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Sammanfattning 
Människor lever idag allt längre vilket betyder att landets befolkning blir äldre. I och med en ökande ålder ökar 
risken för ett antal kroniska tillstånd och sjukdomar. Att vara fysisk aktiv kan bidra till en bra hälsa såväl fysisk 
som psykisk även hos dessa personer. Syftet med studien var att undersöka huruvida två olika typer av fysisk 
aktivitet påverkar äldre personers motionsspecifika self – efficacy samt deras oro att falla över tid och vilken roll 
antalet närvarotillfällen spelar. Self – efficacy kan beskrivas som individens situationsspecifika självförtroende, 
det vill säga tron på ens egna förmåga i en given situation. Oro att falla kan för äldre personer innebära 
avståndstagande av vissa aktiviteter såsom fysisk aktivitet. Samtidigt kan fysisk aktivitet förebygga fallolyckor 
hos dessa personer. En experimentell studie har genomförts med 37 försökspersoner mellan 64 och 81 år (M= 
71.14 SD= 4.12). Försökspersonerna blev slumpmässigt randomiserade i tre grupper; kontrollgrupp, 
vibrationsgrupp, styrketräningsgrupp. Tidigare forskning har visat att vibrationsträning är en bra och skonsam 
träningsmetod för äldre personer. De två aktiva grupperna tränade 2 gånger i veckan i cirka 15 minuter under åtta 
veckor. Det var en före, en under och en efter mätning där försökspersonerna fick svara på enkäter angående 
motionsspecifikt self – efficacy och oro att falla. Det statistiska test som användes var variansanalys för 
upprepade mätningar samt Pearson`s korrelationstest mellan närvaro och self – efficacy respektive oro att falla. 
Resultatet var inte statistiskt signifikant men en trend fanns. I diskussionen diskuteras resultatet i förhållande till 
studiens upplägg och genomförande samt i förhållande till tidigare forskning. Vidare diskuteras förslag till vissa 
implikationer och vidare forskning. 
 
Nyckelord: fysisk aktivitet, oro att falla, self - efficacy och äldre personer 
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Abtract 
Today people lives longer wich means that the populations becomes older and older. An increasing age leads to 
more chronical conditions and diseases. To be regular physical active can promote a better physical and 
psychological health even among older people. The purpose of this study was to examine in how two types of 
physical activity affect older peoples self – efficacy and fear of falling over time and how important is the 
adherence. Self – efficacy can be described as the situation specific form of self – confidence; it means one 
persons beliefs in his or hers capability to succes in one specific situation. Fear of falling can to older people 
mean desist from from several activities, for example physical activity, but physical activity can promote 
fallaccident by older people. An experimental study have been done with 37 participants in the ages between 64 
and 81 (M= 71.14 SD= 4.12). The participants became randomised into three groups; controllgroup, 
vibrationgroup and strengthtraininggroup. Earlier research has found that vibrationstraining can be a positive 
training form for older people. The two active groups exercised two times at week at 15 minutes during eight 
weeks.The measurements was one before, one during and one after measurement, the participants answered 
some questionnaries. The statistical test who have been used is analyses of variance for repeated measures and 
Pearsons`s correlationtest between the adherence and self – efficacy respectively fear of falling. The result was 
not statitical significant but several trends was showned. In the discussion the results in relationship to the 
purpose of the study, implement and the literature is discussed. The implements and proposal to future research i 
s also discussed. 
 
Keywords: Physical activity, fear of falling, self - efficacy and older people 
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Introduktion 
Människor lever idag längre vilket betyder att antalet personer över 65 år ökar konstant (McAuley & Elavsky, 
2007; Netz, 2007). I och med en stigande ålder ökar risken för vissa kroniska tillstånd och funktionella 
oförmågor, vilket i sin tur kan resultera i begränsat fysiskt, känslomässigt samt psykiskt välbefinnande som 
eventuellt kan reducera kvalitén i livet (QOL). Det har visat sig att fysisk aktivitet inte bara är bra för äldre 
personers fysiska tillstånd och förmågor utan även för deras välbefinnande och QOL (McAuley & Elavsky, 
2007). Det är numera känt att regelbunden fysisk aktivitet genom livet är förknippat med bättre hälsa och kan 
därmed vara ett sätt att öka antalet friska år i livet (Netz, 2007).  Fysisk aktivitet är enligt Hagströmer med flera 
(2006) en av de viktigaste faktorerna för en bra folkhälsa världen över. Författarna menar att fysisk inaktivitet är 
ett globalt hälsoproblem, de skriver dock vidare att världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat vissa 
strategier för att arbeta med problemet (Hagströmer, Bergman, Bauman & Sjöström, 2006).      
 
Det är av betydelse att skilja på begreppen fysisk aktivitet och motion. Fysisk aktivitet innebär kroppsrörelser 
som involverar musklerna och resulterar i energiförlust. Detta betyder att aktiviteten inte behöver vara någon typ 
av träningsform för att definieras som fysisk aktivitet. Det kan exempelvis vara att dammsuga, måla huset och så 
vidare. Motion innebär däremot strukturerade och planerade aktiviteter i syfte att träna (Buckworth, 2000). Netz, 
Wu, Becker och Tenenbaum (2005) anser att en längre period med fysisk aktivitet eller motion är att föredra 
eftersom chansen att uppnå önskade effekter av träningen ökar. Alla individer är dock inte lika och därför är det 
av betydelse att se till varje individ och därefter forma ett individuellt motionsprogram. Äldre personer precis 
som så många andra deltar gärna i kortare interventioner, det svåra är dock att omvandla detta beteende till något 
regelbundet (Lindwall, 2004). Taylor et al (2004) skriver i en artikel att den vanligaste fysiska aktiviteten äldre 
personer genomför är promenader vilket troligtvis beror på lättillgänglighet. Förtjänsterna av fysisk aktivitet är 
många såsom att minska risken för hjärtattack samt öka den förväntade livslängden men även att förbättra den 
psykiska hälsan.  
 
