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Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för de vanligaste folksjukdomarna 
så som hjärt-kärlsjukdomar, hög blodtryck, osteoporos och 
depression. Studier visar på ett samband mellan regelbunden fysik 
aktivitet och ökad livskvalitet bland äldre. Syftet med studien var att 
beskriva äldres erfarenhet av att genomföra fysisk aktivitet 
regelbundet och dess påverkan på deras livskvalitet. Kvalitativ 
metod valdes och 10 intervjuer genomfördes med äldre över 70 år. 
Data analyserades med innehållsanalys. Resultatet som framkom 
bildade tre kategorier; höjer välbefinnandet i vardagen, har en 
funktion i vardagen och påverkan i vardagen. Det latenta innehållet 
redovisades i temat: skapar möjligheter till meningsfullhet i 
vardagen. Slutsatsen blev att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till 
höjt välbefinnande och ökad känsla av meningsfullhet i vardagen; 
vilket tyder på att regelbuden fysisk aktivitet kan förbättra äldres 
livskvalitet. Med en åldrande befolkning behövs hälsofrämjande 
insatser för äldre vilket exempelvis kan ske genom att fler 
kommuner inför gruppträning i gym med närvarande instruktör för 
äldre. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka äldre som är 
fysiskt inaktiva och deras upplevelse av barriärer och 
motivationsfaktorer för ökad fysisk aktivitet. 
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Content analysis, elderly, interviews, physical activity, quality of 

life. 

 

Physical inactivity is a risk factor for the most common public 
diseases like cardiovascular diseases, high blood pressure, 
osteoporosis and depression. Studies show a relationship between 
regular physical activity and increased quality of life among 
elderly. The purpose of this study was to describe the experience 
of physical activity regularly and the effect on quality of life 
among elderly. Qualitative method was chosen and ten interviews 
were conducted with elderly over 70 years. Data were analyzed 
with content analysis. The result that were produced found tree 
categories; increases well-being, have a function in everyday 
life and effects everyday life. The latent content was shown in 
the team: creates possibilities for increased meaningfulness in 
everyday life. The conclusion was that regular physical activity 
contributes to better well-being and meaningfulness in everyday 
life; this show that regular physical activity may improve quality 
of life among elderly. With an aging population there is a need for 
increased health promotion activities towards elderly for example 
group exercise for elderly with an instructor present. The 
suggestion for continues studies is to investigate physical 
inactivity among elderly and there experience of barriers and 
motivation factors towards physical activity. 
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Introduktion 

Studier visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet bland äldre 

där personer som är regelbundet fysiskt aktiva har bättre livskvalitet än de som är 

fysiskt inaktiva (Acree et al., 2006). Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för bland annat 

hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar som fetma, diabetes, tarm- och bröstcancer, 

högt blodtryck, osteoporos, artros och depression. Regelbunden fysisk aktivitet är 

viktigt för att förhindra både sjukdomar och förtidig död av alla anledningar bland äldre 

(Warburton, Nicol & Bredin 2006).  

 

Befolkningen blir äldre och äldre. År 2009 så var antalet personer i Sverige över 65 år 

ungefär 1,8 miljoner och år 2018 så beräknas antalet överstiga två miljoner (Statistiska 

centralbyrån, 2009). Fysisk inaktivitet ökar med stigande ålder (Statistiska centralbyrån, 

2006; Daly et al., 2008). I Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) beskrivs att 

negativa konsekvenser på grund av fysisk inaktivitet kan leda till försämrad livskvalitet 

eller i värsta fall förtidig död för äldre. I allmän litteratur används termen äldre och 

innefattar personer över 65 år. 

 

Enligt Regeringens Proposition (2007) så tillhör äldre särskilt angelägna målgrupper. 

Medellivslängden ökar vilket medför ökade krav på samhället. De flesta lever ett bra liv 

men funktionsnedsättning ökar med stigande ålder. Det gör att samhällsinsatser och 

fysisk tillgänglighet bör förbättras; framförallt för äldres välmående och livskvalitet 

men även för att undvika ökande kostnader inom vård och omsorg. Ett större utbud av 

fritidsaktiviteter som främjar både det intellektuella och sociala liksom den fysiska 

aktiviteten behövs. Det finns ett behov av att undersöka vilka faktorer som gör att äldre 

håller sig friska längre.  
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Bakgrund 

Livet kan delas in i fyra åldrar. Den första åldern står för de yngre åren i livet och den 

andra för vuxna i arbetsför ålder. Tredje åldern infaller när en person har 

ålderspensionerats och är fri från nämnvärda begränsningar i tillvaron på grund av 

ohälsa eller funktionsnedsättning. När sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter 

gränser för vad en person orkar med och klarar av har fjärde åldern infunnit sig. Under 

fjärde åldern finns ofta ett beroende av andras hjälp för att klara sitt dagliga liv. 

Skillnaderna mellan individer och grupper i hälsa, funktionsförmåga och 

levnadsförhållanden ökar med stigande ålder. Ju äldre en person blir det desto större är 

chansen att drabbas av olika besvär och sjukdomstillstånd. Under de senaste hundra 

åren har äldre personer blivit friskare, en person som är 70 år idag är friskare än en 70-

åring som levde för några årtionden (Thille & Hamerslag, 2003). 

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (Thille & Hamerslag, 2003) är äldre en bred term som i 

litteratur omfattar individer som är 65 år eller äldre. När en kvinna går i pension vid 65 

års ålder förväntas hon i genomsnitt leva 21 år efter pensionsåldern medan en man 

förväntas leva ca 18 år. Ofta kan de vara mitt uppe i livet och ha ansvar för både 

barnbarn och föräldrar. De som närmar sig 90 år har en helt annan livssituation och har 

kanske överlevt både sina nära anhöriga och vänner. Äldre är en vid term som innefattar 

en heterogen grupp av individer. Det finns många faktorer som kan påverka åldrandet 

som genetiska, biologiska, erfarenheter, omgivning, livsstil och personlighet. Alla har 

exponerats för olika omständigheter under livet som påverkat dem och genererar den 

stora variation som finns bland äldre. Vissa åldrandeprocesser har setts som normala 

trots att de i många fall går att påverkas eller förebyggas genom bra matvanor, fysisk 

aktivitet och att vara rökfri (Thille & Hamerslag, 2003; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det allmänna hälsotillståndet har generellt ökat bland äldre. Bland män har det skett en 

förbättring i alla grupperna medan hos kvinnorna är det främst pensionärerna i den 

yngre åldersgruppen. De som uppger att de har någon långvarig sjukdom har ökat 

(Socialstyrelsen, 2009; Thille & Hamerslag, 2003). 
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Fysisk aktivitet bland äldre 

Fysisk aktivitet innebär att en person rör på sig och använder sina muskler. Genom 

muskelarbete ökar uppbyggnaden av muskler och påverkar ämnesomsättningen så att 

förhöjt blodsocker och skadliga blodfetter motverkas. Ungefär 55 % av de äldre mellan 

65-74 år motionerar minst två gånger i veckan. I åldrarna 75-84 år så motionerar 44 % 

av männen minst två gånger i veckan medan endast 38 % av kvinnorna. Bland de som 

är 85 år och äldre så motionerar endast 19 % . Dessa siffror visar att ju äldre en person 

blir desto mindre motionerar individen (Statistiska centralbyrån, 2006). 

Nationalencyklopedin (2011) definierar motion som fysisk aktivitet där syftet är att 

förbättra hälsa, fysik och välbefinnande; genom exempelvis promenader, joggning, 

cykling och motionsgymnastik. 

 

Det finns riktlinjer uppsatta i Amerika för hur mycket en äldre person bör vara fysiskt 

aktiv. Dessa riktlinjer uppgår till 150 minuters fysiskt aktivitet per vecka. En studie som 

undersökt om dessa riktlinjer är lagom mycket för att ge en positiv hälsoeffekt för de 

äldres fysiska funktion visar att så är fallet. De som når upp till den rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet har bättre fysisk funktion än de som är fysiskt inaktiva (Morey 

et al., 2008). En annan studie utförd av Van Den Brink et al. (2005) så föreslår de att 

äldre bör vara 100 minuter fysiskt aktiva om dagen genom exempelvis promenader, 

cykling och trädgårdsarbete för att ha en minskad risk för funktionsnedsättning. De 

påpekar även att det är mängden fysisk aktivitet som är viktigare än intensiteten. I 

Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) rekommenderas vuxna att vara måttligt 

fysisk aktiva totalt 30 minuter per dag, vilket motsvarar en rask promenad, minst fem 

dagar i veckan, helst alla dagar i veckan. Dock nämns inte några speciella 

rekommendationer för äldre. 

