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Hur 65 åringar och äldre ser på sin förmåga att genom fysisk aktivitet påverka 

sin hälsa - En pilotstudie 
How do 65 year olds and above view their ability to affect their health trough physical 

activity? – A pilotstudy 

Abstrakt 

Keywords: Äldre, fysisk aktivitet, hälsa.   

Äldre personer är mindre fysiskt aktiva då man jämför med yngre åldersgrupper. Denna grupp 

personer blir nu allt större. Det finns många hälsofördelar av att vara fysiskt aktiv och därför 

är det viktigt att ta reda på äldres inställning till fysisk aktivitet. Metod: Enkäten delades ut på 

ett PROmöte i Boden, den samlades även in vid samma möte. Sedan sammanställdes och 

analyserades enkäten i SPSS. En jämförelse gjordes mellan män och kvinnor samt mellan de 

som var nöjda respektive missnöjda med sin fysiska aktivitetsnivå. Resultat: De svarande 

beskrev fysisk aktivitet som viktig för hälsan, men att man var missnöjd med sin egen fysiska 

aktivitetsgrad. En skillnad märktes mellan hur kvinnor och män skattade viktiga 

hälsofaktorer. Män skattade i högre grad fysisk aktivitet som en av de viktigaste faktorerna i 

jämförelse med kvinnor. Båda dessa grupper anger på en VAS-skala fysisk aktivitet som 

viktigt för hälsan. De hinder som angavs var smärta under och efter aktivitet samt att de kände 

sig hindrade att vara fysiskt aktiva på grund av sjukdomar, skador och fysiska nedsättningar. 

Överlag angav den gruppen som var missnöjda med sin fysiska aktivitet större begränsningar 

än den gruppen som var nöjd med sin fysiska aktivitet. Slutsats: Äldre personer anser att 

fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor för dem. Angående vikten av fysisk aktivitet ses en 

skillnad mellan män och kvinnor. Resultaten visar på ett behov av fördjupade studier och att 

metoden som användes kan vara användbar med vissa justeringar. 
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Bakgrund 

 

Idag lever människorna längre än de gjorde tidigare vilket innebär att en större del av 

befolkningen är 65 år eller äldre (Jensen, 2003). Idag är vuxna över 65år den snabbast 

växande sektionen av den europeiska populationen (Simpson et al, 2005). En minskning av 

barnafödandet i världen och en ökning av medellivslängden med 20år har bidragit till stora 

förändringar i hur åldersfördelningen av befolkningen ser ut (Bean, Vora och Frontera, 2004).  

Med en ökad livslängd hos befolkningen uppstår nya och större hälsoproblem i samhället. 

Risken för att ramla och ådra sig skador såsom fraktur ökar i och med att människor blir äldre 

(Jensen, 2003 15). Dagens äldre är relativt friska i jämförelse med tidigare, men det finns 

vissa undantag, så som fallet osteoporos. Idag drabbas dubbelt så många 70 åringar av 

benskörhetsfrakturer jämfört med 1950 (Dehlin, Rundgren, 1995). Forskare har visat att 

kostnaden för fallskador kommer öka inom de närmaste femtio åren (McClure, Turner, Peel, 

Spinks, Eakin och Hughes, 2006).  

 

I takt med att åldern ökar förändras kroppen och dess förmåga, de vanligaste och allmänt 

kända förändringarna är minskad aerob förmåga och minskad muskelstyrka. Dessa symptom 

märks också särskilt väl hos personer med en hög grad av inaktivitet och är en kombination av 

kroppens naturliga åldrande och en ökande inaktivitet hos äldre. Det har visat sig att dessa kan 

bli hjälpta av fysisk aktivitet (Bean et al, 2004). Äldre personer som ökar sin fysiska aktivitet 

kan uppnå och bibehålla relativt höga nivåer av kardiovaskulär funktion och även 

skelettmuskel funktion. Denna ökning av uthållighet och styrka bidrar till att öka deras 

förmåga att klara sig självständigt (www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf, 2006). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke skillnaden mellan fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet 

definieras som ”en kropps rörelse som produceras av skelettmuskulatur vilket resulterar i att 

energi förbrukningen ökar” (Brach, Simonsick, Kritchevsky, Yaffe och Newman, 2004; 

Schutzer och Graves, 2004) Träning definieras som ”ett planerat, strukturerat och en repetitiv 

kroppsrörelse i syfte att förbättra eller bibehålla komponenter av ens fysiska kapacitet”. Detta 

innebär att träning kan räknas som fysisk aktivitet men att inte all fysisk aktivitet är träning. 

(Brach et al, 2004). 
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Det har bevisats att det genom fysisk träning är möjligt att öka kroppens effektivitet och 

kapacitet att klara av påfrestningar. En ökning av prestationen har märkts hos de flesta av 

kroppens system. Kardiovaskulära systemet får ökad kapacitet, skelettmuskelsystemet blir 

mer effektivt och anpassar sig till det man utsätter det för, immunsystemets funktion ökar och 

möjligen minskar incidensen för infektioner. Dessutom har det märkts positiva effekter på 

metabolismen och det endokrina systemet www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf, 2006). 

 

Den utförda graden av fysisk aktivitet påverkar direkt sjukligheten, dödligheten och den 

fysiska förmågan hos alla oavsett ålder. Minskad sjuklighet har visats hos äldre med cancer, 

respiratoriska sjukdomar och kardiovaskulära besvär i samband med ökad fysisk aktivitet.  