Fysisk aktivitet kan vara en förebyggande åtgärd för fallolyckor hos äldre personer. Fallolyckor är ett allvarligt 
problem för den äldre delen av befolkningen eftersom konsekvenserna kan bli så pass allvarliga som döden, 
sjuklighet och/eller behov av sjukvård samt hjälp i vardagen. Fallolyckor har inte högst incidens hos äldre 
personer utan både idrottare och barn drabbas i högre utsträckning.  Konsekvenserna av fallen är dock, som 
tidigare nämnts, väldigt allvarliga för de äldre personerna vilket gör fallolyckorna till ett problem i denna 
population (Rubenstein, 2006). Riskfaktorer för fallolyckor hos äldre personer är främst svaghet, ostadig gång, 
förvirring och vissa mediciner. Forskning har visat att de mest effektiva och kostnadseffektiva 
preventionsstrategierna för fallolyckor hos äldre personer är fysisk aktivitet och miljöinspektioner för att 
reducera risken att falla. Fallolyckor beräknas drabba 30 – 60 % äldre personer varje år och 10 – 20 % av dessa 
resulterar i allvarligare i skador och tas om hand av sjukvården och/eller dör. Vidare menar forskningen att minst 
30 % av personerna över 65 år faller en gång och 15 % faller två gånger eller fler (Rubenstein, 2006). Fysisk 
aktivitet är alltså en viktig åtgärd och speciellt vibrationsträning kan vara en träningsform som reducerar risken 
för fallolyckor hos äldre personer. Denna träningsform upplevs ofta som positiv eftersom den är så pass 
tidseffektiv, vanligtvis ger den samma effekt på en tredjedel av tiden av andra träningsformer (Rees, Murphy & 
Watsford, 2007). Oron för att falla är i vissa sammanhang stor för den enskilda individen. Denna oro kan 
begränsa individen att utföra vissa aktiviteter såsom fysisk aktivitet. I en studie av Ozcan, Donat, Gelecek, 
Ozdirenc och Karadibak (2005) har sambandet mellan fall och QOL undersökts. I undersökningen mäter de fall 
med ett antal komponenter såsom; balans, rörlighet, muskelstyrka, flexibilitet och rädsla för att falla. Alla 
komponenter är fysiska förutom rädslan för att falla som är en psykologisk komponent. I studien användes 
frågeformuläret SF – 36 för att mäta QOL och en VAS skala för att mäta rädslan för att falla. Resultatet visade 
att korrelationen mellan rädslan att falla och formuläret SF – 36 var positiv, det vill säga att ju räddare 
försökspersonerna var för att falla desto lägre QOL erhöll de. Vidare diskuteras följderna för försökspersonerna 
som är rädda för att falla. Författarna anser att rädslan för att falla kan begränsa äldre personers aktiviteter vilket 
i sig kan påverka deras fysiska hälsofaktorer (Ozcan, et al, 2005). Även Martin, Hart, Spector, Doyle och Harari 
(2005) anser att rädslan för att falla i mångt och mycket är viktig på grund av att det minskar individens fysiska 
aktiviteter och förmågor.  
 
Self – efficacy, ett av alla självbegrepp, innebär individens tro på sig själv att kunna klara en specifik uppgift 
med ett visst resultat (Bandura, 1997). Bandura är personen bakom begreppet self – efficacy. Hans definition är 
följande: ”Perceived self – efficacy refers to the beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses 
of action required to produce given attainments” (Bandura, 1997, s. 3) Enligt Bandura (1997) kommer en person 
som inte tror sig klara av en specifik uppgift inte heller försöka göra det. Begreppet self – efficacy innebär 
således individens upplevda förmåga att nå framsteg och resultat. Self – efficacy är styrt av den kontext 
individen befinner sig i och de val samt beslut individen fattar bestäms oftast av hans eller hennes målsättning i 
den givna situationen. Därmed är self – efficacy ett situations – och uppgiftsspecifikt begrepp. Det är i mångt 
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och mycket individens egen tro på sin förmåga att klara av en uppgift som påverkar resultatet av utförandet. 
Bandura menar att ju mer individen tror sig klara av en uppgift desto större är chanserna att hon eller han gör det 
(Bandura, 1997). En person med ett högt self – efficacy tenderar att välja mer utmanande uppgifter, anstränga sig 
hårdare samt vilja fortsätta i högre utsträckning än personer med lågt self – efficacy. Detta eftersom self – 
efficacy i mångt och mycket påverkar individens beteende. Self – efficacy kan även tjänstgöra som en 
motivations faktor, vilket innebär att förväntningar på self – efficacy leder till en önskan och strävan samt ökar 
individens engagemang. Self – efficacy har visat sig påverka individens känslomässiga reaktioner och minskar 
spänning samt stress (Bandura, 1995 ref. ur McAuely & Blissmer, 2002). Sonstroem och Morgan (1989) har 
skapat Exercise and Self – Esteem Modell i syfte att förklara effekterna av fysisk aktivitet på individers generella 
självkänsla. Modellen bygger på individens själv – erkännande och kompetenser i och med den fysiska 
aktviteten. Det specifika self – efficacy är den aspekt som utgör grunden i Exercise and Self- Esteem Modell. 
Det innebär att individen till en början måste tro på sin egen förmåga i den givna situationen för att på så vis 
kunna göra ett själv – erkännande samt öka sina kompetenser i den fysiska aktiviteten. Tanken är därefter att 
individens generella självkänsla ökar. Bandura (1977 ref ur Sonstroem, Harlow, Gemma & Osborne, 1991) 
menar att self – efficacy kan vara en motivationsfaktor till hälsobeteenden men också till förändringar i stort. 
Den social kognitiva teorin stöder diskussionen om en generalisering av self – efficacy från en situation till en 
annan, vilket exempelvis utförs i Exercise and Self – Esteem Modell. Bandura drar en gräns mellan just self – 
efficacy och self – esteem men samtidigt menar han att de ofta associeras med varandra. Det vill säga att en 
person utvecklar ett högt self – efficacy i en situation och vidare så ökar deras känslor av ett själv – värde. Det 
specifika self – efficacy är därmed viktigt för andra delar av vårt själv än enbart i den givna situationen.  
 
Netz, Wu, Becker och Tenenbaum (2005) har genomfört en meta analys över sambandet mellan organiserad 
fysisk aktivitet och välbefinnande hos äldre personer utan kroniska sjukdomar. Det finns starka bevis för att 
fysisk aktivitet är kopplat till psykologiskt välbefinnande. Det kan dock vara problematiskt att definiera det sist 
nämnda fenomenet. Det står klart att begreppet har många betydelser speciellt hos den äldre delen av 
befolkningen. Författarna till artikeln har koncentrerat sig på fyra komponenter i deras undersökning, vilka var; 
känslomässigt välbefinnande, självuppfattning (eng: self – perception), kroppsligt välbefinnande och global 
självkänsla. Meta analysen visade ett signifikant samband mellan organiserad fysisk aktivitet och välbefinnande 
hos äldre personer. I undersökningen har författarna kommit fram till att det speciellt är sambandet mellan self – 
efficacy och fysisk aktivitet som är statistiskt signifikant hos äldre personer. Det vill säga att individernas self – 
efficacy ökar i och med en regelbunden fysisk aktivitet. Författarna menar att dessa resultat stödjer den litteratur 
som finns inom området, att fysisk aktivitet kan vara avgörande för denna målgrupps self – efficacy tillsammans 
med deras fysiska förmåga.  
 