 

Fysisk inaktivitet ökar med stigande ålder och är en riskfaktor för bland annat hjärt-

kärlsjukdomar, fetma och artros (Warburton et al., 2006; Daly et al., 2008). Ofta leder 

fysisk inaktivitet bland äldre till försämring av muskelstyrka, balans- och 

reaktionsförmåga, syreupptagning samt gångförmågan (Schyllander & Rosenberg, 

2009; Daly et al., 2008). Fysisk aktivitet förebygger högt blodtryck och sänker 
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blodtrycket hos redan drabbade samt att det avvärjer utveckling av typ 2-diabetes, det 

bidrar även till färre fallolyckor och benbrott genom att balans och muskelstyrkan 

förbättras. Bättre immunförsvar är även kopplat till en aktiv livsstil, liksom minskad 

risk för depression och insjukna i bröst- och tjocktarmscancer (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Varje år drabbas var tredje person som är över 60 år av en fallolycka medan varannan 

person över 80 år drabbas. Fallskador leder ofta till lårbensfrakturer bland äldre och 

denna diagnosgrupp står för nästan 45 % av alla vårddygn, vilket är det som leder till 

flest vårddygn bland äldre. Genom att vara fysiskt aktiv minskas risken för fallskador 

genom att muskulaturen stärks. (Schyllander & Rosenberg, 2009).  

 

Studien utförd av Daly et al. (2008) visade att fysiskt inaktiva har störst minskning av 

bentäthet och kvinnor förlorar mer av sin bentäthet än vad män gör. Äldre som är och 

förblir fysiskt aktiva behåller bentätheten i större utsträckning än de som är inaktiva 

(Daly et al., 2008; Warburton et al., 2006; Kannus, 2003). Liknade resultat fick Lorefält, 

Toss och Granérus (2007) i sin studie. De fann att låg bentäthet var relaterat till låg grad 

av fysisk aktivitet.  

 

En longitudinell studie utförd på män mellan 70-89 år visade att graden av fysisk 

aktivitet påverkade i vilken utsträckning de drabbades av funktionsnedsättning. De som 

var fysiskt aktiva hade mindre funktionsnedsättning tio år efter första mätningen än de 

som var inaktiva. Det viktigaste var durationen av aktiviteten medan intensitet inte hade 

någon betydelse (Van Den Brink et al. 2005). En studie utförd av Vita, Terry, Hubert 

och Fries (1998) visade att äldre som var storrökare, hade högt BMI och var mindre 

fysiskt aktiva hade större risk att drabbas av funktionsnedsättning. Äldre som tillhörde 

den grupp som inte hade dessa egenskaper levde mindre tid med funktionsnedsättning 

och hade mindre rörelsehinder än de andra. Gregg, et. al. (2003) fann i sin studie att de 

som är fysiskt aktiva lever längre och har mindre risk att drabbas av 

funktionsnedsättning. 

 

Studier visar att fysisk aktivitet minskar risken för all typ av dödlighet (Warburton et al., 

2006; Sundquist, Qvist, Sundquist & Johansson, 2004). Leveille, Guralnik, Ferrucci och 

Langlois (1999) undersökte vilka faktorer det var som gjorde att personer levde ett friskt 

och långt liv utan funktionsnedsättningar. De fann att det var tre faktorer som påverkade 
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mortaliteten vilka var utbildningsnivå, rökvanor och fysisk aktivitet. De som levde 

längst och med minst funktionshinder var de som var fysiskt aktiva. Chanserna att leva 

ett långt liv utan funktionsnedsättning ökade med tre gånger så mycket bland kvinnor 

och nästan dubbelt så mycket bland män när de var fysiskt aktiva. Genom att vara 

fysiskt aktiv så levde de kortare tid med funktionsnedsättning sista delen av livet.   

 

Lindwall (2010) tar i sin studie upp hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska tillståndet 

hos äldre. Den psykologiska variabel som fysisk aktivitet hade bäst effekt på var ”self-

efficacy” (tilltron till den egna förmågan), där den har betydelse för den fysiska 

förmågan som till exempel gå i trappor, promenera och handla. Det fanns en högre 

förekomst av depression bland de som var fysiskt inaktiva och genom att vara fysiskt 

aktiv minskades risken för depression. Resultatet visade även att fysisk aktivitet var en 

bra behandlingsmetod vid depression. Genom att vara fysisk aktiv reducerades risken 

för demens med 28 % och Alzheimers med 45 % (Lindwall, 2010). En tvärsnittstudie 

utförd på äldre över 70 år visade att de som hade en aktiv livsstil hade bättre 

beslutandeförmåga än de som var inaktiva (Eggermont, Milberg, Lipsitz, Scherder & 

Leveille, 2009). 

 

De äldre som redan har drabbats av sjukdom, som exempelvis hjärtinfarkt, borde 

erbjudas stöd för att komma igång med träning (Hage, Mattsson & Ståhle, 2003). Hage 

et al. (2003) beskriver vikten av att få äldre patienter som haft hjärtinfarkt att bli mer 

fysiskt aktiva i sin vardag och skapa förutsättningar för dem till det. De poängterade att 

det är viktigt att erbjuda äldre patienter som drabbats av hjärtinfarkt träning under 

uppsikt efter incidenten, istället för att bara ge dem information. En kort träningsperiod 

på tre månader efter en hjärtinfarkt hade positiva effekter på aktivitetsnivån tre-sex år 

efter. 

 

Den fysiska aktiviteten behöver inte tvunget vara regelbunden för att ge en positiv 

hälsoeffekt. Att vara fysiskt aktiv vid enstaka tillfällen har betydelse för att leva längre. 

Dock verkar den bästa effekten uppnås om äldre personer är regelbundet fysiskt aktiva 

minst en gång i veckan; minskad risk för dödlighet med cirka 40 % jämfört med de som 

är fysiskt inaktiva. Resultatet visade heller ingen skillnad på om de äldre var fysiskt 

aktiva en eller två gånger i veckan (Sundquist et al., 2004).  

 



6 
 

Lycka är associerat med fysisk aktivitet enligt en studie utförd av Koopmans, Geleijnse, 

Zitman och Giltay (2008). Fysisk aktivitet ökade den subjektiva upplevelsen av lycka 

bland både män och kvinnor. Den visade även att de som var lyckliga levde längre än de 

som inte uppgav sig vara lyckliga. Kön, ålder, civilstatus och utbildningsnivå visade sig 

inte ha någon påverkan på hur lyckliga de upplevde sig vara. 

 

Fysisk aktivitet gör att åldringsprocessen bromsas och en person som tränar håller 

kroppen frisk längre (Socialstyrelsen, 2009). Nedsatt kognition är förknippat med 

åldrande som även har effekter på fysiska funktioner och livskvalitet (Lindwall, 2010). I 

en studie utförd av Acree et al. (2006) visade att de som var mer fysiskt aktiva 

rapporterade högre grad av hälsorelaterad livskvalitet. Efter justering för kön och 

blodtryck så var fem kategorier bättre: fysisk funktion, fysiska begränsningar, vitalitet, 

social funktion och kroppssmärta. Huvudresultatet visar att friska äldre som utför fysisk 

aktivitet regelbundet mer än en timme per vecka med medel intensitet har högre 

livskvalitet än de som är mindre fysiskt aktiva. Högre grad av fysisk aktivitet kan ge 

ökad hälsorelaterad livskvalitet. Genom att införa en timmes fysisk aktivitet för de som 

är stillasittande kan deras hälsorelaterade livskvalitet ökas (Acree et al., 2006). 

 

White, Wójcicki och McAuley (2009) gjorde i sin studie antagandet att fysisk aktivitet 

påverkar livskvaliteten dels genom ”self- efficacy” och dels genom deras hälostatus. De 

ville även undersöka om demografiska variabler påverkade. Resultatet visade att fysisk 

aktivitet var relaterat till att personerna upplevde sig vara mer effektiva, de hade färre 

funktionsnedsättningar, högre självkänsla och var mer nöjda med sitt liv. De fann också 

att self-efficacy var relaterat till både den fysiska aktiviteten och livskvaliteten.  

 

Hildebrand och Neufeld (2009) undersökte vad som motiverar eller hindrar äldre att 

delta i hälsopromotiva program, i det här fallet handlade det om ett program om fysisk 

aktivitet för äldre. De fann ett flertal motivationsfaktorer för att delta i programmet. En 

motivationsfaktor var att de kände andra som deltog i programmet och därför ville de 

själva också vara med. En annan var att de fick tillfälle att öva upp sin balans eller 

tillfälle att träna trots funktionsnedsättning. Något som också upplevdes positivt var att 

vid rekryteringen hade de haft ett fysiskt möte med information där de fått ställa frågor 

och fick veta vad andra tyckte. När de fick rekommendationen att delta, från antingen en 

organisation eller person som de hade förtroende för, ökade chansen för deltagande. 
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Andra faktorer som påverkade positivt var att det var gruppträning och socialt då det 

gav tillfälle att träffa nya vänner för de som var ensamma. Hinder för deltagande var 

tidsbrist och att gruppträningen var förlagd till bestämda tider samt att det kostade 

pengar att delta (Hildebrand & Neufeld, 2009).  

 

Dergance et al. (2003) har utfört en tvärsnittstudie där de identifierade faktorer som kan 

upplevas som barriärer för fysisk aktivitet. Hinder för fysisk aktivitet var: dålig 

självdisciplin, avsaknad av sällskap, brist på kunskap, dålig hälsa samt att de inte tyckte 

det var roligt. En annan barriär var att de inte hade några faciliteter att använda. 

Fördelar som deltagarna förknippade med fysisk aktivitet var: ökad självkänsla, ökad 

styrka, förbättrad form, förbättrad hälsa, minskad spänning och stress, minskad risk för 

sjukdom och depression, möjlighet att träffa mer människor samt att de kände sig mer 

attraktiva (Dergance et al., 2003).  

