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Abstrakt 
Bakgrund: Befolkningen lever allt längre och 80 åringar är idag den 
snabbast växande gruppen i samhället. Forskning visar att det är 
viktigt att fortsätta utföra de aktiviteter som utövats hela livet för att 
uppleva god hälsa och välbefinnande. Det finns dock få kvalitativa 
studier kring hur äldre-äldre män upplever fysiska aktiviteter och 
intressen.  
Syfte: Att undersöka och beskriva äldre-äldre mäns upplevelser av 
att vara fysiskt aktiva och engagerade i en idrottsförening. 
Metod: En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade 
intervjuer som analyserades utifrån en innehållsanalys med 
manifesta inslag. Totalt deltog åtta män i studien. 
Resultat: Tre huvudkategorier framkom i analysen: Att kroppen mår 
bra genom fysisk aktivitet, att känna social tillhörighet i en 
idrottsförening och att ha drivkraft och engagemang för att fortsätta 
vara fysiskt aktiv. Kategorierna beskrev sociala, mentala och fysiska 
betydelser av att vara fysiskt aktiv. 
Konklusion: Att vara aktiv i en idrottsförening var mer än att bara 
träna kroppen, den sociala gemenskapen var också betydelsefull. 
Studien bidrar till ökad förståelse kring hur viktigt det är för äldre-
äldre män att ha möjlighet till ett fortsatt aktivt liv för att öka 
livskvaliteten och välmåendet. 
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Abstract 
Background:  The population is growing older and people 80 years 
and older are the fastest increasing group in society. Research shows 
that it is important to continue to perform the activities that are 
practiced throughout life to experience good health and wellbeing. 
However, there are few qualitative studies on how very old men 
experience physical activities and interests.  
Purpose: To explore and describe very old men's experiences of 
being physically active and engaged in a sports club. 
Method: A qualitative study was conducted with semi-structured 
interviews and they were analyzed based on a content analysis with 
manifest features. A total of eight men participated in the trial. 
Results: Three main categories were revealed in the analysis: The 
body feels good through physical activity, to feel socially belonging 
in a sports club and to have strength and engagement to continue to 
be physically active. The categories described social, mental and 
physical importance of being physically active. 
Conclusion: Being active in a sports club was more than just body 
training, to be able to socialize was also important. The study 
contributes to increased understanding of the importance for very old 
men to be able to remain an active life to increase the quality of life 
and well-being. 
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Bakgrund 

Introduktion 

Enligt Statistiska centralbyrån (2011) lever befolkningen allt längre och 80 åringar är en snabbt 

växande grupp i samhället. Personer som är 80 år eller äldre definieras enligt Berg (2007) som 

äldre-äldre. I dagens samhälle finns det många friska äldre-äldre som bor i ordinärt boende utan 

insatser och som är aktiva. Som arbetsterapeut är det därför viktigt att även arbeta preventivt för 

att äldre – äldre ska känna ökad livskvalitet och uppnå en god hälsa. Arbetsterapeutens fokus är 

på hur person, aktivitet och miljö samspelar med varandra (Christiansen, Baum & Bass-Haugen, 

2005). Oavsett vem individen är och var han eller hon befinner sig i livet kan aktivitetsutförandet 

se olika ut och därför är det viktigt att möjliggöra aktivitet oavsett ålder. Det är dessutom viktigt 

att utgå från individens behov och att individen ska kunna utföra de aktiviteter som är 

betydelsefulla för den själv (Nilsson & Townsend, 2010; Wilcock, 2006). 

 

Teoretisk grund 

Arbetsterapi syftar till att människan ska kunna vara delaktig och så självständig som möjligt i de 

aktiviteter som personen vill kunna utföra. Detta innebär att personen ska kunna utföra sina 

dagliga aktiviteter på ett sätt som för den själv känns meningsfullt. De dagliga aktiviteterna 

innehåller förutom personlig vård och hushållsarbete även personliga intressen vilka är lika 

viktiga att utföra för att uppleva meningsfullhet i sin vardag. Intressen beskrivs som något 

människan gör lustfyllt, för nöjets skull och är både självvalda och kravlösa. När individen blir 

äldre är det viktigt att bevara sina intressen och aktiviteter som personen tidigare i livet utfört 

eftersom dessa har positiva effekter på den självupplevda hälsan (Kielhofner, 2007; Townsend & 

Polatajko, 2007).  

 

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement 

Att bli äldre kan innebära att aktivitetsutförandet förändras och för att känna tillfredsställelse i 

sin vardag, är det därför betydelsefullt att fortsätta vara aktiv genom hela livet. Som referensram 

till denna kandidatuppsats används den arbetsterapeutiska praxismodellen Canadian Model of 

Occupational Performance and Engagement [CMOP-E] (Townsend & Polatajko, 2007) som 

beskriver mänskligt görande och hur person, aktivitet och miljö samverkar med varandra. 
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Personkomponenten innehåller affektiva, kognitiva och fysiska perspektiv. I dessa perspektiv ses 

personens känslor, motivation, minne, koncentration och motoriska färdigheter. 

Personkomponenten omsluts av spiritualitet som är en inre styrka (drivkraft) och beslutsamhet 

som i utförandet av en aktivitet ger motivation och meningsfullhet i samspel med miljön. 

Spiritualiteten är en källa till att känna tillfredsställelse i olika aktiviteter. Styrkan i detta 

fenomen är att lära människan att söka meningsfullhet och glädje i olika aktiviteter. 

Aktivitetskomponenten innehåller dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid. I dessa områden 

finns personlig vård, hushållsarbete, arbete, föräldraskap, sociala kontakter och aktiviteter för 

nöjes skull. Miljökomponenten innehåller fysisk, social, kulturell och institutionell miljö. 

Modellens engagemang är kopplat till och samverkar med alla komponenterna. Beroende på vem 

personen är och i vilken kontext personen befinner sig kan aktivitetsutförandet se olika ut 

(Townsend & Polatajko, 2007). 

 

Befolkningen lever allt längre 

I Sverige idag finns det 497 000 personer som är 80 år och äldre. Om 20 år kommer det att finnas 

nära 800 000 personer som är 80 år eller äldre och om ca 50 år kommer det att finnas över 1 

miljon personer över 80 år. Hälften av alla flickor som föds idag kommer att överleva sin 90 – 

årsdag och hälften av pojkarna kommer att överleva sin 88 – årsdag. Statistik visar att det idag 

finns 1700 personer som är 100 år eller äldre i Sverige och om ca 40 år kommer de att utökas till 

över 6000 personer. 80 åringar är den snabbast växande gruppen i samhället idag (Statistiska 

centralbyrån, 2011).  

 

Äldre- äldres hälsa och intressen 

Enligt Medin och Alexandersson (2000) ses hälsa, utifrån det humanistiska perspektivet som 

något mer än bara frånvaro av sjukdom. Människan beskrivs som skapande och aktiv och i detta 

perspektiv ses det närmare på vad som bidrar till god hälsa istället för vad som leder till sjukdom. 

