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Förord 
Valet att skriva om seniorer och fysisk aktivitet föll sig naturligt efter vår verksamhetsför-

lagda utbildning inom den preventiva enheten i Kristianstad kommun. Vi brinner för den 

seniora hälsan samt ett hälsosamt och värdigt åldrande. 

Ett stort tack vill vi rikta till alla de seniorer som deltagit i studien, utan dessa fantastiska 

möten hade studien inte blivit av. Vi tackar även vår handledare Ann-Christin Sollerhed för 

god vägledning i samband med vårt examensarbete. 

Uppdelningen av arbetet har varit jämt fördelat och båda två har bidragit likvärdigt. Samar-

betet har fungerat förträffligt och vi har kompletterat varandra på ett bra sätt. 

“Like sands through the hourglass...so are the days of our lives” 

 

Elna Dahlberg & Viktoria Nilsson Sjövall 

2019-05-02 
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1.Inledning 
År 2050 kommer var femte person av världens befolkning att vara 60 år eller äldre, därför 

har Världshälsoorganisationen (WHO 2017) utarbetat en global strategi- och aktionsplan för 

ett hälsosamt åldrande. Inom denna strategi är visionen att alla människor ska ha möjlighet 

till att leva ett långt och hälsosamt liv. Sverige har även anammat denna strategi och Folk-

hälsomyndigheten (2015a) skriver att riktade insatser ska ske för ett hälsosamt och aktivt 

åldrande som främjar välbefinnandet och hälsan. Dessa insatser utgår ifrån de fyra hörnpe-

larna för ett hälsosamt åldrande vilka är social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet 

och goda matvanor (Folkhälsomyndigheten 2009). Att öka tillgängligheten till hälsofräm-

jande aktiviteter är en del av den svenska regeringens arbete i syfte att skapa en jämlik och 

god hälsa. Detta uppmärksammas i regeringens proposition (2017/18:249) och inom det 

folkhälsopolitiska målområde 6 som handlar om levnadsvanor (Socialdepartementet 2017). 

För att kunna främja hälsan för den äldre befolkningen är det viktigt med delaktighet och 

inflytande vilket även detta belyses i propositionens (2017/18:249) målområde 7; kontroll, 

inflytande och delaktighet (Socialdepartementet 2017). 

Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterade om en minskning av fysisk aktivitet när det gäl-

ler seniorer inom åldersgruppen 65–84 år (ibid). Inom denna åldersgrupp är 58% av kvin-

norna, respektive 61% av männen fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag (Folkhälsomyn-

digheten 2015b). Regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdo-

mar, benskörhet, depression och cancer. Fysisk aktivitet är även en avgörande faktor när det 

gäller vikt och kroppens energibalans (WHO 2010). Kirkland, Karlin, Stellino och Pulos 

(2011) pekar även på hälsofördelar såsom lägre blodtryck, lägre kolesterol och triglycerider, 

starkare benstomme, samt minskad risk för fallskador. Baruth et al. (2018) påvisar att fysisk 

aktivitet är en resurs för hälsa och att fysisk aktivitet även ökar seniorernas självständighet.  

Kommunerna runt om i Sverige arbetar hälsofrämjande för seniorer i form av olika mötes-

platser som riktar sig mot exempelvis social samvaro och fysisk aktivitet. Ur ett folkhälso-

perspektiv är hälsofrämjande insatser med fokus på fysisk aktivitet för seniorer viktiga att 

anammas i vårt samhälle. För att kunna inspirera, aktivera och frambringa interventioner till 

denna målgrupp så krävs det kännedom om vad som motiverar dem till att vara fysiskt ak-

tiva. Beck, Weeks, Montelpare och MacDonald (2016) menar att om en förståelse skapas 

kring vilka faktorer som har betydelse för att delta i olika former av fysisk aktivitet, kan 

anpassade program skapas vilket kan leda till att seniorerna fortsätter att delta samt att det 

eventuellt attraherar flera till att börja. Kirkland et al. (2011) pekar även på vikten av att 

förstå vad som motiverar individer till att vara fysiskt aktiva samt under vilka omständig-

heter dessa motiv yttrar sig (ibid). Ur ett samhällsperspektiv skulle detta kunna leda till att 

trycket på vården minskar och således bli samhällsekonomiskt. När det kommer till indivi-

dens perspektiv kan interventioner som handlar om att öka den fysiska aktiviteten hos äldre 

förbättra deras hälsa (Folkhälsomyndigheten 2009). 

I denna studie riktas uppmärksamheten mot seniorer och motion relaterat till motivations-

krafter. Studiens teoretiska utgångspunkt är Deci och Ryan´s (2000) self-determination the-

ory (SDT). SDT är i denna studie en relevant teori eftersom den handlar om motivation ur 

ett holistiskt perspektiv och innefattar både inre och yttre drivkrafter. 
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2. Litteraturgenomgång  
I avsnittet som följer redogörs för tidigare forskning gällande områdena hälsa, fysisk aktivi-

tet, äldre och fysisk aktivitet, motivation, motivation och fysisk aktivitet samt self- determi-

nation theory. 

2.1. Hälsa 
WHO:s definition av hälsa från 1948 är enligt följande:   

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-

nande, inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet…” (WHO 2019). 

Hälsa kan ses ur ett salutogent respektive patogent perspektiv. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på de resurser som en individ har samt de möjligheter utifrån dessa resurser som 

kan skapa en god hälsa. Det patogena perspektivet tittar på de faktorer som får individer att 

bli sjuka eller skapar sjukdom (Lindström & Eriksson 2005). Denna studie kommer inte att 

utgå ifrån ett specifikt perspektiv på hälsa utan det föreligger en öppenhet åt båda hållen då 

de båda perspektiven kompletterar varandra.  

Vissa grupper i samhället, speciellt äldre och ensamma har en ökad risk för ohälsa både när 

det gäller fysiska sjukdomar och psykosocialt (Folkhälsomyndigheten 2009). I folkhälso-

myndighetens årsrapport (2019) som handlar om folkhälsans utveckling beskrivs att vad som 

påverkar en individs hälsa har att göra med hälsans bestämningsfaktorer. Bestämningsfak-

torerna innefattar ålder, kön och biologiska faktorer. Vidare kommer individuella livsstils-

faktorer såsom rökning, kost och fysisk aktivitet. Sedermera handlar det om sociala nätverk 

såsom familj, vänner etc. Sist som ett stort ramverk över de andra finns de socioekonomiska 

faktorerna samt kulturella och miljömässiga förhållanden såsom inkomst, trosåskådning 

samt var individen bor (Folkhälsomyndigheten 2019). Hälsans bestämningsfaktorer kan re-

latera till de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; social gemenskap, meningsfullhet, 

fysisk aktivitet och goda matvanor (Folkhälsomyndigheten 2009). 

2.2. Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet tillhör de individuella livsstilsfaktorerna och är en del utav hälsans påverk-

bara bestämningsfaktorer (Folkhälsomyndigheten 2019). 

Caspersen, Powell och Christenson (1985) definierar fysisk aktivitet som all sorts rörelse av 

skelettmuskulaturen som bidrar till en ökad energiomsättning i kroppen. Den totala mängd 

kilokaloriförbrukning som sker vid fysisk aktivitet bestäms av den mängd muskelmassa som 

genererar kroppsrörelsen och även av styrka, varaktighet och antal muskelkontraktioner. 

Daglig fysisk aktivitet kan således röra sig om trädgårds och hushållsarbete. Caspersen et al. 

(1985) gör skillnad på fysisk aktivitet, motion och fitness. Motion skiljer sig från fysisk 

aktivitet i den mån att kilokaloriförbrukningen växlar från låg till hög samt innefattar struk-

turerade, organiserade och upprepade kroppsrörelser. Således ska motion inte ses som ekvi-

valent med fysisk aktivitet. I denna studie ligger fokus på fysisk aktivitet i form av motion. 

Både fysisk aktivitet och motion är starkt förknippat med fitness. Fitness beskrivs som egen-

skaper som individer kan erhålla eller inneha och som skapas av fysisk aktivitet och motion. 

Det handlar om möjligheten till att leva sitt liv med full vigör och kraft utan att bli utmattad 

samtidigt som att ha tillräckligt med kraft över för att glädja sig åt aktiviteter på sin fritid 

samt att kunna hantera livets oförutsedda situationer.  
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WHO (2010) beskriver två olika intensiteter av fysisk aktivitet, måttlig intensitet och kraft-

full intensitet, vilka med fördel kan kombineras. Enligt Fyss (2011) ska den måttliga inten-

siteten vara aerob vilket menas syrekrävande och andning samt puls ska öka. När det gäller 

kraftfull intensitet ska det ske en mycket tydlig ökning av både andning och puls (ibid). 

WHO (2010) skriver även om aerob aktivitet, vilket också kan benämnas för uthållighets-

träning och kan innefatta exempelvis löpning, hoppa hopprep, simning etc. 

(ibid).  Rekommendationen för vuxna är att vara fysiskt aktiva under minst 150 minuter i 

veckan. Den dagliga fysiska aktiviteten bör ligga på minst måttlig intensitet, vilket exempel-

vis kan handla om en halvtimmes rask promenad (Fyss 2011). För att upprätthålla ett fysiskt 

aktivt beteende fann Springer, Lamborn och Pollard (2013) betydelsefulla faktorer, dessa 

handlade om det sociala, att träffa vänner samt samspelet mellan likasinnade människor. 