McAuely, Blissmer, Katula och Duncan (2000) kom, i en undersökning som inkluderade 80 äldre personer med 
en medelålder på 66 år, fram till att fysisk aktivitet utförd i grupp medförde en förbättring i det känslomässiga 
tillståndet. De menar att gruppträningen kan bidra till det sociala stödet varje individ behöver samt till ett ökat 
självvärde. Vidare kom de fram till att det var just de positiva känslorna som ökade self – efficacy hos 
individerna. I artikeln påpekas vikten av de positiva känslorna eftersom de troligtvis även leder till ett ökat 
deltagande för individen. De fann också att det var den måttliga träningen som gav bäst resultat för dessa 
personers self – efficacy.   
 
I en annan studie undersöker Focht, Knapp, Gavin, Raedeke och Hickner (2007) vilken inverkan aerobisk 
träning har på self – efficacy, detta jämförs mellan äldre (M= 64 år) och yngre vuxna (M= 24 år). 
Undersökningen genomfördes i och med att deltagarna fyra gånger i veckan under åtta veckor genomförde ett 
cykelpass. Denna undersökning visade, som de övriga nämnda, att det finns ett signifikant samband mellan 
fysisk aktivitet och self – efficacy. Däremot upptäcktes inget signifikant samband med åldern.  
 
Umstattd och Hallam (2007) har undersökt tre variabler, self – efficacy, självinställning (eng; self – regulation) 
och förväntningar på resultatet. Författarna ville förstå och förutse beteendet kring fysisk aktivitet hos äldre 
personer. Det var 98 personer i åldern 60 år eller äldre som deltog i denna studie. Dessa personer var indelade i 
två olika grupper en som var aktiv och en som var inaktiv. Författarna valde att undersöka den planerade och 
regelbundna motionsträningen, vilket innebar att individerna var aktiva tre eller fler gånger i veckan och minst 
30 min per tillfälle. För att undersöka de tre redan nämnda variablerna användes befintliga frågeformulär. 
Resultatet visade att regelbunden fysisk aktivitet har ett samband med ett högt motions self – efficacy, kunna 
vända sin självinställning till positiv samt att ha bra och verklighetstrogna förväntningar på resultatet. Det visade 
sig dock att det enbart var självinställningen som var statistiskt signifikant i skillnaden mellan äldre personer 
som regelbundet motionerade och de som var inaktiva. Det var de personer som var aktiva som kunde vända sin 
självinställning till det positiva. 
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Även McAuley, Elavsky, Jerome, Konopack & Marques (2005) har studerat self – effcacy i en träningsstudie 
som varade i 6 månader. De undersökte hur äldre personers (M= 66 år) psykiska välbefinnande påverkas av 
fysisk aktivitet. Resultatet av studien visade att ett ökat self – efficacy hade ett signifikant samband med ett ökat 
välbefinnande. Det visades också att frekvensen av den fysiska aktiviteten samt ett ökat välbefinnande var 
förutsättningar för ökat motions self – efficacy. Netz, Wu, Becker och Tenenbaum (2005) anser att studier som 
undersöker de olika självbegreppen, däribland self – efficacy, till stor del har gjorts på yngre populationer. Just 
sambandet mellan fysisk aktivitet och self – efficacy anser Lindwall (2004) vara ännu mer intressant hos äldre 
personer eftersom de ofta upplever att de förlorar kontroll över sina egna liv. 
 
Den social kognitiva teorin innebär att det är miljön, därmed den fysiska aktiviteten, som påverkar individens tro 
på sin egen förmåga. Samtidigt påverkar self – efficacy beteenden såsom att delta i fysiska aktiviteter men det 
påverkar även fysiologiska responser och känslor. Deltagande i fysisk aktivitet leder därmed till ett högre self – 
efficacy i just den situationen samtidigt som ett högt self – efficacy i den situationen är kopplat till ett ökat 
deltagande i regelbunden fysisk aktivitet (Bandura, 1997). Forskning har visat att genom ett ökat self – efficacy 
kan fysisk aktivitet vara betydelsefullt för äldre personer i och med att det bromsar både en fysisk och psykisk 
försvagning. Hur ofta personerna utför någon fysisk aktivitet är därmed kopplat till den grad av self – efficacy de 
erhåller (Lindwall, 2004). 
 
Enligt den social kognitiva teorin som utvecklades år 1986 men rekonstruerades år 1997 finns det sex källor till 
self – efficacy (Bandura, 1997). Här efter följer en redogörelse för de sex källorna. Tidigare prestationer är den 
första källan och den är en pålitlig variabel för self – efficacy eftersom den baseras på individens egna 
erfarenheter. Om ens erfarenheter i stort är positiva i den givna situationen ökar individens self – efficacy, om ett 
misslyckande däremot upprepas ett flertal gånger minskar istället individens self – efficacy. Svåra uppgifter kan 
lära individen att vända misslyckanden till ett positivt utfall genom att samla ens förmåga och på så vis skapa 
bättre kontroll i den givna situationen. Ett lyckosamt utfall av prestationen samt en höjning av self – efficacy kan 
även leda till att individen fortsätter sitt deltagande i den fysiska aktiviteten i högre utsträckning än de som 
misslyckas och sänker sitt self – efficacy (Bandura, 1997). Modellinlärning används ofta inom idrotten för att 
hjälpa individen att lära nya färdigheter. Denna aspekt kan vara av betydelse då individen kan förtrösta sig på 
andra och bedöma deras kapacitet om hon eller han saknar egna erfarenheter i uppgiften. Det har visat sig att om 
modellen är lik observatören tar denne till sig informationen bättre och höjer sitt self – efficacy. Det är en fördel 
att se modellinlärningen i fyra steg; uppmärksamhet, bibehållande, motorisk återgivning och motivation. 
Uppmärksamhet måste läggas på modellen för att överhuvudtaget kunna ta till sig informationen. Huruvida detta 
sker eller inte beror på observatörens respekt för modellen, intresse för aktiviteten samt hur väl individen ser och 
hör. För att kunna bibehålla informationen från modellen är det viktigt att placera det i minnet, därför behövs 
mental träning samt att få individen att verbalt repetera huvuddragen högt. Nästa steg är att kunna utföra 
rörelsen, det vill säga att kombinera musklerna med ens tankar. Motivation är det sista steget för modellinlärning 
som påverkar alla andra aspekter. Detta eftersom om individen inte är motiverad kommer hon eller han inte 
uppmärksamma modellen, försöka minnas eller träna på färdigheten. Det centrala är därmed att få individen 
motiverad (Bandura, 1997). Verbal övertalning och uppmuntran är viktig för individen för att kunna öka dennes 
self – efficacy. Det behöver inte enbart vara tränare, kamrater och andra som övertalar och uppmuntrar, detta kan 
även göras av individen själv för att på så vis tro mer på sig själv. Ytterligare ett sätt att öka säkerheten hos sig 
själv skulle kunna vara att använda sig av bildframställning. Det vill säga att individen ser sig själv klara av 
uppgiften på ett framgångsrikt sätt i framtiden (Bandura, 1997). Fysiskt tillstånd är nära förknippat med self – 
efficacy. Detta eftersom nervositet, stress, spänning med flera uppvisas genom fysiologiska händelser såsom 
snabbare hjärtslag, andning med mera vilket i sin tur får vissa individer att inte tro på sin förmåga. De tror inte 
längre att de kan klara av uppgiften som ligger framför dem och deras self – efficacy minskar. Detta sker dock 
inte för alla individer, vissa kan se dessa fysiologiska tecken som att de är redo för uppgiften (Bandura, 1997). 
Känslomässigt tillstånd är också viktigt för individens self – efficacy. Känslorna samt humöret är av betydelse då 
dessa kan vara ett bra mått på individens self – efficacy. En person som känner positiva känslor såsom glädje, 
munterhet och lugn tenderar att i högre utsträckning inneha högre self - efficacy än personer med negativa 
känslor såsom ledsamhet, ångest och depression (Bandura, 1997). Den social kognitiva teorin innebär därmed 
individens kognitiva förmåga. Det kan beskrivas som individens sätt att tänka på problemen hon eller han utsätts 
för men även de möjliga lösningar individen ser (Bandura, 1997). 
 
