson & Rundgren, 2003). Den psykologiska åldern anger hur 

människan kan anpassa sig till krav från omgivningen. Faktorer som påverkar detta är 

intelligens, personlighet och inlärningsförmåga. Den biologiska åldern berättar hur 

prestationsförmågan står i relation till livslängden. Ett mått på detta är hur kroppens organ 

fungerar. Åldrandet är en kontinuerlig process och det är omöjligt att definiera när människan 

är gammal (Larsson & Rundgren, 2003). Det finns enligt Dehlin m fl. (2000) ett antal kriterier 

för att en företeelse ska kallas åldersförändring. Dessa kriterier är att åldrandet sker långsamt 

över tid och inget som sker från dag till dag.  Förändringarna kommer inifrån genom 

successiv död av celler eller vävnad. Förändringarna är universella det vill säga att de är 

liknade för alla människor. Förändringarna är irreversibla och kan inte återfås genom 

medicinering eller ändrad livsstil. Förändringarna minskar funktionsförmågan och leder 

tillslut till döden.  Författarna skiljer också mellan ett primärt åldrande och ett sekundärt 
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åldrande. Det primära åldrandet går inte att påverka medan det sekundära kan påverkas 

genom yttre faktorer.   

  

 

Den åldrande människan och fysisk aktivitet 
 

Dehlin m fl. (2000) menar att fysisk aktivitet är en stor bidragande orsak till att den åldrande 

människan kan leva ett oberoende liv trots ålderdom. Det har en stor betydelse för den 

funktionella åldrande utvecklingen och individens välmående. Enligt Grimby (2008) gör 

åldrandet att hjärt-kärlsystemet, andningssystemet, muskulaturen och balansen försämras. 

Genom att den åldrande människan är fysisk aktiv, har medvetna kostvanor och drar ner på 

sin tobakskonsumtion kan denna försämring lindras. Effekten av inaktivitet för en äldre 

människa är större än för en yngre människa. Den äldre människan drabbas lättare av 

sjukdomar relaterat till inaktivitet. Miljön är en annan viktig del för att den äldre ska ha 

möjlighet till fysisk aktivitet. Att det handikappanpassas och att människor visar hänsyn till 

varandras olikheter bidrar till att den äldre människan är mer aktiv (Gilbert, Hagerty & 

Taggert, 2012). Enligt Golubeva och Danilova (2011)  påverkar även ärftlighet för sjukdomar 

och hur tillgänglig miljön kring är för att t ex utöva fysisk aktivitet den äldres livsstil. 

 

Oavsett ålder kan människan träna sina muskler och öka sin uthållighet. För den äldre 

människan kan styrketräning där syftet är att öka muskelvolymen göra att denne orkar mer 

praktiska ting i sin vardag. Till exempel att bära hem en matkasse och gå i trappor. Två vanligt 

förekomna sjukdomstillstånd hos äldre människan är högt blodtryck och diabetes typ 2. Dessa 

sjukdomstillstånd går att förebygga genom att behålla sunda motionsvanor eller att ändra sina 

vanor och bli fysiskt aktiv (FHI, 2009).  Vid uthållighetsträning tränas konditionen vilket 

leder till bättre syreupptagningsförmåga och puls. Det leder också till en ökad förbränning i 

muskulaturen som gör att insulinkänsligheten ökar (Grimby, 2008 & WHO, 2002). Enligt Räf 

(2000); Golubeva och Danilova (2011)  kan den naturliga åldrandeprocessens risk för 

funktionsnedsättning påverkas genom den äldres livsstil och livssyn. Den äldre som upplever 

sig ha ett bra och tillfredställande liv trots ålderdom är mer fysiskt, psykiskt och emotionellt 

aktiv. Lindvall, Larsman, och Hagger (2011) studie ökar förståelsen för den naturliga 

relationen mellan depression och fysisk aktivitet. Det visar på att hög fysisk aktivitets nivå var 

direkt sammankopplat med låga depressiva symtom. Samma studie visade även på att dessa 

fördelar var bestående under en längre tid.   

 

Enligt Dehlin m fl. (2000) blir sjukdom en mindre begränsning om individen är i god fysisk 
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form. Den äldre människan drabbas oftare än yngre individer av besvär relaterade till rörlighet 

och kontinens. Fysisk aktivitet är gynnsam mot urininkontinens och ökar tarmmobiliteten 

vilket medför att förstoppning förebyggs. Gillibrand (2012) har i sin studie funnit att 

inkontinens hos äldre visat sig vara ett problem som kan skapa skamkänslor, minskat 

självförtroende och isolering hos den äldre människan. Blane och Blagrave (2011) menar att 

förstoppning är vanligt hos den äldre människan. Förstoppning hos äldre är ofta förorsakat av 

sjukdomar som leder till nedsatt rörelseförmåga, malnutrition med för lite dryck och 

fiberinnehåll och biverkan av medicin. För att förebygga och hjälpa den som drabbas av 

förstoppning behövs enligt författarna att den äldre får kunskap och stöttning kring kostvanor 

och vikten av att behålla rörelse och fysisk aktivitet. Enligt WHO (2002) har äldre människor 

en mer passiv livsstil. Fysisk aktivitet i grupp gör att den äldre människan blir del av ett 

sammanhang och att sociala kontakter främjas. Dehlin m fl. (2000) menar också att träning i 

grupp kan motverka ensamhetskänslor och depression som ofta uppstår hos den ensamstående 

äldre människan. Regelbundet aktiva äldre löper mindre risk att bli socialt isolerade och 

bidrar till att knyta nya bekantskaper och nätverk (WHO, 2002). I en studie av Hawkley, 

Thisted, och Cacioppo (2009) fann författarna att ensamhet är en bidragande faktor för att den 

äldre människan blir inaktiv. Tiden och intensiteten som den äldre är aktiv är också kortare 

och mindre intensiv. Att känna samvaro med andra och vara delaktig i ett sammanhang ökar 

självkänslan vilket ger motivation till fysisk aktivitet. 

 

Distriktssköterskans motiverande funktion 
 

Denna vårdande kommunikation innehåller enligt Fredriksson (2012) ett löfte om en 

gemenskap i samtalet. En gemenskap som bygger på tillit, omsorg och gemensam 

problemlösning. Tolkning av berättelsen görs tillsammans i ömsesidig respekt. Författaren gör 

en uppdelning av vårdande kommunikation i relationell, narrativ och etisk som är tydlig och 

användbar i praktiken. När gemenskap formas genom respekt för människan ökar möjligheten 

att denne återger sin berättelse i förtroende. Fredriksson (2012) beskriver även hur gemenskap 

formas genom aktivt lyssnande, beröring, närvaro och ett etiskt förhållningssätt ger utrymme 

för patientens värde som människa med självbestämmanderätt och eget ansvar. Syftet med 

kommunikation är att lära känna, utforska och tillgodose behov (Kirkevold, 2000). Det är en 

stor konst att vid rätt tillfälle ha förmåga att stanna upp och lyhört observera och tolka det 

man ser och hör. Josephson (2001) ger exempel på tekniker för samtalet: undvika ledande 

frågor för att bevara patientens delaktighet, ställa en fråga i taget för att inte skapa stress i 

samtalet, ge tid för reflektion i svaren och inte avbryta den tystnad som patienten så väl 

behöver för att formulera sina svar. Hansson m fl. (2011) fann i sin studie att för att få en 
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överviktig patient att bli mer fysiskt aktiv ansåg distriktssköterskorna att första steget är att ha 

ett patientcentrerat förhållningssätt. För att få en bra relation till patienten krävs att 

distriktssköterska och patient ses upprepade gånger och att det sker utan stress. Ekebergh 

(2012) beskriver hur vårdaren kan uppmuntra patienten att anförtro sin berättelse på ett 

tillfredsställande sätt för båda parter och känna trygghet genom att ha förhållningssätt som 

prioriterar patientperspektivet. När vårdaren visar lyhördhet och följsamhet i 

kommunikationen finns ett behov hos patienten att berätta och samtala om sin historia. Med 

en helhetssyn och ett reflekterande förhållningssätt kan vårdaren få en möjlighet till att 

analysera och tolka in vårdbegrepp som ger kunskap och äkta omsorg (Ekebergh, 2012). Detta 

kan förtydliga och göra det abstrakta i vården mer konkret. 