Vidare pekade de på vikten av förutsättningarna för ett fysiskt aktivt liv samt att ha ett mål 

med den fysiska aktiviteten. Det var även betydelsefullt att ha en självvald träningsform och 

att individer fortsätter att vara fysiskt aktiva när de upplever det som värdefullt (ibid). 

2.3. Äldre och fysisk aktivitet 
Individer 65 år och äldre rekommenderas 150 minuter medelintensiv aerob fysisk aktivitet i 

veckan eller 75 minuter med kraftfull intensitet. För en större positiv effekt på hälsan re-

kommenderas måttlig till intensiv aerob fysisk aktivitet 300 minuter i veckan eller 150 mi-

nuter med kraftfull intensitet (WHO 2010). Utöver rekommendationerna för fysisk aktivitet 

behöver seniorer från 65 år även utföra någon form av styrke- och balansträning modifierad 

efter deras utgångsläge, dock visar det sig att en stor del av seniorerna inte når upp till dessa 

direktiv. Drivkraften till att vara fysiskt aktiv kan handla om att det är socialt, glädjefyllt, 

utmanande samt att kunna klara sig själv i vardagen (Faskunger 2013).  

Mellan år 2008–2015 har det i Sverige skett en ökning bland äldre som motionerar eller 

idrottar varje vecka. Detta gäller både kvinnor och män. Varför denna ökning har skett är 

inte helt fastställt, men det diskuteras kring att de äldre idag har mer kunskap samt en ökad 

medvetenhet kring betydelsen som motionen har för deras hälsa och välmående. Det kan 

även handla om att motionsvanor från uppväxten har fortlöpt senare i livet (SCB 2017). 

Enligt Kirkland et al. (2011) ökar regelbunden motion chansen till ett långt liv. Förutom de 

medicinska hälsofördelarna är motion även associerat med en högre livskvalitet bland de 

äldre (ibid). Enligt en studie av Devereux-Fitzgerald, Powell, Dewhurst och French (2016) 

som handlade om hur seniorer upplevde interventioner av fysisk aktivitet, visade det sig att 

fysisk aktivitet kan förhöja livskvaliteten genom glädje och en ökad självkänsla. Devereux-

Fitzgerald et al. (2016) skriver även om att fysisk aktivitet kan ha en inverkan på det kogni-

tiva planet exempelvis minnet, vilket i sin tur kan reducera risken för demens (ibid). Lind-

wall (2010) pekar på att en intensitet som ligger på måttlig nivå av motionsformen ger den 

största positiva påverkan när det gäller de äldres psykologiska hälsa. Genom att vara fysiskt 

aktiv samt att regelbundet motionera, påverkas de kognitiva funktionerna positivt samt mins-

kar risken för både depression och demenssjukdom (ibid). 

Komatsu, Yagasaki, Saito och Oguma (2017) pekar på att som äldre delta i regelbunden 

gruppbaserad träning kan bidra till en ökad fysisk, mental och social hälsa. Komatsu et al. 

(2017) menar att genom gruppbaserad träning skapas det större möjligheter till att vara fy-

siskt aktiv på grund av att det ger målgruppen möjlighet att regelbundet socialisera och träffa 

andra människor. De som är 65 år och äldre är en grupp i vilken de flesta har nått pensions-

ålder och en regelbunden gruppaktivitet skapar meningsfullhet samt rutin i vardagen vilket 
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bidrar till en ökad hälsa (ibid). Baruth et al. (2018) menar även på att det finns fördelar med 

gruppbaserad fysisk aktivitet. Genom att få äldre att vara aktiva i någon form av gruppbase-

rad fysisk aktivitet visade sig vara effektivt för att öka den fysiska aktiviteten bland äldre, 

samt att det potentiellt kan leda till en förbättrad hälsa och en ökad självständighet i en väx-

ande och åldrande befolkning (ibid). 

Manz et al. (2018) kom fram till att om en individ har varit fysiskt aktiv tidigare i sitt liv så 

är det troligt att individen fortfarande är fysiskt aktiv senare i livet. Även känslan av att ha 

kompetensen till att vara fysiskt aktiv i kombination med en gynnsamt inställd attityd kunde 

redogöras som bakomliggande faktorer till ett fysiskt aktivt åldrande (ibid). 

2.4. Motivation 
Robert Vallerand började tidigt forska och skriva om motivation och delade in motivationen 

i inre och yttre motivation. Den inre motivationen kännetecknas som att en individ agerar 

mot något för att den verkligen har ett inneboende intresse och finner tillfredsställelse av 

beteendet. Den yttre motivationen karakteriseras som att en individ agerar mot något för att 

få någon form av utbyte eller behållning av beteendet (Vallerand & Ratelle 2002). Deci och 

Ryan (2000) har sedermera vidareutvecklat teorin om inre och yttre motivation till self-de-

termination theory (SDT). 

Motivation har definierats och beskrivits på olika sätt under tidens gång, exempelvis skriver 

Moore (2013) om hedonistisk motivation vilket har sitt ursprung i det antika Grekland. 

Hedonism betyder njutning eller lust. Hedonistisk motivation vidmakthåller att det endast 

finns två faktorer som motiverar människan, njutning och pina. Teorin om hedonistisk mo-

tivation har debatterats och kritiserats otaliga gånger av många kända namn såsom Platon, 

Aristoteles, Nietzsche med flera (ibid).   

Motivation kan ses som en resurs vilket skapar ett driv hos en individ till att agera. Det kan 

handla om allt som en individ ställs inför dagligen exempelvis att träna, att äta, arbeta enga-

gerat eller studera målmedvetet. Att vara motiverad till “något” är en process som bottnar i 

ett målinriktat beteende. Det som ligger bakom processen kan handla om eller vara en bland-

ning av sociala, kognitiva, biologiska och humanistiska faktorer (Holt et al. 2015). 

2.5. Motivation och fysisk aktivitet 
Enligt Ntoumanis et al. (2018) finns det två faktorer som avgör graden av människans del-

tagande i någon form av fysisk aktivitet. Det är människans identitet och motivation. “Exer-

cise identity” refererar till den utsträckning en människa beklär sig rollen som motionär och 

där det utgör en del av individens identitet (ibid). Reifsteck, Gill och Labban (2016) menar 

att när en identitet är mer framträdande så kommer individer troligtvis att tillägna sig relate-

rade beteenden. Det betyder att om en individ starkt identifierar sig med träning så kommer 

individen med stor sannolikhet att engagera sig i olika former av fysisk aktivitet. Det vill 

även tilläggas att identiteter inte är oföränderliga utan ändras över tid. De människor som 

innehar en framträdande identitet som motionär och som även är motiverade av egen vilja 

och intresse, har större sannolikhet att vara fysiskt aktiv samt att upprätthålla detta beteende 

(ibid). 

Beck et al. (2016) undersökte faktorer som påverkar äldre till fysisk aktivitet. Här beskrivs 

att preferenserna för vilken sorts fysisk aktivitet som utförs har med åldern att göra. För unga 

vuxna kan det handla om tävlande och högintensiv träning emedan för den äldre det ofta 
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kommer att röra sig om det sociala och det glädjefulla. I studien pekar de på att det finns 

vetenskapliga belägg för en individs benägenhet och preferenser till att vara fysiskt aktiv 

förändras med tiden. De faktorer som främst motiverade seniorerna till gruppbaserad träning 

var glädje, ett slags åtagande, tillfredsställelse och meningsfullhet. Beck et al. (2016) pekar 

även på yttre motivationsfaktorer som att viljan till motion påverkas av belöningar samt vil-

jan att delta för att få ut något av det exempelvis blir smalare, friskare etc. (ibid).  

Vad som motiverar seniorer till att vara fysiskt aktiva kan knytas an till både salutogenes 

och patogenes. Det salutogena kan kopplas till hälsofrämjande resurser såsom meningsfull-

het, glädje och tillfredsställelse. Det patogena kan relatera till att individen exempelvis vill 

undvika sjukdom eller hålla befintlig sjukdom i schack, vilka båda är motiv som kan kopplas 

till förebyggande (Lindström & Eriksson 2005; Suominen & Lindström 2008). 

För att främja fysisk aktivitet fann Stephan, Boiché och Scanff (2010) att det är viktigt att 

exploatera och utnyttja den kunskap som erbjuds av att undersöka motivationsfaktorer till 

fysisk aktivitet, samt för att kunna utforma interventioner som ökar en regelbunden medver-

kan (ibid). 

2.6. Self-determination theory 
Self- determination theory (SDT), på svenska självbestämmandeteorin har sitt ursprung ifrån 

Robert Vallerands teorier om inre och yttre motivation (Vallerand & Ratelle 2002). Teorin 

utgår från ett humanistiskt och holistiskt perspektiv med vilket menas en respekt för männi-

skans självbestämmanderätt samt en helhetssyn på människan, dess kreativitet, potential och 

den fria viljan (Holt et al. 2015).  

Ryan & Deci (2000) sammanbinder motivation med en individs förhållningssätt till det som 

ska göras och uthållighet vilket skapar en form av aktivering och avsikt. De bakomliggande 

motiven till motivation kan handla om värdesättningen av aktiviteten som ska göras men det 

kan även bottna i olika former av tvång. Individer kan således bli motiverade på grund av ett 

brinnande inre intresse men även påverkas av faktorer utifrån såsom mutor, belöning, skuld 

eller tvång. SDT lägger fokus på kvaliteten av motivationen, inte mängden (ibid).  