Författarna Rees, Murphy och Watsford (2007) har genomfört en undersökning som liknar denna studie. Deras 
syfte var att undersöka vilka effekter vibrationsträning hade på äldre friska men icke-aktiva personer. Deras 
försökspersoner bestod av 43 personer slumpmässigt fördelade på vibrationsgrupp, styrketräningsgrupp och 
kontrollgrupp. De två grupperna som var aktiva tränade tre gånger i veckan under åtta veckor. Skillnaden mellan 
Rees, Murphy och Watsfords (2007) studie och denna är att de enbart genomför två mätningar (före och efter 
mätningar) till skillnad från de tre som genomförts i denna studie. Ytterligare en skillnad är att inga psykologiska 
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effekter mäts eller nämns i Rees, Murphy och Watsfords (2007) studie medan det i denna är huvudsyftet. De 
kom dock inte fram till några statistiskt signifikanta resultat vad gäller skillnaden mellan styrketräningsgruppen 
och vibrationsgruppen däremot visade resultatet statistiskt signifikanta skillnader mellan de två aktiva grupperna 
och kontrollgruppen i majoriteten av de tester som användes. De båda aktiva grupperna visade jämförbara 
resultat vad gäller testet där deltagarna skulle sätta sig och ställa sig upp (Sit and Stand Test, STS), snabb gång 
(fast walk) och ett test där tiden för att resa sig och gå en sträcka mättes (Timed – up and Go – test, TUG)(Rees, 
et al, 2007). 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida två olika typer av fysisk aktivitet påverkar 
äldre personers motionsspecifika self – efficacy samt deras oro att falla över tid och vilken roll spelar antalet 
närvarotillfällen. 

 
 

Metod 
Försökspersoner 
Totalt deltog 37 personer i studien. Dessa var i åldern mellan 64 och 81 år med en medelålder på 71.14 år (SD 
4.12). Det var 26 kvinnor (70.3%) som deltog och 11 män (29.7). Inklusionskriterierna för denna studie var en 
ålder mellan 65 och 78, inte vara höftopererad och inte ha problem med hjärtat eller en inopererad pacemaker. 
För att värva deltagare till studien var studiegruppen hos olika föreningar inom PRO, på vattengymnastik, på 
stadsbiblioteket, golfklubbar och andra platser där målgruppen kan tänkas befinna sig. På grund av problem med 
att värva tillräckligt många deltagare till studien har kriteriet om åldern frångåtts och äldre personer deltar i 
studien. Försökspersonerna blev slumpmässigt randomiserade i tre grupper, det vill säga att deltagarna fick dra 
lott om vilken grupp de skulle tillhöra. Dessa var kontrollgrupp (n=13), en styrketräningsgrupp (n=11) och en 
vibrationsträningsgrupp (n= 13). 
 
Instrument 
Denna studie är en kvantitativ studie där två olika frågeformulär har använts. För att mäta self – efficacy hos 
försökspersonerna har ett frågeformulär angående upplevda barriärer använts (McAuley, 1992) Detta 
frågeformulär är uppbyggt av 13 stycken påståenden om försökspersonen tror sig kunna träna/motionera 3 
gånger i veckan om, följt av någon barriär till exempel dåligt väder. Svarsalternativen är en tiogradig skala från 0 
% till 100 %. På grund av att det finns så pass många svarsalternativ anses detta frågeformulär bra på att 
upptäcka småskillnader hos försökspersonerna (sensitivitet) (Michell & Jolley, 2007). Yardley et al. (2005) har 
utvecklat instrumentet Falls Efficacy Scale till ett internationellt instrument, Falls Efficacy Scale international 
(FES – I), i syfte att kunna användas i olika kulturella kontexter och för att kunna jämföra resultat mellan olika 
länder. Det ursprungliga Falls Efficacy Scale undersöker rädslan att falla i relation till fysisk aktivitet, sociala 
tillställningar och vardagslivet. Yardley et al. (2005) har bytt ut begreppet rädsla för att falla mot oro för att falla. 
På så sätt menar författarna att frågeformuläret kan upplevas mindre känslosamt och istället bli mer accepterat 
hos de äldre personerna. FES - I anses ha både bra reliabilitet och validitet och instrumentet används i forskning 
kring fallolyckor idag (Yardley et al, 2005). FES –I innehåller 16 stycken påståenden om aktiviteter. 
Svarsalternativen beskriver sedan hur pass orolig individen är för att falla om hon eller han skulle genomföra 
den, svarsalternativen är följande; inte alls oroad, något oroad, ganska oroad och mycket oroad. Därmed består 
svarsalternativen av en fyragradigskala. 
 
Procedur 
Studien var uppbyggd som ett projekt mellan Högskolan i Halmstad och Hälsoteamet. Studien varade i åtta 
veckor med en före, en under och en efter mätning. Försökspersonerna fördelades slumpmässigt in i tre olika 
grupper; kontrollgrupp, styrketräningsgrupp och vibrationsträningsgrupp. Försökspersonerna informerades om 
att de när som helst hade möjlighet att avbryta studien, att studien var konfidentiell och att de kunde ställa frågor 
under tidens gång. Försökspersonerna fick sedan skriva på ett samtyckesformulär, det vill säga att de godkände 
att delta i studien och att de ansåg sig ha fått den information de behövde. Efter att försökspersonerna fyllt i 
frågeformulären första gången kodades dem och sattes in i en pärm vilken förvarades säkert. Frågeformulären 
från andra mätning, det vill säga efter 4 veckor, och från tredje mätningen, förvarades även de säkert i en pärm. 
Under studiens åtta veckor genomförde styrketränings – och vibrationsträningsgruppen två träningspass i 
veckan. Dessa träningspass varade cirka femton minuter och fokuserade på benövningar (knäböj, tåhävningar, 
utfall och höftpress). Båda grupperna utförde exakt lika övningar enda skillnaden var att försökspersonerna i 
vibrationsgruppen vibrerade. Vibrationsträning har på senare tid lyfts fram som ett träningsalternativ för äldre 
personer och kan på ett positivt sätt bättra de äldre personernas muskelmassa. Vibrationsträningen går ut på att 
individen står på en platta som vibrerar med en bestämd frekvens, i detta fall 27 Hz. Vibrationerna aktiverar det 
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neuromuskulära nervsystemet, det vill säga aktiverar muskler genom spinala reflexer vilket i sin tur sedan leder 
till muskelkontraktioner (Rees, et al, 2007).  
 