 

I en studie av Vermount m.fl. (2012) framkom att distriktsköterskan blir bättre på att motivera 

patienter med typ 2 diabetes till livsstilsförändringar med ökad fysisk aktivitet och 

kostförändring genom att få utbildning i motiverande samtal. Studien visade också att det var 

viktigt att distriktssköterskorna har en positiv attityd till att hjälpa patienten att göra denna 

förändring. Shinitzky och Kub (2001) menar att distriktssköterskan påverkar innehållet i ett 

möte med patienten genom sin kommunikativa skicklighet. Distriktssköterskan har resurser 

och möjlighet att hjälpa patienten att göra hälsosamma val. Genom att använda särskilda 

kommunikativa färdigheter ges patienten utrymme att själv påverka och uppmärksamma 

positiva aspekter av livsstilsförändringar och göra dessa mer varaktiga. I en finsk/rysk studie 

fann Golubeva och Danilova (2011) att de äldre inte fick tillräcklig information om vikten av 

att ha en hälsosam livsstil med bland annat fysisk aktivitet och kostråd. Detta leder till att den 

äldre befolkningen har en sämre livskvalitét eftersom de lättare drabbas av sjukdom. Brist på 

information och undervisning kring livsstil med fysik aktivitet, kost, alkohol och 

tobakskonsumtion leder också till att den äldre människan i studien blir omotiverad och 

saknar redskap för att göra livsstilsförändringar. 

 

I Distriktssköterskans uppdrag (2005) beskrivs hur arbetet skall vara inriktat mot folkhälsa 

och främja människors sociala förmågor och möjligheter. Genom att stödja det friska och 

informera om kost, stress och motion byggs det upp en möjlighet till dialog angående den 

personliga vinsten med att vara fysisk aktiv. Förståelse för den personliga vinsten kan vara 

nyckeln till motivation. En vägledning i arbetet att motivera äldre personer kan vara WHO:s 

(2002) beskrivning av fördelar med fysisk aktivitet hos äldre. De delas upp i tre grupper av 

fysisk hälsa i relation till oberoende. I grupp 1 ingår äldre som är fysiskt aktiva och hälsosamt 

oberoende. De är regelbundet aktiva och helt oberoende i sin vardag. I grupp 2 finns äldre 

som är fysiskt inaktiva och ohälsosamma men oberoende. Dessa är inte fysiskt aktiva men 
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fortfarande oberoende i vardagen. Det finns stora risker i utvecklandet av kroniska medicinska 

besvär som hotar självständigheten. Regelbunden fysisk aktivitet kan här förebygga besvär 

och stödja egna resurser. I grupp 3 finns äldre som är fysiskt inaktiva, svaga och ohälsosamt 

beroende. 

 

Nu är de inte längre fysiskt oberoende och kan inte fungera socialt av olika anledningar. 

Anpassad fysisk aktivitet är nu avgörande för livskvalitet och bevarande av egenresurser. 

 

I en studie av Gilbert, Hagerty och Taggert (2012) betonas vikten av att den äldre människan 

har kunskap om goda levnadsvanor. Detta är en uppgift i distriktssköterskans arbete. Det är 

viktigt att tillvara på den äldres kunskap och där behovet finns kan distriktssköterskan stötta 

och vägleda till egenvård och användandet av egna resurser. Det framkom tre faktorer som är 

betydelsefulla för ett hälsosamt åldrande. Dessa är egenvård, positiv attityd och att ha en 

meningsfull aktivitet. I egenvården ingår medvetna kostvanor, socialt nätverk, andligt sökande 

och regelbunden fysisk aktivitet. Med detta skapas ökade möjligheter till hälsosamt åldrande. 

En uppskattande och tillfredsställande aktivitet bidrar till en känsla av att livet är 

meningsfullt. Vidare menar författarna att det är av vikt att det finns kunskap om relationen 

mellan depression hos den äldre människan och fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet har en 

direkt förebyggande funktion för depression hos äldre. Dacey (2005) rekommenderar ett 

patientcentrerat förhållningssätt i arbetet med att motivera äldre till livsstilsförändringar. Det 

kräver god kompetens i att ge komplett och riktig information som hjälper människan att öka 

sin förmåga att finna livskvalitet. Författaren beskriver en metod med motiverande intervjuer 

som används med goda resultat vid önskan om livsstilsförändring. Metoden var effektiv i att 

hjälpa individer sätta ord på personliga mål och bekymmer, utveckla egna logiska sätt att 

förbättra de nuvarande livsvanorna till det bättre och öka meningsfullheten för dem. När det 

växer fram en förståelse för den individuella betydelsen ökar förmågan att bevara de goda 

livsvanorna (Dacey, 2005). 

 

En studie gjord av Walters m fl. (2012) visar att även telefonrådgivning kan ge goda resultat i 

det patientcentrerade arbetet att motivera till ökad fysisk aktivitet i vardagen och att motivera 

till livsstilsförändringar. Telefonrådgivning var till stöd i den processen genom att patienten 

och sjuksköterska hade en regelbunden kontakt vilket visade sig göra det enklare för patienten 

att genomföra varaktiga livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna i studien hade utbildning i 

mentorskap. Detta gav sjuksköterskan fördjupad kompetens i vägledning och skicklighet i 

motivationsplanering samt problemlösning. Sjuksköterskorna kunde genom sitt mentorskap 

ge patienterna ett partnerskap och känsla av delaktighet, ansvarsplikt och medvetenhet i att 
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vara uppmärksammad av andra, uppmuntran och stöd i problemlösningar. Walters m.fl. 

(2012) betonar att sjuksköterskornas mentorfunktion var till hjälp att identifiera mål och 

strategier för patienterna. Detta ledde till att patienterna genomförde livsstilsförändringar där 

de framförallt ökade sin fysiska aktivitet. Distriktssköterskan har möjlighet att skriva ut fysisk 

aktivitet på recept (FAR). FAR kompletterar och ersätter läkemedel. För att patienten ska 

kunna få FAR måste distriktssköterskan eller läkaren ha information och specifik kunskap om 

individen. Denna information inhämtas dels genom förkunskap om patientens diagnos och 

dels genom frågor om individens nuvarande relation till fysisk aktivitet. Utifrån svaren och 

vad patienten föredrar för fysisk aktivitet, ges individuell ordination till exempel styrketräning 

och patienten får träna på anläggningar till rabatterat pris (YFA, 2009). 

 

KASAM 
 

Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är delbegrepp i Antonovskys (2005) teori för 

KASAM, känsla av sammanhang. Han menar att en människans känsla av sammanhang har 

en avgörande betydelse för livskvalitén. Kärnan i definitionen är begriplighet. Den visar 

vilken utsträckning inre och yttre stimulans upplevs som förnuftsmässigt gripbara. Om 

information är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig i motsats till kaotisk. En 

person med hög känsla av begriplighet antar att händelser i livet är möjliga att förklara och 

möter förändringar som utmaningar möjliga att hantera. Hanterbarhet bygger på att ha tillgång 

till resurser att hantera stimuli med. Upplevs omvärlden som hanterbar anses livet rättvist och 

människan är inte i offerposition till omständigheter i miljön. Det mest centrala är 

meningsfullhet som innebär förståelse för känslomässig betydelse och värdet i att engagera 

sig i personliga problem. Detta begrepp betraktar Antonovsky (2005) som 

motivationskomponent i vikten av att vara delaktig i processer för det dagliga livet. Han 

menar att de människor med starkt KASAM är inriktade mot det i livet som har betydelse 

eller varit engagerande för dem. I vilken utsträckning människan upplever en känslomässig 

innebörd i de krav som livet ställer och i om utmaningar välkomnas. Antonovsky (2005) har 

gjort en formell omdefiniering av KASAM, enligt följande: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (sid 46) 
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Problemformulering 
 

Antalet äldre i Sverige ökar och får en högre medellivslängd. Den äldre människan har lätt att 

drabbas av sjukdom och ohälsa. En viktig förutsättning för att bevara sin hälsa är att kunna 

röra på sig och vara fysiskt aktiv. Regelbunden fysisk aktivitet ökar den äldre människans 

förutsättning att ta hand om sig själv och vara oberoende av vård och omsorg trots ålderdom. 

Distriktssköterskan har en viktig roll i det preventiva folkhälsoarbetet. Det finns stor 

möjlighet för denne att integrera fysisk aktivitet i individers livsstil i alla åldrar från barn till 

gammal. Det finns möjlighet att integrera fysisk aktivitet i omvårdnadsplanen i ett tidigt 

stadium av olika sjukdomsbilder. Det krävs även att distriktssköterskan avsätter tid för 

planering och samordning i samarbetet med andra inblandade yrkeskategorier.  

