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Abstract 
Aim 

The aim of this study has been to examine the attitudes towards nutrition, exercise and health 

in persons aged 55 to 70. Do they see the connection between the lifestyles they lead and their 

perceived health today and in the future? Moreover, what do they know about current research 

about nutrition and exercise? Do they act upon what they read? What advice do they apply in 

their lives? Their attitudes towards exercise, their experiences of exercise, what effect they 

have experienced, and what obstacles to increasing their exercising they experienced were 

also charted. Questions about nutrition were also brought up since these are relevant in this 

context.  

Method 
The investigation was conducted as a quantitative study in the form of a survey. It was done 

via the Internet as this was the most practical way. The respondents were chosen and 

contacted through parents, in-laws, and friends who in turn spread the word further.  

Results  
The majority of the respondents took part in regular physical activity, most commonly 

walking and/or cycling. Most respondents were aware of most health related advice and 

results of scientific studies common in the media today, claiming to follow some of them. 

They showed a certain hesitation and inability to fully get grips on them as it was their 

opinion that such results were overly abundant - they simply didn’t have the time or energy to 

form their own opinion. They were generally positive on exercise but many deemed they need 

help to get going or to increase their activity level. Most had made modifications to their diet 

in response to nutritional advice. There is a positive correlation between an interest in health 

and exercise, and also with better perceived health. 

Conclusions 
The generation of older adults are reasonably willing to accept and apply advice and change 

their lifestyle in order to improve their long term health. Most feel they need some help to get 

over obstacles of a practical nature preventing them from exercising more, and in order to get 

a clearer view of what they should do. But with interest and knowledge comes action. Thus it 

can be conclude that this is an excellent opportunity for a health advisor to have a positive 

impact on people of this generation. 



  

Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att göra en undersökning av attityder till och uppfattningar kring 

kost, träning och hälsa hos personer i åldern 55-70 år. Ser de sambandet mellan sin livsstil och 

upplevda hälsa idag och i framtiden? Det var även av intresse att undersöka vad de vet om 

aktuella rön om kost och träning, om de agerar på det de läser, vilka rön de tar till sig och inte. 

Vidare studerades också deras attityder till motion, hur de upplever den och vilka effekter de 

tycker att den har, samt vad de upplever som hinder för att de skulle motionera mer. De 

tillfrågades även om kostvanor, då dessa är relevanta i sammanhanget. 

Metod 

En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning befanns lämplig. Att genomföra 

den via Internet var mest praktiskt och smidigt. Respondenterna söktes via föräldrar, 

svärföräldrar, vänner och bekanta som i sin tur frågade sina föräldrar, vänner och så vidare.  

Resultat 

Det stora flertalet av respondenterna uppgav att de rörde en del på sig, huvudsakliga 

aktiviteter var promenader och/eller cykling. De sade sig också i stor utsträckning vara 

medvetna om idag vanliga hälsorön som förekommer i media och många uppgav att de följde 

en del av dem. Dock visade de på en viss försiktighet, alternativt hade vissa svårigheter med 

att ta till sig dem eftersom de ansåg att det kom ut för mycket råd som ofta var motstridiga - 

de hade helt enkelt inte tid och ork att sätta sig in i alla frågor. De var positiva till motion och 

dess effekter, men många angav att de skulle behöva någon form av hjälp för att komma 

igång eller för att öka deras aktivitetsnivå. De flesta hade gjort vissa anpassningar av sina 

kostvanor p.g.a. hälsoråd. Det finns en positiv korrelation mellan ett intresse för hälsokunskap 

och mera motion, och dessutom med bättre upplevd hälsa. 

Slutsats 

Den äldre generationen är någorlunda villig att ta till sig råd och förändra sin livsstil för att 

förbättra sin hälsa på sikt. De flesta upplever dock att de behöver hjälp med att komma över 

ofta praktiska hinder för att motionera mer regelbundet, och dessutom med att få en klarare 

bild av vad de faktiskt borde göra. Men med intresse och kunskap följer handling. Det finns 

således en utmärkt möjlighet för en hälsopedagog att göra en insats för denna generation. 
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1  Introduktion 

1.1  Inledning 

Människor kring pensionsåldern i Sverige idag utgör den första generationen som levt en 

majoritet av sitt liv i ett överflödssamhälle. De senaste årtiondena har sidoeffekter visat sig i 

form av en stark ökning av välfärdssjukdomar. Detta samtidigt som vi vet allt mer om 

sambandet mellan livsstil och olika sjukdomar. Det är många aspekter av det vi kallar 

välfärdssamhället som samverkar och leder till ohälsan, men kontentan av det är att idag 

måste var och en själv aktivt ta ansvar för sin kropp och se till att vi gör rätt val när det gäller 

vad vi stoppar i oss samt se till att vi rör på sig tillräckligt i vår vardag. Vi vet ju idag så 

mycket mer om hälsa, men det ställer också krav på ett vaket sinne när det gäller att ta till sig 

den information som formligen väller över oss.  