 

Hälsa och livskvalitet 

Livskvalitet är ett omstritt begrepp som inte har någon entydig betydelse. Ofta handlar 

det om subjektiva upplevelser och yttre mätbara förutsättningar (Nationalencyklopedin, 

2011). World Health Organization, WHO, (2010) har definierat livskvalitet som en 

individs uppfattning om deras position i livet med hänsyn taget till kultur och rådande 

samhällsvärderingar som de lever i. Med detta i relation till deras mål, förväntningar, 

värderingar och intressen. Livskvalitet består av både positiva och negativa aspekter av 

livet (World Health Organisation, 2011). Enligt Hallberg (2010) är det är svårt att mäta 

livskvalitet på ett objektivt sätt då det är svårt att operationalisera begreppet (Hallberg, 

2010). Bjorner et al. (1996) menar att det finns ett flertal aspekter av livskvalitet. Hälsa 

är en aspekt som bidrar till livskvalitet, men det är inte säkert att en person med dålig 

hälsa automatiskt har sämre livskvalitet (Bjorner et al., 1996; Nationalencyklopedin, 

2011).  

 

Kostenius och Lindqvist (2006) har beskrivit begreppet hälsa och definierat det som ”ett 

jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt välmående, vilket både är 

en resurs och en förutsättning för mänskligt liv” (Kostenius et al., 2006:34). Enligt 

Antonovsky (1991) är känslan av sammanhang (KASAM) en viktig faktor för att 

upprätthålla en bra hälsa. Tre komponenter anses ha en betydande roll för en persons 
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KASAM vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person som har 

höga värden på dessa tre komponenter anses ha en hög känsla av sammanhang. Hög 

begriplighet innebär en känsla av att kunna handskas med de uppgifter och situationer 

som möter en, situationer är i viss mån förutsägbar och en frånvaro av att se sig som 

olycksfågel. Hanterbarhet handlar om att en persons förmåga att se de resurser som 

finns till ens förfogande och hur krav kan mötas med dessa. Meningsfullhet är kopplat 

till att vara delaktig, ha något att vara engagerad i som är betydelsefullt för en och har 

en känslomässig innebörd. 

 

Hälsofrämjande insatser innebär att främja det friska och försöka stärka och bevara det. 

I äldre åldersgrupper är det viktigt att ha ett hälsofrämjande angreppssätt i 

folkhälsoarbete samtidigt som det sjukdomsförebyggande arbetet inte får komma i 

skymundan. Insatsernas fokus för de äldre bör ligga på att bibehålla hälsan, 

funktionsförmågan, välbefinnandet och livskvaliteten och att de därigenom blir 

oberoende. Även insatser efter insjuknande eller olycksfall är av lika stor vikt. Det finns 

fyra faktorer som kan ses främja ett gott åldrande: fysisk aktivitet, bra matvanor, social 

gemenskap och delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd. Dessa faktorer anses 

speciellt relevanta för de personer som befinner sig i tredje åldern (Agahi, Lagergren, 

Thorslund & Wånell, 2005).  

 

Problemformulering 

Forskning visar att fysisk aktivitet är viktigt för att äldre ska kunna behålla och förbättra 

sin hälsa och därigenom sin livskvalitet. Ett flertal folksjukdomar, förtidig död, 

funktionsnedsättning och sänkt välmående kan förhindras genom att äldre är fysiskt 

aktiva regelbundet. Därför var det ur folkhälsoperspektiv betydelsefullt att studera 

äldres erfarenhet av att genomföra fysisk aktivitet regelbundet och dess påverka på 

deras livskvalitet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva äldres erfarenhet av att genomföra fysisk aktivitet 

regelbundet och dess påverkan på deras livskvalitet.
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Metod 

Forskningsansats 

För att få en bild av hur äldre upplevde fysisk aktivitet och dess koppling till deras 

livskvalitet så valdes en kvalitativ ansats. Syftet med kvalitativ forskningsmetod är att 

undersöka, urskilja och finna egenskaper som på ett lämpligt sätt beskriver 

intervjupersonens upplevelser kring ett speciellt fenomen (Patel & Davidsson, 2003). 

Inom kvalitativ forskning så anses sanningen finnas i betraktarens ögon och omvärlden 

ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv. Ibland kan flera 

tolkningar vara rimliga och de kan vara giltiga även om det inte är samstämmiga 

(Graneheim & Lundman, 2008). Intervjuer valdes som insamlingsmetod för att på 

lämpligast sätt nå kunskap och förståelse för undersökningspersonens värld (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

 

Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Innehållsanalys utvecklades och användes från början inom 

massmedieforskningen för att kunna hantera stora mängder data och ofta med 

kvantitativ ansats. Kvalitativ innehållsanalys består istället av tolkning av texter och är 

användbar inom flera olika forskningsområden, bland annat vid granskning och tolkning 

av texter som exempelvis utskrifter av inspelade intervjuer (Graneheim & Lundman, 

2008). 

 

Både det manifesta och latenta innehållet studeras och analyseras vid kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Det som faktiskt står i texten som är 

synligt och konkret behandlas i innehållsanalysen under den manifesta delen. Det 

latenta innehållet i texten är den underliggande mening som inte finns uttryckt i texten 

utan återfinns i exempelvis skratt, suckar, tystnad och betoningar. Det övergripande 

temat speglar det latenta innehållet i studien och är i det här fallet ”skapar möjligheter 

till meningsfullhet i vardagen”. Både det manifesta och latenta innehållet framkommer 

genom tolkning, men på olika djup och abstraktionsnivåer, av texten och kräver en 

förståelse och kunskap om det sammanhang som studien genomförs i (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Informanter 

Informanterna deltog i en gruppverksamhet för äldre i sydvästra Sverige där de tränade 

regelbundet på gym en gång i veckan. Det fanns fem grupper som tränade olika tider 

under veckan där en instruktör övervakade och till viss del ledde träningen. 

Informanterna kontaktades genom ett fysiskt besök på anläggningen under tiden de 

tränade. Syftet med studien förklarades i slutet av träningen för hela gruppen och 

personer som var 70 år eller äldre tillfrågades om de var intresserade av att delta. 

Gränsen för regelbunden fysisk aktivitet sattes vid ett minimum av en timme i veckan. 

Åldersavgränsningen 70 år eller äldre gjordes då syftet var att undersöka hur personer 

som varit pensionärer minst några år upplevde fysisk aktivitet och hur det påverkade 

deras livskvalitet. Det fanns en till tre personer per grupp som var intresserade av att 

delta. Alla, utom en, som uppfyllde kraven för att delta i studien (70 år eller äldre och 

fysiskt aktiv mer än en timme i veckan) valde att delta i studien, sammanlagt tio 

personer. Namn och telefonnummer inhämtades av de intresserade och de kontaktades 

via telefon några dagar senare då de tillfrågades igen om de var intresserade av att delta. 

I samtalet informerades de om studiens syfte, ungefär hur lång tid intervjun skulle ta 

och att intervjun skulle spelas in. De tillfrågades om var intervjun lämpligast kunde äga 

rum utifrån flera alternativ, sedan avtalades en lämplig tid. Sammanlagt utfördes tio 

intervjuer där informanterna hade en åldersspridning från 70 till 86 år och det var sex 

kvinnor och fyra män. Det var fem som var gifta, tre som var änka/änkling och två var 

sambo. Fem bodde i villa, tre bodde i hus och två i radhus/lägenhet. De hade deltagit i 

träningen mellan sex gånger och upp till två år.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Intervjutekniken som användes var 

semistrukturerad med låg grad av standardisering för att skapa en större flexibilitet och 

möjlighet att gå djupare in i ämnen som var relaterade till studiens syfte (Olsson & 

Sörensen, 2007). En intervjuguide skapades utifrån studiens syfte med en 

öppningsfråga/inledningsfråga för att skapa en avslappnad stämning och introducera 

informanten i ämnet: Vad är att vara fysisk aktiv i vardagen för dig?. Sedan ställdes 

nyckelfrågorna: Vad gör du för att vara fysiskt aktiv? Vilka hinder/barriärer upplever 
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du för att genomföra fysiskt aktivitet? På vilket sätt upplever du att den fysiska 

aktiviteten bidrar till din livskvalitet?. Avslutningsvis frågades informanten om de hade 

något mer att tillägga om fysisk aktivitet som de inte fått tillfälle att uttrycka sig om. 

Följdfrågor ställdes som till exempel: Vad är det som gör att du gör just det? Hur 

upplever du regelbundenheten? Kan du berätta mer om det? Hur menar du då?  

 

Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2011. Författaren genomförde alla 

intervjuer som i samtliga fall ägde rum i informantens hem och tog mellan 16-41 

minuter att genomföra. Materialet spelades in på en mp3-spelare efter att informanten 

gett sitt godkännande till detta. Efter intervjuerna transkriberades materialet, det vill 

säga skrevs ut ordagrant.  

