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Abstract 
Människan är byggd för fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar kroppen 
positivt. Muskelmassan minskar med åldern vilket medför minskad muskelstyrka. Detta leder 
ofta till att de vardagliga sysslorna blir mer ansträngande än tidigare. Studier har visat att den 
funktionella förmågan och livskvaliteten kan förbättras genom fysisk aktivitet. Ett 
internationellt klassificeringssystem som används för att beskriva en helhetsbild av patienten 
är ICF. Syftet med studien var att beskriva äldres erfarenheter och upplevelser av fysisk 
aktivitet. En kvalitativ intervju användes för att få svar på syftet. Fem personer över 85 års 
ålder intervjuades och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys kopplad till ICF. I 
resultatet framkom att informanterna ansåg att fysisk aktivitet var viktigt, att förmågan till 
fysisk aktivitet hjälpte dem att bibehålla sin självständighet. Samtliga informanter hade 
accepterat sin minskade aktivitetsnivå. Resultatet av studien kan inte generaliseras men kan 
bidra till en större förståelse för äldre och deras syn på fysisk aktivitet.  
 
 
Nyckelord: erfarenheter, fysisk aktivitet, ICF, upplevelser, äldre över 85 år. 
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Människan är byggd för fysisk aktivitet (1). En definition av fysisk aktivitet är ”kroppsrörelse  

som ett resultat av musklers kontraktion vilket ökar energiåtgången” (2, s.20). Tidigare har 

fysisk aktivitet och träning betytt samma sak men numera kan man se en uppdelning mellan 

de två där fysisk aktivitet innefattar all rörelse medan träning är en underkategori mer inriktat 

mot kondition och styrka (2). Hälsorelaterad fysisk aktivitet kan delas in i olika delar:  

• omedvetna rörelser utan direkt målsättning 

• fysisk aktivitet i vardagen, transport till och från skola/arbete  

• fysisk aktivitet på jobbet 

• fysisk aktivitet relaterad till hobbyer 

• avsiktlig motionsverksamhet och idrottslig träning och tävling (3). 

En regelbunden fysisk aktivitet leder till starkare vävnader, vilket innebär ökad muskel- samt 

benmassa (3) och har en gynnsam påverkan på kroppsvikt, blodfetter, blodsocker, 

immunsystemet och syreupptagningsförmågan. Ett aktivt liv påverkar även ledrörlighet, 

muskelstyrka, koordination vilka är motoriska funktioner som är viktiga för balansen (2, 4).  

 

Med ökande ålder minskar muskelmassan vilket i sin tur leder till minskad muskelstyrka. 

Detta beror på att antalet muskelfibrer minskar och de kvarvarande muskelfibrerna blir 

mindre, i genomsnitt har en frisk 80-åring förlorat mer än hälften av sin ursprungliga 

muskelmassa och muskelstyrka (1). Detta medför att vardagliga sysslorna blir mer 

ansträngande än tidigare (5). Genom att bibehålla sin fysiska aktivitetsnivå kan man till viss 

del förhindra reduktion av muskelmassa, benmassa, den maximala och den submaximala 

aeroba kapaciteten samt gångförmågan (6, 7). En studie visade olika orsaker till att äldre 

personer minskade sin fysiska aktivitetsnivå och den vanligaste orsaken var hälsorelaterade 

problem som artrit, hjärtproblem och dåliga knän (8). En ledande orsak till skada, handikapp 

och även dödsfall bland personer över 65 års ålder är fall. Även om fallet inte resulterar i en 

skada ökar rädslan för en ny fallolycka, ofta leder detta till en självvald minskad fysisk 

aktivitetsnivå som leder till minskad funktionsförmåga vilket ökar risken för fall (6, 9). Äldre 

personer som hamnar i sängläge försämrar sin funktionsförmåga drastiskt, muskelkraften kan 

minska med upp till 3 % per dygn. Rehabiliteringen för att förbättra muskelkraft, kondition 

och funktionsförmåga tar dessvärre mycket längre tid än vad det tog att orsaka skadan. 

Problemen uppträder snabbare och mer uttalat ju äldre patienten är (6). 

Fysisk aktivitet har visat sig förbättra den funktionella förmågan och livskvaliteten hos äldre 

människor (8, 10). I en intervjustudie gjord på personer boende på servicehus visade det sig 



att förmågan att kunna ta sig fram själv var viktig för dem eftersom de då kunde lämna 

rummet när de ville. Förmågan att själv kunna utföra enklare sysslor ansågs också viktig då de 

inte behövde vara beroende av andra (10). 