Att människan ska kunna vara aktiv och samspela i den kontexten personen befinner sig i är 

betydelsefullt för att uppnå god hälsa, välbefinnande och känna en personlig meningsfullhet i sin 

vardag (Grant, 2001; Medin & Alexandersson, 2000).  
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Nilsson, Bernspång, Fisher, Gustafson och Löfgren (2007) samt Medin och Alexandersson 

(2000) beskriver betydelsen av att vara aktiv och att kunna klara av sina aktiviteter så länge som 

möjligt som en bidragande faktor till bättre hälsa och ökat välmående. En tidigare aktiv livsstil 

och möjlighet att kunna bibehålla denna när man blir äldre bidrar till ett mer hälsosamt åldrande 

(Nilsson et al. 2007). Enligt Nilsson (2009) utvecklas äldre- äldre som individer när de är 

engagerade och utför olika aktiviteter.  

 

Häggblom- Kronlöf och Sonn (2005) beskriver att äldre-äldre kan ha en bredd av olika intressen 

vilket har en positiv effekt på hälsan. Att kunna utföra sina intressen på ett tillfredställande sätt är 

beroende av den personliga hälsan, hur bra man klarar sig i de dagliga aktiviteterna och om 

möjlighet finns att ta sig ut i samhället. Många av äldre-äldres aktiviteter utförs i hemmet och 

hemmiljön har en stor betydelse för dem i deras aktiva liv (Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin- 

Ivanoff, 2007). Som Häggblom- Kronlöf och Sonn (2005) beskriver är även den ekonomiska 

situationen en viktig aspekt i val av intressen och fritidsaktiviteter i äldre- äldres liv. Nilsson 

(2009) menar dock att engagemang i fritidsaktiviteter är en förutsättning för att äldre-äldre ska 

känna sig tillfreds med livet men samtidigt är det fritidsaktiviteterna som upplevs som just 

svårast att utföra.  

 

Häggblom- Kronlöf och Sonn, (2005) beskriver att kvinnor och män har olika intressen. Män är 

mer intresserade utav fysiska fritidsaktiviteter medan kvinnor tycker om att utföra lite lugnare 

aktiviteter i hemmet. Studien visade att äldre-äldre som var aktiva och hade många intressen 

upplevde bättre hälsa än de som inte var aktiva och utförde något intresse. Många äldre-äldre 

känner ofta att de får ge upp något av sina intressen eftersom de upplever olika svårigheter 

fysiskt, psykiskt eller i miljön.   

 

Haak et al. (2007) menar att en del äldre-äldre frivilligt slutar med vissa aktiviteter eller delar av 

aktiviteter eftersom aktivitetskraven gentemot den egna förmågan blivit för stora. Därför ägnar 

de sig istället åt färre aktiviteter men upplever ändå tillfredställelse och meningsfullhet i dessa. 

Självständighet och att inte vara beroende av andra var viktigare än att utföra aktiviteter som de 

inte längre klarade av. Sjukdom och sämre energi gör att äldre-äldre ändrar sina 

aktivitetsmönster (Larsson et al. 2009) vilket kan leda till att äldre – äldre hindras från att utöva 
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sina fritidsaktiviteter och intressen (Dehlin & Rundgren, 2007). Hovbrandt et al. (2007) 

beskriver att äldre-äldre kan uppleva en nedstämdhet i att inte kunna vara lika delaktiga i de 

aktiviteter som de vill kunna utföra. Det kan vara svårt för äldre-äldre att acceptera att kroppen 

förändras vid åldrande och den fysiska kapaciteten blir sämre. 

 

Hälsosamt åldrande genom idrottsliv och fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras enligt Statens folkhälsoinstitut (2006) som ”all form av rörelse som ger 

ökad energiomsättning” (s. 12). Enligt Dehlin och Rundgren (2007) samt Statens folkhälsoinstitut 

(2010) kan sjukdomar som kommer med åldrandet förebyggas genom regelbunden fysisk aktivitet. 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2010) ska en person över 65 år vara fysiskt aktiv i minst 2 

timmar och 30 min per vecka. Regelbunden fysisk aktivitet ökar välmåendet, både fysiskt och 

psykiskt (Penedo & Dahn, 2005) och genom detta fortsätter individen att utveckla sina förmågor 

oavsett ålder (Dionigi, 2002; Nilsson, 2009). Vinster med att vara fysiskt aktiv vid hög ålder kan 

förbättra hälsan och bidra till känslan av ungdomlighet (Dionigi, 2002).  

 

Statens folkhälsoinstitut (2008) har identifierat fyra hörnstenar för hälsosamt åldrande vilka är; 

social gemenskap, meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda 

matvanor (s.14). Dessa hörnstenar kan uppfyllas genom att äldre har möjlighet att vara medlemar 

och tillhöra en idrottsförening för att känna god gemenskap och tillhörighet 

(Riksidrottsförbundet, 2008). Genom fritidsaktiviteter och intressen skapas sociala kontakter, 

vilka är betydelsefulla för äldre-äldre eftersom de ger möjlighet till att interagera med andra 

personer (Hovbrandt, Fridlund & Carlsson, 2007; Larsson, Haglund & Hagberg, 2009).  Fysisk 

aktivitet är förutom en hörnsten även ett av de 11 folkhälsomålen (Folkhälsoinstitutet, 2010), 

som innebär att alla äldre ska ha möjlighet att utföra någon form av fysisk aktivitet utefter deras 

egen förmåga. Forskning visar att ett medlemskap i en organiserad verksamhet dessutom kan ha 

positiva effekter på hälsan som ökat fysiskt, psykiskt och socialt välmående och tillfredställelse i 

dagliga aktiviteter (Dionigi, 2002; Eime, Harvey, Brown & Payne, 2010).  

 

Tidigare litteratur och forskningsgenomgång visar att många äldre-äldre vill ha möjlighet att bo 

kvar hemma så länge som möjligt och genom detta ökar kraven på att vara aktiv och självständig 

(Berg, 2007). Genom regelbunden fysisk aktivitet menar Fox, Stathi, McKenna och Davis (2007) 
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att orken och rörligheten kan bibehållas vilket kan leda till att äldre-äldre kan klara av att bo kvar 

hemma längre. Äldre-äldre som bor hemma utan eller med mycket lite hjälp från olika instanser 

är en viktig grupp att belysa eftersom de har kunskap om hur de upplever sin ofta aktiva vardag 

(Larsson, 2009). Statistik visar att kvinnor lever längre än män och därför finns det mer 

forskning kring kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2011). Studier beskriver endast jämförelser 

mellan äldre-äldre män och kvinnors aktiviteter och intressen (Häggblom – Kronlöf & Sonn, 

2005). Därför fångades intresse till denna studie, att belysa äldre- äldre män som är välmående 

och fokusera på hur intressen och aktiviteter kan bibehållas och hur de upplevs. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva äldre-äldre mäns upplevelser av att vara fysiskt 

aktiva och engagerade i en idrottsförening. 