Ryan & Deci (2000) delar in motivation i inre motivation och yttre motivation. Den inre 

motivationen binds samman av de tre basala psykologiska behoven kompetens, autonomi 

och tillhörighet. För att människan ska kunna uppnå en inre motivation behöver dessa kom-

ponenterna tillgodoses och tillfredsställas. Enligt Ryan & Deci (2017) refererar kompetensen 

till bemästrande samt effekt och förmåga, en positiv feedback kan exempelvis öka och stärka 

kompetensen. Att ansvara för sina handlingar och ta egna initiativ kan kopplas till autonomi, 

när en individ agerar med total autonomi är de helhjärtat engagerade. Den inre motivationen 

ökar i en trygg samvaro med andra. När de basala psykologiska behoven är uppfyllda främjas 

således den självbestämmande motivationen (ibid).  

Orgasmic integration theory (OIT) är en underteori inom SDT där den yttre motivation delas 

in i fyra olika kategorier där varje kategori representerar olika grad av yttre påtryckningar. 

Dessa kategorier är yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integre-

rad reglering. Sista steget är total inre motivation vilket innebär att varken belöning eller 

bestraffning har någon betydelse för beteendet, då det har grundats i totalt självbestäm-

mande. När det gäller den inre motivation har glädjen och intresset för något internaliserats 

(blivit en del av personligheten) vilket gör att individen har assimilerat (sammansmält) mo-

tiven till detta något (Deci & Ryan 2000).  
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Tabell 1. Visar hur de olika regleringarna förhåller sig inom OIT samt avståndet mellan 

amotivation till inre motivation. 

Amotivation Yttre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Inre 

motivation 

 
Yttre 

reglering 

Introjicerad 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering 

Internalise-

ring 

Saknar både 

yttre och 

inre 

motivation 

Belöning, 

tvång 

Yttre 

pressen är 

införlivad 

Självvalt för 

det betyder 

något 

Beteendet 

blir ett med 

identiteten 

Inneboende 

intresse, 

glädje, 

tillfreds-

ställelse 
 

Andra säger 

att det är bra 

Vill hålla sig 

i form i 

ögonen av 

andra 

Det är 

socialt, hålla 

sig frisk 

Värdefullt 

trots yttre 

faktorer 

För glädjen 

av fysisk 

aktivitet 

Icke självbe-

stämmande 

Icke självbe-

stämmande 

Icke självbe-

stämmande 

Självbe-

stämmande 

Självbe-

stämmande 

Självbe-

stämmande 

 

De 4 typerna av yttre motivation (se tabell 1) kan ses som steg eller en trappa där sista steget 

närmar sig inre motivation. Reglering avser behärskning och målinriktad styrning av en in-

divids handlingar, behov, tankar och känsloyttringar. (Deci & Ryan 2002). 

• Yttre reglering- Beteendet utförs för belöning eller för att det finns någon form av 

press eller tvång, yttre krafter styr beteendet (Deci & Ryan 2002). Detta kan enligt 

Lindwall et al. (2017) kopplas till att individer motionerar för det sociala godkän-

nande skull eller för att de känner sig hetsade av sin omgivning. 

 

• Introjicerad reglering- Enligt Deci & Ryan (2002) har individen införlivat en sorts 

yttre press till en viss del så att beteendet inte blir självvalt. Ryan & Deci (2017) 

exemplifierar detta med att om en individ känner att denne borde motionera och om 

hon/han inte gör det så skapar detta skuldkänslor. 

 

• Identifierad reglering – Beteendet är självvalt för att det är betydelsefullt (Deci & 

Ryan (2002). Individen motionerar för att det exempelvis är socialt eller för att und-

vika sjukdom, således blir det värdefullt för individen (Ryan & Deci 2017). 

 

• Integrerad reglering- Detta är sista steget inom den yttre motivationen. Enligt Deci 

& Ryan (2002) är beteendet självvalt och sammansmälter med identiteten. Ryan & 

Deci (2017) menar på att individen har vetskap om att motion både är socialt och kan 

förhindra sjukdom, men väljer att motionera för att hon/han värdesätter och uppskat-

tar att vara fysiskt aktiv. Även om beteendet har sammansmält med identiteten så har 

inte internalisering skett inom den integrerade regleringen. Detta skiljer sig på så sätt 

från total inre motivation, där denna vetskap inte tar upp individens tankar (ibid). 
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Deci och Ryan (2000) placerar de olika motivationstyperna inom OIT som ett kontinuum 

som sammanhängande beståndsdelar där identifierad reglering, integrerad reglering och inre 

motivation företräder självbestämmande eftersom här utförs det ett självvalt beteende. Som 

motsats till detta står introjicerad reglering, yttre reglering och amotivation som icke själv-

bestämmande eftersom det i dessa regleringar saknas autonomi. Alla de olika typerna av 

motivation finns inom individen och kan variera i grader beroende på vad eller i vilken situ-

ation individen står inför. Det kan till och med vara så att en mix uppstår av de olika moti-

vationstyperna för samma område eller situation (ibid). Springer et al. (2013) fann att när 

det tre psykologiska behoven av kompetens, självbestämmande och tillhörighet är uppfyllda, 

har det fysiskt aktiva beteendet internaliserats och blivit en del av jaget.  
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3.Problemformulering  
Som tidigare nämnt har Sveriges regering som mål att öka tillgängligheten till hälsofräm-

jande aktiviteter för att skapa en god och jämlik hälsa. Riktade insatser bör ske utifrån de 

fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande. Utifrån den forskning som finns gällande seni-

orer och fysisk aktivitet visar det sig att en stor del av seniorerna inte lever upp till den 

dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet.  

Eftersom de individuella livsstilsfaktorerna såsom fysisk aktivitet är påverkbara finns det 

således möjligheter och förutsättningar för att understödja och främja dessa faktorer. För att 

kunna påverka blir det därför viktigt med vidare kunskap om seniorer, fysisk aktivitet och 

motivationskrafter. Därav får denna studie ett folkhälsovetenskapligt värde genom att öka 

förståelsen för vad som motiverar seniorerna till att motionera och genom detta bättre förstå 

hur seniorerna kan nås samt hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan formas i fram-

tiden.  

Den valda teorin SDT speglar bakgrunden väl då SDT ser till hela människan och dess pot-

ential. WHO´s benämning på hälsa samt hälsans bestämningsfaktorer har liksom SDT en 

holistisk utgångspunkt där både inre och yttre påverkansfaktorer tar plats. De båda folkhäl-

sopolitiska målområdena; levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet stämmer 

även de överens med SDT. Levnadsvanorna som tagits upp ovan finns i hälsans bestäm-

ningsfaktorer och kontroll, inflytande och delaktighet kan förankras med de tre psykologiska 

begreppen inom SDT; kompetens, autonomi och social tillhörighet. Genom att studera mo-

tivationskrafter för motion hos seniorer skapas möjligheter för både hälsofrämjande och fö-

rebyggande arbete. De hälsofrämjande kan ses som salutogena där fokus kan ligga på att 

förbättra de äldres välbefinnande, minne, självförtroende samt deras sociala hälsa. De före-

byggande insatserna som kan relatera till patogenes kan handla om att arbeta för att minska 

exempelvis depression, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykisk ohälsa. 

Resultatet av denna undersökningen skulle kunna användas som ett underlag till hälsofräm-

jande insatser kopplat till motion. Det är inte alltid så lätt när det ska genomföras hälsoinsat-

ser eller interventioner till en viss målgrupp att låta just den målgruppen bli delaktig i vad 

som ska göras. Denna studie kan således erbjuda en form av delaktighet. Därför blir denna 

studie viktig för alla som arbetar med insatser för att främja den seniora populationens hälsa, 

för att kunna inspirera till insatser som faktiskt motiverar dem till att motionera. 
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4. Syfte 

Syftet var att undersöka inre och yttre motivationskrafter för motion hos seniorer 60 år och 

äldre utifrån self-determination theory (SDT). 

 

4.1. Frågeställningar 
 

• Vad motiverar seniorerna till att motionera? 

• På vilket sätt kan den inre motivationen uttolkas ur seniorernas utsagor?  

• Vilka former av yttre motivation inom self determination theory framträdde i senio-

rernas utsagor? 
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5. Metod 
I denna del redovisas hur studien har gått tillväga och beskriver val av metod, urval, delta-

gare och kontext, genomförande, analys samt etiska överväganden. 

5.1. Val av metod 
Studien är kvalitativ i form av att det genomfördes intervjuer. En kvalitativ studie ställer 

frågor om hur och varför istället för en kvantitativ metod där fokus ligger på hur mycket och 

hur ofta (Ahrne & Svensson 2015). Enligt Ahrne & Svensson (2015) kan det med en kvali-

tativ studie skapas möjligheter att med ett mindre antal deltagare få en djupare förståelse för 

ett fenomen och i denna studien vad som motiverar seniorerna till att vara fysiskt aktiva. 

Silverman (2013) menar att en kvalitativ studie ska säga mycket om lite (ibid).  

Det genomfördes elva semistrukturerade intervjuer och dessa utgick ifrån en intervjuguide 

med förutbestämda frågor som matchade SDT (se bilaga 1). Enligt Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015) ger en semistrukturerad intervjuguide möjligheter att utveckla följdfrågor. In-

nan intervjuerna tog start gjordes det fyra pilotintervjuer för att testa frågorna i praktiken. 