Uppsatsens huvudsyfte är att ta reda på hur den kanske mest utsatta åldersgruppen har tagit 

till sig de nya forskningsrön om hälsa som framkommit i media, och hur de har applicerat 

dem i sin vardag.  

Andra syften med arbetet var dels att förhoppningsvis så ett frö till eftertanke hos 

respondenterna när de fyllde i enkäten, dels att kunna använda undersökningens resultat som 

vägledning i min framtida yrkesroll som hälsopedagog när det gäller att motivera till 

livsstilsförändringar. 

1.2 Bakgrund 

Överflödssamhället är en modern företeelse, uppkommet de första decennierna efter andra 

världskriget har det expanderat kraftigt de senaste 25 åren. De människor som varit med om 

denna utveckling sedan ungdomen har på många sätt dragit fördel av en enorm höjning av 

levnadsstandarden. Men de tvingas också leva med sidoeffekterna av detta samhälle i form av 

starkt ökande vällevnadssjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan 80 % av 

hjärt-kärlsjukdomar, 90 % av diabetes typ 2 samt en tredjedel av all cancer förebyggas genom 

rätt kost, en adekvat mängd fysisk aktivitet och rökstopp.1 Sambandet är uppenbart – 

rörligheten och kroppsarbete har minskat dramatiskt, och onyttig mat är både billig och 
                                                 
1 MJ Stampfer, FB Hu,, JE Manson, EB Rimm, WC Willett ”Primary prevention of coronary heart disease in 
women through diet and lifestyle”, The New England Journal of Medicine, 343 (2000), p 16-22 
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lättillgänglig. En ökad tillgång på mat kombinerat med lägre priser och högre inkomster hos 

konsumenterna bidrar till en överkonsumtion av livsmedel med ca 100 kcal extra per dag 

vilket på ett år motsvarar energin i 4-5 kg fettväv. Även portionsstorlekar och förpackningar 

för t ex chips och läsk har blivit större.2 Enligt Folkhälsoinstitutet så äter 90 % av den svenska 

vuxna befolkningen för lite kostfibrer, 80 % för mycket fett, 96 % äter för mycket mättat fett 

och 50 % äter för mycket socker.3 

Som jämförelse kan här tas upp rökningen. Fram till ca 1980 ökade dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar mycket snabbt, men har sedan dess minskat igen med närmare en tredjedel. 

Den enskilt viktigaste faktorn som styrde detta trendbrott var att rökningen började minska.4 

Vi ser alltså att på de områden där vi tagit till oss hälsovetenskapliga råd har det haft en 

positiv inverkan på folkhälsan. Kunskapen om hur livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa 

tillsammans med den framåtskridande medicinen gör att vi har alla förutsättningar för att leva 

längre, och medelåldern ökar också mycket riktigt. Men samtidigt ökar riskfaktorerna i takt 

med bekvämlighetssamhällets utbredning. 

Undersökningsgruppen har inte behövt kroppsarbeta i samma utsträckning som sina föräldrar 

tack vare den tekniska utvecklingen av maskiner och datorer samt att de har behövt arbeta 

kortare arbetsdagar. Det har dessutom skett en revolutionerande förändring i matkulturen med 

mycket halvfabrikat, färdiglagad mat och snabbmat. Ett annat fenomen är att många 

människor tillbringar sin fritid väldigt stillasittande, framför TV:n eller datorn istället för 

fysisk aktivitet som exempelvis att gå ut och få motion i skog och mark. De senaste 

årtiondena har effekten av denna utveckling visat sig i form av en stark ökning av 

välfärdssjukdomar. T ex uppskattas minst 20 % av den vuxna befolkningen ha ett förhöjt 

blodtryck.5 Vet till exempel de människor som har en lätt blodtrycksförhöjning att det ofta 

räcker med livsstilsförändringar som viktnedgång, regelbunden motion, såsom joggning, 

