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SAMMANFATTNING

Motivation till fysisk aktivitet hos äldre personer – en litteraturstudie

Bakgrund: Fördelar av fysisk aktivitet är väl dokumenterad. Personer äldre än 65 år har visat sig 
mer inaktiva än yngre personer av olika orsaker, bland annat rädsla, omgivningsfaktorer och self-
efficacy (tilltro till egen förmåga). Sjukgymnaster kan hjälpa äldre att bli mer fysiskt aktiva men 
behöver mer kunskap om äldres motivation till fysisk aktivitet . 

Syfte: Syfte med föreliggande studie var att utifrån vetenskaplig litteratur, undersöka vilka faktorer 
som har betydelse för hur äldre personer motiveras till fysisk aktivitet. 

Studiedesign: Litteraturstudie 

Metod: Sökningar gjordes i PubMed, Cochrane, ERIC och Cinahl efter randomiserade, 
kontrollerade studier. Undersökningspersonernas medelålder var över 60 år.

Resultat: De tio artiklarna i studien undersökte många olika faktorer som påverkar motivation till 
fysisk aktivitet hos äldre. Några faktorer framkom i flera artiklar t ex feed-back och stöd, 
förväntningar och betydelse av mål, tidigare vana av fysisk aktivitet samt self-efficacy. Få artiklar 
hade deltagare med medelålder över 80 år och en faktor som enbart fanns i dessa var fysiskt 
hälsostatus. Hälften av artiklarna studerade sjuka äldre och i tre av dessa var förväntningar och 
betydelse av mål en faktor som påverkade motivationen.

Slutsats: Generellt antyder resultaten från de redovisade artiklarna att feedback och socialt stöd, 
förväntningar och mål, tidigare vana av fysisk aktivitet och self-efficacy påverkar motivation till 
fysisk aktivitet.  Resultaten pekar också mot att förväntningar och mål är en viktig faktor för 
motivation till fysisk aktivitet bland sjuka äldre. Fortsatt studier kring motivation till fysisk aktivitet 
hos äldre är önskvärt. 

Nyckelord: Äldre, Rehabilitering, Påverka, Faktorer, Motion, Self-efficacy



ABSTRACT

Motivation for physical activity in older people - a review 

Background. Benefits of physical activity are well documented. Persons older than 65 years, has 
proved more inactive than younger people for various reasons, including fear, environmental 
factors, self-efficacy.  Physiotherapists can help older people to become more physical active but 
need more knowledge about older people's motivation to physical activity. 

Objective The aim of this study was, based on a scientific basis, to examine the factors that have an 
impact on how older people is motivated to physical activity. 

Study Design Review 

Method Literature search was made in PubMed, Cochrane, Cinahl and ERIC after randomized, 
controlled trials. Study subjects mean age was over 60 years. 

Results The ten articles of the study examined many factors that influence motivation for physical 
activity in older people. Some factors was found in several articles such as self-efficacy, previous 
experience of activity, feedback and support, and expectations and the importance of goals. Few 
articles had participants with a mean age of over 80 years and a factor wich only existed i these was 
physical heath status. Half of the articles studied older people with disease and in three of them, 
expectations and importance of goal was a factor that influence the motivation.
 
Conclusion Overall, the results of the articles reported that self-efficacy, previous experience of 
physical activity, social support and expectations and goals affect motivation for physical activity. 
The results also suggest that expectations and goals is an important factor in motivation for physical 
activity among the elderly with disease. Further studies of motivation for physical activity among 
older people is desirable. 

Keywords: Aged, Rehabilitation, Influence, Factors, Exercise, Self-efficacy 



DEFINITIONER   

”Motivation” är ett begrepp som handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger kraft åt, styr 
och upprätthåller beteenden(17 ).

”Compliance” och ”adherence” innebär i vilken grad en persons beteende gällande att genomföra 
livsstilsförändringar sammanfaller med medicinska råd och/eller hälsoråd (19,20).

”Self-efficacy”  innebär vilken tilltro en person har till sin egen förmåga för en viss situation eller 
beteende, till exempel fysisk aktivitet (15).

”Fysisk aktivitet”  handlar om kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens sammandragning och 
som ger ökad energiförbrukning (10).

”Äldre” är personer som är äldre än  65 år. (1).

” Yngre äldre” är personer mellan 65 och 80 år. (1)

”Äldre äldre” är personer över 80 år. (1)

”Sjuk äldre” defineras som äldre med 1) sekundära åldersförändringar, det vill säga sjukdomar som 
är relaterade till ålder men där det finns möjlighet till behandling , 2) skador, till exempel 
frakturer.(1)

”Frisk äldre” innebär att den äldre har ett normalt åldrande med de primära åldersförändringar som 
inte går att motverka, bota eller förändra (1).
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BAKGRUND
Att åldras
Andelen äldre i samhället ökar. År 2000 var personer över 65 år 17,2 % av Sveriges befolkning. År 
2025 räknar man med att  andelen över 65 år är 20 % (1). Vikten av fysisk aktivitet i alla åldrar är 
väl dokumenterad. Risken för sjukdomar minskar vid fysisk aktivitet, till exempel hjärt- och kärl-
sjukdomar, osteoporos, diabetes och cancer liksom risken att falla(2,3,4,5). Man har även sett att 
risken att drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar minskar (6). Hälsovinsterna av fysisk 
aktivitet är i princip lika stora för äldre som för yngre (7). Med åldern försämras successivt våra 
fysiska funktioner men det är stora variationer individer emellan. Livsstilen har visat sig spela 
betydande roll för hur vi åldras och fysisk aktivitet är en viktig faktor (8). Att åldras och dö utan att 
vara alltför sjuk i slutet av livet är mångas önskan. Genom fysisk aktivitet kan sjukdomar i livets 
slut förhindras till viss del (9).  Begreppet sjuk äldre har definierats som 1) sekundära 
åldersförändringar (1), det vill säga sjukdomar som är relaterade till ålder men där det finns 
möjlighet till behandling , 2) skador, till exempel frakturer. Att vara frisk äldre innebär då att ha ett 
normalt åldrande med de primära åldersförändringar som inte går att motverka, bota eller förändra 
(1). Enligt Berg (1) definieras äldre personer som personer äldre än  65 år. Personer mellan 65 år 
och 80 år, defineras av samma författare som yngre äldre och de över 80 som äldre äldre (1). 