Det har även visat sig att äldre personer som regelbundet deltar i fysisk aktivitet har hälften så 

stor risk att dö med några handikapp (Bean et al, 2004).  

 

Äldre fysiskt aktiva personer kan genom att vara fysiskt aktiva minska sin risk för fall genom 

att uppnå en bättre fysisk nivå. Men genom att vara aktiva utsätter äldre sig för mer rörelser 

och därigenom mer risker för att falla (Jensen, 2003 18).  

 

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv påverkan hos personer med depression och 

ångestsymptom. Träning ökar konditionen och styrkan samt påverkar humöret positivt. 

Fysiskt aktiva personer har en mindre minskning av den mentala kapaciteten (Penedo och 

Dahn, 2005).  

 

Dessa goda effekter avtar då träningen drastiskt minskar. Om träningen helt avtar märks det 

stora minskningar redan efter 2 veckor. Fortsätter denna inaktivitet är alla goda effekter som 

hade uppnåtts borta inom 2-8 månader (www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf, 2006) 

 

En stor del av 65åringar och äldre är fysiskt inaktiva. En definition av fysisk inaktivitet är 

ingen fysisk aktivitet alls, eller mindre än 3 rörelsepass/vecka (Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson, och Sjöbeck, 2004). Det finns många olika beskrivna anledningar till att äldre 

personer blir inaktiva, t.ex. kroniska hälsoproblem såsom ledproblem, balans och 

synsvårigheter påverkar den fysiska förmågan negativt. Dessutom påverkar även psykiska 

tillstånds såsom osäkerhet och oro graden av fysisk aktivitet. Aktivitetsbegränsningar till följd 

av kroniska hälsoproblem är vanligt i åldersgruppen över 65 år. Andelen inaktiva i denna 
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åldersgrupp beräknas vara cirka 50 % (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson, och Sjöbeck, 

2004). 

 

Exempel på sjukdomar som minskar med hjälp av fysisk aktivitet är hjärtsjukdomar, 

osteoporos och psykiska besvär. Äldre har ofta kunskap och medvetenhet om de fördelar som 

kan fås av fysisk aktivitet, men det finns en möjlighet att de äldre inte tillfullo har insett hur 

stor betydelsen av fysisk aktivitet är. Även om äldre till stor del inte deltar i organiserad 

träning är de fysiskt aktiva i det dagliga livet, t.ex. genom trädgårdsarbete, göromål i hemmet 

och promenader för nöjes skull (Simpson et al, 2005). 

 

Äldre personer har barriärer som upplevs hindra dem från att deltaga i former av fysisk 

aktivitet. Skillnader har märkts mellan de som är aktiva med fysisk träning och de som inte är 

delaktiga i någon form av fysisk träning. De aktiva anger tidsbegränsning, fysisk nedsättning, 

sociala hinder och lättja som de största hindren, den inaktiva gruppen anger rädsla för 

fall/skada, negativ effekt och lathet som de största hindren för att vara delaktiga i träning 

(Lees, Clark, Nigg och Newman, 2005). Även dålig hälsa anges ofta som ett skäl att inte vara 

delaktig i träning, men även omgivningen, råd från läkare, sjukgymnaster och yrken med 

liknande kunskap, brist på kunskap om aktivitet, och aktivitet i ungdomen har angetts av äldre 

som skäl att de inte tränar. (Schutzer och Graves, 2004) 

 

Motivation kan definieras som ”… en sammanfattande beteckning på alla de inre (psykiska) 

processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och motiverar handlingar.” 

Man kan säga att motivation är det som i grund driver personer att utföra handlingar, det är 

drivkraften till handlingen (Roxendal, 1987). Brist på motivation att fysiskt träna kan vara en 

barriär i sig. Self-efficacy (tilltro till den egna förmågan) har visat sig vara en starkt 

bidragande orsak till hälsosamt beteende inkluderande fysisk aktivitet (Stutts, 2002). Det 

finns olika motiv till att utföra fysisk träning (Roxendal, 1987). Det som äldre till största del 

angett motiverar dem till fysisk träning är att förstå de positiva effekterna, tycka om 

aktiviteten, sätta mål, påtryckning från omgivning, missnöje med sin vikt eller utseende, brist 

på energi, beteende, behov att minska stress och prevention för hälsoproblem (Stutts, 2002; 

Schutzer och Graves, 2004).  

 

Fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor i åldrandet, och personer 65år och äldre är den 

snabbast växande åldersgruppen. Det är därför av betydelse att undersöka äldres syn på sin 
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egen aktivitet och faktorer som kan begränsa graden av aktivitet. Äldre upplever ofta hinder i 

deras möjlighet att utföra den viktiga fysiska aktiviteten.  

 

Vi vill med denna studie skaffa ett underlag för fortsatta studier inom området äldre och 

fysisk aktivitet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att pröva en metod för att samla in data om hur personer 65 år och äldre upplever 

fysisk aktivitet som faktor för god hälsa och undersöka i vilken omfattning frågeställningarna 

ter sig intressanta för fortsatta studier. 

 

Frågeställningar: 

• Hur personer över 65år upplever fysisk aktivitet som hälsofaktor? 

• Vilka faktorer begränsar äldres fysiska aktivitet? 

• Finns någon skillnad i synen på fysisk aktivitet mellan olika grupperingar? 