 

Metod 

En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer som analyserades utifrån en 

innehållsanalys med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). 

 

Urvalsförfarande 

Urvalet av intervjupersoner till studien gjordes genom ett icke – slumpmässigt urval, vilket 

innebär att personerna valdes ut medvetet utifrån inklusionskriterierna (DePoy & Gittlin, 1999). 

För att delta i studien fanns kriterier att personen var man, 80 år eller äldre, medlem i en 

idrottsförening och aktiv i någon form av fysisk aktivitet samt boende i södra Sverige. Kontakt 

togs med en idrottsförening i södra Sverige och genom ordförande i föreningen tillfrågades tio 

män om deltagande i studien, eftersom endast dessa uppfyllde inklusionskriterierna. En man var 

inte längre fysiskt aktiv i idrottsföreningen när intervjun skulle äga rum och en man var sjuk och 

orkade inte delta. Totalt deltog åtta män i den slutliga studien.  

 

Beskrivning av intervjupersoner 
Intervjupersonerna var mellan 80 och 90 år gamla och medelåldern var 83,5 år. Samtliga 

upplevde att de hade god hälsa. Flertalet av intervjupersonerna hade en utbildning. Alla utom en 
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var samboende och alla bodde i ett ordinärt boende. Ingen av intervjupersonerna hade insatser 

från hemvården eller något gånghjälpmedel. Intervjupersonerna hade varit aktiva i 

idrottsföreningen olika länge och många av dem i över 40 år. De utförde alla gymnastik 

regelbundet och samtliga var utöver gymnastiken aktiva i olika organisationer och hade andra 

fysiskt inspirerande intressen såsom att cykla, promenera eller dansa. Alla hade även tidigare 

haft en aktiv livsstil och utövat många intressen. Flera intervjupersoner uttryckte att de valt att 

utöva någon annan form av aktivitet om inte gymnastiken funnits i deras liv. 

 

Utveckling av intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes (Bell, 2006) med hjälp av en egenkonstruerad 

intervjuguide (se bilaga 1). Den arbetsterapeutiska praxismodellen CMOP-E (Townsend & 

Polatajko, 2007) användes som referensram då intervjuguiden framställdes. Praxismodellen 

användes eftersom den beskriver mänskligt görande och hur betydelsefull aktivitet är för 

människan. Utvecklingen av intervjuguiden gjordes av båda författarna med stöd av handledaren. 

Frågorna i intervjuguiden utformades och omformulerades flera gånger för att motsvara studiens 

syfte och för att stärka trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). En pilotintervju 

genomfördes på en person som uppfyllde inklusionskriterierna i studien, detta för att testa 

intervjufrågornas upplägg (DePoy & Gittlin, 1999). Möjlighet till att träna intervjuteknik, ge 

feedback och test av bandspelare genomfördes. Under intervjuerna ställdes öppna frågor och 

följdfrågor så att intervjupersonerna gavs möjlighet att utifrån ämnet prata om det som var viktigt 

för dem (Bell, 2006). 

 

Procedur 

Via mail kontaktades ordförande i en idrottsförening i södra Sverige och tillfrågades om 

godkännande för deltagande i studien. Mailet innehöll kort information om författarna, studien 

och studiens syfte. Informationsbrev innehållande samtyckesblankett skickades sedan ut till 

ordförande per post. Denna skrevs sedan under av ordförande som i sin tur vidarebefordrade 

informationen till en mellanhand i föreningen. Ny mailkontakt startades med mellanhanden och 

tid för informationsträff bokades på idrottsföreningen tillsammans med mellanhanden och de tio 

möjliga intervjupersonerna som ordförande hade valt ut genom deltagarlistor.  
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På informationsträffen deltog sex av de tio möjliga intervjupersonerna. En kort presentation hölls 

om studiens syfte och informationsbrev och samtyckesblanketter delades ut till de närvarande på 

mötet. De intervjupersoner som var intresserade av att delta i studien fick lämna sina 

telefonnummer och dagen efter kontaktades intervjupersonerna och tid för intervju bokades. De 

fyra personer som inte hade möjlighet att delta på mötet fick muntlig och skriftlig information av 

mellanhanden på idrottsföreningen och fick sedan ge mellanhanden sina telefonnummer som i 

sin tur vidarebefordrade dem till författarna. De fyra personer som inte deltog på mötet ringdes 

sedan upp, samt fick informationsbrev och samtyckesblanketter per post.  

 

Samtliga intervjupersoner intervjuades i hemmet och innan intervjun genomfördes förklarades 

upplägget av intervjun, innehållet i informationsbrevet och samtyckesblanketten skrevs under av 

båda parter. Dessutom fick intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor angående studien. Båda 

författarna närvarade under samtliga intervjuer, en genomförde intervjun och den andra skötte 

bandspelaren och förde fältanteckningar. I slutet av varje intervju fick den författare som inte 

genomförde intervjun möjlighet att ställa följdfrågor. Författarna genomförde fyra intervjuer var.  

 

Etiska överväganden 

I samband med studiens uppstart skickades projektplanen till vårdvetenskapliga etiknämnden 

[VEN] för att få ett rådgivande utlåtande för studiens fortsatta genomförande. Muntlig och 

skriftlig information om de etiska övervägandena delgavs intervjupersonerna vid mötet på 

idrottsföreningen. Intervjupersonerna informerades om att det var frivilligt att delta i studien. De 

informerades även om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien men även att de 

fick avbryta intervjun, utan att ange någon orsak och utan att det ledde till några negativa 

konsekvenser för dem. Intervjupersonerna informerades även att om en eller flera frågor kändes 

obekväma för dem under intervjun, behövde dessa ej besvaras.  

 

Under studiens framställning förvarades samtyckesblanketterna inlåsta i ett skåp, för att skydda 

intervjupersonernas identiteter. Datorerna som användes under studiens framställning hade 

lösenord och bandspelaren var inlåst när den inte användes. Under datainsamlingen förvarades 

materialet, bandspelare, samtyckesblanketter, block med adresser/ telefonnummer i en väska då 

författarna körde bil eller promenerade till och från intervjupersonernas bostäder. Materialet 
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förvarades i ett låst skåp och förstördes efter att kandidatuppsatsen godkänts av examinator. 

Materialet redovisades utan möjlighet att kunna härleda till intervjupersonerna. 

 

Analys av intervjuer 

Efter genomförandet av intervjuerna överfördes ljudfilerna till en dator. En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes som används för att analysera inspelade intervjuer eller 

observationer (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna transkriberade fyra intervjuer var 

därefter lyssnades intervjuerna igenom flera gånger för att få en helhetsuppfattning. Detta för att 

få förståelse för känslostämningen under intervjun och för att inte missa detaljer som skratt, 

suckar och pauser. Den första intervjun analyserades tillsammans. Därefter bearbetade och 

analyserade författarna resterande intervjuer först var för sig, sedan granskades det analyserade 

materialet av varandra, vilket stärker trovärdigheten i analysprocessen. 