 

Dataanalys  

Dataanalysen genomfördes med innehållsanalys som metod enligt Graneheim & 

Lundman (2004). Textmaterialet genomlästes ett flertal gånger för att få en helhetsbild 

av vad intervjuerna hade för innebörd, anteckningar fördes när tankar och funderingar 

uppkom. Tyngdpunkten låg vid att finna variationer i materialet genom att urskilja 

skillnader och likheter (Graneheim & Lundman, 2008). Meningsenheterna, det vill säga 

ord, meningar och påstående som har samma innebörd genom deras innehåll och 

kontext, urskiljdes och kondenserades sedan. Kondensering innebär att 

meningsenheterna kortas ner men att det centrala innehållet förblir detsamma 

(Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade meningsenheterna abstraherades 

vilket betydde att de fick koder. Kodning innebar att meningsenheterna fick en etikett 

som på ett kortfattat sätt beskrev dess innehåll. De koder som hade liknande innehåll 

placerades i samma underkategori. Se figur 1. Skillnaderna och likheterna uttrycktes 

sedan i kategorierna och underkategorierna på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 

2008). Kategorierna beskriver det manifesta innehållet i materialet medan det latenta 

innehållet kommer till uttryck i temat. 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

så är det trevligast 
också och gå på det här 
du vet det är socialt man 
träffar folk och det är 
nog det viktigaste för 
oss när man kommer 
upp i åldrandet, man 
tappar kontakten med 
folk och det sociala 

Trevligt och 
socialt att träna i 
grupp. 

Social 
samvaro 
med andra 

Social samvaro Höjer 
välbefinnandet 
i vardagen 

ledaren är ju motivation 
nog att gå och lyssna på 
och man vet att man får 
hjälp och så ju, så det är 
jätte bra ju 

Motiverad och 
trevlig ledare. Får 
hjälp när man 
behöver. 

Närvaro av 
instruktör 

Inre och yttre 
motivationsfaktorer 

Påverkan i 
vardagen 

Figur 1: Två exempel på hur analysarbetet gick till. 

 

Etiska överväganden  

Den föreliggande studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer som är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att alla 

informanter blev informerade om studiens syfte och genomförande vid första besöket på 

anläggningen där de tränade, sedan upprepades det vid telefonsamtalet och både 

muntligt och skriftligt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att alla 

informanter skrev på ett skriftligt informerat samtycke (se bilaga) i två exemplar, ett för 

författaren att arkivera och ett till dem själva. Det skriftliga samtycket skrevs på efter att 

de fått informationen om studien i sitt hem, innan intervju. Deltagarna upplystes vidare, 

både muntligt och skriftligt, om att deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet 

att avbryta sitt deltagande när som helst utan att uppge anledning till detta. Allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt och förvaras säkert så att ingen utomstående skulle 

kunna ta del av materialet vilket uppfyller kravet på konfidentialitet. Nyttjandekravet 

tillgodosågs genom att uppgifterna hämtade från informanterna endast används till 

föreliggande uppsats, vilket informanterna blev delgivna om.
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Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i ett tema som speglar det latenta innehållet i 

materialet; skapar möjligheter till meningsfullhet i vardagen. Genom att vara fysiskt 

aktiv skapade det ökade möjligheter för informanterna till en meningsfullare vardag. De 

upplevde att de fick ett ökat välbefinnande genom att vara fysiskt aktiv, den fysiska 

aktiviteten hade även en funktion vardagen och påverkade vardagen på olika sätt. Det 

manifesta budskapet i intervjuerna förklaras i tre kategorier med tre eller fyra 

underkategorier. Nedan presenteras dessa i en modell för att ge en översikt. 

 
 

Figur 2: Tema, kategorier och underkategorier beskrivandes äldres erfarenhet av fysisk 
aktivitet och dess koppling till deras livskvalitet. I modellen beskrivs det latenta 
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innehållet från materialet som temat. Kategorier och underkategorier beskriver det 
manifesta innehållet.
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Höjer välbefinnandet i vardagen  

Fysisk aktivitet höjde välbefinnandet bland informanterna på flera olika sätt. Dels 

genom att det ökade deras fysiska förmåga och deras välmående men också att den gav 

ökad möjlighet för social samvaro. Genom att vara fysiskt aktiv kände de också en ökad 

närhet till naturen då de gjorde aktiviteter utomhus.  

 

Fysisk förmåga 

Genom att vara fysisk aktiv och främst delta i styrketräningen upplevde informanterna 

att de orkade mer både i vardagen och under träningen. De blev starkare och uthålligare 

då de klarade göra saker som att skotta snö eller hålla på med trädgårdsarbetet i större 

utsträckning än innan de började med styrketräningen. 

”det har ju bättrat sig mycket sen jag började gå på gymmet eller det här 

styrketräningen att man vågar och kan och orkar mer” (Intervju 2) 

De kände hur de blev piggare, att musklerna och lederna stärktes. En upplevelse av att 

upprätthålla en bra fysisk status genom att vara aktiv och att inte förlora styrka och 

kondition som de kanske hade gjort om de varit fysiskt inaktiva. Även uppfattningen av 

sänkt blodtryck fanns bland informanterna. De informanter som hade före detta skador 

där de var stela, hade ont eller värk upplevde att smärtan och stelheten lindrades eller 

försvann sedan de började styrketräna.  

 

Välmående 

Samtliga informanter upplevde att de fick ett bättre välmående av att vara fysiskt aktiva. 

Aktiviteten gjorde att de mådde bra efter träningen men även att de kändes skönt i 

kroppen under träningen. De upplevde även ett ökat välmående av aktiviteten i sig då 

det var trevligt, roligt, mysigt, socialt och skönt. De kände sig gladare av att regelbundet 

vara fysiskt aktiv och upplevde en ökad livskvalitet. Ett ökat självförtroende kunde vara 

en effekt som också uppnåddes genom träningen. Dels eftersom träningen gav känslan 

att de klarade av mer men också vissheten att då de klarade av gymträningen kunde de 

klara av andra aktiviteter också. Det upplevdes som en form av stolthet över att klara av 

något som de inte trodde att de klarade av och ökat mod då de klarade av en 

träningsform som de inte provat innan.  
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”jag det tyckte jag var toppen att komma dit det var ett stort kliv och ta, där såg man 

dom här stora biff killarna, man vågade ju knappt gå fram till dom för de hade väl 

tänkt säg – vad ska du göra här och göra… Jag har kikat på det i flera flera år och 

sneglat på det här gymmet, vad gör de där inne? Har inte vågat gått dit” (Intervju 3) 

Det fanns koppling mellan hjärnans funkton, minnet och att öva upp sinnets förmåga 

genom att vara fysiskt aktiv sågs, de upplevde att genom träna och vara fysiskt aktiv 

behöll de hjärnans funkton eller till och med förbättrade den.  

” jag tror även inne i knoppen att det stärker upp det om man håller på och träna (…) 

fattar lättare saker och ting som man vill göra och så tror man håller sig mer 

ungdomligare på det viset, jag tycker det känns så” (Intervju 10) 

”man kanske känner sig klarare i huvudet eller tror man sig, man får ju tänka till lite 

mer det gäller ju å hålla hjärnan igång… men där finns celler att träna upp” 

(Intervju 4) 

Social samvaro  

Fysisk aktivitet skapade nya tillfällen för en social samvaro med andra människor. Alla 

informanterna deltog i gruppstyrketräning för äldre. Vissa personer gick till träningen på 

egen hand andra gick med sin partner och några tränade med en vän, granne eller ett 

syskon. De som tränade med någon ansåg det positivt att göra en gemensam aktivitet då 

det skapade nya samtalsämnen och mer att prata om både under och efter aktiviteten. De 

som levde ensamma upplevde att gruppträningarna gav dem mycket och det viktigaste 

med träningen kunde upplevas vara det sociala. Komma ut och träffa folk, prata, skämta 

och ha trevligt tillsammans som de kanske inte gjort i samma utsträckning utan 

gymträningen. 

”… så är det trevligast också och gå på det här, det är socialt man träffar folk och det 

är nog det viktigaste för oss när man kommer upp i åldrandet, man tappar kontakten 

med folk och det sociala(…) men det är skönt att komma ut och träffa folk och lite 

granna. Och det gör vi där ju och vi är samma gäng som träffas i gymmet och det är 

rätt bra tror jag” (Intervju 9) 
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Känna närhet till naturen 

Den fysiska aktiviteten bidrog till att de kände en närhet till naturen. Naturen och 

årstidens skiftningar hade betydelse för hur fysiskt aktiva de flesta var. Under 

vinterhalvåret kunde de vara mindre aktiva då kyla, snö och is höll dem inomhus samt 

att trädgården inte var i behov av att skötas. De som var mindre motiverade av att vara 

fysisk aktiva under vintern ansåg det positivt att det fanns möjlighet att träna inomhus 

då. Andra hindrades inte av väder eller vind och gick ut oavsett. 

”vi har gått där i ur och skur och där har varit nedfallna träd och det har varit vatten 

som har gått nästan över stövelskaftet ibland men vi har inte gett oss utan vi går i ur 

och skur, regn betyder ingenting” (Intervju 5) 

Våren och sommaren medförde mycket arbete i trädgården och då var informanterna 

mer fysisk aktiva där. Om de hade en omgivning eller miljö som var tilltalande att röra 

på sig i kunde påverka, genom att ha närhet till skog, hav, åkrar eller att gå in till 

centrum.  

”… det tycker jag är en fin runda för där är mycket åkrar och natur fåglar och allt det 

där som gör att man känner sig positiv till det mesta.” (Intervju 6) 

Har en funktion i vardagen 

Den fysiska aktiviteten kunde ha flera funktioner i vardagen, antingen genom att vara en 

nödvändighet i hemmet eller som en fritidsysselsättning som var fysiskt krävande. Det 

kunder också vara så att informanterna fysiskt aktiva för att motionera och på så sätt öka 

sin fysiska eller psykiska hälsa. 