 

Vardagliga sysslor definieras som Activities of Daily Living (ADL). ADL delas upp i två 

delar där P-ADL är personliga aktiviteter (hygien, äta, klä av och på sig) medan I-ADL är 

instrumentella aktiviteter (hushåll och ekonomi). Vid 85 års ålder är det 30 – 60 % som har 

problem med P-ADL och I-ADL. Att sköta hushållet kan vara lika belastande som en 

promenad (6). Den vanligaste fysiska aktivitetsformen bland äldre är av lågintensiv karaktär 

som promenader och cykling (11). En studie visade att män var mer aktiva under hela året då 

hushållssysslor inte var medräknade, med hushållssysslor medräknade var kvinnor mer aktiva 

under vinterhalvåret medan det inte fanns någon signifikant skillnad under sommaren (12). 

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), i Sverige benämnt 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF utvecklades 

av Världshälsoorganisationen (WHO) som en del i en grupp av klassifikationer (13). ICF 

syftar till att tillhandahålla ett standardiserat språk och struktur för att beskriva hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd. WHO: s definition av hälsa - ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet” 

(14, s.13). Denna definition har varit gällande sedan 1948 (14). 

 

Fysisk aktivitet kan ses som en del i hälsobegreppet. Det var därför intressant att se vad äldre 

har för syn på fysisk aktivitet och om även de länkar fysisk aktivitet till hälsa. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet hos personer 

över 85 år.  
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Metod 
En kvalitativ studie ger en beskrivning av människans egna erfarenheter och upplevelser. Det 

unika med den kvalitativa studien är att den ger ett inifrånperspektiv. Forskaren möter 

individen på ett djupare plan för att få ta del av dennes upplevelser, för att uppnå detta krävs 

ömsesidig respekt och förtroende (15). Den kvalitativa forskningsintervjun är en konversation 

i ett ämne som är intressant för både forskare och intervjuperson. Ämnet är intervjupersonens 

livsvärld och relationen till den. Livsvärlden innebär hur intervjupersonen uppfattar och erfar 

sin omvärld (16). Valet av metod föll sig naturligt då studien syftar till att undersöka äldres 

erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet. 

 

Försökspersoner 

För att delta i studien skulle informanterna tala/förstå svenska språket, vara äldre än 85 år och 

vara självständig gångare – med/utan gånghjälpmedel. Pensionärernas Riks Organisation 

(PRO) i Boden kontaktades för att få hjälp med rekrytering av informanter till studien. 

Ordförande kontaktade ett antal personer som uppfyllde inklusionskriterierna. De gav sitt 

samtycke till att ordförande lämnade ut deras namn, ålder och telefonnummer till författarna. 

Författarna fick tillgång till en lista med åtta namn och urvalet skedde genom att 

informanterna kontaktades efter ålder, äldst först, och när fem stycken accepterat avslutades 

rekryteringen. En person valde att inte delta i studien. Vid telefonsamtalet informerades 

informanterna om studien och att deltagande var frivilligt och konfidentiellt. Tid, datum samt 

plats för intervjun bestämdes. Fem personer, två män och tre kvinnor, mellan 86 – 88 års ålder 

(medelålder = 86,8) valde att delta i studien.  

 

Procedur 

En halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 2) utformades. En provintervju utfördes på en äldre 

kvinna varefter intervjuguiden kompletterades med en fråga. Intervjuerna genomfördes under 

perioden 3 – 7 april 2006. De utfördes på plats vald av informanten och tog ca 20 – 30 min. 

Innan intervjun började fick informanten fick ett informationsbrev (bilaga 3) om studien och 

fick skriva under ett godkännande (bilaga 4). De informerades åter igen att deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att informationen skulle 
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behandlas konfidentiellt. Vid alla intervjutillfällen närvarade båda författarna och kunde 

komplettera med följdfrågor. Intervjun bandades och skrevs ut verbatim. 

 

Etiska aspekter 

Materialet har behandlats konfidentiellt och studien var helt frivillig och deltagarna kunde 

avbryta sin medverkan när som helst. Då vi utförde intervjuerna i hemmiljö respekterade vi 

deras privatperson. Vi tänkte på utformning av frågorna så att de endast berörde det vi ville 

undersöka, trots det kunde vissa frågor ha väckt gamla minnen hos den intervjuade som 

personen upplevde känslosamma. 

 

Analys 

Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (17). Analysen skedde i flera steg, där första steget innebar att materialet lästes 

igenom och meningsbärande enheter togs ut. Detta steg utfördes av författarna var för sig för 

att öka validiteten på studien. Nästa steg i analysen var att kondensera de meningsbärande 

enheterna. Tredje steget var att ordna de kondenserade enheterna i grupper och namnge dem. I 

fjärde steget ordnades grupperna i ett antal underkategorier som sedan delades in i tre 

huvudkategorier. Underkategorierna klassificerades enligt ICF och en tabell utformades.  

 

Resultat 
Intervjun inleddes med en fråga där informanterna fick ange vad de associerade till orden 

fysisk aktivitet. Denna fråga ingår inte i någon senare kategori utan redovisas separat. De 

flesta uttryckte det som en träningsinriktad aktivitet för att hålla sig i form. Ingen angav att de 

räknade vardagliga sysslor till fysisk aktivitet. 