Boréus (2015) menar att det är fördelaktigt att testa frågorna innan studien fortsätter för att 

på detta sätt se om frågorna besvarar syftesformuleringen.  

Studien utgick ifrån en teori (SDT) och tog således en deduktiv ansats (Svensson 2015). Med 

en deduktiv ansats menas att studien utgår från en teori som anger premisserna för vilka 

slutsatser som kan dras (Trost 2010). Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket 

innebär att förstå och tolka utsagor, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hermeneutiken handlar 

om förförståelse vilket betyder att de som genomför studien redan har en förförståelse som 

är skapad av livserfarenhet och av tidigare upplevelser. Denna förförståelse skapas även av 

kunskap som genereras från teori (Patel & Davidsson 2011).  

5.2. Urval 
För att få tag på intervjupersoner kontaktades en cirkelträningsledare för att på detta sätt nå 

den berörda målgruppen som kunde besvara frågeställningarna. Detta kan kopplas till ett 

tvåstegsurval vilket Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver om. De menar att i det 

första urvalet väljs en verksamhet ut, i detta fall en kommunalt anordnad cirkelträningsgrupp 

för seniorer. Ledaren informerade sedan seniorerna om att vi skulle besöka dem under ett 

träningspass. Det andra urvalet skedde i samband med besöket då seniorerna fick anmäla sitt 

intresse. 

Ledaren för cirkelträningen blev en så kallad gatekeeper (dörröppnare) till att få kontakt med 

deltagarna. Lalander (2015) pekar på vikten av en gatekeeper för att få tillgång till fältet och 

att komma i personlig kontakt med deltagarna. När det gällde urvalet fick seniorerna själva 

anmäla sitt intresse till att deltaga i studien. Således lades det ingen vikt på kriterier som 

exempelvis kön utan det väsentliga var en ålder över 60 år samt deltagande i cirkelträningen 

i den kommunala verksamheten. Åldersspannet på studiens deltagare var mellan 60 och 79 

år. Det finns en majoritet av kvinnor på cirkelträningen, detta visade sig genom att 9 kvinnor 

och 2 män deltog i studien.  

5.2.1 Deltagare och kontext 
Seniorerna tränar ledarledd cirkelträning en gång i veckan i en kommunal verksamhet i 

Skåne. De är cirka fyrtio deltagare och det kostar 200 kronor per termin. Motionsformen 
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börjar med uppvärmning, sedan följer cirka 40 minuters stationsträning där de får träna med 

bollar, gummiband, hantlar, etc. Detta berör konditionsträning, styrketräning samt balans-

träning. Intensiteten av motionen kan vara både låg, medel och hög eller en blandning av 

dem då seniorerna själva bestämmer vilken nivå de vill lägga sig på. Ledaren går runt under 

tidens gång och pratar med seniorerna samt hjälper de som är i behov av stöd. Efter passet 

stretchar de tillsammans.  

5.3. Genomförande 
Vi tog kontakt med ledaren för cirkelträningen via ett mejl och veckan därpå var vi välkomna 

att besöka seniorerna under ett träningspass. Innan träningspasset fick seniorerna informat-

ion om studien, att det skulle genomföras en intervjustudie om vad som motiverar seniorerna 

till att motionera. De fick även veta att det behövdes 10–12 intervjupersoner och att papper 

och penna fanns tillgängligt efter träningspassets slut, de som var intresserade kunde skriva 

upp sina kontaktuppgifter. Tio personer anmälde sig direkt efter träningspasset. Någon dag 

senare skickades ett informationsbrev ut till de seniorer som hade anmält sig till studien, 

med ett meddelande om att vi skulle ringa upp dem veckan efter för att boka en tid till inter-

vjuerna. Således ringdes seniorerna upp och tid sattes för intervju.  

I och med att en av de totalt tio deltagarna bestämde sig för att inte delta samt att en inter-

vjusituation gav svagt material till studien togs åter kontakt med ledaren för cirkelträningen, 

med förhoppningen att värva fler deltagare. Vi åkte åter till verksamheten och tog kontakt 

med två personer som direkt valde att ställa upp.  

Det genomfördes en pilotstudie på intervjufrågorna för att testa intervjuguidens funktion, att 

frågorna var begripliga för deltagarna samt om frågorna riskerade att väcka obehag. I pilot-

intervjuerna deltog 4 personer som är över 60 år och har en fysiskt aktiv livsstil med regel-

bunden träning. Dessa personer fanns i vår bekantskapskrets. Det fanns en fråga som två av 

pilotpersonerna hade svårt att förstå men som de andra två förstod. Därför gjordes en avväg-

ning om denna fråga skulle vara med i intervjuguiden (se bilaga1). I och med att två pilot-

personer gav så pass bra svar på denna fråga togs beslutet att behålla den. Genomförandet 

av pilotstudien bidrog även till en uppfattning av intervjuernas tidsåtgång. 

Den intervjun som gav ett svagt material valdes ändå att användas i studien, därmed blev det 

totalt elva personer som deltog. Av dessa intervjuer tog sju plats på ett café, två hemma hos 

senioren, en träff på ett bibliotek samt en på ett besökscenter. Innan varje intervju informe-

rades det om de etiska aspekterna, att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan 

samt att de kunde vara trygga med att studien är konfidentiell. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningsapparat samt en mobiltelefon för att säkerställa inspelningen. Innan inter-

vjun fick deltagarna kännedom om att inspelning skulle ske, men detta framställdes inte som 

en fråga utan mer som ett konstaterande. En av oss ledde intervjun och en lyssnade samt 

släpptes in i slutet för eventuella kompletterande frågor. Detta turades vi om med så att båda 

skulle få möjlighet att träna sig i intervjusituationen. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 

en timme. För att skapa en avslappnad atmosfär så bjöds de deltagare som intervjuades på 

ett café på fika. 

Analyserandet började i huvudet på oss redan efter första intervjun. Materialet transkribera-

des efter hand som intervjuerna gjordes. Efter den sista intervjun noterades att samma in-

formation och utsagor var återkommande. Enligt Silverman (2013) räcker det med intervjuer 

när det uppstått en mättnad och ingen nya data har upptäckts. Således tyckte vi att det räckte 

med elva deltagare till studien. 
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5.4. Analys 
Intervjuerna transkriberades för att sedan skrivas ut och läsas igenom flertalet gånger vilket 

Kvale & Brinkman (2014) skriver är en viktig del av analysprocessen. Intervjuerna numre-

rades i den ordning de genomförts och för att analysera resultatet togs det stöd i två veten-

skapliga artiklar (Hsieh och Shannon 2005; Graneheim & Lundman 2004). En riktad inne-

hållsanalys var behjälplig då SDT kunde användas som ett ramverk och en sorteringsmall i 

analysfasen. Med riktad innehållsanalys innebär att det redan finns förutbestämda kategorier 

som utgår från den valda teorin. Analysfasen inleddes med att vi båda var för sig letade efter 

meningsenheter och utsagor från seniorerna som kunde besvara syftet och frågeställning-

arna. Vi plottade ut citat som sedermera kunde relateras till de olika kategorierna kompetens, 

autonomi, tillhörighet, inre motivation och yttre motivation. Den yttre motivationen delades 

även här in i de olika regleringarna; yttre reglering. introjicerad reglering, identifierad regle-

ring och integrerad reglering (se tabell 1). Detta gjordes för att kunna urskilja vilken typ av 

motivation som framträdde och för att kunna se om motivationen var självbestämmande eller 

icke självbestämmande. Sedan jämfördes resultatet och vi kunde då direkt upptäcka ett lika-

tänkande av analyserandet. Vi hjälptes sedermera åt med innehållsanalysen, meningarna 

kondenserades och kodades och indelades i subkategorier som till slut kunde sorteras in i 

SDT kategorierna. Processen mellan kodning och kategorisering grundade sig av en tolkning 

av oss som bottnar i vår förförståelse av SDT. Hsieh och Shannon (2005) samt Graneheim 

och Lundman (2004) talar för dessa steg i en kvalitativ innehållsanalys.   

 

Nedan följer exempel från analysprocessen där SDT användes som en sorteringsmall. Kate-

gorierna delas in i kompetens, autonomi, tillhörighet samt inre och yttre motivation. 
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Tabell 2. Visar analysprocessen, från meningsenhet till kategori. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag räknar allt jag gör, 

att jag ska göra det 10 

gånger eller nu har jag 

ökat till 15. Står jag 

med gummibandet så är 

det 15 gånger och med 

hantlarna, så jag ökar 

på det själv. 

Räknar 

repetitionerna på 

cirkelträningen 

samt ökar 

efterhand 

Utmanar sig 

själv 

Når mål Kompetens 

Jag vill träna på mitt 

sätt och göra det på mitt 

sätt och i min takt 

Träning på mitt 

sätt 

Träning på egna 

villkor 

Bestämma 

själv 

Autonomi 

Det är trevligt i grupp 

för det är den sociala 

biten man saknar när 

man blir pensionär 

Den sociala biten 

är viktig 

Träffa andra 

människor 

Social 

samvaro 

 
 

Tillhörighet 

Välbehag måste jag 

säga, jag tycker det 

känns bra.  