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har definierats som kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som ger ökad energiförbrukning (10). Det kan vara promenader, trädgårds- 
och hushållsarbete, cykling, friluftsliv, motion och träning. I en nyligen publicerad amerikansk 
studie (11) med rekommendationer för äldre bör fysisk aktivitet utföras ca 30 minuter minst 5 dagar 
per vecka på medelintensiv nivå (noterbar höjning av andnings och hjärtfrekvensen) eller 
högintensivt (stor höjning av andnings och hjärtfrekvensen) 3 gånger per vecka i 20 minuter. 
Att få äldre att börja träna eller bibehålla en fysisk aktivitet i högre ålder är en fråga som 
sjukgymnasten har stort intresse av då en stor del av patienterna i sjukvården är äldre. Många äldre 
minskar sin fysiska aktivitet med åldern (12) kanske på grund av bristande ork men också på grund 
av funktionshinder som nedsatt balans. Också andra faktorer kan påverka minskningen av fysisk 
aktivitet såsom rädsla för fall. Upp till 89% av alla äldre är rädda för att falla (13). 
Omgivningsförhållanden är en annan faktor som påverkar möjligheten att vara fysiskt aktiv för 
äldre (14). Om det finns hiss eller inte kan avgöra möjligheten att komma ut och röra på sig liksom 
mörker och kyla. Ett begrepp som används ibland när det gäller förmåga till fysisk aktivitet är self-
efficacy. Self-efficacy  innebär vilken tilltro en person har till sin egen förmåga för en viss situation 
eller beteende, till exempel fysisk aktivitet (15). Begreppet är en viktig del i den social-kognitiva 
beteendeteori som Bandura utvecklat (15). Då en person har låg self-efficacy till fysisk aktivitet 
minskar oftast denne att vara fysiskt aktiv. Äldre har lägre self-efficacy till fysisk aktivitet än andra 
åldersgrupper (16).

Motivation
Motivation är ett begrepp som handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger kraft åt, styr 
och upprätthåller beteenden (17). I en litteraturstudie av Phillips et al. (18) är slutsatsen att 
motivation inte är en statisk beskrivning av en individs personlighet utan  inbegriper många 
varierande faktorer.  Studien beskriver att äldre möter speciella utmaningar för motivering av fysisk 
aktivitet, tex sjukdomar, nedsatt tilltro till egen förmåga (self-efficacy), frånvaro av kamratgrupp, 
tillgänglighet, ekonomiska förutsättningar, nedsatt företagsamhet och rädsla för skada. Motivation 
är en förutsättning för följsamhet till givna råd. Följsamhet är översatt från engelskans compliance 
och adherence som ibland används även i det svenska språket. Betydelsen av compliance innebär i 
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vilken grad en persons beteende gällande att genomföra livsstilsförändringar sammanfaller med 
medicinska råd och/eller hälsoråd (19). Innebörden av adherence är i stort sett samma som för 
compliance (20).  

Att motivera till fysisk aktivitet är för sjukgymnasten en viktig del i arbetet. Sjukgymnastens 
kunskaper om träningsfysiologi är oftast stor.  Kunskapen om vilka faktorer som påverkar 
individers motivation till träning är däremot ofta lägre.

SYFTE
Syfte med föreliggande studie var att, utifrån vetenskaplig litteratur, undersöka vilka faktorer som 
har betydelse för hur äldre personer motiveras till fysisk aktivitet.

FRÅGESTÄLLNINGAR
      -     Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos generellt äldre personer?

- Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos yngre äldre och äldre äldre?
- Vilka faktorer påverkar motivationen till fysisk aktivitet bland friska äldre och bland sjuka 

äldre?
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METOD
Sökning
En litteraturstudie genomfördes och artikelsökning utfördes under augusti 2009 i följande databaser: 
PubMed, ERIC, Cochrane och Chinal. Vid sökning användes följande fritextord; motivation, 
adherence, compliance, self-efficacy, physical activity, exercise, barriers, factors, predictors, 
influence, older, elderly, elders. Sökningen begränsades till sökning i abstract/titel. 

Vid sökningen i de olika databaserna blev det många träffar på varje enskilt sökord. Då sökorden 
kombinerades vid den slutliga sökningen nummer 18 i varje databas blev det totala antalet träffar 
lågt.  Det resulterade i 67 träffar i PubMed, 174 i Cochrane, 22 i Cinahl och 9 i ERIC. (Tabell 1)

Tabell 1. Sököversikt.    
Databas Sökstrategi Antal träffar
PubMed 1. Motivation 2. Adherence 3. Compliance 4. Self-efficacy  5. 1 or 2 

or 3 or 4
231 / 1211 / 2621 / 426 / 
4287

PubMed  6. Physical activity 7.exercise  8. 6 or 7 1670 / 5055 / 6159

PubMed 9. Barriers 10. Factors 11.Predictors 12. Influence 13. 9 or 10 or 
11or 12

437 / 14234 / 3646 / 7134 
/ 22559

PubMed 14. Older 15. Elderly 16. Elders 17. 14 or 15 or 16 9052 /8190 /237 / 15274

PubMed 18. 5 and 8 and 13 and 17 67
Cochrane 1. Motivation  2. Adherence  3. Compliance 4. Self-efficacy 

5. 1 or 2 or 3 or 4
2293 / 3022 / 10444 / 
1558 / 15525

Cochrane 6. Physical activity 7. Exercise 8. 6 or 7 4265 / 19600 / 21660

Cochrane 9. Barriers 10. Factors 11. Predictors 12. Influence 13. 9 or 10 or 11 
or 12 