 

”Då tänker jag på gymnastik och tänker på vad jag gör varenda dag, det får snöa det får 

regna får vara vad som helst så går jag ut för att träna det här benet.” 

 

”Det är väl att försöka hålla sig i rörelse…” 
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Analysen av datamaterialet resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

som alla beskriver äldres personers erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet (figur 1). 

 

 

Effekter av 
Fysisk 

aktivitet

Miljö Aktivitet  
 

 

Förändring av 
aktivitetsnivå 

Underlättande 
faktorer 

Effekter  

 

Acceptans Hinder Självständighet  

 

 Betydelse Social samvaro 
 

 

Figur 1. Figuren visar på resultatet indelat i tre huvudkategorier och dess tillhörande 

underkategorier.  

 

Aktivitet 

Denna kategori består av tre underkategorier; ”Förändring av aktivitetsnivå”, ”Acceptans” och 

”Betydelse”.  

 

Förändring av aktivitetsnivå 
Tre av informanterna beskriver att aktivitetsnivå har förändrats med åldern. En informant 

säger att tidigare fysisk aktivitet inte inbegrep någon annan aktivitet utan bara mer av samma 

aktivitet. Samtliga informanter beskriver hur de är aktiva så gott som dagligen, numera med 

promenader som den huvudsakliga motionsformen. De gör detta av olika anledningar t ex för 

att bibehålla eller träna upp funktionsförmåga. En annan informant talar om TV-tittande, att 

när TV:n kom blev det mer sittande i soffan på kvällen, att ju äldre man blir desto lugnare tar 

man det. 
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”Det går inte att springa som jag har sprungit förut… nu kan jag ju inte göra det utan nu 

måste jag ju gå, ta det lite lugnare.” 

 

”För min del, personliga del, är det mycket promenader, cykelåkning… man kan inte ägna 

sig åt så mycket mer i min ålder.” 

 

”Och jag behöver inte röra mig så väldigt mycket nu heller, ungefär halva sträckan räcker 

mot vad jag normalt brukade gå så mår jag hur bra som helst.” 

 

En informant pratade om att den förändrade aktivitetsnivån har lett till ett ökat behov av hjälp 

med sysslor som informanten tidigare själv klarat av.  

 

 ”Men det känns alltid jobbigt att jag ska be någon göra någonting och sådär, det tycker jag, 

men vad ska man göra när man inte klarar det.” 

 

Acceptans 
Informanterna accepterar sin nuvarande aktivitetsnivå. De talar om att de har begränsningar 

men är trots det nöjd med tillvaron. Informanterna talar om acceptans inom olika områden, 

dels den fysiska aktivitetsnivån och dels ADL. En informant pratar om begränsade cykelturer 

då informanten inte vill ta ut sig över sin förmåga men anser trots det att det är lika roligt som 

förut.  

 

”Man kan väl säga som så att man saknar ju mycket av det man gjorde förr som de här 

längre cykelturer och längre skidturer de saknar man ju men inte så att jag går och grubblar 

på det, man accepterar man vart står, så är det.” 

 

”Jag är nöjd med mig själv på det vis att jag tycker att jag har en bra tillvaro för min ålder så 

att säga, jag ställer inga höga krav på mig men jag nyttjar det jag kan göra i olika aktiviteter 

och sen det är det.” 

 
De flesta av informanterna uppger att de är nöjda med sig själva och sin fysiska aktivitetsnivå. 

De anser sig ha en bra tillvaro trots att de inser att de tidigare både har gjort och klarat mer än 

vad de gör idag.  
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”Nä, jag tycker att jag masar på för sakta men vad gör det, jag får ta det som det är. Jag får 

väl vara glad att jag orkar hålla värsta smutsen ifrån mig och sen får jag leja till resten.” 

 

”Jag vill inte berömma mig själv men om man är nöjd med sig själv då är det väl bra, då går 

man inte och knarrar eller att man inte, att man inte kan det och inte kan det.” 

 

Betydelse 
En informant berättar om hur fysisk aktivitet är viktigt för välbefinnandet och hur fysisk 

aktivitet nästan är den bästa medicinen en människa kan få.  

 

”Det blir viktigare och viktigare ju äldre man blir att man inte lägger av, man måste hålla 

igång, absolut, som jag känner det i alla fall.” 

 

Alla informanter framhåller att fysisk aktivitet har en stor betydelse för dem. Många använder 

orden ”det betyder allt”. De anser att förmågan till fysisk aktivitet är mycket viktigt. En 

informant uttrycker att vardagen inte blir så långtråkig, det ger något att sysselsätta sig med.  

 

”Jag kan säga såhär, jag är glad varje gång jag har kunnat utföra någonting fysiskt 

aktivitet.” 

 

Miljö 

Denna kategori består av två underkategorier; ”Underlättande faktorer” och ”Hinder”. 