Välbehagskänsla 

av att delta i 

cirkelträningen 

Välbehagskänsla Njutning Inre 

motivation 

Sen har jag diabetes 

och jag märker ju 

ögonblickligen om inte 

jag rör mig att då stiger 

värdena 

Sockervärdet stiger 

om inte rörelse 

utförs 

Mår bättre av 

rörelse 

Hålla sig 

frisk 

Yttre 

motivation 

 

5.5. Etiska övervägande 
Studiens deltagare behöver skyddas och därför har vetenskapsrådet (2017) etiska riktlinjer 

följts. Dessa riktlinjer som övergripande kallas för individskyddskravet består av informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Följande beskri-

ver hur studien har tagit hänsyn till dessa krav. 

Informationskravet- Genom informationskravet får deltagarna information om vad studien 

ska användas till samt att de deltar av fri vilja (Vetenskapsrådet 2017). Kravet har tillgodo-

setts så till vida att deltagarna först blev muntligt informerade om studien och sedan fick ett 

informationsbrev skickat till dem via email för lugn begrundan och läsning. I informations-

brevet fick deltagarna information om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till, hur lång tid 

det skulle ta samt att ljudinspelning skulle ske. Deltagarna fick även samma information 

upprepat i samband med genomförandet av intervjuerna.   
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Samtyckeskravet- Innan intervjun fick deltagarna information om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan och att detta inte ses som ett problem, med detta informerade sam-

tycke valde de att delta. Deltagarna fick även skriva under en samtyckesblankett i samband 

med intervjun.  

Konfidentialitetskravet- Intervjupersonerna fick med konfidentialitetskravet en möjlighet 

att känna sig trygga i att studien inte kan härledas till specifika personer då resultatet är 

redovisat på ett sådant sätt att det inte går att koppla till enskild individ och deltagarnas namn 

ersattes med IP1-IP11 (IP=Intervjuperson). En överenskommelse har även skett med delta-

garna om var data ska befinna sig under tiden som materialet bearbetas. Deltagarna blev 

även informerade om att inspelningen raderas när studien är klar men att transkriberingarna 

kommer behållas samt bevaras i låsta datorer. Materialet har under studiens gång förvarats i 

våra låsta datorer och ingen obehörig har eller kommer att ta del av materialet.   

Nyttjandekravet-Materialet får varken lånas ut eller säljas, utan endast användas för detta 

ändamål som har underrättas intervjupersonerna med stöd av nyttjandekravet (Vetenskaps-

rådet 2017). Deltagarna har även blivit informerade om att transkriberingen eventuellt kom-

mer att användas till framtida studier av författarna. 
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6. Resultat 
Här beskrivs seniorernas utsagor inom de kategorier som de analyserats fram i med under-

rubrikerna inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen delas in i autonomi, 

kompetens och tillhörighet. Den yttre motivationen delas in i de olika regleringsfaserna som 

framkommer av seniorernas utsagor inom OIT (se tabell 1). Alla intervjupersonerna visade 

sig ha ett levt ett långt liv med en fysisk aktiv bakgrund. De har cirkelträningen, promenader 

och cykling som gemensamma nämnare. Andra motionsformer som deltagarna berättade att 

de håller på med är dans, bowling, simning, chi gong och gymnastik.  

6.1 Inre motivation 
Många av deltagarna uttryckte ren glädje kring cirkelträningen. De menade på att det är 

trevligt upplagt och att det är roligt att gå dit. Även välbehagskänslor belystes och hur bra 

det känns att vara på cirkelträningen. 

IP 4. ”Välbehag måste jag säga, jag tycker det känns bra, just det där att man tycker det är 

kul att gå dit.” 

Att klara av att vara aktiv och rörlig beskrevs som ett positivt rus och en lycka hos flera av 

deltagarna. Välbefinnandet av att kunna samtala och skratta med varandra var minst lika 

viktigt som den fysiska biten.  

IP 9. ” Jo välbefinnande måste jag säga, för det är jätteskönt att röra på sig.” 

En deltagare berättade att cirkelträningen ger en kick, en extra energi som gör att hon/han 

kommer igång och orkar samt vill fortsätta att vara aktiv resten av dagen. Även en stolthet 

beskrevs hos deltagarna, att värdet av motionen karakteriseras av en nöjdhet med sin kropp. 

IP8. “För första gången i mitt liv så har jag en biceps, åh nu kan jag inte dra upp den här, 

men känn här, jag är skitstolt!” 

6.1.1. Kompetens 
Att känna sig nöjd och tillfreds med sig själv var något som återkom av seniorernas utsagor. 

En deltagare menade att varje gång det har utförts någon form av fysisk aktivitet så kände 

hon/han sig nöjd och det spelade inte så stor roll vad som hade gjorts. 

IP3. ”Alltså var gång man har gjort någon fysisk aktivitet, det har inte så stor betydelse 

vilken så känner du ju dig väldigt nöjd, man blir lite nöjd med sig själv.” 

Känslan av att känna att det händer något med kroppen, att motionen ger resultat pratade en 

del av deltagarna om men även att träningen gav energi och ork att fortsätta dagen. En del-

tagare beskrev hur hon/han pressade sig själv genom att öka på tempot och ökar antalet re-

petitioner med hantlarna och kände att hon/han fått tillbaka styrkan i kroppen. Hon/han räk-

nar allt, om det har gjorts tio gånger den ena gången så görs detta 15 gånger nästa gång och 

sedan ökas det på. Att ställa dessa mål från gång till gång ökade således både självförtroende 

och kompetens. 

En del av deltagarna bor ensamma och vet med sig att de inte kan vara beroende av andra 

människor för att de ska motionera, därför måste de ha kraften och viljan att ta sig iväg. Att 

se hur andra tränar och utför rörelser verkade öka kompetensen för deltagarna, genom att se 

på hur andra gör men även att få tips och idéer för att utveckla och förbättra sin egen träning. 
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En deltagare beskrev hur hon/han tittade på hur de andra gjorde och provade sedan att för-

söka göra dessa övningar. 

IP 10. ”Man ser hur de andra rör sig och gör rörelser och den rörelsen har man kanske 

inte tänkt på att man ska göra också, så nästa gång man kommer dit så försöker man göra 

det.” 

6.1.2. Autonomi 
Utsagor gällande självbestämmande fångades upp ut av ungefär hälften av deltagarna. Att 

försöka röra på sig så den där stunden på soffan kan tas med gott samvete belystes liksom 

möjligheten att träna på sitt eget sätt och i sin egen takt. Även känslan av frihet att kunna 

göra det som hon/han vill göra. 

IP 4. ”Det är väl kanske en grej att jag vill göra det som jag själv känner för, jo jag kan 

säga såhär att jag styrs av mina känslor, jag ger mig friheten att känna efter vad vill jag 

göra idag, jag ger mig den friheten liksom.” 

Att själv få bestämma och rätten till sin kropp samt de val som görs gällande den kom upp. 

En deltagare menade på att människor inte behöver försvara sig om det är så att man inte vill 

träna ibland, det viktigaste är att det utförs någon form av motion. Hon/Han tog även upp 

om behovet av att vårda sig själv som en anekdot om kroppen som en blomma. Deltagaren 

menade på att kroppen direkt tar skada om inte den tas hand om. Liksom en blomma som 

inte vattnas så vissnar kroppen också tillslut. 

IP 8. ” Nej men jag tycker inte att man ska försvara sig om man inte vill ibland, för jag 

tycker man ska ta tag i att försöka göra någonting, för att så fort du sätter kroppen…den 

är ju levande...den är som en blomma...den vissnar ju.” 

6.1.3. Tillhörighet 
Den sociala tillhörigheten framkom som en viktig utsaga bland deltagarna och beskrevs av 

alla men på olika sätt. Att lära känna nya människor och att ta sig dit för att träffa både 

bekanta och nya ansikten beskrevs som viktigt. Även att det är riktigt roligt att träffa män-

niskor som är där för samma sak då de flesta som är där är väldigt positiva. 

IP9. ” Jag gillar ju att prata och tycker det är kul att träffa andra människor så det är allt 

för mig annars så lägger jag av.” 

Även att träna tillsammans var en stor motivator, många av deltagarna uttryckte att de 

mycket väl skulle kunna göra rörelserna hemma men att det inte blev av. Det beskrevs som 

att det gav en positiv kick av att träna med andra människor. Det blir även lättare att göra 

det i grupp än att göra det hemma. 

Pushen och peppen från andra människor tycktes även vara av betydelse. En deltagare be-

rättade att hon/han behöver någon som trycker på lite. Eftersom hon/han lever själv så finns 

behovet av att pushen kommer utifrån. Flera deltagare ansåg också att familjen är viktig och 

berättade om hur de driver på. 

IP1. ”Barnen peppar mig väldigt, det gör dem och sen är det så skönt när dottern går med 

på det här passet eftersom aja nu skärper du dig liksom! Där är en stor boll man ska kasta 

så är där två olika då vill jag ha den lilla men hon envisas med och ha den stora och jag 

behöver sån push för annars tar jag den lätta varianten.” 
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De sociala aspekterna var något som uttrycktes av de flesta och en deltagare menade att det 

är just det som saknas när arbetet är förbi. Hon/Han menade på att det inte är arbetet som 

saknas utan just kollegorna och den sociala biten. Gruppträningen utgör en viktig del i den 

sociala gemenskapen och kan således ersätta en del av den sociala gemenskapen som de fick 

genom arbetet. 

IP6. ”Det är trevligt i grupp för det är den sociala biten man saknar när man blir pens-

ionär.” 