Material och metod 

En pilotstudie är av vikt att göra för fortsatt studie inom området. Här testas undersökningen 

på ett mindre antal personer än vad den fortsatta studien kommer att göra. Man gör också en 

pilotstudie för att veta hur väl metoden fungerade, det märks här om det finns detaljer som 

behöver ändras på för att studien ska bli bättre. Hur väl fungerar insamlandet av data? Finns 

det andra detaljer runt omkring som behövs ha i åtanke då studien utförs? (Domholt, 2005) 

När man utför en pilotstudie också i ett mera explorativt syfte kan man skaffa sig en 

uppfattning om hur forskningsfältet ser ut och kan få indikationer på förhållanden som kan 

vara intressanta att fördjupa sig mera i, genom mer precisa och riktade studier. 

 
Försökspersoner: Inklusionskriterier för att delta i denna studie var följande: personen måste 

ha fyllt 65 år och självständigt kunna fylla i enkäten. 

 

Åldern hos dem som fyllde i enkäten varierade från 70-89 år med ett medianvärde på 76. Det 

var en större andel kvinnor som deltog i studien, 22 kvinnor och 11 män deltog. 3 av dem som 

fyllde i enkäten hade ej angett kön.   
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Enkäten: (se bilaga 1) Enkäten utformades enligt de frågeställningar som finns beskrivna i 

syftet. Enkäten bestod av 4 namngivna avsnitt:  

 

Hälsofaktorer 

Inledningen av enkäten är för att först ta reda på ålder och kön på den som fyller i enkäten, 

samt att de ska värdera de tre alternativ av tio som de upplevde som de viktigaste faktorerna 

för en god hälsa.  

 

International physical activity questionnaire (IPAQ)    

För att kunna evaluera aktivitetsnivån hos försökspersonerna användes IPAQ. Det finns två 

varianter av IPAQ, en lång och en kort, i enkäten användes den korta, denna variant valdes då 

det var en begränsad tid för ifyllande av enkät och för att enkäten inte skulle bli för 

omfattande. IPAQ är ett validerat och reabilitetstestat instrument för att mäta personers 

aktivitetsvanor (http://www.ipaq.ki.se/).  

 

Denna del av enkäten var det 19 av 36 (47 % bortfall) som hade fyllt i tillräckligt bra för att 

svaren skulle kunna analyseras. Av dessa hamnade 11 på en moderat fysisk aktivitetsnivå, 6 

räknades ha en hög fysisk aktivitetsnivå och 2 hade en låg fysisk aktivitetsnivå. Kvinnor hade 

en större tendens att fylla i denna del av enkäten (62 %) jämfört med männen (38 %), gruppen 

som räknades som nöjda på frågan om deras aktivitetsnivå var sämre på att svara på denna 

fråga (45 %) jämfört med den missnöjda gruppen (60 %).   

 

Lagom aktivitet 

Denna avdelning i enkäten bestod av 2 frågor baserade på VAS skalor, dessa inriktades på att 

ta reda på dels hur pass nöjda personerna var med sin grad av fysisk aktivitet och dessutom 

hur de värderade fysisk aktivitet som en del av en god hälsa. Svaren graderades på en VAS 

skala, där skalans 0 mm sida var ”nej” och där skalans 100mm sida var ”Ja, fullt tillräckligt”. 

Den andra frågan rörde personerna som deltog i studien syn på hur viktig fysisk aktivitet är 

för hälsan, det gjordes också med en VAS skala på 0-100 mm. 0 Stod för ”inte alls viktigt” 

och 100 för ”mycket viktigt”. 

 

Begränsande faktorer.  

Frågan i denna del av enkäten utformades med svar baserade på VAS-skalor där de som 

svarade på enkäten skulle värdera 10 olika faktorer som enligt litteraturen upplevs som 
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begränsande. Deltagarna i undersökningen fick ange på en 0-100mm VAS skala hur 

begränsande de ansåg att 10 olika faktorer var. Denna skalas ändar benämndes med ”inte alls” 

och ”i mycket hög utsträckning”.  

 

Metod: Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Boden kontaktades med förfrågan om 

tillstånd att dela ut enkät till pensionärer över 65år på ett medlemsmöte. Tillstånd medgavs 

och datum bestämdes. Före medlemsmötet testades enkäten på två personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna men inte deltog vid medlemsmötet (dessa två enkäter togs inte med vid 

senare datainsamling). Detta gjordes för att se om enkäten var begriplig, lätt att fylla i och om 

den fylldes i på rätt sätt.  

 

På mötet delades 60 enkäter ut för ifyllnad, förhoppningen var att kunna använda 50 av dessa 

för analys. Enkäterna delades ut samtidigt som information gavs om enkäten och författarna. 

Under tiden som enkäten ifylldes började mötets underhållning vilket inte författarna var 

medvetna om att det skulle ske. Ifyllda enkäter samlades in för databehandling när alla 

deltagare hade fyllt i färdigt. Av 60 enkäter lämnades 56 tillbaka, 4 stycken återlämnades ej. 

12 enkäter var ej ifyllda och 8 stycken var inkompletta, med detta menas att mindre än 3 av 4 

avsnitt var ifyllda. 36 stycken var kompletta och användes för analysering.  

 

Först samlades all data från enkäten i ett Exceldokument. Detta dokument användes för vidare 

analysering i SPSS. Först analyserades alla svaren som en grupp sedan sammanställdes två 

gruppfördelningar. Den första gruppfördelningen baserades på de svarandes kön. Den andra 

delades in utifrån frågan ”Tycker du att du är så fysiskt aktiv som du skulle vilja?”. 