 

Underlättande faktorer 
Alla informanter uttrycker faktorer i sin omgivning som underlättar för dem att bibehålla sin 

fysiska aktivitetsnivå. Det finns individuella skillnader i vad som underlättar och att olika 

faktorer som hjälpmedel, familj, grannar, den fysiska miljön och vädret kan ha en positiv 

effekt. 

 

 8



”Är det riktigt vackert väder är det mycket som är roligare, jag är väldigt beroende av, sätter 

värde på soligt och vackert väder så det kanske kan vara, underlätta att utföra någonting 

utomhus.” 

 

Det vanligaste gånghjälpmedlet är rollator, tre informanter använder rollator utomhus och en 

av dessa använder även rollator inomhus. Rollatorn ses till största delen som ett bra 

hjälpmedel medan en informant uttrycker att hon hellre använder käpp förutom när hon 

handlar. 

 

”Jag har dåligt med balansen, jag kan inte gå ute utan rollator, den får jag använda ute.” 

 

En informant framhåller familjen och särskilt hustrun som underlättande faktor. 

  

”Jag har haft en fin familj och en duktig hustru som har skött om hemma så att jag har 

kunnat vara ute och motionera och springa och ha mig.” 

 

Hinder 
Informanterna beskriver faktorer i omgivningen som hindrar dem från att vara fysiskt aktiva. 

De omgivningshinder som informanterna anger är väder och framkomlighet. De berättar att 

de vid dåligt väder skjuter upp aktiviteten till ett senare tillfälle och att en trög dörr kan sätta 

stopp för promenaden. Vinter och ishalka är något som bekymrar två informanter och de 

väljer att endera minska på aktivitet eller helt stå över.  

 

”Då ska jag först hålla i dörren och sedan ska jag ha den här (rollatorn) över tröskeln det 

var ju så, så jag tänkte jag ska ringa till husägaren så nu har de satt dom där tryckarna och 

dom är ju jättebra.” 

 

”Ja inte om det blåser allt för mycket för då får jag så ont i öronen. Men annars så, ja om det 

regnar går vi ju inte ut, nog händer det att vi går ut då också men då har jag så besvärligt 

med paraplyet så då vill jag nog hålla mig inne och vänta på bättre väder.” 

 

”Det är klokast att hålla sig hemma när det är ishalka.” 
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Två informanter berättar att rädsla är ett hinder för att vara fysiskt aktiv. Rädslan för att ramla 

gör att de avstår från aktiviteten.  

 

”Jag är rädd för att gå om det är halkigt för att jag får ju inte ramla.” 

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Denna kategori består av tre underkategorier; ”Effekter”, ”Självständighet” och ”Social 

samvaro”.  

 

Effekter 
En informant pratar om effekter av fysisk aktivitet på välbefinnandet. Informanten härleder 

sin frånvaro av värk i kroppen till att han är fysiskt aktiv. Informanten beskriver även hur han 

känner att kroppen vill röra på sig för att inte bli stel och hur vilan inte får bli för lång då det 

blir svårare att komma upp.  

 

”Om det går ett par dagar och jag inte kan vara ute och gå eller röra på mig så då mår jag 

inte bra.” 

 

En informant beskriver även hur han kan bo kvar i huset som han har byggt själv åt sig och 

hustrun som en effekt av sin fysiska aktivitetsförmåga.  

 

”Och sen har jag, eldar jag ju med ved så jag har huggit ved tills för de sista tio åren då har 

jag köpt ett lass ved och sågat upp och klyft upp det och så har vi eldat med ved.” 

 

Självständighet 
De flesta informanterna talar om vikten av självständighet, att inte vara beroende av andra i 

utförande av ADL. De klarar det mesta själv såsom att städa, diska, laga mat och tvätta. En av 

informanterna har hemtjänst som kommer med lunch alternativt middag varje dag och hjälper 

till med vissa sysslor trots detta anser informanten klara av det mesta själv.  
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”I och med allt jag kan göra själv är jag inte beroende av andra… för mig är det väldigt 

viktigt. Jag är glad varje, att man kan klara av det man klarar av det är jag verkligen, jag är 

inte beroende av någons hjälp i nuläget i alla fall.” 

 

”Sedan försöker jag ju att hålla efter, torka golv, dammsuga och ibland kommer A (sonen) 

och hjälper mig.” 

 

Social samvaro 
Under intervjuerna berättar även en del informanter om vad de kan göra tack vare att de är 

fysiskt aktiva. De kan hälsa på vänner och bekanta, gå på möten på PRO eller andra 

föreningar eller återigen kunna vara medlem i en kör. En informant går ofta ut på promenad i 

sällskap med en väninna.  

 

”Och när jag då började kunna gå så gick jag, jag är med i två sångövningar, måndag och 

tisdag och jag har gått, vet du man blir så mycket gladare när man får sjunga och någonting 

känner jag ju att jag fått tillbaka.” 