2315 / 70505 / 6466 / 
26354 / 94440

Cochrane 14. Older 15. Elders 16. Elderly 17. 14 or 15 or 16 15151 / 299 / 8372 / 
21632

Cochrane 18. 5 and 8 and 13 and 17 174
Cinahl 1. Motivation 2. Adherence 3. Compliance 4. Self-efficacy  5. 1 or 2 

or 3 or 4
34 /210 / 246 / 148 / 593

Cinahl 6. Physical activity 7. Exercise  8. 6 or 7 245 / 875 / 1001

Cinahl 9.Barriers 10. Factors 11.Predictors 12. Influence  13. 9 or 10 or 11 
or 12

66 / 832 / 230 / 363 1326

Cinahl 14. Older 15. Elders 16. Elderly 17. 14 or 15 or 16 1154 / 58 / 696 / 1681

Cinahl 18. 5 and 8 and 13 and 17 22
ERIC 1. Motivation 2. Adherence 3. Compliance 4. Self-efficacy 5. 1 or 2 

or 3 or 4
8975 / 651 / 2182 / 2825 / 
14805

ERIC 6. Physical activity 7. Exercise) 8. 6 or 7 1434 / 4393 / 10422

ERIC 9. Barriers 10. Factors 11. Predictors 12. Influence 13. 9 or 10 or 
11or 12

7658 / 31735 / 3832 / 
18941/ 105705

ERIC 14. Older 15. Elders 16. Elderly 17. 14 or 15 or 16 7976 / 653 / 1303 / 20196

ERIC 18 . 5 and 8 and 13 and 17 9 

3



Artiklar inkluderades/exkluderades utifrån följande kriterier:

Inklusionskriterier
 Kliniska och randomiserade kontrollerade studier, publicerade januari 1990-juli 2009
 Språk - engelska, svenska, danska och norska 
 Medelåldern på undersökningspersoner var minst 60 år och att de bodde i ordinärt boende 
 Studier som gav svar på minst en av frågeställningarna 

Exklusionskriterier
 Litteraturstudier
 Studier som handlade om alkohol- och rökavvänjning.

Granskning (Figur 1)
Steg 1: Samtliga 272 titlar och abstract (67 PubMed, 174 Cochrane, 9 ERIC, 22 Cinahl) som 
framkom vid sökningen lästes och utifrån dessa gallrades  artiklar bort som inte motsvarade 
inklusions- och exklusions-kriterierna. Detta resulterade i 58 artiklar (23 PubMed, 27 Cochrane, 2 
ERIC, 22 Cinahl).
Steg 2: Kvarvarande 58 artiklar lästes och utifrån inklusions-och exlusionskriterierna bestämdes 
vilka artiklar som skulle ingå i studien. Det resulterade i 10 artiklar.

  

                                                                     Steg 1
 
  
 

  

                                                                  Steg 2
  

Figur 1. Sökresultat i de olika databaserna efter gallring av abstracts och artiklar som motsvarade 
inklusions- och exklusionskriterierna.
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PubMed 

23 preliminärt 

relevanta artiklar

Cochrane
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relevanta artiklar 
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relevanta artiklar
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PubMed

Totalt 10 relevanta 
artiklar för granskning
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Cinahl

22 artiklar



RESULTAT
Sökningen resulterade i 10 artiklar som granskats och sammanställts. En kort sammanfattning av 
varje artikel och dess resultat redovisas i alfabetisk ordning efter huvudförfattarens efternamn. 
(Bilaga 1) 

Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos äldre personer?
Det framkom i de tio artiklarna tolv olika signifikanta faktorer som påverkar motivation till fysisk 
aktivitet hos äldre personer. (Tabell 2) Feedback och socialt stöd framkom som faktor i fem av 
studierna (23, 25, 26, 27, 29), förväntningar, mål av träning och att uppnå mål återfanns i fyra 
studier (22, 24, 29, 30). Tidigare vana  framkom i tre studier (24, 25, 28) liksom self-efficacy (27, 
28, 29). (Tabell 2)

Tabell 2. Sammanfattning av de signifikanta faktorer som påverkar motivation som framkom i artiklarna, 
antal artiklar och vilka som undersökt förekommande faktorer, hur många artiklar som haft friska 
undersökningspersoner respektive med diagnos samt medelålder på undersökt grupp.
Faktorer Antal artiklar, 

refnr 
Artiklar med 
friska 

Artiklar med diagnos Medelålder

Feedback, socialt stöd 5 (23,25,26,27,29) 3 2  varav 1 höftfraktur, 1 
osteoporos

62, 67, 69, 
80, 81

Förväntningar, mål av 
träning,uppnå mål

4 (22,24,29,30) 1 3  varav 1 höftfraktur, 
1 överviktiga, 1 
prostataca

64, 68, 81, 
62-70

Tidigare vana 3 (24,25,28) 2 1    prostatacancer 67, 68, 80

Self-efficiacy 3 (27,28,29) 2 1    osteoporos 67, 67, 81   

Inställning, intresse för fys 
aktivitet

2 (25,27) 1 1    osteoporos 67, 80

Fysiskt hälsostatus 2 (25,29) 1 1   höftfraktur 80 ,81

Upplevelse av fys aktivitet 1 (28) 1 67

Äktenskap 1 (25) 1 80

Förändringsbenägenhet 1 (29) 1   höftfraktur 81

Fallrädsla 1 (29) 1   höftfraktur 81

Depression 1 (23) 1 62

Hög ålder 1 (24) 1   prostatacancer 68

Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos yngre äldre och äldre äldre?
Flera artiklar angav inte exakt ålder på deltagarna (24, 26, 29, 30). Medelåldern på deltagarna i 
artiklarna varierade mellan 62 och 81 år. Åtta artiklar hade en medelålder på deltagarna som var 
under 70 år (21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30) och i två artiklar hade deltagarna en medelålder på 80 år 
och äldre (25, 29). (Bilaga 1) Den enda faktorn som enbart fanns i de två studierna med deltagare 
med medelålder över 80 år var fysiskt hälsostatus. (Tabell 2) Bland vanligt förekommande faktorer i 
denna litteraturstudie som stöds av flera artiklar såsom feedback och socailt stöd, förväntningar och 
mål, tidigare vana och self-efficacy var deltagarnas medelålder både under 70 år och över 80 år. 
(Tabell 2) 