Indelningen gjordes genom att man placerade de som värderat svaret <50 i gruppen missnöjda 

och de som värderat det =>50 i gruppen nöjda. 
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Resultat 

Hur upplever personer över 65år fysisk aktivitet som hälsofaktor? 
 

Tabell 1. Män och kvinnor fick ange 3 faktorer av 10 som de ansåg vara de viktigaste faktorerna för god 

hälsa. Tabellen visar i % hur många som angav varje faktor som en av de 3 viktigaste. 

  Alla  Kvinnor Män 

Bra kost 76 % 88 % 55 % 

God sömn 59 % 56 % 64 % 

Sociala kontakter 52 % 63 % 46 % 

Fysisk aktivitet 52 % 50 % 64 % 

Ekonomisk trygghet 31 % 25 % 36 % 

Vara född med bra gener 17 % 13 % 18 % 

Följa läkares ordination om läkemedel 14 % 6 % 18 % 

Undvika narkotika och andra droger 0 % 0 % 0 % 

Måttligt intag av alkohol 0 % 0 % 0 % 

Att inte/sluta röka 0 % 0 % 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De faktorer som angavs vara viktigast var bra kost, god sömn, sociala kontakter och fysisk 

aktivitet (Tabell 1). Det kan ses en skillnad mellan svaren hos män och kvinnor. Män angav 

fysisk aktivitet som viktigt i större utsträckning än kvinnorna gjorde, de tyckte också att 

ekonomisk trygghet var en viktigare faktor än vad kvinnorna gjorde. Kvinnorna angav bra 

kost som den viktigaste faktorn för hälsa, även männen anger att kost är viktigt men inte i 

samma mängd som kvinnorna. 

Vilka faktorer påverkar äldres fysiska aktivitet? 
 
De begränsande faktorer som angavs vara av stor betydelse var ”skador, sjukdomar och fysisk 

nedsättning”, ”rädsla för smärta under aktivitet” och ”rädsla för smärta efter aktivitet”. Det 

sågs en skillnad mellan män och kvinnor, män angav i lägre grad begränsande faktorer 

överlag. Kvinnor anger ”rädsla för smärta under aktivitet” och ”skador, sjukdomar och fysisk 

nedsättning” som de faktorer som upplevs som mest begränsande. Män anger ”skador, 

sjukdomar och fysisk nedsättning” och ”tidsbegränsning” som de mest begränsande 

faktorerna.  

 
 

 

 10



   

Tabell 2. Skattning av begränsande faktorer på VAS skala. Median värde för män, kvinnor och det sammanlagda 

värdet är redovisat. 

 

Faktor Alla Kvinnor Män 

Skador, sjukdomar och fysisk nedsättning 46 46 22 

Rädsla för smärta under aktivitet 17 50 14 

Rädsla för smärta efter aktivitet 10 15 10,5 

Tidsbegränsning 9 5 18 

Rädsla för att ramla 8 5,5 9 

Litet utbud av aktiviteter 7 5 8 

Brist på motivation 6 6 7 

Brist på hjälpmedel 5 4 5,5 

Brist på stöd från omgivningen 4 4 4,5 

Svårighet med transport 3 4 4 

Finns någon skillnad i synen på fysisk aktivitet mellan olika 
grupperingar? 
 

Män och kvinnors svar på de två frågorna i delen Lagom aktivitet skilde sig inte mycket. På 

första frågan låg männens medianvärde på 28 och kvinnornas på 35. Det sammanlagda 

medianvärdet på frågan angående nöjdhet med sin aktivitetsgrad visade ett medianvärde på 35 

på VAS skalan. På andra var medianvärdet för männen 97 och för kvinnorna 96. Jämförelsen 

mellan dessa två grupper visade att oberoende av hur pass nöjda personerna var med sin 

aktivitetsgrad ansågs vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa vara stor.  

 

Utifrån resultatet på frågan om hur nöjda personerna var med sin fysiska aktivitetsgrad 

uppstod grupperna nöjda och missnöjda. Indelningen i dessa grupperingar resulterade i 20 

personer som var missnöjda med sin fysiska aktivitetsgrad och 11 personer som var nöjda 

med sin fysiska aktivitetsgrad. Vidare jämfördes dessa grupper enskilt med de faktorer som 

kan begränsa den fysiska aktiviteten. 

 

Skador, sjukdomar, fysiska nedsättningar (Fig 1): Man ser en skillnad mellan de två 

grupperna, medianvärdet (den tjocka svarta linjen) skiljer sig. Den missnöjda gruppen anser 

denna faktor vara en begränsning i större utsträckning än den nöjda gruppen. Men man kan se 
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att det finns personer inom den nöjda gruppen som anser detta vara en begränsande faktor för 

dem.  

 

Tidsbegränsning (Fig1): Den nöjda gruppen anger att de inte upplever tidsbegränsning som 

ett hinder. Det finns extremer inom gruppen som anser att det till större grad än vad resten av 

gruppen tycker, hindrar deras aktivitet. I jämförelse med den nöjda gruppen anser de 

missnöjda att tidsbegränsning är ett större hinder för att utföra fysisk aktivitet.  
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Figur 1. Beskriver skillnad på upplevda begränsningar hos två grupper, de som är nöjda samt de som är 

missnöjda med sin fysiska aktivitet. Strecken högst upp och längst ned visar ytterligheterna på svaren. 

De röda fälten markerar interkvartalvidden (50 % av svaren)av svar befinner sig. Medianvärdet visas 

genom den tjocka svarta linjen. Stjärnor och cirklar visar extremer som har stort avvikande svar. 