 

Som nödvändighet i hemmet   

De dagliga sysslorna i hemmet upplevdes som fysisk aktivitet. Det kunde vara 

hushållsysslor som att dammsuga, damtorka, tvätta fönstren, städa och diska.  

”…dammsuga och damma, jag brukar faktiskt tänka som så att det är jätte jobbigt och 

dammsuga för jag får så ont i ryggen men så tänker jag nej det är motion ändå, visst 

får man motion ändå så bara kämpa på säger jag till mig själv.” (Intervju 5) 
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Trädgårdsarbetet sågs som en relativt ansträngande fysisk aktivitet. Det kunde vara 

sysslor som: plantera blommor, anlägga rabatter eller gångar, klippa gräset, gräva, 

hugga och såga ved samt att klippa buskar och träd. Dessa aktiviteter såg främst som en 

nödvändighet och gjordes för att bibehålla ordning, att huset skulle hållas fint eller för 

att få varmt i huset. Boende i hus eller villa skapade arbete eftersom det är mycket som 

behöver göras för att huset skall hållas i ordning, detta upplevdes främst som positivt då 

det gav en naturlig källa till fysisk aktivitet. Det kunde även vara fysisk aktivitet att göra 

sig i ordning på morgonen. En annan form av fysisk aktivitet kunde vara att ta hand om 

en partner som behövde hjälp i hemmet enligt respondenterna. 

 

Som fritidssysselsättning  

Fysisk aktivitet sågs som en naturlig del av en fritidssysselsättning. Ofta hade 

informanten ett intresse som medförde fysisk aktivitet. Det kunde vara att promenera 

ute omkring där de bodde, att de gick någonstans där miljön var vacker eller att de tog 

bilen för att gå på önskat ställe. Stavgång och cykling var också populära aktiviteter 

som de tog sig för då det gav en positiv upplevelse antingen genom aktiviteten i sig eller 

naturupplevelsen det medförde. Några hade långvariga intressen som squaredans, skytte 

och boule där de fann aktiviteten trevligt och roligt att genomföra men kände samtidigt 

att det även gav viss träning. 

”det är jätte bra det kan jag varmt rekommendera för det tränar man både huvudet 

och ben, inte minst huvudet (...) Så det är verkligen något som är bra, inte minst för 

äldre. Och sen är det roligt också.. ja de e i alla fall mycket mycket trevligt!” 

(Intervju 1) 

Gymträningen upplevde vissa som en aktivitet som de såg framemot att göra, det var 

socialt, trevligt och bidrog till bättre livskvalitet. Ideellt arbete och vara stöd åt någon 

annan som behövde hjälp i vardagen var en annan form av fysisk aktivitet som 

informanterna fann stimulerande och rolig. Några ansåg att det var avslappnande och 

roligt att hålla på i trädgården och hade det som en fritidssysselsättning. 

 

Som träning/motion  

Fysisk aktivitet kunde även ses som träning eller motion då de medvetet gjorde vissa 

aktiviteter för att påverka sin fysiska eller psykiska förmåga. Det kunde vara att de ville 
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öka sin styrka och uthållighet, bibehålla den fysiska statusen eller hade en önskan om att 

gå ner i vikt eller behålla den vikt de hade. En annan anledning kunde vara att de ville 

förbättra sinnet och dess förmåga, bättra på minnet eller för att hålla huvudet i trim. När 

de var fysiskt aktiva i träningssyfte var val av aktivitet betydelsefullt. Det var av 

betydelse att träningen gav resultat, att den var skonsam och samtidigt skön att utföra. 

Fördel var även när det inte fanns några krav på prestation och att det värnades om deras 

egenmakt. Den fick gärna vara anpassningsbar så att de kunde träna efter sin egen 

förmåga och i sitt eget tempo men på samma gång att träningen kunde utvecklas i takt 

med att de ökade sin förmåga. Av vikt var också durationen och de tyckte det var lagom 

att hålla på minst en timme för att muskler och leder skulle hinna komma igång och bli 

uppmjukade. På äldre dagar menade informanterna att de upplevde en ökad stelhet i 

kroppen och därför var de fysiskt aktiva för att minska stelheten. Samtliga informanter 

förstod vikten av att vara fysiskt aktiv på äldre dagar, de hade sett eller hört exempel där 

äldre personer var fysisk inaktiva och vilka negativa konsekvenser det kunde leda till.  

” jag tror det sämsta man kan göra det e och ligga på soffan bara och sätta sig och 

inte göra någonting. Då blir man inte gammal heller utan det är bättre och hålla 

igång” (Intervju 10) 

”´hennes väninna min mamma hon kan snart inte gå. Hon går heller aldrig så hon 

kan.. hon sitter bara hon kan snart inte gå´ sa hon. Då kanske man kan bli sådan? Om 

man inte håller igång, att till slut blir man sittande. Och det vore ju min fasa.” 

(Intervju 7) 

Respondenterna kände själva de positiva effekter som fysisk aktivitet hade på hälsan 

vilket ytterligare ökade viljan till att motionera regelbundet.  

 

Påverkan i vardagen 

Genom att vara fysiskt aktiv påverkade det vardagen på flera olika sätt för 

informanterna. Det kunde vara att de upplevde barriärer i vardagen som hindrade dem 

att vara fysiskt aktiva, de upplevde både inre och yttre motivationsfaktorer samt att den 

fysiska aktiviteten skapade en struktur på deras vardag.  
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Barriärer 

Det fanns faktorer som kunde hindra eller försvåra för informanterna att vara fysiskt 

aktiva i deras vardagsliv. Spontant hade informanterna svårighet med att identifiera 

några hinder men med lite eftertanke kom de sedan på ett flertal barriärer. Detta kunde 

vara att de saknade ork, kände sig trötta eller att de förnam en känsla av kraftlöshet när 

de gjorde något fysiskt ansträngande. Några kände att bristen på tid kunde hindra. En 

upplevelse av att de hade dålig balans kunde också göra att de kände sig begränsade och 

inte vågade göra samma saker som de gjort förr. Några hade skador som de fått genom 

ett ansträngande arbetsliv eller genom något de råkat utför tidigare i livet. Det kunde 

vara en dålig rygg, överbelastade knän eller axlar som hindrade dem att vara fysiskt 

aktiva fullt ut i den utsträckning som de hade önskat. Ett annat hinder för fysisk aktivitet 

kunde vara tillfällig sjukdom som de råkat ut för, vårens hosta eller influensa, eller 

sjukdom som påverkade dem mer långvarigt som stroke eller högt blodtryck. Åldrandet 

i sig kunde också ses som ett hinder då det medförde stelhet, minskad rörelseförmåga 

och att den fysiska förmåga inte var som förr. Det fanns även en betydelse av yttre 

komponenter som skulle kunna påverka informantens nivå av fysisk aktivitet. Om de 

hade en partner, närstående eller en vän de brukade träna med hade det betydelse om de 

kunde följa med dem och träna. Om den andra personen inte följde med på grund av 

sjukdom, tappat intresse eller liknade så fanns risken att även informanten skippade 

träningen eller slutade samtidigt som den andra. 

”Men jag har inte gjort det på ett tag för nu har min man blivit sjuk han har skadat 

sig i ryggen så därför blir det inte så mycket.. jag vill helst inte gå själv där borta” 

(Intervju 5) 

Träning på egen hand kunde också vara ett hinder då det ökade känslan av ensamhet 

och vissa träningsformer, som exempelvis promenader, undveks på grund av detta. 

Även att behöva åka på egen hand till träningen kunde kännas olustigt och ett hinder 

som måste övervinnas. 

”Nej men jag har ingen att ta med mig och då måste jag göra det själv och det är 

liksom nåt man måste övervinna antingen får jag bli hemma eller så får jag ta mig 

själv i kragen och åka dit själv. Det är inte roligt alla gångar. Innan man börjar, det 

är inte roligt, nej... men om man inte har något val och man tycker att detta tror jag 

på, detta vill jag komma igång med… å jag känner mig lite starkare.” (Intervju 7) 
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De informanterna som bodde i hus eller villa på landet upplevde ett stort beroende av 

bilen då det var ett viktigt medel för att kunna ta sig någonstans. Det kunde vara allt från 

att hälsa på vänner, köra någonstans för att kunna promenera på önskat ställe eller att ta 

sig till sin träning. Utan bilen hade deras liv försvårats avsevärt och de hade inte kunnat 

vara med på de aktiviteter som de önskade och såg framemot. Därför fanns det en viss 

orolighet för den dagen som de inte kommer kunna köra bil längre. Något som de ansåg 

kunde hindra dem var att under styrketräningen så upplevdes gymlokalen vara för liten. 

När där var mycket folk kunde de inte alltid använda de maskiner i gymmet de önskade. 

Detta berodde på att de var upptagna av personer som inte tränade i seniorgruppen 

eftersom lokalen var öppen för allmänheten samtidigt.  