Vilka faktorer påverkar motivationen till fysisk aktivitet bland friska äldre och bland sjuka äldre?
Fem av artiklarna hade deltagare som var äldre friska personer (23,25,26,28,30). Fem artiklar hade 
deltagare med olika diagnoser såsom övervikt (22), höftfraktur (29 ), osteoporos (27), hjärtinfarkt 
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(21) och prostatacancer (24). (Bilaga 1) Tre av artiklarna som undersökt deltagare med diagnos har 
en gemensam faktor i förväntningar och mål (22, 29, 24). (Tabell 2) För de överviktiga var 
förväntningar och mål en faktor som påverkade motivation till fysisk aktivitet(22). För personerna 
med höftfraktur var socialt stöd, förväntningar, fysiskt hälsostatus, förändringsbenägenhet och 
fallrädsla faktorer som påverkade motivation till fysisk aktivitet (29). Kvinnorna med osteoporos 
hade socialt stöd, self-efficacy och inställning som faktorer som påverkade motivation till fysisk 
aktivitet (27) och för männen med prostatacancer var mål med träning, tidigare vana och ålder 
faktorer som påverkade motivation till fysisk aktivitet (24). (Bilaga 1) 

Antalet deltagare i artiklarna varierade mellan  83 och 231. (Bilaga 1)
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Artikelsökningen inkluderade artiklar även från 1990-talet i ett försök att finna fler relevanta 
artiklar. Det visade sig inte tillföra mer än en artikel från 1998 och sålunda är artiklarna relativt 
nyskrivna. Studien innehåller endast randomiserade och kontrollerade studier vilket ger en bra 
kvalitetskontroll för studien. Studierna innehöll många deltagare vilket stärker deras resultat. Det är 
bara en studie som har färre än 100 deltagare (21). 
Begränsningar i studien är bl a att artiklarna är få, endast 10. Fler artiklar hade kanske bidragit till 
att fler artiklar hade haft fler gemensamma faktorer. Eftersom det konstaterats att det finns många 
olika faktorer som påverkar motivation till fysisk aktivitet skulle en litteraturstudie med kvalitativa 
artiklar kunnat ge mer stoff. Sex studier har mer än 20 % bortfall (21, 22, 25, 28, 29, 30) vilket kan 
äventyra studiernas slutsatser. Inklusionskriterierna ändrades från planerade, med deltagare över 65 
år, till medelålder på deltagare över 60 år. Detta för att få tillräckligt antal artiklar då det fanns 
mycket få studier gjorda i ämnet i åldersgruppen över 65 år (21, 25,29). Det innebär att alla 
deltagare inte räknas som äldre enligt definition(1) vilket är en brist i studien. En annan brist är att 
författaren var ensam som artikelförfattare och att sökning och granskning gjordes av samma person 
samt att tidskrift, institution och författare ej varit dolda.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för hur äldre personer 
motiveras till fysisk aktivitet.

Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos generellt äldre personer?
Det framkommer i de 10 studierna en mängd faktorer som påverkar motivation till fysisk aktivitet. 
Faktorer som i minst tre olika studier visade signifikant betydelse för motivation till fysisk aktivitet 
var feedback d v s socialt stöd (23, 25, 26, 27, 29) och förväntningar, mål av träning (22, 24, 29, 30) 
self-efficicy (27, 28, 29) och tidigare vana av fysisk aktivitet (24, 25, 28). När det gäller att hitta 
relevanta och betydelsefulla mål har sjukgymnasten som arbetar med äldre en mycket viktig roll 
(18). Self-efficacy är också vad Phillips et al. menar har stor betydelse för motivation till fysisk 
aktivitet (18). Både vad gäller att hjälpa äldre med  feedback och socialt stöd och att höja sin self-
efficacy krävs kunskap hos sjukgymnasten av beteendevetenskaplig karaktär. Tidigare vana av 
fysisk aktivitet innebär att man har fördel av att starta upp med fysisk träning tidigt i livet (32) för 
att ha med sig vanan in i ålderdomen.  Det är å andra sidan aldrig för sent att börja vara fysiskt aktiv 
och att börja sent i livet kan också hinna bli en vana. Denna studie visar fyra faktorer som inte har 
signifikant betydelse för motivation. Det är bland annat tre faktorer; self-efficacy, social stöd och 
förväntningar (22, 30). Bortfallet i båda dessa studier är dock stort och slutsatserna är tveksammma. 

Vilka faktorer påverkar motivation till fysisk aktivitet hos yngre äldre och äldre äldre?
Flera artiklar anger inte exakt ålder på deltagarna och det verkar endast vara tre artiklar (23, 25, 29) 
som haft deltagare som är äldre äldre. Endast två artiklar anger medelålder på 80 år och äldre (25, 
29). Dessa två artiklar har fysikt hälsostatus som gemensam faktor som påverkar motivation till 
fysisk aktivitet, som inte artiklarna med yngre deltagare har, men ingen slutsats går att dra av så få 
studier.  Äldre äldre är en åldersgrupp som bör få mer intresse framöver då fler kommer att nå hög 
ålder (33). Det är mycket möjligt att faktorer som påverkar motivationen förändras vid högre ålder.