 

 

Brist på hjälpmedel (Fig2): Detta anses inte vara en stor begränsande faktor av någon grupp. 

Det finns i båda grupperna extremer som anser det vara ett hinder för dem. Medianvärdet 

ligger lika mellan grupperna, men den missnöjda gruppen har större spridning. 

 

Rädsla för smärta under aktivitet (Fig2): Många i den missnöjda gruppen anger detta som 

en hindrande faktor, median värdet hos denna grupp är över 50. Medianvärdet skiljer 

grupperna åt, mer än vad spridningen på svaren gör.  
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Figur 2. Beskriver skillnad på upplevda begränsningar hos två grupper, de som är nöjda samt de som är 

missnöjda med sin fysiska aktivitet. För detaljer i grafens utformning se text till Fig. 1.  

 

Rädsla för smärta efter aktivitet (Fig 3): Det är skillnad mellan grupperna, den missnöjda 

gruppen anser det som ett större hinder än vad den nöjda gruppen gör. Men det är inget tydligt 

hinder då medianvärdet ligger under 50. Spridningen på svaren är stor i båda grupperna. I den 

nöjda gruppen är medianvärdet under 10. 

 

Rädsla för att ramla (Fig 3): Medianvärdet visar ingen stor skillnad mellan grupperna 

medan spridningen på svaren är större i den missnöjda gruppen än i den nöjda gruppen. 
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Figur 3. Beskriver skillnad på upplevda begränsningar hos två grupper, de som är nöjda samt de som är 

missnöjda med sin fysiska aktivitet. För detaljer i grafens utformning se text till Fig. 1. 
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Litet utbud av aktiviteter (Fig 4): Den nöjda gruppen har ej angett detta som ett stort hinder 

för fysisk aktivitet, det finns en extrem i gruppen som ser det som ett större hinder, men ändå 

ligger under 40. Den missnöjda gruppens medianvärde ligger lågt (cirka 10) men spridningen 

är större än i den nöjda gruppen.  

 

Svårighet med transport (Fig 4): Ingen av grupperna har ett högt medianvärde men den 

missnöjda gruppen har en större spridning på sina svar. Det finns inom den missnöjda 

gruppen extremer som anger detta som ett större hinder än resten av gruppen (över 70).  
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Figur 4. Beskriver skillnad på upplevda begränsningar hos två grupper, de som är nöjda samt de som är     

missnöjda med sin fysiska aktivitet. För detaljer i grafens utformning se text till Fig. 1. 
 

 

Brist på motivation (Fig 5): Den nöjda gruppens medianvärde är 0 och har en liten 

spridning, det finns en extrem vid 60. Den missnöjda gruppen har ett medianvärde på under 

10 med en större spridning än den nöjda gruppen, men fortfarande relativt liten. Även i denna 

grupp finns det extremer som anger höga värden (90, 100) på denna faktor som hinder för 

fysisks aktivitet. 

 

Brist på stöd från omgivningen (Fig 5): Båda grupperna har här låga medianvärden (under 

10) och liten spridning i svaren. Den nöjda gruppen har en extrem på över 50. Extremen i den 

missnöjda gruppen är låg.  
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Figur 5. Beskriver skillnad på upplevda begränsningar hos två grupper, de som är nöjda samt de som är 

missnöjda med sin fysiska aktivitet. För detaljer i grafens utformning se text till Fig. 1.  
 

Överlag är det låga värden på de flesta begränsande faktorerna. Den missnöjda gruppen har 

högre värden på nästan alla faktorer och de har angett två faktorer som har ett medianvärde 

över 50 (”Skador, sjukdomar och fysisk nedsättning” och ”Rädsla för smärta under aktivitet”). 

Man kan även se att det hos den nöjda gruppen finns faktorer som upplevs som hindrande, 

men ingen som har ett medianvärde över 50.  

 

Diskussion 

De resultat som har redovisats i denna rapport ej är representativt för hela befolkningen som 

är över 65 år. Detta då det är en begränsad del som har undersökts, endast äldre som är 

tillräckligt aktiva för att komma till ett PRO möte och dessutom endast de som är bosatta i 

Boden. Även bortfallet av enkäter som fanns i och med ej ifyllda enkäter och enkäter som 

lämnades tillbaka men ej räknades tillhöra de som var tillräckligt komplett ifyllda påverkar 

resultatet och hur pass representativ denna rapport kan sägas vara. Men det behöver nämnas 

att avsikten med denna rapport aldrig har varit att kunna visa ett resultat som är talande för 

hela befolkningen, utan målet har varit att ge en grundförståelse vad äldre upplever som 

begränsningar och hälsofaktorer, detta är av vikt för att man ska kunna bedriva vidare 

forskning på området.  
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Utformningen av frågorna kan ha påverkat de svar som gavs på respektive fråga. En annan 

formulering hade möjligtvis kunnat ge ett annat resultat. Det hade varit intressant att se hur 

skillnaden hade varit om frågorna angående hälsofaktorer istället hade frågat vad som leder 

till ohälsa. Man kan misstänka att de svaren man hade fått då hade varit annorlunda jämfört 

med de svaren som gavs i denna enkät.  

 

I enkäten kunde frågor angående existerande mål med träning ha ingått eftersom att det anses 

vara en viktig del för att börja träna och fortsätta med det även vid en högre ålder (O’Brien 

Cousins, 2003). 