Distriktssköterskans förmåga att anpassa information, modeller och strategier till individens 

nivå och livsvärld har en avgörande betydelse för vårdarbetet. Denna studie inriktas på den 

äldre människan och dennes perspektiv för att identifiera metoder och strategier som kan 

användas i distriktssköterskans arbete för att motivera den äldre till att vara fysiskt aktiv.  Vi 

vill även tydliggöra nyttan med fysisk aktivitet för den äldre människan. 

 

Syfte 
 

Syftet med detta arbete var att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till 

att vara fysiskt aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Metod 
 

Vi har valt att göra en empirisk enkätstudie på en motionsanläggning i en medelstor stad i 

Västra Sverige. Målgruppen för studien var personer över 65 år som besökte 

motionsanläggningen. 

 

Enkäten 
 

Den första delen i enkäten syftade till att ge en bakgrund om deltagaren. Det efterfrågades om 

kön, ålder, civilstånd och utbildning. Denna information kan enligt Eljertsson (1996) visa på 

skillnader mellan till exempel kön. Enligt Graneheim och Lundman (2004) har de också 

betydelse för förståelse av sammanhanget i de texter som skall tolkas. 

För att undvika missförstånd kring definitionen av fysisk aktivitet, skrevs denna ut i enkäten. 

Därefter frågades om deltagarnas vanor kring fysisk aktivitet. Polit och Beck (2012) menar att 

frågor i en kvalitativ studie ska utformas för att ge möjlighet till deltagarna att svara utförligt 

och med egna ord. I enkäten användes öppna frågor. Frågorna var strukturerade. Detta innebär 

enligt Polit och Beck (2012)  att frågorna är ställda för att besvara ett visst intresseområde.  

De utformades för att vara tydliga och enkla att förstå. För att undvika tolkning eller 

missförstånd användes ett allmänt språk. Frågeställningar hölls neutrala för att inte vara 

ledande och påverka svaren åt någon specifik riktning. Linjerna mellan frågorna avgränsade 

dem för att göra enkäten lättöverskådlig och gav möjlighet för deltagarna att svara utförligt. 

Detta betonar Ejlertsson (1996) och Polit och Beck (2012) som viktiga komponenter i en 

enkätstudie där utförliga och beskrivande svar eftersöks. Eftersom målgruppen i studien är 

äldre och de enligt Larsson och Rundgren (2003) har en ökad risk av att drabbas av sjukdom 

eller annat hinder som påverkar deras möjlighet till att vara fysiskt aktiva, ställdes en fråga 

kring detta. Om deltagaren beskrev ett hinder efterfrågades deras metoder för att övervinna 

detta hinder.  Utifrån syftet med studien ombads deltagarna att beskriva hur de kände sig före 

och efter den fysiska aktiviteten. Deltagarna ombads även att beskriva vad som motiverar dem 

att vara fysiskt aktiva. För att få en uppfattning om deltagarnas kunskaps nivå kring effekter 

av fysisk aktivitet efterfrågades hur de trodde att den fysiska aktiviteten påverkar dem. De 

fick även beskriva om de hade förslag på fysiska aktiviteter som skulle motivera dem till 

ytterligare fysisk aktivitet. I slutet av enkäten gavs möjlighet för deltagarna att skriva sina 

övriga funderingar kring fysisk aktivitet. Enkäten presenteras i bilaga I. 
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Informationsbrev 
 

Enligt Eljertsson (1996) ska ett informationsbrev innehålla en förklaring av studiens syfte och 

formuleras så att den tänkta deltagaren blir motiverad att delta. Språk och formuleringar ska 

vara anpassade till den tilltänkta målgruppen. Deltagarna ska alltid upplysas om att deras 

deltagande bygger på frivillighet och att svaren behandlas anonymt det vill säga att svaren 

inte kan kopplas till deras person. Deltagarna ska lättvindigt kunna ta kontakt med de 

ansvariga för studien. Det ska även framgå vilken verksamhet eller institution som 

representeras. Den första sidan i varje enkät innehöll ett informationsbrev (se bilaga II). I 

brevets första del gavs bakgrundsinformation kring det valda folkhälsoproblemet och varför 

deras deltagande var viktigt. Därefter följde en presentation av oss och studiens syfte. 

Deltagarna fick även genom brevet upplysning om att deras deltagande byggde på frivillighet 

och att svaren behandlades anonymt. I brevet fanns kontaktuppgifter till oss och vår 

handledare. Innan undersökningen genomfördes kontaktades verksamhetsansvarig på 

motions-anläggningen för att ge sitt medgivande att där genomföra enkätundersökningen. 

Även ett informationsbrev lämnades till verksamhetsansvarig (se bilaga III). 

Datainsamling 

 
Med verksamhetsansvariges godkännande placerades enkäterna ut i styrketräningslokalen och 

i badhuset under fyra veckors tid. I anslutning till enkäterna placerades lådor ut för inlämning 

av svar. På lådorna uppgavs också att det fanns möjlighet att lämna in enkäterna både i 

styrketräningslokalen och i badhuset och när slutdatum för datainsamlingen var. Vid tre 

tillfällen presenterades studien för personer som var över 65 år och deltog vid organiserad 

aktivitet. När datainsamlingen avslutats hade 73 enkäter lämnats in. 

Analys 

 
Den metodologiska ansatsen är induktiv. Detta innebär enligt Polit och Beck (2012) att 

studien syftar till att hitta nya mönster och sammanhang inom det valda forskningsområdet.  

Delar av datamaterialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys.  Innehållsanalys 

är enligt Graneheim och Lundman (2004) en analysmetod där texter tolkas genom att 

identifiera skillnader och likheter i datamaterialet. Graneheim och Lundman (2004) skiljer 

mellan ett manifest och ett latent innehåll i en text. Det manifesta innehållet är det synliga och 
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uppenbara som framkommer i en text. Det latenta innehållet beskriver det underförstådda och 

sätts i relation till det som ska tolkas för att få fram den djupare meningen i texten. I denna 

studie sammanställs det manifesta innehållet. För att få fram det manifesta innehållet delas 

datamaterialet i en studie in i meningsenheter. En meningsenhet är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ord och meningar som kan sättas i relation till varandra och bilda ett 

gemensamt sammanhang. När ord och meningar sammanställts är nästa steg i analysen att 

kondensera dessa meningsenheter. Det vill säga koncentrera meningsenheterna till en 

gemensam och central beskrivning av texten. Därefter kodas texten. Kodningen avser att kort 

beskriva meningsenheternas innehåll. De koder som framkommer bildar gemensamma 

kategorier. En kategori består enligt Graneheim och Lundman (2004) av flera koder som har 

ett liknade innehåll. I en kvalitativ innehållsanalys får inget datamaterial som svarar an på 

syftet uteslutas, falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier.                  

När enkäterna samlats in påbörjade vi analysen av svaren. Exempel på detta presenteras i 

tabell 1. De demografiska uppgifterna det vill säga kön, utbildning, civilstånd och nationalitet 

sammanställdes. Medelålder redovisas i resultatet. I fråga två ombads deltagarna beskriva hur 

de var fysiskt aktiva. Detta presenteras i tabell 2. Antalet aktiviteter varierade mellan 

deltagarna. Hela det övriga datamaterialet lästes igenom upprepade gånger. Datamaterialet 

diskuterades igenom och vi reflekterade tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. 

Texten transkriberades och det manifesta datamaterialet som svarade an på syftet 

sammanställdes.  Det datamaterial som inte var av relevans för studiens syfte har uteslutits 

från redovisning. 

Trovärdighet/tillförlitlighet 

 
Trovärdighet kan ses som ett mått på hur sann eller värdefull informationen som forskaren fått 

fram är (Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim och Lundman (2004); Polit och Beck (2012) 

ökar trovärdigheten då metod, kontext, urval, datainsamling och analys processen är väl be-

skriven. Tillförlitlighet är ett mått på studiens soliditet alltså att innehållet är övertygande och 

väl grundat (Polit & Beck, 2012). Graneheim och Lundman (2004) menar att för att en kvali-

tativ innehållsanalys ska vara tillförlitlig bör kategorierna stämma överens med svaren i resul-

tatet.  Meningsenheterna bör vara väl separerade så att inget viktigt datamaterial går förlorad. 