 

Analyserna utfördes genom att intervjuerna noggrant lästes igenom flera gånger och sedan 

markerades alla meningar som motsvarade studiens syfte. Dessa meningar bildade sedan 

meningsenheter som var grunden för analysen av information, ord, meningar och stycken som 

tillsammans bildade ett sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Nästa steg i 

analysprocessen var att kondensera meningsenheterna, vilket innebar att korta ner informationen 

men samtidigt bevara det viktiga som framkommit under intervjuerna, i förhållande till syftet. 

Därefter kodades informationen som framkommit i de två första stegen i analysprocessen. 

Koderna beskrev kortfattat meningsenheternas innehåll. I det fjärde steget kategoriserades 

koderna i det analyserade materialet. Sista steget i innehållsanalysen var att skapa subkategorier 

och huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). (Se figur 1). 
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Meningsenhet Kondenserad  Kod Subkategori Huvudkategori 

”det som man sist av 

allt vill råka ut för är 

att hjärnan inte 

riktigt fungerar, ja 

och hjärnan tror jag 

man ska 

gymnastisera lika 

mycket som allt annat 

och ja få nya intryck 

och så” 

Hjärnan behöver 

gymnastiseras 

lika mycket som 

allt annat 

hjärngympa Bevara den 

psykiska 

förmågan 

Att kroppen mår 

bra genom fysisk 

aktivitet 

 

 

Figur 1 – Exempel på genomförande av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat 
 

Med utgångspunkt i det analyserade materialet framkom tre huvudkategorier samt fyra 

subkategorier. Huvudkategorin, Att kroppen mår bra genom fysisk aktivitet beskriver hur 

gymnastiken bidrar till att bevara kroppens och hjärnans förmågor. Den andra huvudkategorin, 

Att känna social tillhörighet i en idrottsförening beskriver gemenskapen som intervjupersonerna 

upplever i samband med utövandet av gymnastik och hur de sociala aktiviteterna som finns 

utöver gymnastiken beskrivs. Den sista huvudkategorin, Att ha drivkraft och engagemang för att 

fortsätta vara fysiskt aktiv saknar subkategorier och beskriver den inre motivationen till att 

fortsätta vara fysiskt aktiv. (Se figur 2). 

 

Huvudkategorier Subkategorier Exempel på koder 

Att kroppen mår bra 

genom fysisk aktivitet 

 

Bevara kroppens förmåga Rörlighet 

Bra för muskulaturen 

God kondition 

Bevara den psykiska Koordination 
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förmågan Nya intryck 

Hjärngympa 

Att känna social 

tillhörighet i en 

idrottsförening 

Gemenskap i samband med 

utövandet av gymnastik             

Grupptillhörighet 

Glädje  

Gemenskap  

Bastu 

Stora krav 

Sämre självkänsla  

Sociala aktiviteter utöver 

gymnastiken 

Fester 

Samåkning 

Kamratskap 

Att ha drivkraft och 

engagemang för att 

fortsätta vara fysiskt aktiv  

 Motivation 

Inre drivkraft 

Envishet 

Engagemang 

Rädsla för att dö/bli sjuk 

 

Figur 2 – Resultat översikt av innehållsanalys kring äldre-äldre mäns upplevelser av fysisk 

aktivitet 

 

Att kroppen mår bra genom fysisk aktivitet 

Kategorin belyser intervjupersonernas beskrivning av hur gymnastiken får kroppen och hjärnan 

att må bra. De beskriver att gymnastiken är bra för kroppen eftersom den leder till ökat 

välmående och möjlighet till att bevara sin fysiska och psykiska hälsa. Resultatet visar att den 

fysiska aktiviteten inom gymnastiken bidrog till ökad aktivitetsförmåga inom andra dagliga 

aktiviteter. 

 

Bevara kroppens förmåga 

Några av intervjupersonerna beskrev att det inte utförde gymnastiken för att bli muskulösa. Detta 

var en av anledningarna till att de tränade förr och då tränade de även mer intensivt. Samtliga 

intervjupersoner upplevde att gymnastiken bidrog till att dem höll kroppen i form. En del 
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beskrev att musklerna fick arbeta och genom detta minskade stelheten i deras leder. Samtliga 

intervjupersoner uttryckte att det kändes skönt i kroppen när de utfört gymnastiken. 

 

”… och ja sen tycker jag att det var bra och det kändes bra i kroppen som jag behövde gympan, 

jag tycker det är skönt och ja jag tror det är bra för muskulaturen. Ja kroppen ska må bra.” 

 

En intervjuperson uttryckte att han tränade för att kunna klara av att återhämta sig från sin 

tidigare cancer. Några uttryckte att de inte hade samma fysiska ork som tidigare, både inom 

gymnastiken men även i sin livssituation. Ett flertal av intervjupersonerna uttryckte att det 

kändes bra i kroppen att kunna vara fysiskt aktiv trots sin höga ålder. Många beskrev att 

gymnastiken utfördes utifrån den egna kroppsliga förmågan, utan krav eftersom alla inte hade 

samma förutsättningar och gymnastiken kunde därför anpassas. Ledarna valde musik efter 

gruppens smak och rörelserna på gymnastiken var anpassade efter gruppens förmåga. 

Intervjupersonerna kunde själva bestämma hur intensivt de skulle träna under gymnastiken, om 

de skulle springa eller gå under uppvärmningen och resterande gymnastikpass utfördes efter 

deras egna förmågor.   

 

”… man kan göra som man vill, om man vill ligga platt på mage så kan man göra det och det är 

inga krav på att man ska följa med…” 

 

Bevara den psykiska förmågan 

Flera intervjupersoner uttryckte att gymnastiken var lika viktig för hjärnan som för resten av 

kroppen. Några intervjupersoner beskrev att gymnastiken bidrog till nya intryck och hjärnan fick 

en sorts egen gymnastik och mentalträning. En intervjuperson beskrev att efter gymnastikpasset 

infann sig någon form av mentalt välbefinnande. Många beskrev att gymnastikens 

koordinationsrörelser var viktiga att utföra för att bevara sin mentala kapacitet. 

 

”Så att det tror jag är bra att ha någonting sådant för att det här med koordinationen är ju 

väldigt viktig för hjärnan. Vi gör ju sådana här rörelser för hjärnan, först så och sen så och sen 

så… ja och det är ju samma teknik som i dans va.” 
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En man beskrev att gymnastiken gjorde att han tog sig utanför hemmet för att undvika att sitta 

hemma och tycka synd om sig själv. En intervjuperson beskrev rädslan för att bli sjuk och att 

hjärnan inte längre skulle fungera. Genom gymnastiken beskrev han att detta kunde motverkas. 