 

Enkätens frågor och svarsalternativ baserades på den litteratur som finns skriven. Både Lees 

et al (2005) och Schutzer och Graves (2004) har visat att det som äldre upplever som hinder 

för fysisk aktivitet är just de faktorer som finns med som alternativ i den sista delen av 

enkäten upplevda hinder för fysisk aktivitet.  

 

Grundidén med att i person gå till ett PRO möte och där dela ut enkäterna är ett bra alternativ, 

dels för att spara tid genom att minimera tiden enkäterna befinner sig på posten, dels genom 

att de som ska fylla i enkäten får tid för det vid utdelningen och dessutom får information om 

enkäten på plats och då kan fråga om det är något de inte förstår. När enkäten till denna 

rapport lämnades ut på PRO mötet i Boden hade det skett ett missförstånd och istället för att 

tiden som hade givits för att fylla i enkäten endast skulle vara till detta var det samtidigt 

underhållning på scenen. En störning som denna måste räknas in som en anledning till det 

begränsade antalet enkäter som kunde användas till analysering av dem som lämnades 

tillbaka.  

 

IPAQ gav ej de resultat som förväntades, detta kan vara beroende på att när enkäten skulle 

fyllas i var det distraherande underhållning och därför orkade inte de som fyllde i enkäten 

sätta sig in i frågorna.  

 

Hur upplever personer över 65år fysisk aktivitet som hälsofaktor? 
 
Äldre människor kan få en förbättrad fysisk funktion, detta beskrivs kunna ske genom fysisk 

träning (Bean et al, 2004). Enligt svaren från enkäten i vår studie ses en tilltro till fysisk 

aktivitet särskilt av männen. Fysisk aktivitet är en av hälsofaktorerna som rankas högst efter 
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sammanställning. Detta stöder vad som tidigare står skrivet i litteraturen om att människor 

som är inaktiva, i detta fall en åldersgrupp över 65, har vetskap om vikten med fysisk aktivitet 

som komponent ledande till god hälsa.  

 

Det diskuteras att träning kan ge en bättre funktion och sänka dödligheten hos befolkningen. 

Fysisk aktivitet har beskrivet som en faktor som leder till en sänkning av dödlighet ( Bean et 

al, 2004). Inte alla människor vill leva länge( Resnick och Spellbring, 2000), därför kan det 

ibland vara svårt att få människor att förstå det stora värdet i att träna sin fysiska kapacitet.  

Att associera hälsoproblem med åldrande har visat sig leda till en ökad mortalitet (Sarkisian, 

Prohaska, Wong, Hirsch och Mangione, 2005), det är bevisat att de med en positiv 

uppfattning angående sin hälsostatus vid åldrandet lever längre (Kasl, Kunkel, Levy och 

Slade, 2002). Den effekt äldre får av fysisk aktivitet är samma som effekten yngre får, med en 

ökad kondition, styrka samt positiva påverkningar på hälsan (Dehlin et al, 2000). Om effekten 

enbart beskrivs som att den ger en ökad livslängd ger det kanske inte en rättvis beskrivning av 

effekten, fler fördelar borde kanske tydligare presenteras. Äldre människor har i en intervju 

studie redovisat en positiv inställning till fysisk aktivitet och anser det som generellt bra för 

sin egen hälsa. Beskrivna effekter av fysisk aktivitet så som ökat välbefinnande är en faktor 

som kan motivera äldre till att upprätthålla en fysiskt god kapacitet, exempelvis promenera 

regelbundet (Resnick, 2000). Vetskapen om de fysiologiska goda effekterna är möjligen lägre 

än vad den bör vara och kanske anledningen till att få äldre är fysiskt aktiva vad gäller 

träning. (Stutt, 2002). I nyare litteratur inom detta område har man funnit att mer forskning 

behövs för att avgöra vad som bidrar till att vissa personer är fysiskt aktiva (Sandra O’Brien 

Cousins, 2003).  

 

Fysisk aktivitet anses vara en viktig faktor för hälsa, men som vår studie visar att värderat i 

jämförelse med andra viktiga hälsofaktorer kommer det inte att värderas som en av de 

viktigaste faktorerna. Det är intressant att här se skillnaden mellan könen hur de värderar olika 

faktorer för hälsa. Män har placerat det på en delad första plats tillsammans med god sömn 

medan kvinnorna placerar det först på en fjärde plats efter bra kost, god sömn och sociala 

kontakter. Kvinnorna har god kost som överlägsen etta, 88 %. Detta skulle kunna bero på den 

senaste tidens storm av information i media angående vad som räknas vara bra mat. 

Faktumet att rökning, alkohol och droger får 0 % i jämförelse med de andra faktorerna för en 

god hälsa är en intressant iakttagelse. Det har bevisats att alla tre av dessa faktorer påverkar 

hälsan negativt (Strine et al, 2005. Guntzerath et al, 2004. Medina och Zwangher, 2002). 
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Därför är det intressant att ingen har kryssat i dessa faktorer, men den troliga anledningen till 

detta är att de som har fyllt i enkäten inte har värderat dessa högre än de andra faktorerna, 

detta innebär att de fortfarande anses vara av vikt för hälsan men i relation till de övriga 

alternativen värderas de inte högre än de andra.  