I vår studie har datamaterialet lästs igenom flera gånger för att inte något viktigt material ska 

gå förlorat. 

Etiska ställningstaganden 

 
Då studien bygger på frivillighet och deltagarna hålls anonyma behöver enligt Eljertsson 
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(1996) undersökningen inte etiskt godkännande. Enkäterna utformades i samarbete med 

handledare och lämnades ut med godkännande från denne.      

 

Tabell 1 Exempel på kvalitativ innehålls analys utifrån studiens datamaterial. 

Meningsenhet Kondenserad me-

ningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Jag känner att jag mår 

bra av det både till 

kropp och själ. Livs-

kvalitet. Stärker mig till 

kropp och själ. 

Mår bra av det både 

till kropp och själ. 

Livskvalitet. Stär-

ker mig till kropp 

och själ. 

Livskvalitet. Hälsa. Faktorer som leder 

till fysisk aktivitet 

för den äldre män-

niskan. 

Vill förhindra häng-

rumpa och gäddhäng. 

Bättre hållning. Fris-

kare hy. 

Förhindra häng-

rumpa och gädd-

häng. Bättre håll-

ning. Friskare hy. 

Utseende. Självförtroende. 

Orkar mer i vardagen. 

Orkar mer. För att orka 

jobba. Orkar med det 

man har tänkt sig. 

Orkar mer i varda-

gen. Orkar med det 

man har tänkt sig. 

Vitalitet. Självständighet. 
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Resultat 
 

I studien deltog 73 personer. Deltagarnas ålder var mellan 65-97 år och medelåldern var 70 år. 

Det var 30 män och 43 kvinnor som deltog i studien.  59 stycken hade civilståndet gift, 6 

stycken var samboende med partner och 8 stycken var ogifta. Andelen som endast gått i 

grundskola var 16 %. Andelen som gått högre utbildning var 68 %. 15 % av deltagarna 

lämnade inget svar på frågan angående utbildning. Alla deltagare i studien hade svensk 

nationalitet.  Utifrån FHI (2006) definition ska den som är fysiskt aktiv röra sig så man höjer 

pulsen och blir ansträngd 30 min/dag. Dessa 30 min kan delas upp i t ex 3 x10 min vid olika 

tillfällen under dagen av fysisk aktivitet som angavs i enkäten ansåg 86 % av deltagarna att de 

var fysiskt aktiva.  57, 5 % har angivit att de inte hade något hinder för aktivitet. 

 

Tabell 2. Presentation av deltagarnas fysiska aktivitet. 

Aktivitet Män Kvinnor 

Vattengymnastik  11 

Promenad 14 17 

Gruppaktivitet 3 15 

Simma 9 7 

Stavgång 2 7 

Skidåkning 4 3 

Cykling 9 8 

Gym/styrketräning 14 14 

Gymnastik  6 

Boule  1 

Dans  3 

Golf 4 1 

Snickeri 3  

Trädgårdsarbete  4 

Snöskottning  2 

Lantbruk 1 1 

Löpning 3 1 

Jakt 1  

Tennis 1  

Kajakpaddling  1 

Hushållsarbete  3 

Fastighetsskötsel 1  

 

Utifrån syftet att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till att vara 

fysiskt aktiv framkom tre kategorier: faktorer som motiverar den äldre till fysisk aktivitet, 
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faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet och hinder för den äldre att vara 

fysisk aktiv. 

 

 

Tabell 3: Resultatet i underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Hälsa. 

Fysisk hälsa 

Självförtroende 

Psykisk hälsa 

Självständighet 

Egenvård 

Livskvalitet trots åldrande 

Gemenskap 

 

  

Faktorer som motiverar den äldre till fysisk 

aktivitet 

 

Känsla 

Egenvård 

Sänkta kostnader 

Tillgänglighet 

Sällskap 

Preventivt vårdarbete 

Förebygga sjukdom 

Faktorer som motiverar den äldre till ökad 

fysisk aktivitet. 

Fysiska hinder 

Psykiska hinder 
Hinder hos den äldre för fysisk aktivitet. 
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Faktorer som motiverar den äldre till fysisk aktivitet. 
 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen framkom kategorin; faktorer som motiverar den 

äldre till fysisk aktivitet. Denna kategori representerades av underkategorierna hälsa, fysisk 

hälsa, självförtroende, psykisk hälsa, självständighet, egenvård, livskvalitet trots åldrande och 

gemenskap som motivationsfaktorer för deltagarna. 

  

Hälsa 

Hälsa beskrevs i känslouttryck som välmående, livskvalitet, välbefinnande och självdisciplin. 

Hälsan främjades genom förbättrad syn på sig själv. Detta beskrevs i svar som: ”yngre”, 

”fräsch”, ”smidig”, ”frisk och stark”, ”mycket behaglig”, nöjd med mig själv” och ”alert”. En 

man, 73 år var målinriktad och visade självdisciplin genom att svara ”viktigt att inte hitta på 

ursäkter”. Den fysiska aktiviteten gjorde att de kände sig tillfreds med sig själva. En man, 73 

år, beskriver att han ”mår väl av den fysiska aktiviteten” och en annan man, 66 år, menar ”att 

må bra är god belöning”. Deltagarna uppgav fysiska faktorer som motiverande. 

 

Fysisk hälsa 

De beskrev att de ville förbättra konditionen, öka sin rörlighet eller upprätthålla styrkan i 

kroppen. En kvinna, 67 år, beskrev sin motivering i att hon ”märker att jag blir starkare och 

orkar mer”. 

 

Självförtroende 

För den psykiska hälsan ansåg deltagarna att utseendet var viktigt och påverkade deras 

självförtroende vilket därför blev en motivationsfaktor i att upprätthålla vikt och frisk hy. De 

beskrev att den fysiska aktiviteten behövdes för att se sund ut och uppskatta sig själv. En 

deltagare förklarade att detta var viktig för honom eftersom han ”vill förhindra hängrumpa 

och gäddhäng”. 

 

Psykisk hälsa 

Deltagarna beskrev också att de blir piggare och nöjdare med sig själva. De kände sig 

”piggare”, ”avslappnade”, ”varma”, ”positiva” och ”på bra humör”. En deltagare beskrev att 

hon kände sig ”behagligt trött och tillfredsställd med sig själv”. En man, 66 år, beskrev att han 
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”mår mycket bra, det är enklare att komma igång med alla måsten och det som skall uträttas” 

vilket även bekräftas i beskrivningar som ”aktivare” och ”orkar mer”.  Fyra utav deltagarna 

beskrev att de kände sig stärkta både fysiskt och mentalt. Positiva känslor framkom i uttryck 

av ”behaglig trötthet”, ”utmattning” och ”känslan av att vara duktig”. Den fysiska aktiviteten 

gav även en inre harmoni som var tydlig i att deltagare svarade med begrepp som ”lugn”, 

”skönt slö” ”god nattsömn” och ”välmående”. Även fysisk påverkan förtydligas i en 69 år 

gammal kvinnas beskrivning. Hon led av en för henne besvärlig form av reumatism och 

svarade på frågan att upplevelsen efter fysisk aktivitet var: ”ibland upplever jag mindre smärta 

efter ett träningstillfälle, ibland får jag mer värk och stelhet efter träningen”. Sju deltagare 

blev så trötta av aktivitet att de behövde vila efteråt. Den äldsta deltagaren var en kvinna på 

97 år som beskrev sin tacksamhet: ”Innerligt tacksam att jag återhämtat mig så bra tack vare 

det engagemang jag mött hos personal på sjukhus, rehabilitering och hemvård”. De 

motiverades till fysisk aktivitet genom att det skänker glädje. En man, 66 år, skrev att han 

”har stort nöje av det jag gör” en kvinna, 72 år beskrev att hon ” känner mig så mycket 

gladare av att vara aktiv”. 

 

Självständighet 

Att fysisk aktivitet är viktigt för att kunna klara sig självständigt och uppleva vitalitet 

framkom av deltagarnas svar. 11 deltagare beskrev hur de upplevde att genom fysisk aktivitet 

regelbundet gav dem energi för att orka med mer i vardagen.  En deltagare beskrev detta som 

”för att orka med vardagslivet”, en annan uttryckte ”orka med det man har tänkt sig”.   