 

”Jag och en väninna brukar vara ute och gå, kanske inte varje dag inte, men för det mesta tar 

vi någon promenad.” 

 

Resultatet kopplat till ICF 

Då materialet analyserades såg författarna att resultatet kunde kopplas till ICF:s komponenter 

(bilaga 1).Underkategorierna kopplades till de olika komponenterna i ICF (figur 2). 

 

 ”Förändring av aktivitetsnivå” kan kopplas samman med Aktivitet och Aktivitetsbegränsning, 

då kategorin uttrycker informanternas nuvarande aktivitetsnivå jämfört med tidigare. Den kan 

även kopplas samman med Kroppsfunktioner då informanterna beskriver sin 

förmåga/möjlighet att vara aktiva. ”Acceptans” kopplas samman med Aktivitet och 

Aktivitetsbegränsningar då informanterna uttrycker att de har accepterat sin nuvarande 

aktivitet samt eventuella begränsningar. Kroppsfunktioner länkas även till denna kategori då 

acceptans även handlar om psykologiska faktorer. ”Betydelse” kopplas till Kroppsfunktioner 

då informanterna uttrycker vikten av att bibehålla sin fysiska förmåga, samt till Delaktighet då 

informanterna beskriver hur viktigt det är för dem att vara fysiskt aktiv. 
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”Underlättande faktorer” kopplas till Funktionsnedsättning eftersom informanterna berättar 

om hur de kompenserar för nedsatt funktionsförmåga och Omgivningsfaktorer då 

informanterna anger fysiska och sociala omgivningsfaktorer. ”Hinder” kopplas till 

Aktivitetsbegränsning och Omgivningsfaktorer då informanterna berättar om nedsatt aktivitet 

och orsaker till detta, bl a väder och dörröppnare.   

 

”Effekter” kopplas till Kroppsfunktioner och Kroppsstrukturer då informanten beskriver 

förändringar i dessa komponenter vid rörelse respektive vila. Det kan också kopplas till 

Delaktighet då informanten berättar hur aktivitet gör det möjligt att bo kvar i huset, samt till 

Aktivitet eftersom informanten anger olika vardagliga aktiviteter. ”Självständighet” kopplas 

till Aktivitet och Aktivitetsbegränsning eftersom informanterna berättar om de olika vardagliga 

aktiviteterna och i vilken utsträckning de kan utföra dem. Kategorin kan även kopplas till 

Omgivningsfaktorer då flera informanter talar om hur de inte vill ligga omgivningen till last. 

”Social samvaro” kopplas till Omgivningsfaktorer, Delaktighet och Personliga faktorer då 

informanterna beskriver sin sociala situation till följd av fysisk aktivitet.  
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Figur 2 illustrerar underkategorierna ordnade enligt ICF. Underkategorierna är 

gråskuggade och ICF - komponenterna är vita.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en intervjustudie då syftet med studien var att få ta del av informanternas 

egna upplevelser och erfarenheter. 

 

Antalet informanter bestämdes utifrån den begränsade tidsperiod som studien pågick och fem 

personer ansågs kunna ge ett nog stort material till studien. Detta är ett förhållandevis litet 

underlag men författarna anser att antalet var tillräckligt stort för att kunna analyseras och 

beskriva erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet. För att rekrytera informanterna 

kontaktades PRO i Boden då vi önskade att kunna genomföra intervjuerna personligen. Vid 

en personlig intervju ges intervjuaren möjligheten att se hur informanten reagerar och kan 

lättare uppfatta om informanten har mer att tillägga i en fråga. 
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Urvalet begränsades av en lista på åtta namn, urvalet skedde på så vis att den äldste på listan 

tillfrågades först och sedan i fallande ålder. När fem personer accepterat att delta i studien 

avslutades rekryteringen. Vi fann då att det var två män och tre kvinnor som valt att delta 

vilket författarna ansåg vara bra eftersom kvinnorna är i majoritet i denna åldersgrupp (18). 

Detta var även bra då båda könen kunde framföra sina åsikter och olikheter. 

 

Vi hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua vilket medförde att en provintervju utfördes 

för att öka författarnas erfarenhet och kunskap i att intervjua. Provintervjun bidrog även till att 

frågeguiden kompletterades. Under intervjuseriens gång blev vi mer och mer vana och kunde 

ställa bättre följdfrågor och omformulerade frågan tills den var besvarad. Enligt Kvale (15) är 

det viktigt att låta informanten fundera färdigt och fylla ut sitt svar innan nästa fråga ställs, 

detta var någonting som författarna tog till sig och blev bättre på under intervjuseriens gång.  

 

Alla intervjuer genomfördes, enligt informanternas önskan, i hemmet. Det positiva med det är 

att informanten känner sig trygg och en bättre förståelse för det som informanterna pratar om 

uppnås t ex dörrar som är tröga att öppna. Det negativa är att informanten lättare kan komma 

in på andra ämnen som att t ex visa handarbeten, böcker och pyssla med fikabricka. Samtidigt 

kan detta också ge en större förståelse för informantens situation.  