6.2. Yttre motivation 
Den yttre motivationen var den som var mest förekommande av alla deltagarnas utsagor. 

Yttre reglering, introjicerad reglering och identifierad reglering kunde sorteras från deltagar-

nas utsagor (se tabell 1). Den integrerade regleringen kunde inte uttolkas ur deltagarnas ut-

sagor och finns därmed inte med i resultatet. 

6.2.1.Yttre reglering 
En av deltagarna berättade om sin gastric bypassoperation. Läkaren ordinerade henne/ho-

nom att göra denna då det annars med både övervikt och diabetes hade varit en fara för livet. 

Efter operationen tycker hon/han att det blivit mycket bättre, att hon/han mår väldigt bra. 

Deltagaren vill inte gå upp i vikt för att hon/han inte vill riskera att känna sig misslyckad. 

Hon/han menar att det står mycket på spel och att operationen har kostat väldigt mycket i 

både tid, pengar och hälsa. 

IP 1. ”Jag har hela tiden i huvudet att min operation och den har kostat jättemycket och då 

är man ju rädd att gå upp i vikt och höra att man misslyckades, plus att jag trivs ju på ett 

helt annat vis med mig själv.” 

Det framkom även motiv som handlade om omhändertagande av nära. En deltagare har ett 

behov av motion och fysisk aktivitet för att orka med vardagen som i mångt och mycket 

består av att ta hand om sin levnadspartner som är svårt sjuk. Hennes/Hans respektive är 

multisjuk och lider av diabetes och cancer samt vaskulär demens, hon/han har även haft både 

proppar och hjärtinfarkt. Det beskrevs som väldigt tungt att ombesörja om makan/maken. 

IP6. ” Så ska jag ju ta hand om ……, så det är väl lite därför jag tränar för att jag ska 

orka.” 

6.2.2. Introjicerad reglering 
En deltagare berättade att ibland räcker inte tiden till. Eftersom hon/han även har andra ak-

tiviteter som ska utföras så försvinner ibland den dagliga promenaden. Detta bidrog till 

skuldkänslor och för att kompensera för detta så brukar hon/han exempelvis gå en längre 

runda dagen efter. Hon/han menade även på att vädret var en faktor som spelade roll på om 

promenaden blev av eller inte. 

6.2.3. Identifierad reglering 
Att hålla sig frisk och motverka sjukdom uppkom som en viktig motivationskälla. En del 

utav deltagarna har bakomliggande sjukdomar såsom artros och diabetes. IP1 fick diabetes 

typ 2 och i samband med det så var hon/han överviktig och blev rekommenderad att göra en 

gastric by pass. Läkaren hade rekommenderat henne/honom att göra detta för sin överlev-

nads skull. Motiven till att motionera beskriver hon/han har att göra med sitt blodsocker. 
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IP 1.” Ja det är sockret hela tiden för att går fastevärdet över sju då blir jag väldigt stel 

och då kan det motivera mig till att nu måste jag göra mer.” 

I samband med att en deltagare fick artros började hon/han med vattengympa. Hon/Han be-

skrev hur det finns ett behov av att träna upp sina ben för att öka rörligheten samt att mot-

verka så artrosen inte förvärras.  

IP 1. ”Det står ju överallt det här med artros ska man ju träna, träna och träna, så det är 

bara till att på det.” 

Någon som även har bekymmer med bakomliggande sjukdomar är IP2 som lider av både 

reumatisk värk och icke medicinskt behandlad diabetes. Här beskrevs det även som viktigt 

att vara i rörelse på grund av sina sjukdomar. Den reumatiska värken kräver rörelser för att 

den ska hållas i schack och hon/han vill undvika att behöva medicinera för sin diabetes. 

IP 2. ” Jag går varje dag i ca en timme och försöker att vara i rörelse för både sjukdomen, 

det reumatiska och diabetes.” 

En deltagare berättade hur viktigt det är att förebygga så det dåliga hålls undan och att röra 

på sig var väldigt viktigt för att försöka vara frisk så länge som möjligt. Hon/Han pratade 

om hur många i närheten som går omkring och haltar vilket hon/han vill undvika. IP3 be-

skriver även om rörligheten. 

IP 3. ”Jag är så himla stel, jag är så stel själv så jag tänkte jag måste börja med någon-

ting.” 

Många av deltagarna tror även på att rörelse kan motverka sjukdom och hjälpa till att hålla 

sig frisk. Att förebygga framtida sjukdomar och besvär tror de kan göras med hjälp av att 

motionera. 

IP 4. ”Jag vill ju försöka vara frisk så länge jag kan vara och jag vill ju inte gå omkring 

och halta som många andra och så jag inbillar mig det i alla fall så länge man rör på sig, 

så förebygger man det så håller man det undan.” 

En gemensam motivator för alla deltagarna handlade om kostnaden för cirkelträningen. Att 

det var skönt att det inte är någon medlemsavgift utan att det bara är att gå dit för de 200 

kronorna som en termin kostar. Detta är något som uppkom från alla intervjuerna och var 

glädjande för seniorerna. Även de som inte bodde i området där cirkelträningen finns körde 

gladeligen de milen som krävdes på grund av den låga kostnaden. 

IP2. “Det är inga pengar, det kostar inga pengar ju, 200 kr för en termin...så det är inget 

som skulle bromsa det.” 

Även tillgängligheten och läget verkade också vara något som sporrade seniorerna till att 

deltaga i cirkelträningen, att slippa åka buss eller bil och kunna cykla till hallen då de flesta 

av deltagarna bor i området. 

IP2. ” Så blev hallen till för mig, det är ju tillgängligheten...är ju rätt så stor...att slippa ha 

bil och buss och behöva cykla eller nåt sånt där...tycker jag!” 

 

IP 5. “Å sen är det nära här bort, så man kan gå och cykla dit.” 
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6.3. Sammanfattning av resultat 
Det som framkom i resultatet var att känna sig nöjd och tillfreds, samt att öka välbefinnandet 

var viktiga i sammanhanget. Motiv som att öka sin rörlighet, undvika sjukdom och att be-

hålla sin hälsa för att orka med vardagen var även ledord. Att träffa andra människor och bli 

inspirerad samt att få stöd och pepp framkom även av resultatet. Även kostnaden och till-

gängligheten till motionsformen var betydelsefulla element.  
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7. Diskussion 
I denna del diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Sedan följer en me-

toddiskussion som behandlar och granskar studiens val av metod samt genomförande.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Inre motivation 
Det visar sig i seniorernas utsagor att alla har varit fysiskt aktiva genom livet och fysisk 

aktivitet är av betydelse för dem. Detta påvisar Manz et al. (2018) att om en individ varit 

fysiskt aktiv tidigare i livet så är det troligt att individen fortsätter att vara fysiskt aktiv även 

senare i livet. Detta styrker även Reifsteck et al´s (2016) resonemang kring “exercise iden-

tity”, det vill säga att en individ präglas av tidigare beteende från livet och detta ökar sanno-

likheten att motionen fortlöper längre fram.   

Genom att titta på hur andra gör och lära sig av det, men även att se att träningen ger resultat 

och måluppfyllelse ökar kompetensen men även känslan av nöjdhet. Springer et al´s. (2013) 

resultat visar även att när en individ varit fysiskt aktiv över tid ändras fokus från att enbart 

ta sig igenom träningstillfället till att faktiskt använda motion med avseende att på bästa sätt 

bemästra och hantera livet.  

Resultatet visar att graden av frihet är viktig, att själv få välja vad som ska göras och hur det 

ska göras när det gäller fysisk aktivitet och motion. Även rätten till sin egen kropp och själv 

få bestämma över den, hur den ska vårdas samt hur viktig det är att ta hand om sig själv 

framstod som viktiga aspekter. Teixeira, Carraca, Markland, Silva och Ryan´s (2012) studie 

styrker detta och menar på att den inre motivationen ökar om den fysiska aktiviteten och 

dess utmaningar är självvalda, detta stärker och stöttar en individs autonomi. 

Den sociala gemenskapen uppmärksammas som en motivator till att delta i cirkelträningen, 

både när det gäller att lära känna nya människor men även att träffa vänner och bekanta. Den 

sociala gemenskap som annars kanske fås på arbetet saknas efter pensionen. Många delta-

gare pratar även om behovet av push och feedback från andra i sin närhet. Beck et al. (2016) 

fann att den främsta motivatorn till gruppträning var glädje och tillfredsställelse. Enligt 

Manz et al. (2018) betyder ett större socialt stöd även en större benägenhet att utföra fysisk 

aktivitet mer än en gång i veckan. Ett socialt nätverk kan tillhandahålla information, sam-

mankoppla de äldre med olika resurser och generera en uppmuntran och därigenom främja 

den fysiska aktiviteten bland äldre. Gemenskap och delaktighet spelar en stor roll för män-

niskans välbefinnande och är resurser för hälsa. Detta visar sig både i hälsans bestämnings-

faktorer (Folkhälsomyndigheten 2019) samt lyfts i regeringens proposition (2017/18:249) 

(Socialdepartementet 2017). Inom de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande står social 

gemenskap och stöd som grundläggande för de äldres hälsa (Folkhälsomyndigheten 2009). 

Den sociala biten är en viktig motivationsfaktor för en stor andel seniorer i denna studie 

vilket pekar på att framtida interventioner bör prioritera de som saknar socialt stöd. 