Vilka faktorer påverkar motivationen till fysisk aktivitet bland äldre utifrån att vara frisk eller sjuk?
Ingen artikel har enskilt undersökt motivation till fysisk aktivitet bland äldre utifrån att vara frisk 
eller sjuk. Fem av artiklarna har undersökningspersoner som har någon form av diagnos. Det finns 
en signifikant faktor som tre av artiklarna, som studerat äldre med diagnos, har gemensam och det 
är betydelsen av förväntningar och mål med träning (22, 24, 29). Det är troligen lättare att förhålla 
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sig till ett mål med fysisk aktivitet om man redan har fått diagnos som bl a påverkas av fysisk 
inaktivitet. Om man har fått en diagnos antyder denna litteraturstudie att förväntningar och mål med 
träning spelar roll för motivationen till att träna. Tre artiklar av de med friska deltagare har en 
gemensam faktor i feedback, socialt stöd (22, 23, 25) vilket tyder på att för friska äldre är feedback, 
social stöd en viktig del i motivation till fysisk aktivitet. Fler studier behövs dock för att styrka 
dessa påståenden.

I arbetet med sökning av artiklar till studien fann författaren en mängd artiklar som undersökte olika 
interventioner för att öka fysisk aktivitet hos äldre. Dessa interventioner innehöll då ofta flera olika 
faktorer sammanblandade och utan redovisning av specifika faktorers betydelse i resultatet och har 
därför inte inkluderats i denna studie. Äldre upplever ofta en  mängd olika hinder och motiverande 
faktorer som blandas och kan göra det svårt att isolera enskilda specifika faktorer (31). För den 
enskilde sjukgymnasten utan möjlighet att dra igång omfattande interventioner i det dagliga arbetet 
är enskilda faktorer av betydelse. Det är också så att mångfalden bland de äldre kräver individuella 
angreppssätt för att främja motivation till fysisk aktivitet (18).

Flera av de faktorer som artiklarna undersökt ryms i den modell som Phillips et al  kallar 
motivationsekvationen (18). De menar att motivation till fysisk aktivitet hos äldre är beroende av 
fyra faktorer. Det är förhållandena mellan dem som verkar för att bibehålla eller påbörja aktiviteten 
(Figur 2). I faktorn ” upplevd chans att lyckas” finns tidigare erfarenheter, hur starkt en person tror 
sig om att kunna förändra sig och tilltro till egen förmåga, det vill säga self-efficacy. Den andra 
faktorn ”upplevd betydelse av målet”  innebär hur livet kommer att te sig efter förändring och hur 
viktig en förändring är.  ”Upplevd kostnad” handlar om både ekonomi, smärta, misslyckande, 
minskad tid eller kraft. Den fjärde faktorn ”benägenhet att bli stillasittande” handlar om upplevda 
fördelar och förtjänsten av att undvika aktivitet.  Denna modell ger sjukgymnaster och äldre 
patienter ett verktyg att hantera motivation till fysisk atkivitet.

                                       Upplevd chans att lyckas  x  Upplevd betydelse av målet
              Motivation =  ---------------------------------------------------------------------
                                       Upplevd kostnad  x  Benägenhet att bli sittande

                                                 Figur 2. Motivationsekvationen

Flera av studierna har deltagare som enbart är kvinnor (22, 23, 27, 29, 30). Ingen av faktorerna som 
flera studier har gemensamma har enbart studier med kvinnliga deltagare och något tydligt samband 
avseende kön framkommer inte. I många andra avseende har troligen män och kvinnor olika behov 
och beteende och vidare studier rekommenderas.

Konklusion
Generellt antyder resultaten från de redovisade artiklarna att socialt stöd, förväntningar och mål, 
self-efficacy och tidigare vana av fysisk aktivitet påverkar motivation till fysisk aktivitet. Inga 
artiklar hade undersökt faktorer till motivation för fysisk aktivitet utifrån yngre äldre och äldre 
äldre. Resultaten pekar också mot att förväntningar och mål är en viktig faktor för motivation till 
fysisk aktivitet bland sjuka äldre. Fortsatt studier kring motivation till fysisk aktivitet hos äldre är 
önskvärt.
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KLINISK RELEVANS 
Kunskap om betydelsen av olika motiverande faktorer ger klinisk vägledning att arbeta med till 
exempel tydlig och konkret målsättning och kontinuerlig uppföljning. Att ge patienten möjlighet att 
själv sätta målen och att vara behjälplig med råd och stöd på vägen dit. 
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BILAGA 1

 Sammanfattning av artiklar
Författare, 
år, refnr, titel 

Deltagare Bortfall Studiedesign Intervention Utfallsmått Resultat Konklusion

Allison et al, 
2004 (21)

Self-efficacy 
intervention 
effect on 
physical 
activity in 
older adults

83 äldre 
personer 
efter 
hjärtinfark
t, 65-80 år, 
(m=72)

25 (30%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv
Randomiserad
Kontrollgrupp

3 grupper: 1) self-efficacy program (SEP) 
2)telefonuppföljning 3)sedvanligt 
omhändertagande efter hjärtinfarkt.  SEP 
grundades på social-kognitiv teori om 
beteendeförändring för att öka tilliten till fysisk 
aktivitet och bestod av kontakt varannan vecka. 
Telefonuppföljning bestod av kort tel.samtal 
om träning varannan v.  Alla grupperna fick 
samma instruktioner och utbildningspaket 
innan programmet startade som vid sedvanlig 
behandling. Intervention under 12 v.
Syfte: Utröna effekten av en self-efficacy 
intervention designad att öka self-efficacy och 
fysisk aktivitet hos äldre som haft hjärtinfarkt.

Mätningar vid 
baslinjen, 6 och 12 v 
efter hjärtinfarkt av 
self-efficacy för 
fysisk aktivitet, 
fysisk aktivitet och 
gångsträcka.  

Ingen signifikant direkt 
påverkan av interventionen på 
äldres self-efficacy för fysisk 
aktivitet efter hjärtinfarkt.

Self-efficacy vid baslinjen är 
ingen bra prediktor för fysisk 
aktivitet 12 veckor senare.