 

”… det är ju det som man sist av allt vill råka ut för att inte hjärnan fungerar riktigt. … hjärnan 

tror jag att man ska gymnastisera lika mycket som allt annat och ja man ska se till att få nya 

intryck, jag menar en gammal gubbe som sätter sig och dricker kaffe och äter bullar dör ju rätt 

så snabbt.” 

 

Att känna social tillhörighet i en idrottsförening  
Kategorin beskriver intervjupersonernas upplevelser av att träffa andra människor då de utövar 

fysisk aktivitet och är engagerade i föreningen. Resultatet visade att föreningslivet bidrog till 

fördelar med att träffa andra människor men även på ett fåtal svårigheter med att tillhöra en 

grupp. Genom gymnastiken upplevde intervjupersonerna en stor gemenskap med de andra i 

föreningen vilket bidrog till att fler aktiviteter förutom gymnastiken utfördes inom föreningen. 

 

Gemenskap i samband med utövandet av gymnastik 
Samtliga kände en betydelsefull gemenskap och en social grupptillhörighet av att utöva fysisk 

aktivitet i en förening. De flesta kände en glädje och tyckte att det var roligt att utöva 

gymnastiken tillsammans. Flera av intervjupersonerna hade varit medlemmar i väldigt många år 

och kände en familjär tillhörighet i gruppen. Några uttryckte att de hade inspirerande ledare och 

de såg fram emot att utöva gymnastiken. Eftersom det inte fanns så mycket tid att samtala under 

gymnastiken träffades flera utav intervjupersonerna innan och umgicks med varandra. De 

träffades tidigare i omklädningsrummet och pratade med varandra. När de var färdigombytta så 

fortsatte samtalen utanför omklädningsrummet i väntan på att få komma in i gymnastiksalen. 

Många utav dem stannade även kvar efteråt, satt i bastun tillsammans och pratade om roliga 

händelser under gymnastiken och om gemensamma intressen. 

 

”… vi gamle det blir ju socialt, vi träffas där, snackar lite, bastar ja vi brukar ju skoja…” 
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Ett flertal av intervjupersonerna uttryckte att de inte ville missa något gymnastisktillfälle 

eftersom gymnastiken var mycket betydelsefull för dem. De beskrev att gymnastiken var något 

mer än att bara fysiskt utföra den, eftersom de sociala kontakterna även var viktiga för 

intervjupersonerna i föreningen. En intervjuperson uttryckte att de sociala kontakterna i 

föreningen hade blivit mer betydelsefulla nu på äldre dagar eftersom han inte träffade så många 

andra utöver föreningen.  

 

”… kamratskapet betyder ju väldigt mycket för mig. Och ja de här samkvämen vi har ju, det är 

en social bit av livet ju. Det betyder ju rätt mycket för en ju, man mår ju gott av det helt enkelt. 

Så är det ju, även om man börjar bli gammal så behöver man ju kompisarna ju.” 

 

Ett flertal beskrev att den sociala kontakten i föreningen kändes kravlös och att de blev bemötta 

på ett respektfullt sätt av alla medlemmar i föreningen. Intervjupersonerna beskrev att de 

upplevde det som positivt att gymnastiken var en del av en organiserad verksamhet. Ett flertal av 

intervjupersonerna beskrev att de motiverade varandra i föreningen, vilket bidrog till att de tog 

sig till gymnastiken även de dagar då de inte kände för det.  

 

En intervjuperson upplevde att den sociala kontakten med de övriga i föreningen kändes svår. 

Han var orolig för hur andra personer såg på honom och kände sig osäker på om han passade in i 

föreningen. Tidigare upplevde han den sociala kontakten som tvingande och upplevde krav från 

föreningen, men hade idag lärt sig att hantera dessa situationer och utvecklat sin sociala förmåga. 

För honom var den fysiska aktiviteten den viktigaste faktorn med att vara med i föreningen, det 

sociala umgänget var något som han fick acceptera. 

 

”Ja det är framförallt gympan, och sen kamratskapet lite mindre, jag har inte sådär riktigt bra 

socialt, därför att jag har lite grann sådär för mycket att jag eee… mer intresserad av hur andra 

ser på mig än hur jag ser på dem.” 

 

Sociala aktiviteter utöver gymnastiken 
Eftersom det fanns en god social gemenskap i föreningen beskrev en del intervjupersoner att 

denna gemenskap utvecklades till fler sociala kontakter utöver den i föreningen. Då många i 
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föreningen hade liknande intressen utöver gymnastiken, träffades de därför även vid andra 

tillfällen. Ett flertal intervjupersoner beskrev att de var stolta över att tillhöra föreningen. 

Förutom att vara fysiskt aktiva genom gymnastiken hade ett flertal varit engagerade på andra 

sätt. En del hade haft poster inom föreningen som ordförande, kassör, styrelsemedlem eller 

sekreterare och kände därför ett större ansvar i föreningen.  

 

”Och ja, jag har ju själv suttit med i styrelsen där ju, varit kassör i 18 år, jag avgick ju nu till jul 

på årsmötet. Det var en yngre förmåga som tog över, ja jag tyckte att det räckte med 18 år.” 

 

Utöver gymnastiken anordnades olika utflykter, terminsavslutningar, höst- och vårfester och 

studiebesök av föreningen som intervjupersonerna deltog i. Några berättade om olika diplom och 

utmärkelser som brukade delas ut på terminsavslutningarna. Dessa var betydelsefulla för många 

eftersom känslan av grupptillhörighet uppstod och utmärkelser/diplom kunde även visas upp för 

släkt, barnbarn och vänner som ledde till att intervjupersonerna kände sig stolta över sitt 

medlemskap i föreningen. 

 

Samåkning till gymnastiken bidrog till att en del av dem fick möjlighet till socialt umgänge i 

bilen. För några av intervjupersonerna var samåkningen deras enda möjlighet att kunna delta på 

gymnastiken, eftersom de hade svårigheter att ta sig dit själva. 

 

”… då åker du ju även med den kvällen du tycker att det vore skönare att sitta och dricka öl och 

titta på tv… men eftersom att det kanske är din tur att köra och gubbarna kanske står och väntar 

och så vidare, så det är en sporre…” 

 

Att ha drivkraft och engagemang för att fortsätta vara fysiskt aktiv 

Kategorin beskriver intervjupersonernas inre drivkraft och motivation till att utöva fysisk 

aktivitet och fortsätta vara engagerade inom föreningen. Resultatet visade att det fanns en form 

av envishet bland intervjupersonerna som drev dem att fortsätta med gymnastiken och bevara sitt 

aktiva liv. Det framkom även att det fanns svårigheter för en del intervjupersoner att känna 

drivkraft och hitta motivationen till att fortsätta med gymnastiken. 
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Eftersom gymnastiken var en viktig aktivitet för intervjupersonerna så hittade de en inre styrka 

att utföra aktiviteten även när de kände sig mindre motiverade. En intervjuperson uttryckte sin 

inre drivkraft och vilja till fysisk aktivitet som en positiv känsla efter gymnastikpasset. Detta 

motiverade honom till att fortsätta med gymnastiken. 