 

Egenvård 

Deltagare förklarade att fysisk aktivitet var en medveten strategi för att få ökad hälsa. En 

kvinna, 66 år, beskrev att ”jag har tid att tänka på mig själv”. För att uppnå hälsa uttryckte de 

att fysisk aktivitet var en medveten prioritering. Denna prioritering hade de valt av olika 

anledningar dels för att förhindra sjukdomssymtom och dels för att de hade kunskap om att 

fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. En kvinna, 97 år beskrev att ”just detta att jag mår bättre 

av att röra på kroppen än att sitta still”. De uttryckte att fysisk aktivitet var en metod för att 

hålla sin kroniska sjukdom eller skada i schack. Även kroniska sjukdomar styrde 

motivationen till aktivitet genom variation av smärta och trötthet. En kvinna, 65 år, sa; ”det 

uppmuntrar mig att höra från andra att deras värden har förbättrats, både hos diabetiker och 

astmatiker, när dom tränat mer nu de gått i pension”. Denna kvinna hade själv flera sjukdomar 

och tog värktablett inför fysisk aktivitet. En man, 79 år, beskrev att han haft ”diabetes typ 2 

sedan 17 år”. En man, 67 år, motiverades till fysisk aktivitet på grund av en skada ”startade 



19 

 

med en axelskada som skulle tränas, sedan har jag fortsatt”. Detta är former av egenvård och 

rehabilitering. 

 

 

 

Livskvalitet trots åldrande 

Enligt deltagarna hjälper fysisk aktivitet också till att upprätthålla livskvalitet trots åldrande. 

En kvinna, 67 år, beskrev att den fysiska aktiviteten ”stärker mig till kropp och själ”. Detta får 

de genom att bevara kroppen fysiskt stark. En man, 74 år, skrev att han vill ”bromsa det 

fysiska förfallet”. En kvinna, 72 år, beskrev ”hålla mig något så när i form högre upp i 

åldern”. Andra beskrev att det var för att få ” ett längre liv”. 

 

Gemenskap 

Gemenskap var en underkategori som framkom under analysen. Den fysiska aktiviteten 

innebar att de fick umgås med andra människor och vara delaktiga i ett sammanhang. Kvinna, 

69 år, beskrev detta som ”den sociala gemenskapen i gruppen”, en kvinna, 65 år, skrev att hon 

är fysiskt aktiv för ”möte med likasinnade”. Familjen och att umgås med dem fungerar också 

som motivationsfaktor. Detta uttrycktes av en kvinna, 67 år, ”kunna ta hand om mina 

barnbarn med jämna mellanrum” en annan man, 73 år, ”vill orka med barnbarnen, även lyfta 

dem”. 

 

Faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet. 
Kategorin; faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet representeras av 

underkategorierna: känsla, egenvård, sänkta kostnader, sällskap, preventivt vårdarbete och 

förebygga sjukdom. 

 

Känslan 

Den fysiska aktiviteten gav tydliga upplevelser av välbefinnande och tillfredsställelse hos 

deltagarna i studien. Exempel på känslor som uppskattades var naturupplevelsen vid 

promenaden, att få vara ute och få frisk luft, vattengympan i det varma vattnet och vackert 

väder. 

 

Egenvård 

Tron om att den fysiska aktiviteten är en behandling som gynnar i kampen mot försämring i 

kroniska sjukdomar och motverkar behovet av ökad medicinering är en motivationsfaktor för 

de äldre. 
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Sänkta kostnader och tillgänglighet 

Ekonomiska åsikter var att höga kostnader skapar begränsningar och att organiserad träning 

ofta är dyrt. Sänkta kostnader hade motiverat till ökad fysisk aktivitet liksom god 

tillgänglighet till motionsanläggningar och fina promenadområden. 

 

Sällskap 

Den fysiska aktiviteten görs enligt deltagarna gärna i sällskap med andra. Uppmuntran och 

stöd i socialt sammanhang är en röd tråd genom hela vår studie. Medlemskap i föreningar, 

resor med dans och golfspel, gruppaktiviteter och gemenskap i familjen är några exempel på 

faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet. 

 

Preventivt vårdarbete 

Det efterfrågades större informationsflöde över sambandet mellan fysisk aktivitet och 

livsstilsrelaterade sjukdomar ifrån vårdcentraler. Ökad kunskap genom preventivt vårdarbete 

för att förebygga åldersrelaterade risker och fallolyckor. 

 

Förebygga sjukdom 

Deltagarna hade inställningen att fysisk aktivitet har positiv inverkan på framtiden och gör 

livet lättare att leva.  De beskrev förhoppning om god hälsa, ökad rörlighet och att de bli 

friskare och gladare. Enligt deltagarna kan de  ha ett aktivare liv och får bättre motståndskraft 

mot sjukdomar. I svaren nämns benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar. Man 73 år som har 

artros i höften tror att han genom sin fysiska aktivitet kan ”motverka behovet av operation”. 

En man, 79 år som levt med diabetes sedan 17 år tillbaka, menar att ” kan jag fortsätta med 

den motion jag gör kanske jag även i fortsättningen klara mig utan mediciner mot diabetes”. 

Det nämns också att risken att få smärta och stela leder troligtvis kan motverkas genom fysisk 

aktivitet.  2 stycken deltagare har förhoppning om att fysisk aktivitet minskar risken för fall 

olyckor. En man, 71 år tror att fysisk aktivitet ”Ökar chansen att vara klar i huvudet längre”. 

En deltagare tror att det gör att denne kan arbeta längre. 

 

Hinder hos den äldre för fysisk aktivitet 
I kategorin; hinder hos den äldre för fysisk aktivitet framkom underkategorierna fysiska 

hinder och psykiska hinder. 
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Fysiska hinder 

Att övervinna hinder kunde göras med stöd av omgivningen. Fysiska hinder framkom i 

kroniska sjukdomar hos deltagarna och yttre trauman som påverkar deras vardag. 

Sjukdomarna var olika former av reumatism, hjärtflimmer, luftrörskatarr, diskbråck och sju 

hade artros. Yttre trauman var fallolyckor i hemmet, olika former av frakturer och operationer 

i höftleder och hälsenor. En kvinna på 70 år svarade: ”en defekt fot utgör lite hinder”. Även 

smärta var ett hinder för dem som led av ”ont i ryggen” och ”problem med knän”. Två av 

deltagarna upplevde en miljöpåverkan som fysiskt hinder. De fick problem vid fuktig väderlek 

och tålde inte rå, kall luft vilket resulterade i undvikande av promenader i dessa stunder. En 

kvinna på 69 år beskrev sitt rörelsehinder efter två misslyckade operationer: ”haltar, måste ha 

en stav, ibland två för att gå långa sträckor. Får ont i ryggen av att jag går illa”. Hinder 

hanteras genom utvecklade strategier.  Även samhällsinsatser och praktiska problemlösningar 

presenterades. De samhällsinsatser som presenterades var sjukgymnastik, träningsprogram 

och hjälp av omgivningen i form av stöd av hemtjänst, ledsagning vid hushållsarbete och 

familjemedlemmar som hjälper till. Andra problemlösningar var lättare måltider, lämpliga 

skor, användning av läkemedel och sökandet av ökad kunskap för bättre förståelse för 

meningen med fysisk aktivitet. Några få klarade inte motgångarna och avvaktade med den 

planerade aktiviteten i väntan på bättre väder eller effekten av värktabletter. 

 

Psykiska hinder 

Dessa underkategorier framkom genom känslor som frustration och trötthet. 

De psykosociala hinder som hämmade motivationen var sjukdom i familjen. Det 

presenterades svar som ”tidigare skött min man med Alzheimer i 12 år”, ”har make med 

stroke” och ”min fru har diabetes”. Egenvården baserades på att anpassa aktiviteten och 

kämpa på med träningen genom försiktig aktivitet som promenader, simning, träna hemma 

och träna ensam. Att före träning känna sig omotiverad eller ha lågt självförtroende var 

psykiska hinder till fysisk aktivitet. Känslor som frustration, håglöshet och trötthet beskrevs 

tillsammans med dålig kondition och oro i kroppen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

För att få svar på syftet; att identifiera faktorer som kan motivera den äldre människan till att 

vara fysisk aktiv gjordes en kvalitativ enkätstudie på en träningsanläggning i en medelstor 

stad i Västra Götaland. Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Vi valde att göra en enkätstudie på en träningsanläggning 

där det fanns möjlighet att både träna på gym och i simhall.    