Dataanalys 
Svaren på frågeformulären fördes fortlöpande in i Statistical Package of Social Science (SPSS 13.0). När alla 
svar från de tre testen var införda i datorprogrammet kunde de tomma luckorna fyllas i med hjälp av funktionen 
missing values vilket innebär att medelvärdet från de andra svaren fylls i. Om det var för många tomma luckor i 
en enkät är det inte möjligt att använda den och det ses som ett internt bortfall. Det test som gjordes var en 
variansanalys för upprepade mätningar. Detta ger en möjlighet att studera flera variabler samtidigt på samma 
individer men också att studera både huvudeffekter och interaktionseffekter. Medelvärden för ålder och närvaro 
beräknades också för att ge en bakgrundsbild samt för att kunna undersöka huruvida de variablerna har betydelse 
för det motionsspecifika self – efficacy och oron för att falla.  
 

 
 
 

Resultat 
Denna undersökning har ett visst internt bortfall. Detta bortfall består sammanlagt av 11 deltagare som inte 
besvarat någon av enkäterna eller inte har kunnat komma på mättillfället någon av gångerna. När enbart ett fåtal 
frågor lämnats obesvarade fylldes de luckorna i med individens medelvärde för de andra frågorna och på så vis 
kunde även den enkäten användas. Det externa bortfallet i studien var 3 individer som av olika anledningar valde 
att avsluta sitt deltagande i studien. Antal bortfall varierade en aning för varje mätning vilket redovisas i Tabell 1 
nedan, maximalt antal deltagare var 37 stycken. 

 
Tabell 1. Antal försökspersoner som deltagit vid varje mätning uppdelat på de två undersökningsområdena; oro 
att falla och motionsspecifikt self – efficacy. 
 

Oro att falla  Motionsspecifikt   
self – efficacy 
 

Mätning 1 36  35 
   
Mätning 2 34  33 
 
Mätning 3 31  31 
 
 
För att kontrollera reliabiliteten i de två använda enkäterna utfördes ett Cronbach Alpha test. Det visade sig att 
enkäten för self – efficacy hade ett Cronbach Alpha mellan 0.81 och 0.89. Enkäten FES – I Cronbach Alpha 
värden låg mellan 0.74 och 0.95. Reliabiliteten kan därmed konstateras vara bra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
& Wängnerud, 2003). 
 
Tabell 2 nedan visar deltagarnas medelålder och medelvärdet för närvaron. Studien innehöll 16 stycken 
närvarotillfällen och medelvärdet för deltagarna var 14.04. 
 
Tabell 2. Medelvärde, standard avvikelse samt max - och minimivärden för totala åldern och närvaron. 
  
   M SD Max Min 

 
Ålder  71.14 4.12 81 64 
 
Närvaro  14.04 2.26 16 7 
 
  
 
 
Tabell 3 nedan visar fördelningen mellan grupperna samt fördelningen mellan könen. Kontrollgruppen bestod av 
13 individer (35.1%), 3 män och 10 kvinnor. I vibrationsgruppen deltog också 13 individer (35.1%), 5 män och 8 
kvinnor. Det var då 11 individer i styrketräningsgruppen (29.7%), 3 män och 8 kvinnor. Vidare visar tabellen 
medelåldern och närvaron hos respektive grupp. Det visade sig att medelåldern mellan grupperna inte skiljer sig 
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åt så mycket men kontrollgruppen var äldst och vibrationsgruppen yngst. När det gäller närvaron för de två 
aktuella grupperna skiljer det sig åt lite mer. Styrketräningsgruppen är den grupp som varit närvarande flest 
gånger i jämförelse med vibrationsgruppen. 
 
Tabell 3. Frekvensen för antalet deltagare i de olika grupperna även uppdelat efter kön samt procent för antalet 
deltagare i grupperna. Medelålder samt medelvärde på närvaron hos respektive grupp. 
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  n Procent % M SD M SD 
    ålder ålder närvaro närvaro 

 
 
Kontrollgrupp 13  35.1 71.77 4.44   
 Man  3 
 Kvinna  10 
Vibrationsgrupp                13      35.1 70.46 4.24 13.77 2.52 
 Man  5 
 Kvinna  8 
Styrketräningsgrupp 11 29.7 71.18 3.84 14.36 1.96 
 Man  3 
 Kvinna  8 
     
 
 
Resultatet av denna undersökning visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan 
grupperna vad gäller self – efficacy (p>.05, power = 0.07). Detta innebär att det inte är möjligt att uttala sig om 
skillnader mellan de olika träningsformerna, ingen är bättre än den andra vad gäller just self – efficacy. I Tabell 4 
nedan visas medelvärdet för de olika grupperna vid de tre mättillfällena. Kontrollgruppens medelvärde sjönk från 
42.52 till 40.40, vibrationsgruppens medelvärde för motionsspecifikt self – efficacy var vid första mättillfallet 
40.02 för att till andra mätningen sjunka till 38.31 men vid sista mätningen steg medelvärdet till 39.23. 
Styrketräningsgruppen startade på ett medelvärde som var 37.70 men steg sedan allt eftersom och slutade på 
41.69. Det vill säga att de båda träningsgruppernas medelvärde på motionsspecifikt self – efficacy ökade 
(bortsett från en minskning vid andra mätningen för vibrationsgruppen) medan kontrollgruppens self – efficacy 
minskade under studiens gång. 
 