 

Samtliga intervjuer bandades med hjälp av både en diktafon och en mp-3 spelare, denna 

dubblering visade sig vara bra då diktafonen inte fungerade vid ett intervjutillfälle. 

Bandningen genomfördes då vi ville skriva ut intervjuerna verbatim. Intervjuerna delades upp 

mellan oss och skrevs ut. Efter det bytte vi intervjuer för att läsa, lyssna igenom och korrigera 

materialet. 

 

Materialet lästes och meningsbärande enheter togs ut var för sig av oss, detta för att uppnå en 

högre validitet. Kondensering av de meningsbärande enheterna gjordes gemensamt och 

kanske hade en högre validitet uppnåtts om även detta utförts enskilt. För en ännu högre 

validitet kunde intervjuerna ha skickats till informanterna för genomläsning och eventuell 

korrigering. I det efterföljande analysarbetet har även handledare medverkat.  
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Resultatdiskussion 

Analysen av materialet resulterade i tre huvudkategorier och nio underkategorier. 

Kategorierna kopplades ihop med ICF:s komponenter.  

 

Aktivitet 
I kategorin ”Aktivitet” framkom att alla informanter har sett en förändring i sin fysiska 

aktivitetsnivå jämfört med tidigare. De har anpassat sin fysiska aktivitet efter nuvarande 

fysiska förutsättningar, i samtliga fall har detta lett till en mer lågintensiv aktivitet som t ex 

promenader. I gengäld är de aktiva så gott som dagligen. Resultatet i den här studien står i 

enlighet med en studie av DiPietro som visar att äldre sänker sin högintensiva träning och 

ökar den lågintensiva (11). Studien säger också att promenader var den vanligaste 

motionsformen vilket även var resultatet i en studie av Frändin (12). Att samtliga informanter 

försökte vara fysiskt aktiva så gott som dagligen och ansåg att det var mycket viktigt är 

positivt ur ett sjukgymnastiskt perspektiv.  

 

Många informanter hade accepterat sin begränsade aktivitetsnivå, flera pratade om sin ålder 

som en bidragande faktor. De ansåg trots det att de hade en bra tillvaro och var nöjda med det 

de klarade av. En studie visade på att en positiv attityd har en effekt på aktivitetsnivå vilket är 

i enlighet med vad vi fann i vår studie (10). Vi tror att en positiv inställning har en stor 

inverkan på att äldre människor försöker hålla kvar sin aktivitetsnivå. Börjar man endast att se 

det som är svårt är det lättare att ge upp även sådant man klarar av. Att informanterna hade en 

så positiv inställning anser vi är bra, då vi tror att det tyder på stor livsglädje.  

 

Förmågan till fysisk aktivitet var mycket viktigt för alla informanter, många sa att det betyder 

allt. Vardagen blir mer innehållsrik när man kan hålla sig sysselsatt. En informant beskrev hur 

viktigt det var att inte stanna av, utan att försöka bibehålla sin fysiska aktivitet. Resultatet 

styrks i en studie där försökspersonerna uppgav att de kände sig starkare, hälsosammare och 

mer energiska när de var fysiskt aktiva (19). Det kanske är lätt att använda ålder som en 

ursäkt för att undvika vissa saker som inte går lika lätt att utföra längre. Många studier anger 

att det inte är för sent att börja träna, alla kan uppnå resultat oavsett ålder (11, 20, 21, 22). Vi 

som författare till studien anser att det är viktigt att bibehålla sin fysiska aktivitet när man blir 

äldre. Som sjukgymnaster kan vi hjälpa till med t ex information och prevention.  
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Denna kategori ”Aktivitet” med tillhörande underkategorier kan härledas till fyra av ICF: s 

komponenter. Dessa är: Aktivitet, Aktivitetsbegränsning, Kroppsfunktioner och Delaktighet. I 

denna kategori berättar informanterna om deras aktiviteter och vad som begränsar den. De 

talar om betydelsen av fysisk aktivitet vilket vi anser passa in i Kroppsfunktioner där även 

psykologiska funktioner ingår. Informanterna beskriver även sitt engagemang i olika 

livssituationer vilket överensstämmer med ICF: s komponent Delaktighet.  

 

Miljö 
Informanterna angav olika underlättande faktorer såsom hjälpmedel, familj och väder. Det 

mest använda hjälpmedlet var rollator som användes av tre informanter, samtliga kvinnor. 