Polit och Beck (2012) menar att fördelen med enkäter är att de kan användas på de allra flesta 

befolkningsgrupper och att de är formbara efter studiens syfte. Nackdelen kan vara att delta-

garna inte ger så utförliga svar och att det därmed är svårt att få en djupare förståelse för det 

som undersöks. Det är enligt Polit och Beck (2012) störst chans att få utförliga svar i en enkät 

om ämnet som deltagarna ombes beskriva inte är allt för känsligt och intimt. Detta ansåg vi 

överensstämde med vårt syfte för studien. 

I början av enkäten efterfrågades demografiska data; kön, ålder, nationalitet, utbildning och 

civilstånd. På frågan om utbildning har 15 % av deltagarna valt att inte svara. Detta kan delvis 

bero på layouten av enkäten som istället för alternativen grundskola och högre utbildning 

kunde lämnats som en öppen fråga. Det kan också bero på att de demografiska frågorna var 

för många eller att dessa deltagare inte observerat denna fråga. I enkätens frågeställningar 

kring motivation för fysisk aktivitet användes öppna frågor. Detta ger enligt Polit och Beck 

(2012) deltagarna möjlighet att svara fritt om sina upplevelser och känslor. Enligt Eljertsson 

(1996) visar enkätens utformning med generöst med utrymme mellan frågorna att deltagarna 

uppmuntras att lämna utförliga svar. Trots denna utformning har vissa utav deltagarna gett 

korta svar med enstaka ord. Med en enkätundersökning förloras möjligheten att komplettera 

med följdfrågor (Eljertsson, 1996). Detta val gjordes med hänsyn till omfattningen av under-

sökningen utifrån ett folkhälsoperspektiv då vi med enkäten kunde få fler deltagare till stu-

dien. Med en enkätundersökning där datainsamlingen pågick under en månads tid hade vi stor 

möjlighet att nå ut till ett högre antal individer. Detta gav studien uppmärksamhet och skapade 

diskussion runt ämnet. Vi fick positiv respons ifrån några av deltagarna som gav sig tillkänna. 

De uttryckte att de kände sig glada över att vara uppmärksammade. Vi observerade att det 

fanns intresse även ifrån andra åldergrupper. Det framkom tydligt att vi som blivande di-

striktssköterskor har en funktion att fylla för att motivera till fysisk aktivitet.     

Metoden kvalitativ innehållsanalys valdes med anledning av att vi tydligt ville få fram känslor 

och upplevelser kring motivation till fysisk aktivitet hos den äldre människan. Vi vill bära 
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med och kunna förankra denna kunskap ut i vårt eget arbete som blivande distriktssköterskor. 

Trots att många av deltagarnas svar i enkäterna var korta och samstämmiga var en kvalitativ 

innehållsanalys genomförbar. Vi valde att lyfta fram det manifesta innehållet som enligt Gra-

neheim och Lundman (2004) handlar om den näraliggande beskrivningen som lämnats av 

deltagarna. 

För att inte förlora något viktig datamaterial lästes svaren igenom flera gånger. För att få en 

ökad trovärdighet i en kvalitativ innehållsanalys är det enligt Graneheim och Lundman (2004) 

viktigt att mängden data gör att studiens syfte besvaras. Under analysen märkte vi att delta-

garna svarade samstämmigt och efter att ha läst igenom de 73 insamlade enkäterna flera 

gånger så ansåg vi att datamaterialet mer än väl räckte för att svara an på syftet. Urvalet av 

deltagare var slumpmässigt men kontexten som studien genomfördes i var medvetet vald uti-

från idén till studien. Samtliga som deltog i vår studie var av svensk nationalitet. I en annan 

kontext och där individerna representerar andra kulturer skulle nya vinklingar och svar för 

motivation till fysisk aktivitet kunna hittas. Detta är begränsningar som gör att studien inte 

kan generaliseras på alla svenskar över 65 år.  Intervjuer ger möjlighet till en djupare och mer 

komplex bild av ämnet som undersöks (Polit & Beck, 2012). Syftet med vår studie lämpar sig 

väl för intervjuer och kan vara en idé till vidare forskning.     

Resultatdiskussion 
 

Faktorer som motiverar den äldre till fysisk aktivitet 

Det är en komplex situation för den åldrande människan att uppleva värdighet och balans i 

vardagen. För ett fortsatt välmående trots de förändringar åldrandet för med sig menar Dehlin 

m fl. (2000) att regelbunden fysisk aktivitet har betydelse. Då välmående och åldrande ingår i 

distriktssköterskans ansvarsområde för hälsa och omvårdnad blir fysisk aktivitet och effekten 

av det en viktig del i omvårdnadsarbetet för äldre. Det kan finnas svårigheter i att motivera 

äldre till fysisk aktivitet men vinsten i att engagera och motivera för detta ligger både på 

individ och samhällsnivå. Kunskap om motivationsfaktorer för fysisk aktivitet för äldre kan 

vara till god hjälp i detta vårdarbete. Enligt FHI (2006) leder fysisk aktivitet till bättre 

självkänsla och positiv kroppsuppfattning. En motivationsfaktor hos deltagarna som vi anser 

vara anmärkningsvärd var omsorgen om det egna utseendet. Kunskap om att den fysiska 

aktiviteten är en del i den sunda livsstil som ökar kroppens möjlighet att ta tillvara på resurser 

som bevarar kvalitet på hår och hud, kroppsform och kroppshållning. Detta ger en god 

självkänsla och självförtroende som resulterar i ökad social förmåga. Förutsättningarna blir då 

goda för att uppleva en känsla av att bevara sitt personliga värde när kroppen åldras. Att vara 

vacker är lika betydelsefullt under hela livet och behovet av andra personers bekräftelse avtar 

inte med åldern. Även FHI (2008) betonar att en god självkänsla har samband med 
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människans relation till fysisk aktivitet. Vår studie visade att det fanns en känsla av 

livskvalitet och välmående i deras nuvarande tillvaro. De upplevde sig friska och var 

motiverade att bevara det välbefinnandet även i fortsättningen, delvis genom fysisk aktivitet. 

Golubeva och Danilova (2011) anser att risken för funktionsnedsättning hos den äldre 

påverkas av dennes livsstil och syn på värdet av sitt liv. De menar att tillfredsställelse hos 

människan ökar möjligheten till aktivitet. Det framkom av studien en önskan om att bevara 

den personliga självständigheten under åldrandets förändringar. Människan får enligt 

Antonovskys (2005) tillfredställelse i livet genom KASAM. Att känna meningsfulhet i den 

fysiska aktiviteten kan skapa en tillfredställelse som motiverar till fortsatt träning.     

Enligt WHO (2002) kan kategorin äldre personer placeras i tre grupper av fysisk hälsa i 

relation till oberoende. Deltagarna i vår studie befinner sig nu i grupp ett. De är fysiskt aktiva 

och hälsosamt oberoende. Sambandet mellan dessa två faktorer går att se även i vår studie 

eftersom de som redovisar en aktiv livsstil även visar på välbefinnande i självständighet. När 

distriktssköterskans förhållningssätt riktar sig mot bevarande av självständighet och att stödja 

det friska uppmuntras patienter till att använda egna resurser. Där behovet av ökad kunskap 

finns kan distriktssköterskan ge god vägledning för den äldre i dennes egenvård vilket stärks 

av Gilbert m fl. (2012). 

 

Oberoende av andra naturliga åldersförändringar kan symtom på depression hos äldre kan 

förebyggas genom fysisk aktivitet (Lindvall, Larsman & Hagger, 2011). Detta stärktes i vår 

studie genom att deltagarna som var fysiskt aktiva uttryckte känslor av välmående. De 

upplevde sig vara positiva och må psykiskt bra av träningen och bemötte problemlösningar på 

bättre sätt än innan. En sund syn på den egna personen och att vara tillfreds med nivån på den 

fysiska aktiviteten förebygger psykisk ohälsa och depressiva symtom. Enligt Wasserman 

(2003) är isolering, ensamhet och brist på stimulans för äldre psykosociala stressfaktorer som 

kan utveckla depression. Att vara socialt stimulerad genom deltagande i fysiska aktiviteter kan 

förebygga dessa problem. I de fall där depressionen redan är ett faktum menar Wasserman 

(2003)  att fysisk aktivitet och mental terapi är goda behandlingsformer. 