 

”… morgonen efter man har varit på gympan känns det som ja som man kan hoppa över mindre 

hus då! (skratt)…” 

 

Några av intervjupersonerna uttryckte att de inte hade lika stor vilja att vara fysiskt aktiva som 

tidigare i livet. Trots detta var de nöjda med att motivationen och viljan hade förändrats genom 

åren och de beskrev ändå någon sorts motivation eller vilja till att utföra gymnastiken. En del 

uttryckte att det var svårt att hitta motivationen när de hade varit sjuka och inte haft möjlighet till 

att gå på gymnastiken. En del av intervjupersonerna uttryckte att de personer i föreningen som 

inte längre orkade vara fysiskt aktiva kom till träningen ändå bara för att träffas eftersom 

gymnastiken var så viktig för dem. 

 

”… sen ser man ju dem som börjar bli riktigt gamla, dem kommer ju tillbaka och sitter kanske 

på bänken bara, bara för att uppleva…” 

 

En del av intervjupersonerna uttryckte en rädsla för att åldras kroppsligt, bli fysiskt sjuka och 

inte kunna utföra de aktiviteter som de ville, därför motiverades de till att utöva gymnastiken. En 

intervjuperson uttryckte att när han var sjuk eller var tvungen att vara borta en längre tid från 

gymnastiken så längtade han tillbaka. Han beskrev även att han fann kraft att ta sig tillbaka då 

gymnastiken betydde mycket för honom. 

 

”… Aa ja då längtar man tillbaka. Ja man försöker göra lite armhävningar på lassarettet 

(skratt). Man påminns om att man är… tillhör föreningen…” 

 

Några av intervjupersonerna uttryckte att kontinuitet var viktig för att gymnastiken skulle bli 

som en rutin eller vana. De försökte att delta på gymnastikpassen så regelbundet som möjligt för 

att uppnå detta. En intervjuperson beskrev att gymnastiken hade blivit en del av hans vardag och 
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beskrev även att gymnastiken var en självklar aktivitet i hans liv. Att gå på gymnastiken och vara 

engagerad i föreningen var en förutsättning för att han skulle må bra. 

 

Flera uttryckte att när de inte kände ork till att gå på gymnastiken fanns det trots det en drivkraft 

som motiverade intervjupersonerna att ta sig dit. De beskrev att när motivationen var sämre 

behövde de inte vara fullt så fysiskt aktiva under gymnastikpasset utan kunde engagera sig på 

andra sätt istället, genom att prata med både ledarna och de andra medlemmarna i föreningen. De 

blev på detta vis motiverade till att delta under nästa gymnastik tillfälle istället och ta det lite 

lugnare utefter sin egen förmåga.  

 

” … ja är man inte i form så kan man ju maska lite när man går runt och så på gympan och ja 

man behöver ju inte stå bland de främsta…” 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva äldre-äldre mäns upplevelser av att vara fysiskt 

aktiva och engagerade i en idrottsförening. Resultatet i denna studie stämmer väl överens med 

tidigare forskning som visar att regelbunden fysisk aktivitet är en bidragande faktor till ökat 

välmående och bättre hälsa. Deltagarna i denna studie uppvisade just detta, att en aktiv livsstil 

har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Studiens resultat stöds av Medin och 

Alexandersson (2000) och Grant (2001) som beskriver att hälsa är något mer än frånvaro av 

sjukdomar. 

 

Att kroppen mår bra genom fysisk aktivitet 

Resultatet i denna studie visade att gymnastiken bidrog till att andra aktiviteter upplevdes som 

lättare att utföra. Den fysiska kapaciteten tränades genom gymnastiken vilket bidrog till att de 

dagliga aktiviteterna kunde utföras på ett tillfredsställande sätt, vilket även tidigare studier visar 

(Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). Som Nilsson et al. (2007) och Grant (2001) beskriver är det 

viktigt att bibehålla sin aktiva livsstil för att må bra oavsett ålder. Även sjukdomar kan 
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förebyggas genom regelbunden fysisk aktivitet (Dehlin & Rundgren, 2007; Penedo & Dahn, 

2005).  

 

Andra aspekter som rädsla för att åldras, drabbas av fysisk sjukdom och att inte kunna utföra 

aktiviteter som för intervjupersonerna gav meningsfullhet framkom i resultatet. Detta beskriver Haak 

et al. (2007) samt Hovbrandt et al. (2007) och Larsson et al. (2009) i sina studier, att äldre-äldre har 

fått ändra sina aktivitetsmönster eftersom den fysiska kapaciteten försämrats och sjukdomar kan ha 

gjort att aktiviteter valts bort. 

 

Forskning visar att det är vanligt att vissa aktiviteter inte längre utförs eftersom aktivitetskraven 

gentemot den egna förmågan har blivit för stora (Haak et al. 2007). Detta bekräftar inte ovanstående 

resultat eftersom gymnastiken var kravlös, kunde utföras utefter den egna kroppsliga förmågan och 

var anpassningsbar. Intervjupersonerna upplevde god hälsa och var välmående vilket kan ha bidragit 

till att de fortfarande är aktiva. En annan bidragande faktor till intervjupersonernas positiva 

upplevelser kan vara att många av dem varit medlemmar i föreningen i över 40 år och känner att 

gymnastiken blivit en rutin i vardagen. För intervjupersonerna är gymnastiken en rolig och lustfylld 

aktivitet som de utövar med glädje, vilket stöds av Townsend och Polatajko (2007) samt Kielhofner 

(2007) som beskriver hur viktigt det är för alla individer oavsett ålder att utföra roliga aktiviteter. 

Detta för att känna meningsfullhet i sin vardag och uppnå god hälsa. Intressen ska utföras utan krav, 

lustfyllt och vara självvalda, vilket stämmer väl överens med ovanstående resultat. 