                                                 
2 Livsmedelsverket Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet 
<http://www.slv.se/upload.slv.se/upload/15307/sammanfattning_rapport.pdf> (2006-03-13) 
3 Becker, W, Pearson, M, Riksmaten 1997-1998. Kostvanor och näringsintag i Sverige. Metod och 
Resultatanalys, (Uppsala: Livsmedelsverket, 2002), p. 178-180 
4 Statens Folkhälsoinstitut <http://www.fhi.se> Bättre hälsa för äldre!, 
<http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/battrehalsahosaldre.pdf> (2006-04-03) 
5 VL Burt, P Whelton, EJ Roccella, C Brown, JA Cutler, M Higgins, MJ Horan, D Labarthe, Prevalence of 
hypertension in the US adult population. Results from the Third National Health and Nutrition Examination 
Survey, 1988-1991, (Hypertension 1995, 25:305-13) 
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bordtennis, längdskidåkning, raska promenader, badminton, orientering, fotboll och tennis6 

eller mindre salt i maten för att motverka framtida följdsjukdomar? 

Idag måste var och en själv ta ansvar för sin kropp och se till att vi gör rätt val när det gäller 

vad vi stoppar i oss samt se till att vi rör på sig tillräckligt i vår vardag. Vi vet ju idag så 

mycket mer om hälsa, men det ställer också krav på ett vaket sinne när det gäller att ta till sig 

den information som formligen väller över oss.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur människor i övre medelåldern tänker och agerar 

kring hälsa. Uppsatsen undersöker hur de ser på vad de läser i tidningar och ser på TV, om de 

reflekterar över det och om och hur de tar det till sig. På detta sätt kan kanske en inblick fås i 

hur framtida rön skall presenteras för att få genomslag samt hur en hälsopedagog bäst kan 

bemöta och motivera klienter ur denna åldersgrupp.  

Frågeställningar var: 

- Vilka aktuella rön om kost och träning känner de till?  

- Agerar de på det de läser?  

- Ägnar de sig åt motion och hur upplevs den i så fall? 

- Vilka hinder upplever de för att motionera mera? 

- Gör de en koppling mellan sin livsstil och upplevda hälsa idag och hur de kommer må 

som åldringar? 

1.4 Disposition 

Materialet kommer att behandlas i följande ordning: först gås bakgrunderna till enkätfrågorna 

igenom och några termer som förekommer däri. Därefter följer en beskrivning av den metod 

uppsatsen baserats på. Efter detta kommer en presentation av de resultat som funnits, vilket i 

sin tur följs av en diskussion. Den senare är disponerad efter frågeställningarna. 

Frågeställningarna har i sin tur underrubriker där dessa presenteras utförligare. De knyts 

samman med relevant litteratur för att slutligen analyseras och problematiseras. 

                                                 
6 Mats Börjesson & Björn Dahlöf, ”Hypertoni”, i FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003)  
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2  Faktabakgrund 

2.1 Livsmedelskonsumtionen i Sverige 

Statens Jordbruksverk publicerade 2003 en statistikrapport som hette ”Konsumtionen av 

livsmedel och dess näringsinnehåll”. Där redovisar de konsumtionen av vissa varugrupper år 

1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2002 och 2003. Rapporten ger en tydlig bild över hur 

svenska folkets matvanor har förändrats genom åren. Bland annat har totalkonsumtionen per 

person och år av mjöl och gryn ökat med 22 %, kött med 25 %, frukt med 24 % under 

perioden 1980 – 2003. Totalkonsumtionen av mjölk har minskat med 23 % och det har även 

konsumtionen av matfett som minskat med nästan 35 %. Direktkonsumtionen av socker har 

minskat med 44 % till 8,5 kg per person och år samtidigt som konsumtionen av choklad och 

konfektyr har ökat med 70 % till 16,7 kg per person och år och konsumtionen av läsk och 

cider m.m. ökat med hela 216 % till 93,6 liter per person och år. Konsumtionen av chips har 

ökat från 0,3 kg per person 1970 till 2,0 kg per person under 2003. Glasskonsumtionen inkl. 

mixer innehållande fett har ökat från 6,5 kg per person 1970 till 12,0 kg per person 2003. 