Den inre motivationen visar sig hos deltagarna som glädje, känslor av välbehag men även 

som en stolthet vilket kan knytas an till salutogena resurser. Kirkland et al. (2011) menar att 

glädje är en effektiv motivator för äldre. Vidare visar även Kirkland et al. (2011) att regel-

bunden fysisk aktivitet ökar livskvaliteten. Likaså Devereux-Fitzgerald et al´s. (2016) studie 

visade på att fysisk aktivitet förhöjer livskvaliteten genom glädje och en ökad självkänsla 
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vilket även stärker och ökar kompetensen. Detta lyfter även Kirkland et al (2011) och påvi-

sade att äldre som motionerar är motiverade av yttre faktorer men även att de tre psykolo-

giska behoven av autonomi, kompetens och social tillhörighet är förbundna med varandra, 

särskilt när det gäller att som äldre känna en tillgivenhet till fysisk aktivitet. Vidare menar 

Kirkland et al. (2011) att de tre psykologiska behoven är viktiga tillsammans för att ett fy-

siskt aktivt beteende ska vidmakthållas. I Springer et al´s. (2013) studie uppdagades det att 

när de tre psykologiska behoven kompetens, autonomi och tillhörighet var uppfyllda hade 

således beteendet av motion internaliserats och blivit en del av Jaget. När en individ känner 

att motionen är en del av jaget kan externa motiv flätas samman med inre motiv och på detta 

sätt upprätthålla ett fortsatt deltagande. Enligt Deci och Ryan (2000) så är den inre motivat-

ionen den bästa och mest hållbara motivationen för individen (ibid). För att belysa hur denna 

motivation är hållbar eller inte kräver framtida, möjligtvis kvantitativa samt prospektiva stu-

dier som följer individer över tid. Enligt deltagarna i studien verkar både inre och yttre mo-

tivationskrafter vara centrala delar i deras motivation således är dessa krafter beroende av 

lika mycket uppmärksamhet.  

7.1.2. Yttre motivation 
Den yttre motivationen visar sig hos alla deltagarna och de yttre påverkansfaktorerna tar 

plats på olika sätt. När det gäller fysisk aktivitet och motion visar sig den yttre motivationen 

såsom exempelvis att motionera för att hålla sig frisk, motverka sjukdom, för att orka med 

vardagen etc. som en startmotor hos deltagarna. Ryan & Patrick (2009) kom fram till att den 

yttre motivationen visar sig vara viktig när det gäller motion och fysisk aktivitet. Deras 

forskning visade att de individer som var inom den självbestämmande delen av OIT (se tabell 

1) också utövade mer motion och var mer fysiskt aktiva än de som var inom den icke själv-

bestämmande delen av OIT. En individ kan välja en motionsform och utöva den för att det 

är glädjefullt vilket kopplas till den inre motivationen. Samtidigt kan individen även utföra 

motionsformen för att undvika sjukdom och skydda sin hälsa vilket då kopplas till identifi-

erad reglering (ibid). Även om seniorernas utsagor handlar om motivationskrafter som lutar 

åt den icke självbestämmande delen så befinner de sig även samtidigt inom den självbestäm-

mande delen inom OIT (se tabell 1). Ntoumanis et al. (2018) fann stöd för att de individer 

som innehar en “exercise identity” befinner sig oftast på den självbestämmande sidan av 

OIT. Deras studie visade även att introjicerad reglering har ett samband med en individs 

“exercise identity”, men kan relatera till stress och ett maladaptivt beteende. Introjicerad 

reglering företräder en motivation som är baserat på ett inre tvång, därför kan det påverka 

vidmakthållandet av det fysiskt aktiva beteendet.  

I resultatet kopplas den introjicerade regleringen ihop med kompenserandet för utebliven 

träning. Kompenserandet kan ses som en form av skuld, men att det ändå ledde till att seni-

oren tog sig ut och faktiskt motionerade. Ntoumanis et al. (2018) menar att den introjicerade 

regleringen kan ses som en startmotor till att ta sig för någon form av motion, men eftersom 

det är en motivation som skapas av inre press så finns risken att motionen inte vidmakthålles 

(ibid). Lindwall et al´s. (2017) studie visade på skillnader gällande den identifierade regle-

ringen och den introjicerade regleringen. De som befann sig i den identifierade regleringen 

inom OIT var mer benägna att vara fysiskt aktiva samt att motionera mer. De kunde även 

påvisa en ökad tillfredsställelse och njutning av den fysiska aktiviteten hos de som befann 

sig inom den självbestämmande zonen av regleringen. 

Hos en del av deltagarna visar det sig att de motionerar i syfte att orka med vardagen som 

då kan bestå av att ta hand om närstående som är sjuka men även att fysisk aktivitet utförs 
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för att motverka egen sjukdom. Eftersom det uppfattas en känslomässig laddning i utsagorna 

kan det således tolkas som en skuld och ett sorts tvångsbeteende samt länkas till en icke 

självbestämmande motivation.  Här kan det vara svårt att veta om dessa utsagor ska placeras 

i den yttre regleringen eller i den identifierade regleringen. Det finns en del svårigheter att 

plotta in individerna inom de olika boxarna av reglering. Detta eftersom alla deltagare kan 

sättas in både i den självbestämmande delen av reglering men även i den icke självbestäm-

mande delen. Lindwall et al. (2017) pekar på problem och motsägelse gällande OIT och på 

hur motivationen begreppsliggörs genom ett icke dimensionellt kontinuum. Istället menar 

de på att motivationen bör konceptualiseras som multidimensionell med varierande typer 

eller kvaliteter, istället för att åskådliggöra olika grader av självbestämmande. Deras resultat 

belyser även värdet och vikten av att titta djupare på motivationen, att inte separera kon-

struktionen av de olika regleringarna för att klargöra samspelet av diverse motivationskraf-

ter. Lindwall et al. (2017) fann ett mindre uppenbart stöd för rena kontrollerade motivations-

profiler. Desto mer klara profiler påträffades gällande kombinationen låga halter av yttre 

reglering och introjicerad reglering, samt höga halter av identifierad reglering och inre mo-

tivation. Detta speglar nuvarande studie vilket tydligt påvisar kombinationen av både själv-

bestämmande och icke självbestämmande motivationstyper hos seniorerna. Lindwall et al´s. 

(2017) studie visade dock på att de individer som låg inom den självbestämmande delen 

också värdesatte motion högre än de som låg inom den icke självbestämmande delen. Här 

kunde det även påvisas att de förstnämnda var mer fysiskt aktiva (ibid). Nuvarande studie 

säger inget om de seniorer som är fysiskt inaktiva eller hur man ska kunna vända amotivation 

till motivation men det pekar på att både inre och yttre motivationskrafter är avgörande för 

ett fysiskt aktivt beteende. 

Av seniorernas utsagor framkom att det är viktigt att motionsformens kostnad är rimlig men 

även att tillgängligheten och läget är betydelsefullt. Kirkland et al. (2011) diskuterar i sin 

studie vikten av att även lägga fokus på de yttre motivationskrafterna när det gäller inter-

ventioner för fysisk aktivitet, eftersom de kan ha en inverkan och uppmuntran till att komma 

igång med någon form av motion (ibid). Således är det bra med subventionerade kostnader 

för träning/motion, men även att lokalen där motionen utförs är inom rimligt räckhåll. 

Deci & Ryan (2000) pekar på att det oftast pratas om en individ har motivation eller inte och 

hur mycket motivation individen har. De menar att det inte handlar om mängden motivation 

en individ besitter utan att det handlar om motivationens kvalitet. Det vill säga var motivat-

ionen kommer ifrån, om den är kontrollerad eller autonom. Resonemanget kring autonomi, 

kompetens och social tillhörighet är givna sammanhang att representera motivation men 

dock i kombination med yttre påverkansfaktorer. 

Lindwall et al. (2017) nämner även att de olika delarna av reglering kan fungera samtidigt 

och att detta kan beskrivas som en “motivationssoppa”. Begreppet handlar om att individer 

är motiverade av olika anledningar på en och samma gång och att de olika regleringarna 

inverkar tillsammans och samtidigt. Dessa anledningar kan variera över tid och skapa en 

övergripande typ av motivation beroende på individen, soppan är således komplex, olikartad 

och diffus (ibid). Därav kan denna “motivationsoppa” yttra sig på ett visst sätt eftersom 

målgruppen i denna studie är seniorer.  

Är det försvarbart att isolera de två typerna inre och yttre motivation? Går det att påstå att 

inre motivation är det att föredra? Enligt denna undersökning kompletterar inre och yttre 

motivation varandra och tordes således ses som lika viktiga. 
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7.2. Metoddiskussion 
Valet av att undersöka seniorers motivationskrafter för motion bottnar i intresset av att skapa 

en djupare förståelse för detta fenomen. Rennstam och Wästerfors (2015) belyser denna dju-

pare förståelse som en viktig del av en kvalitativ metod (ibid). Genom att genomföra inter-

vjuer skapas det möjligheter att få ta del av och sätta sig in i den intervjuades känslor och 

normer, samt hur den intervjuade talar om saker på ett visst sätt (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015).  