 

Som resultatet visar hade gymnastiken även mentala och kognitiva betydelser för intervjupersonernas 

välbefinnande i livet. Gymnastiken gjorde att intervjupersonerna tog sig utanför hemmet och fick 

uppleva nya intryck. Detta stöds av Lampinen, Heikkinen, Kauppinen och Heikkinen (2007) som 

beskriver att fritidsaktiviteter bidrar till ökat psykiskt välbefinnandet och att vara fysiskt frisk kan 

även öka denna upplevelse. Många intervjupersoner beskrev en rädsla för att det psykiska 

välbefinnandet skulle bli sämre och att de skulle drabbas av sjukdomar. Äldre-äldre kan påverkas av 

närståendes sjukdomar, ohälsa och därigenom kan det finnas en rädsla att själv bli sjuk. 
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Att känna social tillhörighet i en idrottsförening  
Andra aspekter som stämmer väl överens med tidigare forskning är att organiserade fritidsaktiviteter 

och intressen bidrar till sociala kontakter (Hovbrandt et al. 2007; Larsson et al. 2009). En intressant 

skillnad är att tidigare forskning visar att fritidsaktiviteterna är de aktiviteter som är svårast att utföra 

för äldre-äldre och därför utförs många av dessa i hemmiljön (Haak et al. 2007), men i denna studie 

utövar intervjupersonerna regelbunden fysisk aktivitetet utanför hemmet. Resultatet kan bero på att 

gruppen har en god social gemenskap med övriga medlemmar, varit aktiva i stora delar av sitt liv och 

har många gemensamma intressen utöver gymnastiken. Som resultatet visar beskriver 

intervjupersonerna en positiv familjär gruppkänsla, vilket stöds av forskning som beskriver att 

medlemskap i en förening bidrar till känslan av gemenskap och tillhörighet (Eime et al. 2010; Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Många av intervjupersonerna i denna studie tog på sig ytterligare uppdrag 

inom föreningen som kassör, ordförande och styrelsemedlem vilket kan ha gjort att de kände sig 

behövde och upplevde god hälsa. Resultatet stöds av forskning som beskriver att äldre-äldre behöver 

utvecklas som individer, ha någon meningsfull aktivitet i vardagen och känna sig behövda för att 

uppleva god hälsa (Nilsson, 2009; Townsend & Polatajko, 2007).  

 

Alla i denna studie upplevde social gemenskap med övriga medlemmar men en intervjuperson 

upplevde den som pressande och beskrev istället att det var den fysiska aspekten som var mest 

betydelsefull. Detta leder till funderingar kring svårigheter som kan finnas i att tillhöra en grupp. Alla 

individer är olika och har olika stort behov av sociala kontakter. Att tillhöra en förening över lång tid 

kan bidra till att gemenskap skapas, men att komma in ny i en grupp kan göra att det tar tid att hitta 

sin plats, bli accepterad och känna sig bekväm.  

 

Att ha drivkraft och engagemang för att fortsätta vara fysiskt aktiv 
Townsend och Polatajko (2007) beskriver en slags drivkraft som gör en person motiverad till att 

utföra olika aktiviteter. Samtliga intervjupersoner i denna studie har motivation och drivkraft som gör 

att de fortsätter vara fysiskt aktiva och engagerade i idrottsföreningen trots sin höga ålder. Som 

resultatet beskriver uttrycker sig drivkraften på många olika sätt. Många av intervjupersonerna 

längtade till gymnastiken när de inte har möjlighet till att vara där, gick dit fast de inte kunde vara 

fysiskt aktiva och längtade efter gymnastiken då de var sjuka.  
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Som intervjupersonerna beskrev ville de bibehålla sin psykiska och fysiska kapacitet, vara aktiva 

och självständiga, vilket kan tolkas som en drivkraft till att utföra fysisk aktivitet. Som resultatet 

visade var kontinuiteten inom gymnastiken viktig för att träningen skulle bli som en vana och 

rutin. Detta menar Kielhofner (2008) gör att personer kan uppleva god hälsa och känna 

meningsfullhet i sin vardag. Eftersom gymnastiken var en meningsfull aktivitet för 

intervjupersonerna fann de därigenom drivkraften att fortsätta utföra den. En annan aspekt till 

varför de har drivkraft kan vara att de varit medlemmar lång tid och kände därför en tillhörighet i 

föreningen. Drivkraften kan även vara att gymnastiken rent av var lustfylld och kravlös. 

 

Som resultatet visar kan även drivkraften uttrycka sig i att sammanhållningen i föreningen var så god 

att intervjupersonerna gick dit och träffade kamraterna trots att de inte kunde vara fysiskt aktiva 

under gymnastiken. De var ändå delaktiga i gymnastiken även fast de inte utförde övningarna, vilket 

kan tolkas som engagemang och spiritualitet (Townsend & Polatajko, 2007). Intervjupersonerna 

beskrev att de sociala kontakterna inom föreningen var viktigare nu än tidigare. Detta motiverade 

intervjupersonerna till att de tog sig till gymnastiken. Drivkraften kan även vara att 

intervjupersonerna ville komma utanför hemmet. Genom detta ökade möjligheterna till att vara 

delaktiga, göra det som de själva ville och uppleva meningsfullhet och göra det som var lustfyllt för 

dem. 

 

Det framkom även att en del av intervjupersonerna inte hade samma vilja och drivkraft som tidigare, 

vilket kan bero på att dem känner sig nöjda och tillfredsställda att motivationen till gymnastiken har 

minskat. Som tidigare forskning visar utövar äldre-äldre färre aktiviteter än tidigare men känner sig 

nöjda och tillfredsställda med detta (Haak et al. 2007). En del av intervjupersonerna i denna studie 

hade minskad drivkraft men accepterade detta och kände en tillfredställelse med gymnastiken ändå. 

En del av intervjupersonerna kände inte samma behov att vara lika engagerade i föreningen som 

tidigare vilket kan bero på att de faktiskt är i relativ hög ålder, upplever trötthet och att de känner sig 

nöjda med nuvarande situation. Intervjupersonerna i denna studie prioriterade gymnastiken högt och 

fann därför drivkraft och motivation till att fortsätta utöva den.   
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Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats genomfördes eftersom studiens syfte var att undersöka, förstå och beskriva 

intervjupersonernas upplevelser av att vara fysiskt aktiva i en idrottsförening. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det svårt att fånga upplevelserna och få dessa beskrivna på något annat sätt än 

genom denna ansats. Författarna kunde genomfört en studie med en kvantitativ ansats och använt 

kvalitativa följdfrågor i enkäten. Författarna tror dock inte samma bredd av upplevelser skulle gå att 

beskriva eftersom upplevelser inte går att mäta. För att stärka studiens trovärdighet beaktades 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och trovärdighet. Studien utformades med tydligt 

beskrivande rubriker och innehåll i metod och resultatdel, vilket Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver stärker studiens trovärdighet och överförbarhet. Läsaren kan då följa processen tydligt och 

själv få möjlighet till egna reflektioner, samt att avgöra om denna studie är överförbar på andra 

grupper. 

 

Tio män tillfrågades om deltagande i studien men totalt åtta män deltog i den slutliga studien. I 

föreningen fanns det endast 10 medlemmar som var 80 år eller äldre. Om studien skulle göras 

om har författarna funderingar kring om det varit bättre att tillfråga fler föreningar för att få ett 

högre deltagarantal, för att stärka trovärdigheten till studien ytterligare (Graneheim & Lundman, 

2004). Då urvalsgruppen var liten och unik valde författarna att inte göra någon beskrivande 

tabell över intervjupersonerna i resultat delen. De skulle då inte vara anonyma för de andra i 

föreningen. 