Konsumtionen av frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött har ökat 

med hela 160 %, från 5,5 kg 1980 till 14,3 kg per person 2003. Direktkonsumtionen av salt 

har minskat stadigt från 2,2 kg per person 1960 till 1,3 kg 2003, men istället konsumeras mer 

salt via andra matvaror. Den totala energitillförseln har under perioden 1980 – 2003 stigit från 

12 000 till 12 500 kJ per person och dag, det vill säga ca 4 %.7 

2.2 Äldre och kost 

Enligt WHO-publikationen ”Keep fit for life – meeting the nutritional needs for older 

persons” så blir befolkningen här och i andra länder allt äldre samtidigt som 

välfärdssjukdomarna ökar. De äldre utgör en större andel av samhället då livslängden ökar 

och barnafödandet går ner. Detta gör att vi i framtiden kommer att bli allt mer beroende av att 

äldre människor är friska och arbetslivet kan förlängas. För att bibehålla en god hälsa upp i 

åren och möjliggöra att åldringar kan vara produktiva i samhället är det viktigt att 

                                                 
7 Statens Jordbruksverk, Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll, Statistikrapport, 2005:4 
<http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/2005:4/20054_1.pdf>  
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förutsättningar för en god hälsa skapas genom kost och motion. Goda vanor tidigare i livet 

grundlägger en god hälsa under åldrandet.8 

2.3 Benskörhet, kost och träning 

Frost (1992) beskriver benskörhet som ett naturligt fenomen hos den åldrande människan. 

Redan från ca 35 års ålder börjar bentätheten minska, främst hos kvinnor men även hos män.9 

Studier har visat att ett gott intag av kalcium, D-vitamin och fosfor är viktiga för hur väl 

skelettet motstår detta. Men kanske ännu viktigare är den effekt som fysisk aktivitet har, både 

för att bygga upp skelettet som ung och för att motverka dess försvagning på äldre dar. Man 

har kunnat visa att bentätheten hos kvinnor i medelåldern och äldre till och med kan öka om 

regelbunden träning påbörjas. En hög saltkonsumtion och rökning är faktorer som kan 

förvärra urkalkningen.10 

2.4 Styrketräning och åldrande  

Wilmore & Costill (2004) beskriver hur muskelstyrkan hos en genomsnittlig individ börjar 

avta strax efter 30 års ålder, främst på grund av en minskande muskelmassa. Förlusten sker 

gradvis och tenderar att accelerera i övre medelåldern. Styrketräning har en enorm positiv 

inverkan på detta, både genom att öka muskelmassan i ungdomen och att väsentligen bromsa 

förlusterna. Således är det inte ovanligt att en man som styrketränat genom livet vid 80 års 

ålder är jämnstark med en otränad trettioåring.11 

2.5 Definitioner 

2.5.1 Husmanskost 

Husmanskost består vanligen av kött eller fisk med sås, potatis, mjölk och ibland smörgås. 

Maten är ofta stekt och soppa äts någon dag i veckan. När det blir efterrätt så brukar den bestå 

av t ex kräm och mjölk, fruktsoppa eller pannkaka. Husmanskost är bra mat för en person som 

arbetar hårt eller växer, men för stillasittande individer ger en normalportion av sådan mat för 

                                                 
8 WHO Keep fit for life – meeting the nutritional needs for older persons 
<http://whqlibdoc.who.int/publications/9241562102.pdf >(2006-03-16) p. 13 
9 HM Frost, Perspectives: bone’s mechanical usage windows. (Bone Miner, 1992:19) pp. 257-74 
10 SA New, Exercise, bone and nutrition. (Proc Nutr Soc 2001 May), pp 265-74  
11 Jack H. Wilmore & David L. Costill, Physiology of Sports and Exercise, 3 ed., (Champaign, Ill.: Human 
Kinetics, 2004), pp. 543f. 
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mycket energi i förhållande till mängden viktiga näringsämnen. Lågenergiförbrukare bör vara 

försiktiga med stekt mat om den inte är stekt i teflonpanna eller i ugn utan fett.12 

2.5.2 Tallriksmodellen 

Tallriksmodellen är en modell som är tänkt att vara en förebild för lunch- och 

middagsmåltider. Den utvecklades i slutet av 1980-talet av Hälsomålet och Stockholms läns 

landstings diabetesundervisning, och visar proportionerna mellan de olika livsmedlen i en 

måltid. Högst ¼ ska utgöras av protein i form av kött, fisk, ägg eller torkade baljväxter, de 

andra delarna är lika stora och består av kolhydrater i form av potatis, ris, pasta och bröd 

respektive grönsaker, rotfrukter och frukt. Den som behöver mer energi ökar andelen 

kolhydrater medan den som behöver mindre ökar andelen grönsaker.13 

2.5.3 Mättat fett och transfetter 

Mättat fett anses vid överkonsumtion bidra till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och övervikt. 