 

Det låga medianvärdet (35) på frågan om hur pass nöjd man är med sin fysiska aktivitetsnivå 

antyder att de som svarat på enkäten överlag inte är nöjda med sin nuvarande nivå eftersom 

över hälften av dem som svarade har ett värde under 50. Ser man då till frågan om hur viktigt 

de anser fysisk aktivitet vara för hälsan hamnar median värdet på 97. Det finns här ingen 

skillnad mellan könen, detta kan kopplas samman med det faktum att på den första frågan, där 

man skulle välja de tre viktigaste faktorerna för hälsa, där placerade män fysisk aktivitet på en 

delad 1a plats och hos kvinnorna först på en 4e plats. Trots att de flesta anser fysisk aktivitet 

vara av stor vikt för hälsan är de inte så aktiva som de skulle vilja. Detta är i linje med tidigare 

fynd som visat att trots att äldre vet om de positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning är 

de inte aktiva i någon form av fysisk träning (Simpson et al, 2005). 

 

Vilka faktorer påverkar äldres fysiska aktivitet? 
 
Tidigare studier har beskrivit ”rädsla för fall” som en begränsande faktor hos äldre för att 

utföra fysisk aktivitet (Lees et al, 2005). Det finns en viss rädsla för fall som ses i resultatet på 

enkäten. Risken att ramla beskrivs öka på grund av att det idag finns en ökad andel äldre 

människor (Jensen, 2003 13). Det finns anledning att upprätthålla god fysisk kapacitet med 

tanke på att ge prevention för fall, en underhållen fysisk kapacitet gör att risken för fall 

minskar (Lees et al, 2005). Rädsla för fall är en typ av oro som redovisas som en liten faktor i 

vårt arbete rörande hinder för fysisk aktivitet. I litteratur finns psykiska tillstånd som 

osäkerhet och oro framhållet som hinder för människor att utföra fysisk aktivitet (Penedo och 

Dahn, 2005). Detta antyder att rädsla för fall skulle kunna vara ett relevant hinder men det 

överensstämmer inte till någon stor del med vad som återfinns litteratur samt i vår 

enkätundersökning. 

 

Stöd från omgivningen är en del i att upprätthålla motivation och fortsatt utförande av fysisk 

aktivitet. De som svarade på vår enkät angående begränsande faktorer angav inte något 

märkbart missnöje med sitt stöd från omgivningen till att utföra fysisk aktivitet. Äldre har ofta 

en stor tilltro till läkares ordinationer (Heath och Stuart, 2002). Läkare och annan medicinskt 
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kunnig personal är därför en viktig påverkande del av de äldres omgivning, och kan påverka 

dem till att vara mer fysiskt aktiva. Det har i en undersökning visat sig att kvinnor i 

åldersgruppen 75 och äldre mer sällan än andra åldersgrupper ges tränings rekommendationer 

från läkare (Schonberg, Marcantonio och Wee, 2006). Det kan tolkas som ett dåligt stöd från 

denna åldersgrupps omgivning. Slutsatsen att om ökad aktivitesnivå förväntas av äldre eller är 

åtråvärd i rehabiliterings eller preventions syfte för att ge bättre hälsa ses betydelsen av 

läkarens rekommendationer som viktig (Schonberg et al, 2006). Målorienterad träning för 

olika sjukdomsgrupper beskrivs ofta för yngre patienter (Heath och Stuart, 2002). 

 

I situationer där läkare ska ge rekommendationer för träning kan det bli svårt att förklara för 

patienten. I patientens öron kan exempelvis fysisk träning för att orka mer låta motsägelsefullt 

särskilt om patienten i fråga blir trött av träning (Heath och Stuart, 2002).  

 

Eftersom att fysisk aktivitet reducerar risken för sjukdomar (Schonberg et al, 2006), kan det 

vara intressant att utvärdera hur ofta 65 åringar och äldre egentligen får rekommendationer att 

vara mer fysiskt aktiva. Enligt studien om rekommendationer att träna för äldre kvinnor så 

minskar prevalensen med ökad ålder (Schonberg et al, 2006).  

 

Finns någon skillnad i synen på fysisk aktivitet mellan olika 
grupperingar? 
 

Svaren som framkom genom att fråga hur man värderade olika begränsningar för aktivitet 

visar på vissa generella svar. Dels är det generellt högre värden för den gruppen som var 

missnöjd med sin fysiska aktivitetsnivå. Överlag hade den nöjda gruppen ett lågt 

medianvärde, men eftersom det fanns en spridning kan man se att det finns vissa faktorer som 

de värderar som ett större hinder än andra faktorer. Dessa faktorer var de som även den 

missnöjda gruppen angav som de största hindren för sin fysiska aktivitet: Skador, sjukdomar 

och fysiska nedsättningar och smärta under och efter aktivitet. Detta tyder på en 

samstämmighet mellan båda grupperna om vad det är man upplever som hindrande och 

begränsande faktorer. Det är intressant att ingen av grupperna anger brist på motivation som 

en stor faktor för att de inte är aktiva. Det har visats i tidigare litteratur att brist på motivation 

är en bidragande faktor till inaktivitet hos äldre (Stutts, 2002. Schutzer och Graves, 2004).  
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Slutsats: Fysisk aktivitet upplevs hos äldre personer som en viktig beståndsdel för en god 

hälsa. En tydlig skillnad mellan kön ses. Skillnad sågs även vad gäller upplevda begränsande 

faktorer, dels mellan könen och tydligt mellan de som var nöjda och de som var missnöjda 

med sin fysiska aktivitet. Metoden fungerar men det behöver göras förändringar för att den 

ska kunna göras som en mer omfattande studie. En mer omfattande studie med ett större och 

mera representativt urval av försökspersoner känns motiverad utifrån de tendenser som ses i 

detta material. 
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Bilaga 1 

 

Enkät 

Introduktion 

Denna enkät innehåller frågor om dina upplevelser av fysisk aktivitet, samt uppfattning om hälsobegrepp.  