Tabell 4. Medelvärde för self – efficacy och oro att falla för de olika grupperna samt totalt vid de tre 
mättillfällena. Ett högt värde under self – efficacy betyder högre self – efficacy samt ett högt värde under oro att 
falla innebär mer oro för att falla. 
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     Self – efficacy     Oro att falla 
   M SD  M SD 

 
Första mätningen  
 Kontrollgrupp 42.52 16.54  1.13 0.09 
 Vibrationsgrupp 40.02 24.45  1.32 0.65 
 Styrkegrupp 37.70 17.33  1.19 0.19 
 Total  40.25 19.29  1.22 0.41 
Andra mätningen  
 Kontrollgrupp 41.53 15.55  1.13 0.09 
 Vibrationsgrupp 38.31 20.93  1.32 0.65 
 Styrkegrupp 40.67 21.67  1.19 0.19 
 Total  40.13 18.72  1.22 0.41 
Tredje mätningen 
 Kontrollgrupp 40.40 17.59  1.29 0.45 
 Vibrationsgrupp 39.23 23.47  1.14 0.15 
 Styrkegrupp 41.69 14.93  1.23 0.16 
 Total  40.35 18.59  1.21 0.28 
 
Figur 1 nedan visar grafen över de tre gruppernas medelvärde över tid för motionsspecifikt self – efficacy. I 
figuren visas tydligt de olika gruppernas utveckling av motionsspecifikt self – efficacy, linjerna går åt olika håll 
vilket betyder att grupperna inte har någon gemensam utvecklingstrend.  

 

 
Figur 1. Medelvärdet för motionsspecifikt self – efficacy uppdelat på de tre grupperna. 

 
Resultatet av undersökningen visade att det inte heller fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan 
grupperna vad gäller oron för att falla (p>.05, power= 0.38). Det vill säga att det går inte att uttala sig om 
huruvida de olika träningsformerna minskar eller ökar individernas oro för att falla. I Tabell 5 nedan visas hur 
medelvärdet för oro att falla förändrades över tid för de tre grupperna. Medelvärdet för oro att falla visade sig 
inte förändras för någon av grupperna mellan mätning ett och två, utan det är vid mätning tre förändringen sker. 
För kontrollgruppen och styrkegruppen ökar medelvärdet medan det för vibrationsgruppen minskar, resultatet 
var dock ej signifikant. 
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Figur 2 nedan visar grafen över medelvärdet för oron att falla för de tre grupperna och mättillfällena. Notera att, 
som tidigare nämnts, ingen av grupperna förändras mellan mätning 1 och 2 och att vibrationsgruppen sedan 
minskar medan de andra ökar. 
 

 
Figur 2.  medelvärdet för oron att falla för de tre grupperna. 

 
Det har även undersökts huruvida närvaron spelar in i den eventuella förändringen av såväl motionsspecifikt self 
– efficacy som oron för att falla. Resultatet av korrelationen var dock ej signifikant för varken motionsspecifikt 
self – efficacy (p>.05) eller oron för att falla (p>.05) hos dessa personer. Detta innebär att det inte är möjligt att 
uttala sig om huruvida antalet närvarotillfällen påverkar individens tro på sig själv i och med motionsaktiviteter 
eller oro för att falla. 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida två typer av fysisk aktivitet, vibrationsträning och 
styrketräning, påverkar individens motionsspecifika self – efficacy samt oro för att falla. Resultatet visade att det 
inte fanns några statistiskt signifikanta resultat på förändringar i individernas motionsspecifika self – efficacy 
eller oro för att falla under studiens gång mellan grupperna.  
 
Resultaten var som sagt inte statistiskt signifikanta men det fanns vissa trender i resultatet som till viss del kan 
visa att interventionen har fungerat, detta diskuteras senare. Styrkan (power) i studien var låg (0.07 och 0,38) och 
skulle ha varit högre om urvalet hade varit större, det vill säga att fler personer deltog i studien. Det var dock 
relativt svårt att hitta lämpliga personer samt att sedan motivera dem att delta. Därmed fick gruppen bakom 
undersökningen nöja sig med de personer de hade funnit. Ytterligare en aspekt som var svår att leva upp till var 
att det från början var tänkt att försökspersonerna skulle vara fysiskt inaktiva. Undersökningsgruppen insåg, när 
rekryteringsprocessen startat, att det var nästintill omöjligt att hitta dessa personer och till slut fick de personer 
som ville delta i studien göra det. Det visade sig sedan att många av försökspersonerna var mycket fysiskt aktiva, 
de promenerade i stort sett varje dag, gympade, dansade, cyklade, gick på vattengympa och så vidare. Eventuellt 
hade resultaten blivit annorlunda om försökspersonerna inte hade varit så pass fysiskt aktiva som många av dem 
var. Det är här relevant att diskutera tak – och golveffekten, var uppgiften för lätt eller för svår för deltagarna? I 
det här fallet kan det eventuellt vara så att träningen var för lätt (eftersom de redan var så pass aktiva som de var) 
och att försökspersonerna redan hade ett högt motionsspecifikt self – efficacy (totala M= 40.25 vid första 
mätningen) samt enbart lite oro att falla (totala M= 1.22 vid första mätningen). Därmed kom majoriteten av 
försökspersonerna upp till taket, en så kallad tak – effekt, vilket innebär att det inte fanns utrymme till några 
förändringar (Mitchell & Jolley, 2007)  Om försökspersonerna inte hade varit så pass fysiskt aktiva de var hade 
de eventuellt upplevt de positiva konsekvenserna som fysisk aktivitet kan ge på ett annat sätt. Det kan alltså vara 
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så att individerna som deltar i studien skiljer sig från de som inte deltar, därmed är denna studies resultat inte 
generaliserbara. En annan tanke är att det kan vara svårt att se en förändring på ett abstrakt begrepp, som det ofta 
är inom psykologin, på så pass kort tid (efter fyra veckor och efter åtta veckor). Författaren upplevde nämligen 
att försökspersonerna hade svårt att fylla i delar av enkäterna. De tyckte det var svårt att tänka abstrakt, till 
exempel om de alltid motionerade på egen hand kunde de inte fylla i frågan om hur pass viktig ledaren är för en 
själv. Det vill säga att de hade svårt att tänka; om jag nu skulle träna grupp hur viktig skulle ledaren vara för mig 
då? En del försökspersoner upplevde det också jobbigt och tråkigt att fylla i enkäterna eftersom det var samma 
enkäter de fyllde i vid tre olika tillfällen. Det var också relativt många frågor att svara på då ytterligare en 
uppsats utgick från denna undersökning, sammanlagt blev det fyra stycken enkäter vid varje tillfälle. Författaren 
vet inte riktigt hur hon skulle ha gått till väga för att skapa ett positivt klimat vid ifyllandet av enkäterna, hon 
anser ändå att goda försök gjordes med att prata positivt och förklara varför det var viktigt att de fyllde i den. Det 
måste dock tilläggas att de allra flesta av försökspersonerna ändå gjorde sitt bästa och frågade om det var något 
de inte förstod samt satt och funderade, det vill säga inte stressade igenom enkäterna. Det skall också tilläggas att 
det var få personer som valde att avsluta sitt deltagande i studien, så kallade drop – outs, enbart tre individer 
vilket kan ses som en styrka med studien. 
 