 

Det framkom praktiska motivationsfaktorer i studien. Ekonomiskt perspektiv och praktisk 

tillgänglighet. Fysisk aktivitet på recept (FAR) ger rabatterat pris till motionsanläggningar 

(YFA, 2009). Som distriktssköterska finns möjlighet att skriva ut FAR som komplettering 

eller i stället för medicinsk behandling. Deltagarna i vår studie är inte i fysiskt behov av recept 

på aktivitet då de har egna resurser att aktivera sig. Det finns ändå en motivationsfaktor i 

sänkta kostnader för friska äldre för en ökad frekvens av fysisk aktivitet. Vi anser därför att 

det finns en vinst i att i större utsträckning använda FAR även i preventivt syfte för äldre utan 
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medicinska diagnoser. Att miljön inbjuder till träning för seniorer och att god tillgänglighet 

finns är av betydelse för deltagarna i vår studie. Detta anser även Gilbert, Hagerty och Taggert 

(2012) som menar att handikappanpassning och hänsynstagande till olikheter är viktigt. En 

inbjudande och avslappnad miljö som är anpassad till äldre motiverar och ökar viljan till att 

återvända. Kommuner har ansvar i arbetet med miljön för äldres möjlighet till fysisk aktivitet. 

Motionsspår som underhålls förebygger risken för fallolyckor och goda bussförbindelser ger 

möjlighet för dem som inte kör bil. Människor med god tillgång till flera motionsanläggningar 

och promenadvänliga områden blir mer motiverade än de som bor utan tillgänglighet till detta 

(FHI, 2008). 

 

Gemenskap genom den fysiska aktiviteten var en utav de mest nämnda motivationsfaktorerna 

för att vara fysisk aktiv i vår studie. De beskrev att de var fysiskt aktiva för att möta 

likasinnade, träffa väninnor eller träna i grupp. Något som även motiverade dem till fysisk 

aktivitet var att orka umgås med familj, barn och barnbarn. I Hawkley m.fl. (2009) studie om 

hur ensamhet påverkade den äldres aktivitetsnivå visade det sig att samvaron med andra och 

att vara delaktig i ett sammanhang ökade självkänslan hos deltagarna. Den ökade självkänslan 

och känslan av sammanhang gjorde deltagarna mer motiverade att vara till fysiskt aktiva 

(Hawkley m fl., 2009). Antonovskys (2005)  menar att KASAM har en avgörande betydelse 

för livskvalitén. I en miljö där människan känner att denne förstår och känner sig förstådd blir 

problem inte längre problem utan hanterbara utmaningar. I vår studie framkommer detta 

tydligt då deltagare trots smärta, trötthet eller kronisk sjukdom fortsätter vara fysiskt aktiva 

för att umgås med familj och vänner, bli piggare eller må bättre efter träning. 

 

Asp och Fagerberg (2012) beskriver att en människas livsvärld är hela individens 

sammanhang i inre och yttre existens. De medvetna upplevelserna kallas fenomen och de 

icke- materiella fenomenen till exempel hälsa bygger på känslor som formats av människans 

historia, nutid, framtidsplan, erfarenhet, förståelse och synsätt. Deltagarna i vår studie 

beskriver hur den fysiska aktivitetens har välgörande effekter som överensstämmer med detta. 

Att känna gemenskap var på olika plan för olika deltagare. De kunde få gemenskap direkt via 

aktiviteten eller efteråt genom att den fysiska aktiviten gjorde att de orkade umgås med familj 

och vänner. I ett vårdperspektiv ger det distriktssköterskan kunskap om att för att kunna få en 

patient fysiskt aktiv så behöver distriktssköterska och patient mötas utifrån individens 

livsvärld. McCormark (2012) menar att medvetenheten om patientens hela livsvärld och en 

relation som bygger på denna kunskap gör att patienten kan engageras i beslutstagande i 

vårdarbetet. Om vårdarbetet bygger på en gemensam problemlösning mellan vårdare och 

patient blir målen med vården lättare att nå (Fredriksson, 2012).                          
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Faktorer som motiverar den äldre till ökad fysisk aktivitet. 

Att engagera människor i förändring av levnadsvanor är ett högprioriterat ämne i vårdarbete 

men att lyckas med genomförandet och bevara förändring är svårt. Patienterna kände sig 

enligt Hansson m fl. (2011) hindrade att utöva fysisk aktivitet på grund av smärta i knä och 

höfter. Att använda och ”vara beroende” av många mediciner ansågs också som ett hinder 

från patienterna. Distriktssköterskan gav råd kring skonsam träning, kost och skrev ut fysisk 

aktivitet på recept för att stärka patientens möjlighet att göra livsstilsförändringar på egen 

hand (Hansson m fl. 2011). 

 

Det framkom även i vår studie att deltagare minskade sitt läkemedelsintag genom att vara 

fysiskt aktiva och ha kunskap om hur sund livsstil påverkar dem positivt. Exempel på detta 

var en manlig diabetiker som trots en sjukdomsbild under 17 år klarar att hålla blodsockret 

stabilt utan medicinering.  Symtom vid artros lindrades och det fanns tro och förhoppning om 

att muskeluppbyggnad motverkade behovet av operation. En ökad kunskap om betydelsen av 

fysisk aktivitet kan leda till upplevelsen av begriplighet. Detta ger KASAM som motiverar i 

användandet av fysisk aktivitet som behandlingsmetod med målsättning att minska 

läkemedelsintaget. FHI (2008) och YFA (2009) menar att uppbyggandet av muskelmassa 

lindrar symtom vid artros. Enligt Larsson och Rundgren (2003) är kunskapen om de normala 

åldersförändringarna viktiga. Problemet är inte ålderdomen i sig utan de sjukdomar som allt 

oftare drabbar den äldre befolkningen. Okunskap kring det naturliga åldrandet kan leda till att 

de äldre får bristfällig eller onödig medicinsk behandling. 

 

Att ha någon som uppmuntrar och peppar framkom som en motivationsfaktor för ökad fysisk 

aktivitet. Flera utav deltagarna beskrev att de skulle bli mer fysiskt aktiva om de hade en 

kompis att träna tillsammas med eller om deras partner skulle följa med på den fysiska aktivi-

teten. I Distriktssköterskans Uppdrag (2005) står det att distriktssköterskans arbete ska vara 

inriktat mot folkhälsa och att främja människors sociala förmågor och möjligheter. I mötet 

med de äldre i hemmet eller på vårdcentral har distriktsköterskan möjlighet att informera om 

olika typer av gruppaktiviteter. Distriktssköterskan kan ha en stöttande funktion till patienten 

för att bli fysiskt aktiv. Vetskapen om att någon bryr sig minskar känslan av ensamhet och ger 

patienten en ökad förmåga att använda sina egna resurser i att ta tillvara på sig själv.   Detta 

stärktes i Walter m.fl. (2012) studie som visade att sjuksköterskorna motiverar patienter till 

sunda levnadsvanor via telefonrådgivning. Detta visar att det är samtalet som är betydelsefullt 

i arbetet att motivera. Den regelbundna kontakten måste inte nödvändigtvis vara fysisk.  Det 

finns möjlighet att få en god överblick i vilka behov som finns i det distrikt som distriktsskö-
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terskan ansvarar för. I bedömning och planering av hur den fysiska aktiviteten för äldre ska 

prioriteras i distriktet behöver denne avsätta tid för nya projekt som gynnar äldre till fysisk 

aktivitet.             

Hinder hos den äldre för fysisk aktivitet 

De psykiska hinder som framkom i denna studie var känslor av frustration och trötthet. Detta 

ledde till sänkt självförtroende och en låg motivation för aktivering. Distriktssköterskan kan 

då fungera som en väg tillbaka till livskvalitet genom goda strategier för motivation och 

ledsagning. Med tålamod och tillgänglighet skapas en vårdrelation. I arbetet med att motivera 

till ökad psykisk hälsa är relationen viktig. För att ge stöd i att övervinna hinder av frustration 

och trötthet kan distriktssköterskan använda sig av Antonovsky (2005) begrepp KASAM som 

grundas i förståelse för meningen med livet. 