 

1 Kön 

□ Man 

□ Kvinna 

 

2 Ålder _______ 

 

3 Boende 

□ Ensamboende 

□ Samboende 

 

4  Vilka av följande faktorer tycker du är viktigast för att uppnå/bibehålla en god hälsa? 

 

Kryssa i de tre alternativ du upplever som viktigast. 

□ Bra kost 

□ God sömn 

□ Sociala kontakter 

□ Fysisk aktivitet 

□ Följa läkares ordination om läkemedel 

□ Att inte/sluta röka 

□ Måttligt intag av alkohol 

□ Undvika narkotika och andra droger 

□ Ekonomisk trygghet 

□ Vara född med bra gener 
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Aktivitetsvanor 
 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade att ta reda på all typ av fysisk aktivitet 

som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på 

frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl 

arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning. 

 

Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 dagarna. 

Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket arbetssamma 

och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört 

minst 10 minuter i sträck. 

 

1. Under de senaste 7 dagarna, under hur många av dessa dagar har du utfört arbete 

som är mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics eller 

löpning och cykling i högre tempo? 

 

______ dagar per vecka   

 

 Ingen mycket ansträngande aktivitet   Gå till fråga 3   ٱ

 

2. Hur mycket tid spenderade du vanligtvis (i genomsnitt) på mycket ansträngande 

aktivtiet? 

 

______ timmar per dag 

 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej / är osäker ٱ

 

 

Tänk nu på alla de något ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 dagarna. 
Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som arbetsamma och får dig 

att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter som du utfört minst 10 minuter 

i sträck. 
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3.  Under de senaste 7 dagarna, under hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

något ansträngande såsom cykling, simning, raska promenader eller annat i måttligt tempo? 

 

______ dagar per vecka   

 

 Ingen något ansträngande aktivitet   Gå till fråga 5   ٱ

 

 

 

4. Hur mycket tid spenderade du vanligtvis ( i genomsnitt) på något ansträngande aktivitet? 

 

______ timmar per dag 
 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej / är osäker ٱ

 

Tänk nu på alla tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkuderar promenader på 

arbetet, hemma under transporter och under fritiden.  

 

 

5. Under de senaste 7 dagarna, under hur många dagar har du promenerat i minst 10 minuter i 

sträck? 

 

______ dagar per vecka   

 

 Inga promender   Gå till fråga 7   ٱ

 

 

6. Hur mycket tid spenderade du vanligtvis ( i genomsnitt) på promenader? 

 

______ timmar per dag 
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______ minuter per dag 

 

 Vet ej / är osäker ٱ

 

Den sista frågan handlar om den tid som du spenderat sittande under en veckodag, de senaste 7 
dagarna, i samband med arbete eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid 

skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 

7. Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du spenderat sittande under en av dessa dagar 

( i genomsnitt)? 

 

______ timmar per dag 
 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej / är osäker ٱ
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Lagom aktivitet 

 

Följande två frågor besvarar du genom att sätta ett kryss närmast det alternativ du anser passar bäst för dig. 

Kryssa utefter linjen mellan de två olika alternativen där du tycker att du befinner dig.  

 

 

 

 

Tycker du att du är så fysiskt aktiv som du skulle vilja? 

 

 

        

 Nej ____________________________________  Ja , fullt tillräckligt 

 

 

 

Hur viktigt tror du att det är att du är fysiskt aktiv för din egen hälsa? 

 

              

Inte alls viktigt ______________________________________ Mycket viktigt 
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Begränsande faktorer 

Här följer 9 faktorer som kan begränsa till fysisk aktivitet. Besvara var faktor för sig.  

Sätt ett kryss utefter linjen.  

Tycker du att den aktuella faktorn inte är en relevant begränsning för dig att utföra fysisk aktivitet kryssar du 

mot inte alls. Tycker du att den aktuella faktorn är en begränsning för dig kryssar du närmare alternativet till 

höger Mycket hög utsträckning. 

□ Faktor 1: Skador, sjukdomar, andra fysiska nedsättningar 

    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 2: Tidsbegränsning är en begränsande faktor för min fysiska aktivitet 

    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 3: Brist på hjälpmedel begränsar min fysiska aktivitet 

    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

 

 

□ Faktor 4: Rädsla för att jag ska känna smärta under aktiviteten begränsar mig i mitt utförande av fysisk 

aktivitet 

    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 5: Rädsla för att jag ska känna smärta efter aktivitet begränsar mig i mitt utförande av fysisk aktivitet
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    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 6: Rädsla för att jag ska ramla begränsar mig i mitt utförande av fysisk aktivitet 

    Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 7: Litet utbud av aktiviteter är en begränsning för att jag ska kunna vara fysiskt aktiv 

           Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 8: Svårighet med transport till/från aktivitet är en begränsning för att jag ska kunna vara fysiskt aktiv 

         

 Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 9: Brist på motivation begränsar min fysiska aktivitet 

                      Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       

□ Faktor 10: Brist på stöd från omgivningen upplever jag som en begränsning i mitt utförande av fysisk 

aktivitet 

     Inte alls      ______________________________________ I mycket hög utsträckning       
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Tack för visat intresse! 

 

Med vänlig hälsning 

Eric och Elina  
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