”… det är trångbott där så de borde har lite större plats där och ibland kan det ju 

kännas att där att det är för mycket” (Intervju 8) 

Inre och yttre motivationsfaktorer 

Det fanns både inre och yttre faktorer som kunde skapa motivation hos informanten till 

fysisk aktivitet. De inre faktorerna var att det fanns en vilja till att vara fysiskt aktiv och 

en vetskap om att fysisk aktivitet är viktigt för att förbättra eller behålla hälsan och 

välmåendet. En upplevelse av vad andra tyckte om träningsformen eller aktiviteten i sig 

kunde påverka deras uppfattning eller motivationen till att fortsätta träna. Några som 

hade börjat med gymträningen hade fått den rekommenderad av andra där de fått höra 

att det kunde vara bra för dem eller att de skulle finna det trevligt att delta i 

gruppträningen. De ville gärna sprida vidare budskapet och rekommenderade 

gymträningen till andra som de tyckte kunde behöva det eller som de vill ha med i 

gruppen och kunna träna tillsammans med. De upplevde också en positiv respons från 

omgivningen då de börjat med gymträning som de tyckte var roligt att höra. Att ha varit 

fysiskt aktiv tidigare i livet kunde också kopplas till att de hade lagt en bra grund för 

fysisk aktivitet på äldre dagar. Några hade kvar intressen som de haft sedan tidigare och 

det gjorde dem motiverade till att fortsätta med det. Det kunde också vara att de 

motionerade för att kunna fortsätta hålla på med sitt intresse. 

”Det är just därför vi håller på med gymmet för man ska ha både kondition och styrka 

för och kunna hålla på med det. Och man märkte de gick bra till man kom upp till 

sjuttio men sen började det ta emot i alla ändar, man blev styvare i kroppen och leder 

och sådant. Därför tror jag det är bara bra med gymmet” (Intervju 10) 



22 
 

De som kan ses som en yttre motivationsfaktor var att de hört eller läst i tidningen att 

det var bra med fysisk aktivitet eller speciellt en viss typ av träningsform. Vackert väder 

kunde motiverande att ge sig ut och röra på sig utomhus. Gymträningen var en bestämd 

tid i veckan och det var motiverande då det gjorde att de kom iväg och in sköt upp det 

till en annan dag. De ansåg att det annars hade varit lätt att de tar det en annan dag eller 

att de är för trötta, har lite ont eller är lite stela för att gå och träna. Det motiverade 

också att priset var överkomligt och att de betalade i förväg vilket gjorde att de ville ha 

valuta för pengarna och gick dit i större utsträckning än om de skulle betalat per gång. 

Gruppträningen i sig kunde vara motiverande; att träna med andra i en relativt homogen 

grupp äldre med liknande förutsättningar och mål med träningen och att de inte kände 

att allt fokus stod på dem. En stor motivationsfaktor kunde vara den gemenskap och 

sociala samvaro som fanns i gruppen samt upplevelsen av att vara delaktig. 

”Det är väl det sociala mycket för det e trevligt och träffas så och även om man 

träffas annars också (…) det är jätteroligt och då kör vi varannan gång och vi har fått 

mycket mer och prata om egentligen” (Intervju 6) 

Andra tyckte inte att det sociala var den stora motivationsfaktorn utan upplevde att 

välmåendet och träningen i sig var den viktigaste anledningen till att de gick dit.  

” men  jag går inte dit för att träffa den eller den eller fråga ´hur mår du?´ eller såhär 

det är inte viktigt för mig utan det är träningen som är det viktiga och att det är 

trevligt och göra det och man känner att man mår bra”  (Intervju 2) 

En partner som pushar på och tar initiativ till träning påverkade dem till att vara mer 

fysiskt aktiva. Men att ha någon att träna med kunde vara en motivationsfaktor. En 

närvarande instruktör under tiden de tränade var motiverande. En känsla av trygghet att 

det fanns någon att fråga om de behövde hjälp, undrade hur de skulle göra i en maskin 

eller utföra en övning eller fråga om råd om de upplevde besvär av någon övning. De 

upplevde att de inte hade tränat i gymmet om gruppverksamheten med närvarande 

instruktör inte hade funnits. Instruktörens bemötande var också av stor vikt. Att 

instruktören var trevligt att prata med, hjälpsam, tillmötesgående, förstående och 

motiverad i sitt arbete skapade en ökad vilja till att delta i träningen.  

”Visst man kan väl ta och gå dit och göra grejer själv men det känns ändå tryggt att 

där finns någon som man kan kalla på” (Intervju 6) 
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”Han är så motiverad! Han bjuder på sig själv. Det gör han (…) han pratar med nån 

och han frågar. Går han förbi så frågar han hur det är (…) sådant där lite puffar han 

på jag tycker det är.. det är toppen. Och gör man fel så är han framme och rättar en” 

(Intervju 7) 

Strukturerar vardagen 

Informanterna upplevde att regelbunden fysisk aktivitet gav en struktur till vardagen. 

Det skapade rutiner som kan behövas även för dem som är pensionerade och är fria från 

förvärvsarbete. De ansåg att en regelbunden aktivitet gjorde att de lättare kunde hålla 

reda på dagarna och den ena dagen blev inte den andra lik. Hela kroppen ansågs behöva 

rutiner och en regelbunden aktivitet som återkom varje vecka ansågs bidra till den 

vardagliga rutinen. 

”…jag tror det är bra för oss sådant där med bestämda tider ibland att man 

inte låter dagen bara gå med precis samma dag samma dag så man märker 

inte skillnad på lörder och sönder och vardag egentligen.”  (Intervju 9) 

 

Diskussion 

Metoddiskusson 

Syftet med studien var att beskriva äldres erfarenhet av att genomföra fysisk aktivitet 

regelbundet och dess påverkan på deras livskvalitet. Kvalitativ metod med intervjuer 

utifrån öppna frågeställningar användes för att få djupare förståelse i informanternas 

upplevelser kring fysisk aktivitet. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. För att kritiskt ganska och säkerhetsställa studiens metodiska upplägg 

användes begreppen tillämplighet, trovärdighet, överrensstämmelse och noggrannhet 

(Patel, Tebelius, Holmberg & Bergeling, 1987). 

 

Informanterna tillfrågades om de ville delta i studien när författaren besökte dem under 

tiden de tränade. Detta säkerhetsställde att de var regelbundet fysiskt aktiva då alla 

deltagarna i grupperna tränade minst en timme i veckan. Deltagarna hade en bred 

spridning gällande ålder, kön, civiltillstånd och hur deras boendeförhållande såg ut 

vilket kan öka tillämpligheten och överrensstämmelsen med andra äldre som är fysiskt 

aktiva. En svaghet var att alla tillfrågade var deltagare i gymverksamheten för äldre på 
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samma anläggning, detta kan ha påverkat resultatet genom att de som deltog var en viss 

typ av människor. För att öka överrensstämmelsen i detta avseende skulle en annan 

möjlighet varit att gå ut i fler gruppverksamheter för att få en större spridning av olika 

typer av aktiviteter som deltagarna engagerade sig i. Resultatet från den här uppsatsen är 

inte generaliserbart på äldre i allmänhet utan ska endast ge en fördjupad i förståelse i 

informanternas upplevelser. 

 

Deltagarna i grupperna hade sedan tidigare träffat författaren vilket kan ha påverka hur 

de svarade på frågorna. Dock var klimatet lättsamt under intervjuerna och författaren 

fick uppfattningen att informanterna uttryckte sig fritt och sa vad de tyckte och kände. 

Genom att deltagarna visste vem författaren var kan också ha bidragit till att de hade 

lättare att berätta om sina upplevelser och tankar kring fysisk aktivitet och dess koppling 

till livskvalitet. Informanterna fick själv välja var intervjun skulle äga rum, där ett flertal 

alternativ gavs som exempel, samtliga valde att intervjuerna skulle äga rum i deras hem. 

Detta ökade trovärdigheten då intervjun ägde rum i en miljö där informanten kände sig 

trygga. En svaghet var att under två intervjuer så var partnern i samma rum under delar 

av intervjun vilket kan ha påverka informantens svar. Dock kan det även ha varit en 

fördel eftersom partnern vid något enstaka tillfälle påminde informanten om något, som 

denne kanske hade glömt att säga annars. En annan svaghet kan vara att en av 

intervjuerna endast var 16 minuter lång, emellertid upplevde författaren att informanten 

hade svarat uttömmande på alla frågorna. 

 

Intervjuguiden utformades av författaren med öppna frågor för att möjliggöra ett fritt 

berättande av informanten. Den var sedan ett stöd för författaren under intervjuerna så 

att inga frågor missades. Under intervjun försökte samtalet hållas flytande för att få 

informanten att fritt tala om sina upplevelser och känslor. Därför hölls frågorna korta, 

lättförståliga och fria från ett akademiskt språk i så stor utsträckning som möjligt (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

 

Författaren hade erfarenhet sedan tidigare av intervjuer vilket troligtvis ökade kvaliteten 

på det insamlade materialet. Författaren intervjuade, transkriberade och analyserade alla 

delar enskilt vilket kan ses öka överrensstämmelsen och trovärdigheten i studien. En 

svaghet med dataanalysen kan dock vara att endast författaren analyserade 

datamaterialet. Emellertid överensstämde den insamlade datan och resultatet med 
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tidigare studiers resultat. Överrensstämmelsen och noggrannheten stärktes ytterligare 

genom att varje kategori och underkategori i resultatet hade intervjucitat som återgavs 

okorrigerade (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjucitaten är hämtade från samtliga 

intervjuer. Konfidentiellitet garanterades då endast författaren kände till deltagarnas 

identitet och genom att intervjucitaten redovisades på ett sätt som inte kunde härledas 

till en enskild informant. Etiska aspekter hölls i åtanke under hela arbetets gång, både 

under insamlandet och analysarbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt Agahi (2010) så har fysisk aktivitet, social gemenskap och känsla av 

meningsfullhet identifierats som viktiga faktorer för äldres hälsa och välbefinnande. En 

fritidsaktivitet sammanför ofta dessa komponenter. Informanterna i den här studien 

berättar att de upplever att gruppträningen, som är en fysisk aktivitet, ger social 

gemenskap och meningsfullhet i vardagen. En regelbunden fysisk aktivitet skapar 

struktur, höjer välbefinnandet i vardagen och ger en ökad livskvalitet.  