 

Faktorer vi ser som fysiska hinder för aktivitet hos äldre är inkontinens och smärta. Risken för 

urininkontinens är enligt Gillibrand (2012) högre hos äldre. Personliga besvär som drabbar 

äldre framkom inte i undersökningens resultat. Detta kan bero på att metoden var enkätstudie 

vilket ger en ytlig relation till författaren (Polit & Beck, 2012). För att få fram känslig 

information om personer bör tillit skapas. För att äldre personer skall anförtro sina mest 

intima och privata bekymmer för distriktssköterskan krävs därför att denne är väl medveten 

om känsligheten i problematiken. Det förhindrar negativa komplikationer för den äldre att få 

hjälp och stöd vid urininkontinens eftersom problemet kan medföra begränsningar i sociala 

sammanhang. Betydelsen av att distriktssköterskan arbetar uppsökande med fingertoppskänsla 

i frågor som denna och med kommunikativ kompetens är förankrad i att Ekebergh (2012) 

betonar distriktssköterskans etiska förhållningssätt för helhetssyn i samtalet. 

 

Smärta relaterat till fallolyckor eller kronisk sjukdom kan vara ett bekymmer för att utöva 

regelbunden fysisk aktivitet. Då har individuell smärtbehandling och anpassad aktivitet 

betydelse. Distriktssköterskan har en viktig uppgift i förebyggande åtgärder och i behandling 

av smärta. Äldre förknippar smärta till naturligt åldrande och ökad kunskap om de resurser 

som finns för symtombehandling kan vara betydelsefull. I sambandet mellan fysisk aktivitet 

och smärta kan vi se två vinster. 

 

Då fysisk aktivitet enligt FHI (2006) och YFA (2009) förbättrar balans och 

koordinationsförmågan har den en förebyggande effekt på fallolyckor. Även i ett 

rehabiliteringssyfte efter skada kan fysisk aktivitet lindra smärta och onödigt lidande. 
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Konklusion 
 

I studien fann vi användbara motivationsfaktorer för att den äldre människan ska vara fysiskt 

aktiv. Några faktorer som visade sig vara viktiga för deltagarna i denna studie var att bevara 

fysisk och psykisk hälsa för att uppleva livkvalitet. Den fysiska aktiviteten innebar att 

deltagarna fick känna gemenskap vilket ledde till ett ökat självförtroende som stärkte deras 

självständighet. Fysisk aktivitet gav tydliga upplevelser av välbefinnande och tillfredställelse 

med inställningen av att det har en positiv inverkan på framtiden. I studien framkom även 

hinder hos den äldre för fysisk aktivitet. Dessa kunde övervinnas med stöd av omgivningen, 

egenvård och praktiska problemlösningar. Det visar på att det finns möjlighet att med enkla 

medel ge fysisk aktivitet en större plats både i distriktssköterskans preventiva och 

behandlande arbete. Resultatet av studien kan ge vägledning till andra professioner som 

kommer i kontakt med omvårdnad av äldre. Vidare forskning kan vara att driva projektarbete 

med de äldre på gruppnivå. För att få en bredare och mer komplex bild av motivationsfaktorer 

för fysisk aktivitet hos äldre kan samtal med äldre i andra livssituationer och kontext göras.  

Studien har mottagits med intresse ifrån de som deltagit och även ifrån andra åldergrupper i 

samhället som kommit i kontakt med den. 
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Bilaga I 

Enkät-undersökning om motivationsfaktorer för fysisk aktivitet! 

Några frågor om dig: 

(Markera ditt alternativ.) 

 

Kön:  Man          Kvinna 

Ålder:  ______ 

 

Utbildning: Grundskola     Högre utbildning 

 

Civilstånd:________________________________________________________ 

 

Nationalitet:______________________________________________________ 

 

Några frågor om fysisk aktivitet: 

Enligt rekommendation ska den som är fysiskt aktiv röra sig så man höjer pulsen 

och blir ansträngd 30 min/dag. Dessa 30 min kan delas upp i t ex 3 x10 min vid 

olika tillfällen under dagen. 

 

1. Om du utgår ifrån den rekommendationen, kan du räkna dig som fysiskt 

aktiv? 

 JA                NEJ 

 

2. På vilket sätt är du fysiskt aktiv? 

 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________



 

 

 

3. Har du något hinder för att vara fysiskt aktiv t ex sjukdom hos dig eller någon 

av dina anhöriga som påverkar din vardag? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Hur övervinner du i så fall detta hinder? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Hur känner du dig innan du varit fysiskt aktiv? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Vad motiverar dig till att vara fysisk aktiv? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

7. Hur känner du dig efter den fysiska aktiviteten? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Hur påverkar det din framtid att du nu är fysiskt aktiv? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Finns det något  som skulle uppmuntra/motivera dig till ytterligare fysisk 

aktivitet? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Har du några övriga funderingar kring motivation för fysisk aktivitet? 

 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



 

 

Bilaga II 

Till dig som är fysiskt aktiv och är 65 år eller äldre! 

 

Inbjudan till att delta i en studie om fysisk aktivitet. 

 
Det finns många bra anledningar till att vara fysiskt aktiv i sin vardag. Forskning inom ämnet 

visar att det ger ökad motståndskraft mot några av våra vanligaste folksjukdomar, bland annat 

högt blodtryck och diabetes. För att vara fysiskt aktiv behöver man känna sig motiverad att 

prioritera tid och energi för att röra på sig regelbundet. 

 

Vi är två blivande distriktssköterskor som skall göra en studie om hur personer över 65 år 

motiveras till fysisk aktivitet. Avsikten med studien är att genom dina svar hitta metoder för 

att vi i vårt förebyggande folkhälsoarbete ska kunna motivera personer över 65 till fysisk 

aktivitet.   

Det kommer att göras genom enkät-undersökning. 

 

Eftersom du besöker en av Trollhättans träningsanläggningar där det finns möjlighet till fysisk 

aktivitet, tillfrågas du nu om det finns intresse att delta i vår studie genom att fylla i denna 

enkät. Deltagandet i studien är helt frivilligt men om du väljer att svara på frågorna ber vi dig 

göra det så fullständigt du kan för att bevara studiens kvalitet. Du kommer att vara helt 

anonym. 

 

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Väst i Trollhättan 

och finns det intresse av forskningsresultatet går det bra att kontakta oss. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Helena Hurtig     Annika Andersson Glemring 

Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska 

Telefon 0708-851197    Telefon: 0702-698429 

helena.hurtig@home.se   annika811@gmail.com 

 

Handledare: 

Ingela Berggren 

Docent i vårdvetenskap 

Tel: 0520223907 

Ingela.berggren@hv.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helena.hurtig@home.se
annika811@gmail.com
mailto:Ingela.berggren@hv.se


 

 

Bilaga III 

Till verksamhetsansvarig på Arena Älvhögsborg 

 

Förfrågan om en studie gällande äldre personer och motivation till fysisk 

aktivitet 

 
 

Det finns många bra anledningar till att vara fysiskt aktiv i sin vardag. Forskning inom ämnet 

visar att det ger ökad motståndskraft mot några av våra vanligaste folksjukdomar, bland annat 

högt blodtryck och diabetes. För att vara det behöver man känna sig motiverad att prioritera 

tid och energi för att röra på sig regelbundet. 

 

Vi är två blivande distriktssköterskor som önskar genomföra en studie hur personer över 65 år 

motiveras till fysisk aktivitet. Avsikten är att förtydliga nyttan med aktivitet och motivationens 

betydelse för att den utförs. Det kommer att göras genom enkät-undersökning. Vi önskar få 

deltagare till undersökningen på Arena Älvhögsborg. 

 

Eftersom du är ansvarig på Arena Älvhögsborg och vi önskar ta kontakt med deltagare till 

undersökningen där tillfrågas du nu om det finns möjlighet för oss att placera enkäter med 

medföljande informationsbrev på för alla ett synligt ställe. Vårt förslag är på gymmet och i 

badhallen under några veckor. Där skall också finnas en låda att stoppa den besvarade enkäten 

i. Denna låda kommer att tömmas en gång per vecka. Vår målsättning är att få in 100 

besvarade enkäter. Deltagandet i undersökningen är helt frivillig. 

 

I informationsbrevet framgår att deltagandet i undersökningen är helt frivillig och full 

anonymitet garanteras. 

 

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete på magisternivå vid Högskolan 

Väst i Trollhättan och finns det intresse av forskningsresultatet går det bra att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Helena Hurtig     Annika Andersson-Glemring 

Leg sjuksköterska    Leg sjuksköterska  

Telefon       Telefon   

helena.hurtig@home.se   annika811@gmail.com 

 

 

Handledare: 

Ingela Berggren 

Docent i vårdvetenskap 

Tel: 0520223907 

Ingela.berggren@hv.se 
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