Värt att diskutera är om enkäterna som använts lämpar sig för denna studie. Båda de enkäter som har använts i 
denna studie har valts utefter tidigare forskning. Enkäternas reliabilitet har även testats med Cronbach Alpha 
som visade sig vara bra, mellan 0,81 och 0,89 för self – efficacy och för FES – I  mellan 0,74 och 0,95. 
Författaren har dock uppmärksammat att enkäten som mäter motionsspecifikt self – efficacy inte har använts på 
enbart äldre personer på det sätt den har använts i denna studie. Enkäten har för det mesta använts på 
medelålders personer och i vissa fall i jämförelse med äldre. På frågan om varför det inte fanns något statistiskt 
signifikant samband mellan fysisk aktivitet och self – efficacy hos dessa personer, trots att tidigare forskning (se 
exempelvis McAuley et al, 2000 samt Focht et al, 2007) visar på det, kan säkerligen ha många svar. Denna enkät 
skulle kunna upplevas aningen ostrukturerad samt komplicerad med många siffror som svarsalternativ. Det är 
både positivt och negativt med många svarsalternativ, i detta fall tio stycken, dels kan det ge en mer 
verklighetstrogen bild (sensitivitet) men det kan också förvirra försökspersonen. Försökspersonens egna 
tolkningar av frågorna påverkar också resultatet. Med detta menas att fysisk aktivitet för försökspersonerna i 
många fall kan vara städning, ta hand om barnbarnen samt trädgårdsarbete vilket vid vissa av de barriärer som 
tas upp i enkäten inte är möjlig såsom att trädgårdsarbeta när man är på semester. Det skulle även kunna vara 
tvärtom att dessa barriärer inte påverkar just deras fysiska aktivitet nämnvärt och därmed ansåg de enkäten vara 
onödig. Med dessa rimliga svar i baktanken är det av betydelse att fundera över om enkäterna var lämpade för 
denna åldersgrupp eller inte.  
 
Resultatet i studien var som sagt inte signifikant vad gäller förändringen av self – efficacy hos dessa personer. 
Likt en tidigare uppsats (Pettersson, 2007) kan det tänkas att andra saker är viktigare här i livet för dessa 
personer än motion och fysisk aktivitet. I den tidigare uppsatsen (Pettersson, 2007) diskuteras vikten av det 
sociala stödet. Eventuellt är det inte den fysiska aktiviteten i sig som ligger i fokus vid motionsutövandet utan 
den sociala gemenskapen. Många av dessa personer känner sig ensamma i dagens samhälle, de har inget jobb att 
gå till, barnen har blivit vuxna med egna familjer och kommer inte lika ofta på besök, maken eller makan har 
gått bort och allt fler vänner blir sjuka och kan inte umgås på samma sätt som tidigare. Den fysiska aktiviteten 
kan alltså spela en mycket stor roll i de här individernas liv, men de olika individerna har säkerligen olika fokus 
och mål med den. 
 
Bandura (1997) förklarar att en person med högt self – efficacy tenderar att fortsätta deltagandet i fysisk aktivitet 
i högre utsträckning än de med ett lågt self – efficacy. Detta kan mycket väl stämma men det är viktigt att inte 
glömma de pekpinnar och krav som idag ställs på alla människor att vara fysiskt aktiva. Dessa krav och 
pekpinnar säger att alla bör motionera oavsett ålder, med andra ord finns pressen om att vara aktiv även hos våra 
äldre människor i samhället. Visst är det positivt med fysisk aktivitet det kan vi aldrig komma undan men är det 
positivt om det är ett krav och ett måste? Blir skadorna då fler än vinsterna? Framför allt är detta relevant för det 
psykiska välmåendet och hur det kan kännas för dessa äldre personer att uppleva den press och krav som ställs 
på dem.  Frågan är hur vi ska få människorna att själva inse värdet av fysisk aktivitet istället för att komma med 
de dömande blickarna och pekpinnarna. Det är av betydelse att koma ihåg att människor ser olika saker i livet 
som ljus – och höjdpunkt. Det är dock inte att glömma att det aldrig är för sent att börja vara fysiskt aktiv och att 
det kan vara vardagliga sysselsättningar såsom att klippa gräset och liknande. Med detta i baktanken så är 
troligtvis de allra flesta personer fysiskt aktiva i viss mån men det går i många fall att förbättra. Frågan är vilket 
tillvägagångssätt som är det bästa? Det kanske är pekpinnarna och kraven från samhället? 
 
Det fanns som tidigare nämnts inte heller några statistiskt signifikanta resultat vad gäller oron för att falla. 
Enkäten FES – I riktar sig däremot främst till äldre personer men eftersom majoriteten i denna studie var redan 
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var fysiskt aktiva kan det vara så att de känner sig friska, starka och har en bra balans. Återigen ett exempel på 
tak - effekten som diskuterades tidigare, försökspersonerna hade inte s mycket utrymme att förändras eftersom 
de från början inte var vidare oroliga för att falla. Detta kan skilja sig från äldre personer som inte är så pass 
fysiskt aktiva. Rubenstein (2006) har nämligen kommit fram till att fysisk aktivitet är en av två bra 
preventionsstrategier för just fall. 
 
Den trend som nämndes i början av diskussionen är intressant att diskutera eftersom den visar att grupperna 
utvecklades olika. Försökspersonerna i kontroll – samt styrketräningsgruppen blev nämligen mer oroade för att 
falla under studiens gång medan vibrationsgruppen blev mindre (se Tabell 4 och Figur 2). Resultatet var som 
sagt dock inte statistiskt signifikant. Gruppernas olika utveklingen skulle kunna bero på att försökspersonerna i 
vibrationsgruppen känner att de har tränat något annorlunda som de inte har testat innan och att själva 
vibrationen gör att de känner att de tränat balansen. Varför de övriga två grupperna känner att de blir mer oroliga 
för att falla under studiens gång kan då bero på att de har sett vad vibrationsgruppen tränar och känner att de inte 
har tränat på samma sätt. Ytterligare en aspekt är att de har tänkt över frågorna ordentligt och inte förhastar sitt 
svar. Det är viktigt att personer i den åldern som försökspersonerna befinner sig i inte är alltför oroliga för att 
falla då det kan begränsa dem i deras aktiviteter vilket senare även kan påverka deras fysiska hälsa (Ozcan, et al 
,2005; Martin, et al, 2005).   
 