 

Self-efficacy 
program ökar inte 
self-efficacy för 
fysisk aktivitet 
efter hjärtinfarkt 
hos äldre.
Self-efficacy för 
fysisk aktivitet 
efter hjärtinfarkt 
säger inget om 
fortsatt fysisk 
aktivitet. 

Caserta et al, 
1998 (22)

Older 
Women's 
Feelings 
About 
Exercise
and Their 
Adherence to 
an Aerobic
Regimen 
Over Time
 

145 
överviktig
a kvinnor 
(BMI 
m=32)  
60-70 år 
(m=64) 

68 (47%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv 
Randomiserad 
Kontrollgrupp

2 grupper: en grupp instruerades att träna 
kondition på egen hand 3 ggr/v (promenader) 
och en grupp fick instruktörsledd 
konditionsträning 3 ggr/v. Interventionen 
pågick i 16 veckor.
Syfte: Att utröna uppfattad betydelse av fyra 
områden av träningsupplevelse i jämförelse 
med  kort och långsiktig följsamhet  av träning.

Mätningar vid 
baslinjen, efter  16 v 
och 3, 6, och 18 
mån  efter avslutad 
intervention.
Mätning av; 
betydelse av träning 
med jämlikar, inslag 
av stukturerat 
träningsprogram, 
uppfattning av 
socialt stöd under 
träning, förväntade 
fördelar av träning.

De som tränade mer ofta vid 6- 
och 18-månaders uppföljning 
värderade de förväntade 
fördelarna av träning signifikant 
högre. Analyser vid 16 veckors 
avslut och vid 3-, 6- och 18- 
mån uppföljning visade ingen 
signifikant skillnad avseende 
träningsfrekvens mellan 
grupperna. Varken betydelse av 
sällskap och stöd under träning 
eller strukturerat 
träningsprogram förklarade 
träningsfrekvensen. 

Hög värdering av 
förväntade fördelar 
av träning ger ökad 
fysisk aktivitet för 
överviktiga 
kvinnor.
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Castro et al, 
2002 (23)

An 
exerciseprog
ram for 
women who 
are caring 
for  relatives 
with 
dementia

100 
kvinnor 
49-82 år 
(m=62 år) 
som 
vårdade 
sina 
demenssju
ka 
anhöriga

15 (15%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv
Randomiserad
Kontrollgrupp

2 grupper: Träningsprogram eller 
nutritionsprogram som pågick under 12 mån. 
Båda grupperna fick telefonsamtal vid 15 
tillfällen av hälsoutbildare ca 15 min (tätare i 
början) som inkluderade diskussion om 
fördelar med beteende förändring, målsättning, 
belöning och förstärkning, socialt stöd, 
omgivningsfaktorer, självmätning, tillgång till 
feedback, dvs baserat på social kognitiv teori 
för beteende förändring. Båda grupperna fick 
också var för sig träffa hälsoutbildarna vid ett 
introduktionsmöte. Träningsgruppen skulle 
utföra ett hemträningsprogram 4 ggr/v á 30 
min. 
Syfte: Beskriva faktorer relaterade till 
följsamhet av ett träningsprogram för kvinnor 
som vårdar sina demenssjuka män.

Båda grupperna 
förde dagbok över 
antingen aktiviteter 
eller nutrition som 
skickades in en 
ggn/mån. 
Deltagarna fyllde 
också i ett 
frågeformulär med 
psykosociala frågor 
vid baslinje och 
efter 12 mån.

Efter 12 mån kunde 
träningsgruppen uppge fördelar 
av träning och ökad motivation 
för fysisk aktivitet jämfört med 
nutritionsgruppen. Båda 
grupperna förbättrade signifikant 
känslan av stress, ansvar och 
depression från baslinjen till 12 
mån senare. Kvinnor som var 
äldre, mindre deprimerade, mer 
ängsliga vid baslinjen visade 
bättre följsamhet till 
interventionerna. Tät kontakt, 
med hälsoutbildarna baserat på 
socialkognitiv teori, 
associerades med bättre 
följsamhet till träningen.

Depression var ett 
starkt hinder för 
följsamhet till 
fysisk aktivitet. 
Hög ålder och 
ängslighet gav 
högre följsamhet.
Tät kontakt med 
hälsoutbildare   gav 
ökat deltagande i 
fysisk aktivitet. 
Telefonrådgivning 
vid 
hemtränin.progr 
var en användbar 
modell för 
anhörigvårdare.

Courneya et 
al, 2003 (24)

Three 
independent 
factors 
predicted 
adherence in 
a 
randomized 
controlled 
trail of 
resistance 
exercise 
training 
among 
prostate 
cancer 
survivors

155 män 
prostatcan
cer 
överlevare 
(m=68 år)

20 (13 
%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv
Randomiserad
Kontrollgrupp

2 grupper: en grupp instruktörsledd 
styrketräning  och en kontrollgrupp som 
ombads fortsätta med sina vanliga fysiska 
aktiviteter till efter studien då de erbjöds 
träningsinterventionen. Styrketräningen 
utfördes tre ggr/v i 12 veckor.
Syfte: Utröna prediktorer för följsamhet av 
motståndsträning bland prostatacancer 
överlevare.

Vid baslinjen mättes 
socialkognitiva 
variabler, 
livskvalitet, 
beteende och 
kondition. Efter 6 v 
fyllde deltagarna i 
en självrapport om 
träning och efter 12 
veckor mättes alla 
variabler igen.

Vid multivariat analys framkom 
tre oberoende signifikanta 
prediktorer för 
träningsföljsamhet: tidigare 
träningsvana, ålder och mål med 
träningen. Det var ffa deltagare 
äldre än 75 som hade sämre 
följsamhet.