 

Höjer välbefinnandet i vardagen 

Den första kategorin beskriver på vilket sätt den fysiska aktiviteten höjer välbefinnandet 

i vardagen på olika sätt för informanterna. Fysisk aktivitet höjde deras fysiska förmåga 

då de orkade mer generellt sätt; de upplevde också att de blev starkare och mer uthålliga 

av att vara regelbundet fysiskt aktiva. Detta resultat stämmer överens med tidigare 

forskning som visar att muskelstyrkan förbättras genom att vara fysiskt aktiv 

(Socialstyrelsen, 2009; Schyllander & Rosenberg, 2009). Informanterna upplevde också 

att den fysiska aktiviteten gjorde att de hade mindre ont av värk och smärta i kroppen 

samt att de var mer rörliga. Liknande resultat fick ett projekt som hade satsat på 

gymträning för äldre (Arheden, 2007). I Skåne genomfördes ett projekt 2006 med 

pensionärer i åldern 65-84 år som skulle träna på ett specialanpassat gym en timme två 

gånger i veckan under ett års tid. Utvärderingen efter satsningen visade att 

pensionärerna orkade mer, tyckte att kroppen kändes stadigare, de hade mindre värk och 

smärta och vissa upplevde att de inte hade besvär av sin artros längre samt att 

blodtrycket hade sänkts (Arheden, 2007). Någon informant upplevde också ett minskat 
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blodtryck i samband med den fysiska aktiviteten. En annan studie utförd av Warburton 

et al., (2006) visar på att fysisk aktivitet sänker blodtrycket. 

 

Genom att vara fysiskt aktiv upplevde alla informanterna att det påverkade välmåendet 

positivt både känslan av själva aktiviteten i sig och känslan efteråt. Warburton et al. 

(2006) kom i sin studie fram till ett liknande resultat då de fann att fysisk aktivitet bland 

äldre ökar deras välmående. Informanterna i föreliggande studie blev gladare, fick ett 

ökat självförtroende och kunde känna en stolthet över att klara av aktiviteten. Dessa 

komponenter som bidrar till ett ökat välmående återfinns även i tidigare studier som 

belyser kopplingen mellan fysisk aktivitet bland äldre och deras välmående (Lindwall, 

2010; Koopmans et al., 2008; White et al., 2009). Eggermont et al. (2009) såg också ett 

samband mellan hjärnans funktion och att behålla eller förbättra sinnet genom att vara 

fysiskt aktiv vilket informanterna också upplevde. Informanterna uppgav att de fick en 

ökad livskvalitet av att vara fysiskt aktiva vilket överrensstämmer med studien utförd av 

Acree et al. (2006). Acree et al. (2006) fann i sin studie även att äldre friska individer 

som utförde mer än en timmes fysisk aktivitet per vecka regelbundet med medel 

intensitet hade högre livskvalitet än de som var fysiskt inaktiva. 

 

Informanterna upplevde också ett ökat självförtroende och tilltro till den egna förmåga 

vilket kan kopplas samman med ”self-efficacy” där ett flertal studier har visat att fysisk 

aktivitet har en positiv påverkan (White et al., 2009; Lindwall, 2010). En annan studie 

visade också på att den subjektiva upplevelsen av lycka ökas genom att vara fysiskt 

aktiv (Koopmans et al., 2008). Även utvärderingen av folkhälsosatsningen i Skåne 

visade att deltagarna upplevde att de mådde bättre, kände sig nöjda med sig själva samt 

gladare och piggare (Arheden, 2007). Enligt Lindwall (2010) så är risken mindre att 

drabbas av depression för dem som är fysiskt aktiva. 

 

Samtliga informanter deltog i gruppstyrketräning för äldre och vissa informanter 

upplevde att de fick en social samvaro med andra som de inte hade fått annars. De 

kunde uppleva en minskad ensamhet och ökad social samvaro med andra människor. I 

Regeringens Proposition (2007) så beskrivs vikten av att det finns sociala och fysiska 

aktiviteter för äldre då det har en positiv effekt på välbefinnande och skapar en mer 

meningsfull tillvaro. Antonovsky (1991) tar även upp vikten av meningsfullhet och 

kopplar det till delaktighet och engagemang i något som är betydelsefullt för individen. 
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Genom att delta i gruppträningen upplevde de en ökad delaktighet och för flera 

informanter var det en höjdpunkt på veckan som de såg fram emot. Hildebrand och 

Neufeld (2009) fann i sin studie att gruppträningen och det sociala i sig motiverade 

personerna att vara fysiskt aktiva då det gav en möjlighet till att träffa nya vänner för de 

som kände sig ensamma. Enligt vad som framkommit i föreliggande studie så stämmer 

det överrens med Hildebrand och Neufeld (2009) studie. 

 

Ett flertal informanter kopplade ett ökat välbefinnande till den närhet till naturen de 

kände. Genom att ha nära till att gå eller cykla i naturen och att arbeta i trädgården 

under sommarhalvåret ökade deras fysiska aktivitet i vardagen. Några påverkades mer 

av årstidernas skiftningar medan det för andra inte hade lika stor inverkan på deras 

aktivitetsnivå. Van Den Brink et al. (2005) kom i sin studie fram till att mängden fysisk 

aktivitet är viktigare än intensiteten därför påpekar de att det finns fler aktivitet som 

äldre kan införliva i vardagen; att arbeta i trädgården, gå eller cykla skulle då kunna 

anses vara lämpliga aktiviteter.  

 

Har en funktion i vardagen 

Den andra kategorin tar upp vilken funktion den fysiska aktiviteten har i vardagen. Det 

kunde vara en nödvändig del i att sköta hushållet och trädgården. Bo i hus med trädgård 

gav mer fysisk aktivitet under sommarhalvåret men det upplevdes främst roligt och att 

vara ute och fixa. Resultatet i Van Den Brink et al. (2005) studie visade att desto högre 

durationen var desto mindre risk är det att drabbas av funktionsnedsättning. De 

rekommenderade att äldre skulle vara fysiskt aktiva 100 minuter om dagen genom 

exempelvis promenader, cykling eller trädgårdsarbete. Eftersom det enligt studien är 

viktigast med durationen är det lättare att nå upp till den rekommenderade dosen av 

fysisk aktivitet eftersom hushållsarbete, ta hand om anhörig, arbeta ideellt, promenera, 

dansa eller skytte skulle kunna ses som lämplig aktivitet. 

 

Informanterna valde också aktivt att träna eller motionera för att för att öka rörligheten 

eller behålla sin fysiska och/eller psyksiska förmåga. Antonovsky (1991) tar i sin teori 

om KASAM upp begreppet hanterbarhet där det relateras till den förmåga en person har 

att se de resurser som finns till ens förfogande och vilka krav som kan mötas med dessa. 

Krav skulle i det här fallet kunna vara att sköta hus och hem, ta hand om närstående 
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eller kunna utföra de brinnande intressen som kräver en fysisk prestation. Genom att 

träna regelbundet kan äldre behålla eller öka känslan av hanterbarhet genom att de ökar 

sina fysiska resurser för att klara av vardagen och de utmaningar de tar sig för. Enligt 

Campbell et al. (1997) så minskar risken för fallolyckor och skador om äldre följer ett 

träningsprogram antingen hemma eller i en gruppverksamhet. Genom att delta 

gruppverksamheten som informanterna i den här studien gjorde minskar det deras risk 

att råka ut för fallolyckor och skador. 

 

De informanter som deltog i den här studien kan anses befinna sig i den tredje åldern 

när de är pensionerade men inte har nämnvärda begränsningar i vardagen på grund av 

ohälsa eller funktionsnedsättning. Flertalet av de intervjuade motionerade för att förbli 

friska och för att inte hamna i den så kallade fjärde åldern där funktionsnedsättning och 

sjukdom sätter gränser i vardagslivet (Thille & Hamerslag, 2003). Några hade hört talas 

om dem som var beroende av andras hjälp och ville inte hamna där själva. Leveille et al. 

(1999) fann att fysisk aktivitet var en faktor som ökade chanserna till ett långt liv utan 

funktionsnedsättning. Enligt en studie utförd av White et al. (2009) så upplever sig 

personer som är fysiskt aktiva som mer effektiva, ha bättre självkänsla, vara mer nöjda 

med sitt liv samt att de hade färre funktionsnedsättningar. Eggermont et al. (2009) kom 

fram till resultatet att en aktiv livsstil skapar en bättre beslutandeförmåga bland äldre än 

de som är fysiskt inaktiva. Enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009) bromsas 

åldringsprocessen och kroppen hålls frisk längre om personen är fysiskt aktiv. Sundquist 

et al. (2004) visade att störst chans för att uppnå ett långt liv var genom att vara 

regelbundet fysiskt aktiv en gång i veckan.  