Idag är det många äldre personer som tas hand om sjukvården vilket kostar samhället pengar. En 
preventionsstrategi mot detta är så kallade miljöinspektioner, det vill säga att ta bort trösklar och mattor hemma 
och så vidare. Ytterligare en strategi för att minska fallolyckorna hos äldre personer är just fysisk aktivitet som 
ses som en relativ enkel och billig åtgärd mot detta växande problem, framför allt idag när vår befolkning blir 
allt äldre (Rubenstein, 2006). I och med den fysiska aktiviteten blir individerna starkare, smidigare och får en 
bättre balans men är dessa personer villiga att utföra fysisk aktivitet om de är oroliga för att falla? Detta 
motsätter varandra, individen faller inte i lika stor utsträckning om hon är fysiskt aktiv men är hon fysiskt aktiv 
om hon är rädd för att falla? Detta resonemang kan beskrivas som omvänd kausalitet, det vill säga fysisk 
aktivitet leder till mindre oro att falla samtidigt som mer oro att falla leder till mindre fysisk aktivitet. Det finns 
nog någon typ av fysisk aktivitet individen känner att hon klarar av, vattengymnastik kan vara ett förslag 
eftersom kroppen blir tyngdlös i vatten. I denna fas kan det vara viktigt att stärka individens motionsspecifika 
self – efficacy så att hon tror på sin förmåga och vågar vara mer fysiskt aktiv och eventuellt förebygga framtida 
fallolyckor. Detta var ett exempel på hur dessa två begrepp; motionsspecifikt self – efficacy och oro för att falla 
kan mötas i verkligheten hos äldre personer. 
 
Hur är det då möjligt att förstärka individernas self – efficacy? Många av Banduras 6 källor till self – efficacy 
lämpar sig för detta. Alla källor passar dock inte till alla personer och aktiviteter. Tidigare prestationer är en 
självklar källa till ett ökat self – efficacy, har individen lyckats innan känner hon troligtvis att hon kan göra det 
igen. Modellinlärning kan vara att hon iakttar en ledare eller ser någon annan som hon kan förknippa sig med 
klara av det som hon själv vill. Även bildframställning tycker författaren kan fungera för vissa av dessa personer, 
en del har lättare att se bilder framför sig andra. Uppmuntran är en viktig del i förstärkningen av individens self – 
efficacy, att bli uppmärksammad och sedd kan vara mycket viktigt för dessa personer. Individens tillstånd såväl 
fysiskt som psykiskt är enligt Bandura också viktigt att reflektera över. Med tanke på att dessa personer är äldre 
är det av betydelse att fundera över dennes fysiska möjligheter och begränsningar. Det psykiska tillståndet kan 
vara just oron för att falla men det också vara humöret och stressen.  
 
Slutsatsen blir att även om inga resultat var statistiskt signifikanta väcker detta ämne en hel del tankar. Detta 
beror till mångt och mycket på att det inte har forskats så mycket på vår äldre del av befolkningen och det idag 
finns en hel del frågetecken där. En intressant tanke som väcktes hos författaren under skrivandets gång var hur 
tydlig kopplingen mellan motionsspecifikt self – efficacy och oron för att falla kan vara hos dessa individer. 
Eventuellt är det också på grund av detta inga statistiskt signifikanta resultat fanns, då försökspersonerna hade ett 
bra motionsspecifikt self – efficacy från början och därmed inte oroliga för att falla.  
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Implikationer 
Det är i dagens samhälle känt att fysisk aktivitet är positivt för vår fysiska hälsa, det vill säga att hålla en 
hälsosam vikt samt undvika ett antal sjukdomar såsom diabetes och hjärt – och kärlsjukdomar. Den senare 
kunskapen innehåller den fysiska aktivitetens positiva effekter även på vår psykiska hälsa. Den kunskapen är inte 
hunnit bli lika vedertagen hos människan ännu, vilket kan bero på att alla yrkesroller som på ett eller annat sätt 
jobbar med människors hälsa inte har accepterat denna kunskap helt och hållet. Frågan är om man måste dela 
upp hälsan i två delar, fysisk och psykisk, kan vi inte bara säga att fysisk aktivitet är bra för vår hälsa? 
 
Det är lika viktigt för de äldre personerna i samhället att vara fysiskt aktiva som det är för barn, ungdomar och 
vuxna. I den här studien har problematiken kring oro att falla hos den äldre befolkningen diskuterats vilket kan 
förebyggas med hjälp av just fysisk aktivitet. För att dessa personer skall våga vara fysiskt aktiva måste de dock 
känna sig säker och trygg, vilket innebär att de behöver ett bra motionsspecifikt self – efficacy. 
 
Hur ska vi då få den äldre delen av befolkningen att vara fysiskt aktiva? En tanke är att idrottsvärlden borde 
omstruktureras, med detta menas att det borde finnas större möjligheter för alla att deltaga i idrotten. Idag är det 
många som slutar att idrotta när de kommit upp till en viss ålder, vilket tenderar att bli vid allt yngre ålder, 
istället borde det finnas något alternativ till att fortsätta men på en lägre nivå. Det är inte meningen att dra alla 
idrotter över en kam men i många fall slutar individen när hon eller han inte vill satsa längre. Istället borde hon 
eller han fortsätta med den idrott man tycker är kul men på en lägre nivå och för hälsans skull. Med detta 
resonemang vill jag komma fram till att alla individer borde tycka fysisk aktivitet är roligt och det borde finnas 
något som passar alla. Om det nu skulle vara hockey varför sluta med det då när man kommer upp i 30 – 
årsåldern varför inte ha möjlighet att fortsätta i något ”gubblag”. I många idrotter finns denna möjlighet vilket 
borde utvecklas och finnas inom fler idrotter. 
 
Ett annat förslag är att skapa så kallade hälsocentraler runt om i landets kommuner. Dessa hälsocentraler ska ha 
ett gott samarbete med vårdcentralen för att nå ut till många människor i riskzonen för diverse hälsoproblem. 
Hälsocentralen kan vara en samlingspunkt för flera hälsoinsatser och aktörer. Läkaren på vårdcentralen skulle 
kunna informera om denna möjlighet. Individen kan till exempel använda sitt recept på fysisk aktivitet på 
hälsocentralen, träffa en dietist, få hjälp med att sluta röka och träffa en idrottspsykologisk rådgivare för att få 
hjälp med att våga vara fysisk aktiv (self – efficacy), sätta upp mål med flera. Detta skulle vara en möjlighet för 
hela befolkningen och kan nog komma att uppskattas av de äldre personerna att mycket är samlat till ett och 
samma ställe, öppet dagtid och en samlingsplats för att knyta sociala kontakter.    

 
Framtida forskning 

I framtiden skulle det vara intressant om denna studie gjordes om på et snarlikt sett. Skillnaden skulle dock vara 
ett större urval för att öka styrkan (power) på studien samt att fördelningen mellan män och kvinnor skulle vara 
jämnare vilket gör det möjligt att studera skillnader mellan könen. En önskan skulle även vara att hitta och 
motivera individer som är mycket lite fysiskt aktiva att deltaga. Ytterligare en tanke är att själva träningen borde 
innefatta mer muskler än benen, vilket är så pass stora muskelgrupper som många är relativt starka i. En annan 
tanke är att i större utsträckning än vad som finns idag undersöka vilka hinder äldre personer ser till att vara 
fysisk aktiv, på så vis kan dessa elimineras vilket skapar  
flera möjligheter för äldre personer att vara mer fysiskt aktiva.
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