Följsamhet till 
fysisk atkivitet 
efter prostatacancer 
beror på tidigare 
träningsvana, ålder 
och mål med 
träning.
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Cyarto et al, 
2006 (25)

Retention, 
adherence 
and 
compliance: 
Important 
consideratio
ns for home- 
and group-
based 
resistence 
training 
programs for 
older adults
 

119 
personer 
65-96 år 
(m=80 år)

70 (59%) 
fullföljde 
ej men 
ingick 
ändå 
delvis  i 
studien

Prospektiv 
Randomiserad
Kontrollgrupp

2 grupper: antingen ett hemträningsprogram 
eller gruppträningsprogram. Alla utförde 9 
styrkeövningar och 2 balansövningar 2 ggr/v. . 
Deltagarna i hemträningsprogrammet fick 
personlig hjälp under första månaden sedan 
telefon support. Gruppträningen bestod av 10 
personers grupper med instruktör. 
Programmet pågick 64 v och omfattade 3 delar: 
20 v uppstart, 24 v uppehållande och 20 v 
fortsättningsdel. Under fortsättningsdelen fick 
deltagarna klara sig utan  support av  instruktör. 
Syfte: Utvärdera och jämföra 
följsamhetsfaktorer av ett träningsprogram som 
utförs individuellt i hemmet eller i gruppformat 
2 ggr/v. 

Mätning av 
demografi och 
hälsostatus, 
välmående, 
självrapporterad 
fysisk funktion , 
kondition via ett 
steptest och balans 
vid baslinjen. 
Mätning av 
följsamhet genom 
antal deltagare som 
fullföljt och antal 
träningstillfällen.

Största orsaken till att deltagare 
slutade var hälsoproblem, 57 % 
och brist på intresse, 23 %. 
Signifikant fler i 
gruppträn.programmet slutade 
av hälsoskäl medan signifikant 
fler slutade av ointresse i 
hemträningsprogrammet. 
Signifikans sågs mellan god 
följsamhet och att vara gift 
liksom god följsamhet och bra 
kondition. Signifikant fler 
deltagare fullföljde 
gruppträningsprogrammet och 
huvudorsaken var den sociala 
aspekten.

Gruppträning ger 
ökad följsamhet på 
lång sikt jämfört 
med 
hemtränignsprogra
m för äldre 
personer. Hinder 
för fysisk aktivitet 
var hälsoskäl och 
brist på intresse. 
Social stöd var 
anledning till 
fortsatt fysisk 
aktivitet i 
gruppprogrammet. 
Äktenskap och 
tidigare fysisk 
aktivitet gav god 
följsamhet till 
fysisk aktivitet.

Dorgo et al, 
2009 (26)

The 
effectiviness 
of a peer-
mentored 
older adult 
fitness 
program on 
perceived 
physical 
mental and 
social 
function.

149 
personer 
äldre än 
60 år (m= 
69 år)

18 (12%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv
Randomiserad 
Kontrollgrupp

2 grupper: träning i grupp med äldre mentor 
eller i grupp med student i kinesiologi som 
mentor. 14 veckors intervention. Träningen 
bestod i kondition-, styrke- och balansträning 
och utfördes 3 ggr/v i 75 min. Alla utförde 
samma övningar.
Syfte: Att jämföra förändringar i uppfattad 
fysisk, mental och social funktion i en grupp 
äldre som tränades av mentor, antingen annan 
äldre person eller en student i kinesiologi.

Mätning av fysisk, 
mental och social 
funktion före och 
efter 
träningsperioden.

Båda grupperna ökade i 
kondition, styrka och balans.
Uppfattad fysisk, mental och 
social funktion ökade signifikant 
i gruppen som leddes av annan 
äldre mentor, ej i gruppen som 
leddes av student i kinesiologi. 
Signifikant större bortfall i 
gruppen som leddes av 
kinesiologistudent.

Äldre ledare i 
gruppträningsprogr
am för personer 
äldre än 60 år 
ökade följsamhet 
till träning. 
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Litt et al, 
2001  (27) 
   
Initiation 
and 
maintenance 
of exercise 
behavior in 
older 
women: 
Predictors 
from the 
social 
learning 
model
 

189 
kvinnor 
59-78 år, 
(m=67 år) 
med 
osteoporos

Anges ej Prospektiv 
Randomiserad 
Kontrollgrupp

2 grupper: träning av överkropp eller 
underkropp.Träningen avsågs att kunna utföras 
hemma men deltagarna deltog de två första 
mån i träningsgrupp á 60 min två ggr/v, de 
följande två mån träningsgrupp en ggr/v och 
ytterligare två mån en ggn/varannan v. Efter 6 
mån uppmanades deltagarna att delta en eller 
två ggr/mån i gruppträning. Träningen i 
hemmet skulle utföras 3 ggr/v och tog ca 30 
min.  Båda grupperna uppmuntrades att 
promenera 45 min /vecka. Uppföljning av 
träningen skedde var 6:e mån, självrapport var 
3:e mån.  Intervention 12 mån.
Syfte: Utröna om tre begrepp inom social 
inlärningsteori – förändningsbenägenhet-
inställning, self-efficacy och socialt stöd – kan 
förutsäga påbörjandet och bibehållande av 
träning bland en grupp äldre kvinnor som får 
behandling för osteoporos.

Mätning av self-
efficacy för träning 
genom två 
instrument, ett som 
mätte 
följsamhetsself-
efficacy ett annat 
bekvämlighet för 
träning. Mätning 
också av 
förändringsbenägen
het för träning, 
inställning  till 
träning, socialt stöd 
och följsamhet till 
träningsprogrammet
. 

Bästa prediktorn att förutsäga 
påbörjande av träning  var 
positiv inställning till att träna 
och socialt stöd. Bästa 
prediktorn att förutsäga fortsatt 
träning var self-efficacy för 
följsamhet och prediktorn som 
förutsa träning  12 mån  efter 
uppstart var socialt stöd.

Tre variabler 
påverkade 
deltagande i  fysisk 
atkivitet för 
kvinnnor med 
osteoporos: 
inställning, self-
efficacy och socialt 
stöd.