Rollatorn användes mest utomhus, endast en informant använde den inomhus, och ansågs till 

största del vara ett bra hjälpmedel. Rollatorn var bra vid inköp då korgen kunde användas till 

att packa varor i. I en studie fann man att hjälpmedel såsom rollator, käpp eller elektriska 

dörröppnare förbättrade mobiliteten (10). Familj och vänner var en annan underlättande 

faktor. En informant sa att det skulle bli svårt att komma ut på de dagliga promenaderna utan 

väninnan. En studie visar att familjen är en viktig faktor för att den äldre ska fortsätta sin 

fysiska aktivitet. Familjen bidrar med stöd och uppmuntran vilket betyder mycket (19). En 

stöttande familj som själva är intresserade av fysisk aktivitet och kan förstå varför det är 

viktigt gör det lättare att ta sig ut för att motionera. Väder och vind inverkade på om 

informanterna skulle kunna utöva sin aktivitet utomhus. Vackert väder bidrog till en större 

lust att vistas utomhus.  

 
De hinder som informanterna angav var dåligt väder t ex ishalka, regn och blåst. Även rädsla 

för att falla och därmed riskera en skada var ett hinder för viss fysisk aktivitet. Resultatet i vår 

studie styrks av en studie av Belza, där försökspersonerna anger väder som en hindrande 

faktor för fysisk aktivitet (19). Studier styrker vårt resultat då det där framkommer att rädsla 

för att falla var en bidragande orsak till inaktivitet (6, 9, 23).  

 

De komponenter enligt ICF som kan kopplas ihop med kategorin ”Miljö” är: 

Funktionsnedsättning, Aktivitetsbegränsning och Omgivningsfaktorer. Informanterna 

beskriver här hur de till viss del har minskat sin aktivitetsnivå till följd av en nedsatt 

funktionsförmåga. Det finns omgivningsfaktorer som underlättar t ex familj/vänner, 

dörröppnare. Vädret är en omgivningsfaktor som både underlättar och hindrar fysisk aktivitet.  
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Effekter av fysisk aktivitet 
En informant kopplade ihop sin fysiska aktivitetsnivå med välbefinnande. Även det faktum att 

informanten inte hade ont någonstans i kroppen trodde han var p g a sin fysiska aktivitet. 

Informanten kunde fortfarande sköta huset och därmed kunde informanten bo kvar.  

En informant berättade om effekter av fysisk aktivitet. Genom erfarenhet vet informanten att 

rörelse leder till välbefinnande och förmåga att klara vardagen.  

 

De flesta informanter anser sig vara oberoende av andra. De klarar de vardagliga sysslorna 

med undantag för en informant som har viss hjälp av hemtjänst. De uttrycker hur viktigt det är 

att kunna klara sig själv. Studier stödjer detta resultat. Fysisk aktivitet bidrar till förmåga att 

bibehålla sin funktionsförmåga och därmed självständighet (10, 24). Vi som författare av den 

här studien har erfarenhet av att arbeta med äldre som har uttryckt samma sak. Informanterna 

klarade sig själva i olika utsträckningar, de hade löst eventuella problem för att fortsätta sitt 

oberoende, t ex gick en informant till frisören för att tvätta håret då informanten hade svårt att 

få upp ena armen.  

 

Några informanter uttrycker sociala faktorer som en del i fysisk aktivitet. Genom att de kan 

vara fysiskt aktiva kan de även ta del i andra sociala sammanhang. En informant talar om 

deltagande i kör, ytterligare en om möten i PRO och en om promenader med väninnan. En 

studie visar att fysisk aktivitet förbättrar det sociala livet (23). Vi ser ett samband mellan 

social samvaro och livskvalitet. Sambandet är viktigt då livet i allmänhet blir lättare om 

livskvaliteten är hög. Social samvaro ger förutsättningar för andra aktiviteter. I studier där 

man har undersökt livskvalitet har man funnit att hälsa, familj/vänner, aktivitet (jobb) och 

fritid var viktiga faktorer för en god livskvalitet (24, 25). Detta är faktorer som också vi anser 

ingår i livskvalitet, men alla faktorer behövs inte för att uppnå en hög livskvalitet. Vi anser att 

familj/vänner har stor betydelse, då den sociala samvaron spelar en stor roll i en människas 

utveckling.  

 

ICF komponenterna som hör till denna kategori ”Effekter av fysisk aktivitet” är: 

Kroppsfunktioner, Kroppsstrukturer, Aktivitet, Aktivitetsbegränsning, Omgivningsfaktorer 

och Personliga faktorer. En informant har beskrivit välbefinnande som följd av fysisk 

aktivitet samt stelhet till följd av vila vilket passar in under Kroppsfunktioner och 

Kroppsstrukturer. Informanterna klarar sig själva i stor utsträckning vilket innebär att de utför 
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många vardagliga sysslor. Dessa passar in under Aktivitet samt Aktivitetsbegränsning. Social 

samvaro var viktig för informanterna det beskriver ICF i Omgivningsfaktorer samt i 

Personliga faktorer.  

 

Att använda ICF som teoretisk modell ger en helhetsbild av vad fysisk aktivitet innebär. Det 

visar alla de erfarenheter och upplevelser som äldre människor har fått genom fysisk aktivitet. 