Eftersom det var seniorernas beskrivning och utsagor som skulle tolkas med SDT så förelåg 

det en tolkning av dessa utsagor utifrån oss som utförde studien. Denna tolkning bygger på 

en förförståelse och detta kan ses som en svaghet i studien då vi inte tog vår egen förförstå-

else från tidigare erfarenheter i beaktning från början. Däremot kan trovärdigheten på resul-

tatet öka, då förförståelsen redan är präglad genom ett teoretiskt ramverk (Patel & Davidsson 

2011). Det kan även ses som en styrka med att utgå ifrån en valid och giltigt beprövad teori, 

men även att det är två personer som tolkar materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Kvale 

& Brinkman (2014) menar på att användandet av beprövade teorier ökar studiens tillförlit-

lighet (ibid). Däremot föreligger det risker med att författarna medvetet eller omedvetet på-

verkar resultatet exempelvis genom styrande frågor som styrker teorin vilket hade kunnat 

förorena datan (Ahrne & Svensson 2015). Detta hade vi i åtanke vid utformandet av inter-

vjuguiden. Något som är viktigt att lyfta är att i början av studien, vid utformandet av inter-

vjuguiden, ansåg vi oss vara synnerligen pålästa om den valda teorin vilket Svensson (2015) 

menar är grundläggande för att få ut empiri som svarar på syftet med studien (ibid). I efter-

hand så skapades det en förståelse hos oss om att vi bara hade skrapat på ytan av SDT. Detta 

kan också ses som en svaghet med studien då SDT inte exakt matchar intervjuguiden. 

Det genomfördes fyra pilotstudier i form av att frågorna testades. Att testa och utvärdera 

frågorna gav oss vägledning för att se om frågorna gav en rik och fyllig data samt om de 

svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Att utvärdera om deltagarna på något sätt 

har blivit riktade genom ledande frågor eller om författarna på något sätt påverkat deltagarna 

är enligt Elo et al. (2014) viktigt att reflektera över under hela studiens gång. Silverman 

(2013) menar på att även om frågorna inte väcker obehag hos testpersonerna så föreligger 

det en risk att det kan upplevas så av de riktiga deltagarna (ibid). Intervjusituationerna speg-

lades av en ödmjukhet där författarna lät deltagarna prata till punkt. Det kändes viktigt att 

inte avbryta då det hade kunnat leda till att deltagarna känt sig förnärmade eller stagnerat i 

sina utsagor. I samband med intervjuerna frågade vi inte om vi fick spela in utan konstaterade 

endast att inspelning skulle ske, vilket i efterhand kan ses som en etisk svaghet. Enligt Er-

iksson-Zetterquist och Ahrne (2015) bör den som ska intervjua fråga om lov att spela in och 

således få ett samtycke om detta, dock var det ingen av deltagarna som ifrågasatte inspel-

ningen.  

En svaghet med kvalitativ metod är att eftersom det är få personer som ingår i undersök-

ningen och specifika utsagor vid just en tidpunkt så går det inte att generalisera detta till 

populationen seniorer som sin helhet (Svensson & Ahrne 2015). Trovärdighets aspekter i en 

kvalitativ studie formuleras oftast som överförbarhet, tillförlitlighet samt objektivitet. Stu-

dien är begränsad när det kommer till överförbarhet i och med att det handlar om enskilda 

individers uppfattningar. Däremot stärks överförbarheten genom att analysprocessen är väl 

beskriven.   

Målgruppen och den arena där seniorerna motionerar var medvetet utvald eftersom syftet 

var att undersöka vad som motiverade dem till fysisk aktivitet därför behövdes deltagare 
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som redan är fysiskt aktiva. Eftersom det var övervägande kvinnor i undersökningen kunde 

det inte analyseras några skillnader mellan kön, vilket annars hade varit intressant att titta 

på. 

För att öka studiens tillförlitlighet bör det eftersträvas att forskningsprocessen är väl doku-

menterad (Svensson & Ahrne 2015). I denna studie finns en strävan att förklara denna pro-

cess så noggrant som möjligt samt även en öppenhet och diskussion kring metodval och 

process. Enligt Elo et al. (2014) ökar även en studies tillförlitlighet när deltagarna och deras 

deltagande är exakt beskrivet (ibid). Detta kan i denna studie ses som en svaghet då vi endast 

har kännedom om deltagarnas kön och ålder. Åldersspannet är mellan 60 och 79 år vilket 

gör att studien inte kan säga något om de som är äldre än så. Det hade dock varit intressant 

med vidare forskning kring detta då motivationen till att motionera kanske skulle se olika ut 

beroende på om individen är 60 eller 90 år.  

Eftersom det var en intervju som inte gav så mycket samt att en deltagare hoppade av fanns 

det behov av att åka tillbaka för att få fler deltagare till undersökningen. Författarna tog 

direkt kontakt med ytterligare två deltagare som då valde att ställa upp. Med tanke på veten-

skapsrådets (2017) forskningssed så uppkom funderingar i efterhand om detta var etiskt kor-

rekt. Kan det vara så att de kände sig pressade till att deltaga eftersom de personligen blev 

tillfrågade att ställa upp i undersökningen? En del av deltagarna har sjukdomar och besvär 

med sin kropp, samtidigt som vissa även har det jobbigt i deras hemsituation med en sjuk 

respektive. Detta är ytterligare en etisk aspekt då detta kan vara jobbigt och smärtsamt att 

prata kring. Därför var det viktigt att författarna hade ett empatiskt förhållningssätt och vi-

sade att deltagarna kunde vara trygga i samtalet. Samtidigt kan det vara bra för seniorerna 

att prata om detta då det kan öppna upp för reflektion. 
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8. Konklusion 
Seniorernas motivation till att motionera är en blandning av både inre och yttre motivations-

krafter, där både inre och yttre motivation kompletterar varandra vilket är viktigt för att skapa 

ett driv. Inre motivation såsom välbefinnande, glädje och social gemenskap är viktigt för 

seniorerna. Yttre motivation i form av viljan att hålla sig frisk samt en önskan om att redan 

uppkomna sjukdomstillstånd inte förvärras samt kostnader och tillgänglighet är även det 

motivationsfaktorer som är viktiga i sammanhanget. 

Kompetens, autonomi och tillhörighet framkommer som viktiga beståndsdelar när det gäller 

seniorernas motivation till att motionera vilket även stämmer överens med tidigare studier. 

Studien visar på svårigheter med att dela upp den yttre motivationen i de olika regleringarna 

inom OIT.  

En kvalitativ studie kan belysa en viktig bakgrund till seniorernas motivationskrafter, dock 

behövs ytterligare forskning med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativ 

forskning hade således ökat generaliserbarheten genom att undersöka en större population. 

Denna studie visar på att resurser såsom välbefinnande, glädje, social gemenskap, tillgäng-

lighet och läge motiverar seniorerna till att motionera. För att kunna påverka hälsoutfallet 

hos den äldre populationen blir det således viktigt med kännedom om den. Folkhälsoarbetare 

på samhällsnivå samt på lokal nivå kan vara behjälpta av denna studien då den riktar ljuset 

på de resurser som främjar seniorernas motivation till att motionera. Ur ett folkhälsoperspek-

tiv kan denna studie vara behjälplig vid utformning av interventioner som främjar den se-

niora populationens fysiska, psykiska och sociala hälsa. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du tränat här? 

2. Tränar du något annat utöver detta och isåfall vad? 

3. Berätta vad det är som gör att du tränar just här? 

4. Kan du berätta hur och på vilket sätt du har motionerat under ditt liv?         

5. Vad motiverar dig till att delta i cirkelträningen? 

6. Vilka omständigheter eller tillfällen motiverar dig till att vara fysiskt aktiv?  

7. Hur känns det i kroppen före, under och efter cirkelträningen? 

8. Vilka känslor har du före, under och efter cirkelträningen?  

9. Får du någon feedback av personer i din omgivning om att du motionerar exempel-

vis av familj, vänner eller ledaren på cirkelträningen och på vilket sätt yttrar sig den 

feedbacken? 

10. Berätta hur du tänker kring att träna tillsammans med andra, vad ger det dig?   

11. Hur upplever du din fysiska förmåga? 

12. Vilka faktorer gör dig mindre aktiv? 

13. Upplever du något hinder till att motionera och isåfall vad? 

14. Berätta om det finns några faktorer som skulle kunna påverka dig till att motionera 

mer? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
Hej! 

Härmed tillfrågas DU att delta i vår kandidatuppsats som handlar om seniorer och fysisk 

aktivitet. Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar seniorer till att vara fysiskt 

aktiva och vi vill få din bild av vad som motiverar just dig.  

Studien kommer att genomföras via intervju. Intervjun tar ca 30–60 minuter beroende på hur 

mycket vi har att samtala om. Frågorna är 14 stycken men kan utvidgas till följdfrågor. In-

tervjun kommer att spelas in med ljudupptagningsapparat. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att meddela anledning. Det kommer inte att få några följder om du väljer att avstå eller av-

bryta ditt deltagande.  

De som kommer att ha tillgång till detta intervjumaterial är studenterna och all data och 

material kommer att förvaras i studenternas låsta datorer.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du kan känna 

dig trygg i att dina uppgifter skyddas. Ditt namn kommer inte att vara med i studien utan 

kommer att kodas med ett nummer. Efter studien kommer ljudupptagningen att raderas, där-

emot kommer det utskrivna materialet att sparas för att eventuellt användas till en framtida 

magisteruppsats.  

Om ni önskar kommer ni att kunna få ta del av studiens resultat och kandidatuppsatsen som 

helhet vilken kommer att publiceras på databasen DIVA. 

 

Tack för din medverkan! 

Elna Dahlberg & Viktoria Nilsson Sjövall 
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