McAuley et 
al, 2007 (28)

Long-term 
follows-up of 
physical 
activity 
behavior in 
older adults

174 
personer 
60-75 år 
(m= 67 år)

38 (22%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv
Randomiserad
Kontrollgrupp

2 grupper: en promenadgrupp och en 
stretchinggrupp som hade gruppledda träffar 3 
ggr/v i 6 månader. Alla deltagarna kontaktades 
sedan igen efter 2 och 5 år efter avslutad 
intervention. 
Syfte: Att utröna effekten av socialkognitiva 
faktorer som self-efficacy och upplevelse i att 
förutsäga långvarig fysisk aktivitet i en grupp 
äldre personer.

Mätning av fysisk 
aktivitet , self-
efficacy och 
upplevelse av fysisk 
aktivitet efter 2 och 
5 år. Insamling av 
data genom att 
deltagarna fyllde i 
ett frågeformulär.

Fysisk aktivitet år 2 var den 
största prediktorn för fysisk 
aktivitet år 5. Högre self-
efficacy och positiv upplevelse 
kunde också associeras med 
högre fysisk aktivitet år 5.

Personer i åldrarna 
60-75 år med hög 
nivå av fysisk 
aktivitet, positiv 
upplevelse av 
fysisk aktivitet och 
hög self-efficacy 
var mer benägna att 
fortsätta vara 
fysiskt aktiva.
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Resnick et al, 
2007 (29)

Factors that 
influence 
exercise 
activity 
among 
women post 
hip fracture 
participating 
in the 
Exercise Plus 
Program 
(EPP)

209 
kvinnor 
över 65 år 
(m= 81år) 
med 
höftfraktur

54 (26%) 
fullföljde 
ej

Prospektiv 
Randomiserad 
Kontrollgrupp

4 grupper: 1)Exercise Plus Program (EEP) 
(träning + motivation), 2)enbart träningsdelen i 
programmet, 3)enbart motivationsdelen i 
programmet och 4)sedvanligt 
omhändertagande. EPP bestod av 
konditionsträning 3 ggr/v och styrketräning 2 
ggr/v i hemmet.  Programmet innehöll också en 
self-efficacy baserad intervention  Deltagare i 
alla grupperna fick besök två ggr/v de första 3 
mån, en ggr/v de 3 följande mån och sedan en 
ggr/mån de sista 6 mån.  Uppföljning vid 2, 6 
och 12 månader efter frakturen. Intervention 
pågick 12 mån.
Syfte: Beskriva intra- och interpersonella 
faktorer som påverkade träningsbeteendet hos 
kvinnor som deltog i studien.

Mätning av 
intrapersonella 
faktorer: 
demografisk 
karaktär, 
livskvalitet, 
depression, 
fallrädsla, 
smärtskala och 
interpersonella 
faktorer: social stöd 
för träning, self-
efficacy för träning , 
förväntningar av 
träning ,  steg av 
förändringar. Även 
fysisk aktivitet 
mättes.

Signifikans sågs på self-efficacy 
och förväntningar på träningen 
relaterat till förändringsnivå i 
behandlingsgruppen. Signifikans 
fanns i relationen mellan 
förändringsnivå och 
träningsbeteende i 
behandlingsgruppen. Signifikans 
mellan fallrädsla, fysisk 
hälsostatus, socialt stöd av 
träningsexpert och self-efficacy, 
förväntningar sågs efter 12 mån 
i behandlingsgruppen.

Self-efficacy och 
förväntningar 
påverkade 
träningsbeteendet, 
liksom fallrädsla, 
fysisk häslostatus 
och social stöd 
bland äldre kvinnor 
med höftfraktur.

Wilcox et al, 
2006 (30)

Outcome 
expectations 
and physical 
activity 
participation 
in two 
samples of 
older women

167 
kvinnor 
(m=62 år 
och m=70 
år) som 
var 
anhörigvår
dare  

50 (30%) 
fullföljde 
ej, 

Prospektiv 
Randomiserad 
Kontrollgrupp

4 grupper: 1) fysisk aktivtetsprogram och 
2)nutritionsprogram 3)styrketrän.program  4) 
stretchingprogram. Fysisk aktivitetsprogram 
innebar minst 4 x 30-40 min fysisk aktivitet/v 
på egen hand, t ex promenad. 
Nutritionsprogrammet innebar 
informationsmaterial. Styrketränprogr och 
stretchingprogr bestod av gruppledd trän 2 
ggr/v och hemträning 2 ggr/v. Alla grupper fick 
telefonuppföljning varannan vecka de 2 första 
mån och en ggn/mån resten av interventionen. 
Interventionen pågick 12 mån.
Syfte: Fastställa huruvida förväntningar på 
fysisk aktivitet vid baslinjen och uppfattningen 
om  prestationen efter 6 månader förutsäger 
fortsatt fysisk aktivitet hos kvinnorna i studien. 

Mätning vid baslinje 
av förväntade 
förändringar som 
resultat av 
interventionen. Efter 
6 mån och 12 mån 
mättes 
resultatuppfyllelsen. 
Även mental hälsa 
och  fysiskt 
aktivtetsdeltagande 
mättes 

Förväntade förändringar som 
resultat av interventionen  mätt 
vid baslinjen kunde inte 
associeras med deltagande i 
fysisk aktivitet. Däremot kunde 
resultatuppfyllelsen vid 6 
månader förutsäga fortsatt 
deltagande i fysisk aktivitet. 
Kvinnor med höga förväntningar 
men med låg grad av uppnådd 
förväntad prestation hade den 
signifikant lägsta graden av 
forsatt deltagande medan 
kvinnor med hög grad av 
uppnådd förväntad prestation 
utan hänsyn till förväntningar 
vid baslinjen hade den 
signifikant högsta graden av 
deltagan

Initiala 
förväntningar på 
resultat förutsa inte 
följsamhet till 
fortsatt följsamhet 
till fysisk aktivitet. 
Att nå resultat 
oavsett graden av 
resultatförväntning 
gav högst grad av 
fortsatt följsamhet 
till fysisk aktivitet 
bland kvinnor som 
var anhörigvårdare. 
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