Det ger viktig kunskap om att fysisk aktivitet inte alltid är det primära målet utan en sekundär 

konsekvens av övriga aktiviteter i livet. Detta är något vi som sjukgymnaster måste ta hänsyn 

till i vårt yrkesliv, vi måste se hela människan. Fysisk aktivitet måste sättas i ett sammanhang 

för att bli betydelsefullt för vår patient. Kroppsstruktur och Kroppsfunktioner är de två 

komponenter sjukgymnaster främst kommer i kontakt med. I ICF utgör de endast två 

komponenter när det gäller att klassificera hälsa och hälsorelaterade tillstånd.  

 

Konklusion 
Denna grupp av äldre människor anser att fysisk aktivitet är viktigt. Fysisk aktivitet bidrar till 

oberoende och social samvaro. Trots en minskad aktivitetsnivå var de generellt sett nöjda med 

sin situation. Vi ser trots detta ett behov av fler studier kring äldre och fysisk aktivitet, samt 

deras behov av sjukgymnastiska insatser. 

 18



Tack 
Författarna vill tacka PRO i Boden för hjälp med rekrytering. Sedan vill vi tacka våra 

informanter för deras deltagande samt varmt välkomnande i deras hem. Vi vill även tacka 

våra eminenta opponenter Karin Karlsson och Kristina Eliasson för konstruktiv kritik och bra 

idéer som gjort vårt arbete bättre. Sist men inte minst ett stort tack till vår handledare Irene 

Vikman för ovärderlig hjälp och goda idéer, utan dig hade det varit svårt.
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Bilaga 1 

Klassifikation enligt ICF 
• Kroppsfunktioner är kroppssystemets fysiologiska funktioner inklusive psykologiska 

funktioner. 

• Kroppsstruktur är anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar och deras 

komponenter. 

• Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling. 

• Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. 

• Funktionsnedsättningar respektive Strukturavvikelser är problem såsom en betydande 

avvikelse eller förlust i kroppsfunktion eller kroppsstruktur. 

• Aktivitetsbegränsningar är svårigheter som en person kan ha vid genomförande av 

aktiviteter. 

• Delaktighetsinskränkningar är problem som en person kan ha i engagemang i 

livssituationer. 

• Omgivningsfaktorer utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 

människor lever och verkar.  

• Personliga faktorer klassificeras inte i ICF p g a de stora sociala och kulturella 

variationer som är förknippade med dem (13).  



Bilaga 2 

Intervjuguide: 
Vad innebär orden fysisk aktivitet för dig?  

Kan du berätta vad det betyder för dig att vara fysiskt aktiv? 

Vad underlättar resp. hindrar dig vid fysisk aktivitet? 

Är du tillfreds med din fysiska aktivitetsnivå? 

- berätta varför. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 
Medverkan i examensarbete 

 
 
Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet förbättrar den funktionella förmågan och 
livskvaliteten hos äldre människor. Den fysiska kapaciteten minskar med åldern, vilket 
medför att även de vardagliga sysslorna blir mer ansträngande än tidigare.  
Syftet med vår studie är att beskriva äldre personers erfarenhet av att vara fysiskt aktiv.  
 
Vi har tagit kontakt med ordförande i PRO Boden för att komma i kontakt med de 5 
intervjupersonerna vi behöver till vår studie och därigenom fått Ditt namn. 
Vi beräknar att intervjun tar ca 30 – 40 minuter och genomförs på en av Er vald plats. 
Intervjun kommer att bandas och skrivas ut men kommer inte att innehålla personuppgifter. 
Det kommer alltså inte att kunna härledas till vad en enskild person har sagt. Det är framför 
allt vi två som kommer att ha tillgång till materialet samt i viss mån även vår handledare.  
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan.  
Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt via Luleå Tekniska Universitets hemsida 
(www.ltu.se) under länken examensarbete. 
 
Med vänlig hälsning,  
Erika Israelsson & Kristin Wettergren,  
sjukgymnaststuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden termin 6. 
Examensarbete, 10 poäng. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..………….      ……………………………………….. 
Erika Israelsson  Kristin Wettergren  
Sergeantg. 10F  Landstingsv. 3A  
961 77 Boden  961 76 Boden  
Tel. 0921-188 48  Tel. 0921-25 03 58  

      

Universitetsadjunkt/Handledare  
Irene Vikman 
Institutionen för Hälsovetenskap 
961 36 Boden  

 

 

 

 

http://www.ltu.se


Bilaga  4 

Godkännande av medverkan i examensarbete 

 
Jag godkänner deltagande i forskningsprojekt/examensarbete. 
 
 
Namn:  .…………………………………………………………………………… 
 
 
Adress: ……………………………………………………………………………. 
              
             ……………………………………………………………………………. 
 
 
Tel.nr: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Jag önskar få ett exemplar av det färdiga arbetet hemskickat; 
 
Ja Nej 
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