 

En egenkonstruerad intervjuguide framställdes och utifrån denna ställdes sedan följdfrågor under 

intervjuerna. Intervjuguiden framställdes så att frågorna skulle motsvara studiens syfte (Depoy & 

Gittlin, 1999). Eftersom författarna var oerfarna i sin intervjuteknik genomfördes en pilotintervju. 

Under pilotintervjun ansåg författarna att frågorna motsvarade studiens syfte men under studiens 

datainsamling upplevde författarna att frågorna kunde tolkas på flera olika sätt. En del frågor i 

intervjuguiden påminde om varandra och författarna tror att detta kunde uppfattas som förvirrande 

för intervjupersonerna. Samtidigt var det för författarna positivt eftersom detta ledde till mer 

information och uttömmande svar samt att intervjupersonerna fick chans att tänka till ännu en gång, 

vilket är positivt och stärker tillförlitligheten i studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Öppna frågor ställdes under intervjuernas gång, beroende på vad personen pratade om och även detta 
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stärker trovärdigheten. Ju fler intervjuer som genomfördes, desto mer information genererades i 

förhållande till syftet. Vid närmare eftertanke skulle fler pilotintervjuer genomförts, då 

intervjutekniken skulle känts säkrare och även frågorna hade testats fler gånger. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem och anhöriga var ofta närvarande, vilket 

möjligen påverkade intervjuerna. Författarna har funderingar kring om detta kan ha inverkat på 

resultatet eftersom närvaron av anhöriga gjorde att intervjupersonerna kanske kände sig hämmade att 

berätta om sina upplevelser. När kontakten initierades med intervjupersonerna fick de välja plats för 

intervjun och alla valde då sitt eget boende, vilket kanske var en trygghet för dem. Detta kan även ha 

lett till att intervjupersonerna kände sig bättre till mods och svarade ärligare på frågorna. Enligt 

DePoy och Gittlin (1999) är den fysiska miljön viktig vid intervjutillfället i en kvalitativ studie. 

Miljön ska vara så naturlig som möjligt och intervjupersonen måste känna sig bekväm i situationen. 

Därför anser författarna att valet av hemmiljön passade bra. Det var ibland svårt att få 

intervjupersonerna att fokusera på frågorna då de gärna ville berätta om sina liv och erfarenheter, 

vilket kanske är naturligt för äldre personer.  

 

Enligt Carlsson (1991) finns det både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer. Äldre 

personer är mindre vana vid teknisk utrustning och detta kan göra att de inte vågar berätta fritt om 

sina upplevelser, vilket fanns i åtanke vid analysering av data. En positiv aspekt till inspelningen var 

att materialet kunde ses över flera gånger. Genom att lyssna på det inspelade materialet flera gånger 

fick författarna fram en bättre helhetsuppfattning av intervjuerna och kunde leva sig in i 

stämningsläget.  

 

Transkriberingen utfördes noggrant för att innehållsanalysen skulle vara möjlig att genomföra. Den 

första analysen gjordes tillsammans då författarna kände sig osäkra på proceduren och behövde stöd 

utav varandra. De andra intervjuerna analyserades var för sig, sedan diskuterades detta material 

tillsammans för att stärka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Genom hela analysarbetet 

fanns ett nära samarbete mellan författarna och handledaren som gav feedback på arbetet, 

trovärdigheten ökar därmed genom detta ständiga samarbete (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Innan intervjuernas genomförande fanns det i åtanke att det under intervjuerna kunde vara känsligt 

för intervjupersonerna att diskutera tidigare aktivitetshistoria och om de inte längre kunde utöva vissa 

aktiviteter eller intressen. När öppna frågor ställs kan det framkomma känslosam information om 

personen som att den sociala situationen kan ha ändrats genom att vänner eller familj gått bort eller 

blivit sjuka. Intervjupersonerna var friska och aktiva äldre- äldre män vilket är ganska ovanligt i 

deras höga ålder, därför kan även framtidstankar vara känsliga att prata om. 

 

Behov av fler studier 

Studiens syfte var att beskriva äldre-äldre mäns upplevelser av fysisk aktivitet. Eftersom detta är en 

liten och unik grupp i samhället finns det ett behov av fortsatta studier kring gruppen äldre-äldre män, 

deras intressen, vardag och aktiviteter. Fler kvalitativ studier behövs för att få en ökad förståelse för 

gruppen äldre-äldre män. Det finns även ett behov av ytterligare jämförelsestudier mellan äldre-äldre 

män och kvinnor eftersom det tidigare visat att gruppen har olika intressen. Det har dock inte 

framkommit hur dessa upplevs eller vilken betydelse aktiviteterna har. Det finns idag få studier på 

arbetsterapeutiska interventioner inom det preventiva arbetet med äldre-äldre. Detta behövs då 

befolkningen lever allt längre och gruppen äldre-äldre växer snabbt. 

 

Konklusion 

Studien visade att fysisk aktivitet hade olika betydelser för olika individer. Att vara fysiskt aktiv och 

engagerad i en förening/gruppaktivitet gav socialt umgänge men var inte den viktigaste faktorn för 

alla. En del utövade fysisk aktivitet eftersom det kändes skönt i kroppen och ökade det psykiska 

välbefinnandet. Studien har bidragit till ökad förståelse kring hur viktigt det är för äldre-äldre män att 

ha möjlighet till ett aktivt liv. Att vara delaktig och kunna påverka sina aktiviteter främjar hälsan. 

Som arbetsterapeut är det viktigt att uppmuntra fler äldre-äldre män till en aktiv livsstil och motivera 

dem att fortsätta med sina fritidsaktiviteter, då ett brett utbud av olika aktiviteter förbättrar 

livskvaliteten och ökar välmåendet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

 Vilket år är du född? 

 Hur bor du? 

 Hur ser din sociala situation ut? Familj, vänner, barn, barnbarn… 

 Hur upplever du din hälsa och välmående? 

 Vad har du arbetat som/ med? 

Aktivitet 

 Hur upplever du det att vara aktiv i idrottsföreningen? 

- Varför är du med i idrottsföreningen? 

- Vilken betydelse har aktiviteten som du utövar i idrottsföreningen för dig? 

 

- Hur länge har du varit aktiv i idrottsföreningen? Vad gjorde du innan dess? 

- Hur tror du att din vardag skulle se ut om du inte var med i idrottsföreningen? 

Intressen 

 Har du några andra intressen än att vara med i idrottsföreningen? 

- Om Ja: vad gör du nu/hur har det sett ut, vad har du gjort tidigare? 

- Om Nej: vad har du gjort tidigare i livet? 

Möjliga följdfrågor 

 Berätta mer, hur känner du då, kan du utveckla, varför? 

 Har du något att tillägga angående frågorna? 

 Får vi kontakta dig igen om vi har frågor angående intervjun eller dina svar? 