 

När informanterna var fysiskt aktiva för att motionera var vissa faktorer viktiga; val av 

aktivitet, vilken nytta aktiviteten gjorde, om den var anpassningsbar efter deras nivå, 

gav möjlighet till utveckling samt om den var skön och skonsam att genomföra. I 

Regeringens Proposition (2007) beskrivs vikten av förebyggande och hälsofrämjande 

insatser för äldre. Detta eftersom de både ökar deras välbefinnande och livskvalitet 

samtidigt som insatserna ofta är mycket kostnadseffektiva då vård- och 

omsorgskostnaderna minskar (Regeringens Proposition, 2007; Schyllander & 

Rosenberg, 2009). Det finns 11 nationella målområden varav målområde sju är fysisk 

aktivitet där betydelsen av att ha intellektuella, sociala och fysiska fritidsaktiviteter för 

äldre lyfts fram. Aktiviteterna bör vara lättillgängliga och anpassningsbara till deras 
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nivå så de kan känna sig trygga. Aktiviteterna bör utföras i miljöer som lockar till 

gemenskap och fysisk aktivitet (Regeringens Proposition, 2007). I föreliggande studie 

så deltog informanterna i gruppträning för äldre i gym, denna träningsform kan anses 

möta dessa behov som finns på aktiviteterna. Detta eftersom aktiviteterna var 

anpassningsbara, de kände sig trygga då där fanns en närvarande instruktör och det 

erhölls goda möjligheter till gemenskap.  

 

Påverkan i vardagen 

Den tredje kategorin tar upp på vilket sätt vardagen och den fysiska aktiviteten påverkar 

varandra. Det fanns barriärer som kunder försvåra för informanterna att vara fysiskt 

aktiva. Barriärer som saknad ork, trötthet, dålig balans, skador, sjukdom, tidsbrist, 

frånvaro av träningspartner eller en för liten träningslokal kunde upplevas som möjliga 

hinder. Hage et al. (2003) pekade på vikten av stöd till äldre, som redan drabbats av 

sjukdom som exempelvis hjärtinfarkt, så att de får hjälp att komma igång med 

träningen. Detta kan ske genom att skapa förutsättningar till en mer aktiv vardag. 

 

I likhet med studien utförd av Hildebrand och Neufeld (2009) så beskrev några av 

informanterna att tidsbrist kunde vara en möjlig barriär till fysisk aktivitet. Dergance et 

al. (2003) tar också upp olika barriärer för fysisk aktivitet som kan liknas vid de som 

informanterna i föreliggande studie beskriver. Det kunde vara brist på träningssällskap, 

kunskaper, dålig hälsa eller att det inte var roligt. Att informanterna inte hade några 

faciliteter att tillgå kunde också vara ett möjligt hinder. Skillnaden är att brist på 

kunskap kunde motverkas genom att där fanns en närvarande instruktör som visade och 

fanns närvarande att fråga om hjälp. Även om informanterna inte hade direkt brist på 

faciliteter kunde gymlokalen upplevas som liten och som ett hinder att vara så fysiskt 

aktiva som de önskade medan de tränade. Antonovsky (1991) redogör för vad 

begriplighet har för vikt i KASAM. Begriplighet står för att kunna handskas med de 

situationer som uppstår och uppgifter som möter en. Eftersom informanterna i den här 

studien inte såg några direkta hinder, men att de kunde identifiera dem vid närmare 

eftertanke kan det tyda på att de hade en hög begriplighet. De var medvetna om att 

hinder skulle kunna uppstå men såg inte dem som oförutsägbara utan ofta som en del i 

åldrandet. 
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Det fanns inre och yttre motivationsfaktorer för att vara fysiskt aktiv. I studien utförd av 

Hildebrand och Neufeld (2009) framkom liknande motivationsfaktorer som 

informanterna beskrev i den här uppsatsen. Inre faktorer som motiverade till fysisk 

aktivitet kunde vara vilja och vetskap om betydelsen av fysisk aktivitet eller att de blivit 

rekommenderade träningsformen av någon. Det kan också ha påverkat att de varit 

fysiskt aktiva tidigare i livet eller att de hade ett intresse som var fysiskt krävande. Yttre 

motivationsfaktorer kunde vara media, en bestämd tid, överkomligt pris och 

förskottsbetalning, den sociala gemenskapen och delaktigheten eller träningen i sig. 

Motiverande faktorer kunde även vara vackert väder, någon utomstående, 

träningspartner eller närvaro av en instruktör. En annan faktor kunde vara att 

informanterna kände någon annan som deltog i aktiviteten, att de fick möjlighet att veta 

vad andra tyckte eller att de fick rekommendationer att delta från någon de hade 

förtroende för. Även i föreliggande studie framkom det att gruppträning och det sociala 

umgänget gav tillfälle att träffa nya vänner vilket var motiverande till att delta i 

gruppträningen. Antonovsky´s (1991) begrepp meningsfullhet går att knyta till 

motivationsfaktorn att vara delaktig i något som har en känslomässig innebörd för 

individen. Då ett flertal av informanterna ansåg att den sociala samvaron i gruppen och 

delaktigheten var den viktigaste faktorn för att gå och träna kan gruppträningen anses 

öka meningsfullheten i deras liv.  

 

Till skillnad från studien av Hildebrand och Neufeld (2009) där deltagarna uppgett att 

bestämd tid och att det kostade pengar att delta var barriärer var det i den föreliggande 

studien mer motivationsfaktorer för informanterna. Detta berodde troligtvis på att de såg 

det som motivation att passa tiden och komma iväg till träningen som de redan hade 

betalat. Det kan också bero på att de hade planerat in tiden och prioriterade att gå på 

träningen och såg till att ingenting annat fick komma emellan. Dergance et al. (2003) 

beskriver fördelar som är förknippade med fysisk aktivitet som överensstämmer med 

föreliggande studie; ökad självkänsla, förbättrad hälsa, möte med nya människor, 

minskad risk för sjukdom, ökad styrka och förbättrad form. 

 

En förbättrad hälsa var en viktig motivation till att vara fysiskt aktiv enligt 

informanterna och enligt Warburton et al. (2006) så är ökad muskelstyrka associerat 

med självständighet, rörlighet, psykiskt välmående och livskvalitet. Informanterna var 

också tydliga med att en närvarande instruktör var avgörande för att de skulle delta i 
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verksamheten. Detta var liktydigt med utvärderingen från satsningen i Skåne (Arheden, 

2007) som poängterade att seniorerna har ett stort behov av en närvarande instruktör för 

att de ska känna sig trygga. Instruktörens kompetens var också viktig och att de kunde 

kommunicera på ett instruktivt, vänligt och bestämt sätt samt att vara motiverad och 

engagerad i sitt yrke. Hage et al. (2003) tar i sin studie upp vikten av att få möjlighet 

träna under uppsikt efter en sjukdomsincidens. Detta skulle kunna möjliggöras om fler 

äldre fick erbjudandet om att delta i gruppträning med närvarande instruktör. 

 

Konklusion 

Det beskrevs som naturlig del i det vardagliga livet att vara fysiskt aktiv, antingen i 

hemmet, som en fritidssysselsättning eller som motion. Fysisk aktivitet ansågs öka 

välbefinnandet genom att öka eller behålla sin fysiska förmåga, förbättra välmåendet, 

öka den sociala samvaron och skapade en närhet till naturen. Genom att vara 

regelbundet fysiskt aktiv påverkade det vardagen genom att strukturera upp det dagliga 

livet och skapa rutiner. Det fanns både barriärer och motivationsfaktorer som påverkade 

informanternas nivå av fysisk aktivitet. Resultatet visade att livskvaliteten påverkades 

positivt då informanterna upplevde ett förbättrat välbefinnande och kände 

meningsfullhet i vardagen genom att vara fysiskt aktiva. Detta tyder på att regelbunden 

fysisk aktivitet kan förbättra äldres KASAM. 

 

Implikation 

Fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten bland äldre genom ökad fysisk och psykisk 

förmåga och skapar möjligheter till social samvaro. Hälsofrämjande insatser riktade till 

äldre är ett kostnadseffektivt sätt att minska vård- och omsorgskostnaderna. Därför är 

det viktigt att genom samhällsinsatser skapa möjligheter för äldre att vara delaktiga i 

aktiviteter som stimulerar till fysisk aktivitet och social samvaro. Den största 

förtjänsten, för både äldre och samhället, görs när äldre går från fysisk inaktivitet till 

fysisk aktivitet. Då informanterna i den här studien, i likhet med tidigare rapporter, fann 

gruppträning i gym med närvarande instruktör som en bra träningsform är ett förslag att 

införa detta i fler kommuner. Förslag till framtida forskning är att intervjua fysiskt 

inaktiva äldre för att rikta ljus mot deras upplevelse av fysisk aktivitet och vilka 

barriärer och motivationsfaktorer de ser för att vara fysiskt aktiva.  
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