Förekommer framför allt i animaliska produkter som kött och köttprodukter som medvurst 

och falukorv, mjölkprodukter som fil, grädde, ost, matfett och glass, feta kondisprodukter 

samt godis. Även de vegetabiliska fetterna kokosfett och palmolja innehåller höga halter 

mättade fettsyror. Ett fett som är hårt i kylskåps- eller rumstemperatur innehåller mycket 

mättade fettsyror eller en hög andel mättade fettsyror och transfettsyror.14 

Transfettsyror finns i viss utsträckning i depå- och mjölkfett hos idisslare och pungdjur men 

förekommer främst i härdade fetter och oljor. Transfettsyror ökar blodserumhalten av LDL-

kolesterol (”det onda kolesterolet”) och reducerar mängden HDL-kolesterol (”det goda 

kolesterolet”) samt höjer serumnivån av Lp(a) (”lipoprotein litet a”) vilket associeras med en 

ökad risk för sjukdom i hjärtats kranskärl.15 

                                                 
12 Lillemor Abrahamsson, Inger Andersson, Karin Aschan-Åberg, Wulf Becker, Helen Göranzon, Britta Hagren, 
Lena Håglin, Inger Jonsson, Lena Jonsson, Gerd Nilsson Näringslära för högskolan, 4 uppl, (Stockholm: Liber 
AB, 2003) s. 282ff 
13 Ibid., s. 278. 
14 Ibid., ss. 60-68. 
15 Lillemor Abrahamsson, Inger Andersson, Karin Aschan-Åberg, Wulf Becker, Helen Göranzon, Britta Hagren, 
Lena Håglin, Inger Jonsson, Lena Jonsson, Gerd Nilsson Näringslära för högskolan, 4 uppl, (Stockholm: Liber 
AB, 2003) s. 61, 76ff 
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2.5.4 Essentiella fettsyror, Omega 3 och 6 

Att en fettsyra är essentiell innebär att den måste tillföras kroppen då människan inte kan 

syntetisera den. De essentiella fettsyrorna ser till att vävnader som cellmembran och hud 

växer och fungerar som de ska och påverkar fettomsättningen i kroppen då de sänker halten 

av LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”). De har även stor betydelse för nervsystemet, 

näthinnans och kärlsystemets funktion. Essentiella fettsyror bör ingå med minst 3 

energiprocent i kosten.16 

2.5.5 Glykemiskt Index (GI) 

Glykemiskt index avser det svar i procent intag av en kolhydratinnehållande produkt har på 

blodsockerkurvan jämfört med intag av samma mängd kolhydrater i en standardprodukt (vitt 

bröd eller glukos = index 100). Ju lägre värde desto långsammare absorberas produkten och 

desto lägre socker- och insulinsvar ger livsmedlet. Därför kallas sådana livsmedel 

långsamma.17 

2.5.6 Fibrer 

Fiberrika livsmedel ger ofta stor volym åt maten då de binder vatten, vilket ger 

mättnadskänsla. Då deras energimängd är liten minskar risken att den som äter mycket 

fiberrik kost blir överviktig. Deras vattenabsorberande egenskaper gör att de ger bulk i 

tjocktarmen och minskar risken för förstoppning och fickbildning på tarmen. De gör även att 

bakteriemängden ökar och bidrar med fettsyror vilka sänker pH och skyddar mot 

tjocktarmscancer.18 

 

 

                                                 
16 Ibid., ss. 67ff. 
17 Ibid., s. 47. 
18 Ibid., s. 46ff. 
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3  Metod 

3.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på attityder till hälsa hos en viss åldersgrupp människor. 

Med detta syfte som utgångspunkt anlades en kvantitativ ansats i form av en 

enkätundersökning. För en så snabb och enkel hantering av svarsdata som möjligt så valdes 

att skapa enkäten i datorprogrammet SurveyGold19 och lägga ut den på en egen hemsida på 

Internet. Ingen förlaga användes för enkäten. På ett par av de väsentligaste frågorna fanns ett 

svarsalternativ som tillät egna kommentarer för att få med så mycket information som möjligt 

i just dessa frågor. 

3.2 Insamling av data 

Respondentgruppen skulle bestå av människor mellan 55 och 70 år vilket gjorde att föräldrar, 

svärföräldrar, vänner och bekantas föräldrar och deras vänner och kolleger tillfrågades. 

Anledningen till valet av detta ålderskriterium var att dessa personer står i gränslandet mellan 

att vara medelålders och åldringar, arbetande och pensionärer med allt vad det innebär av 

kroppsliga och själsliga förändringar. Adressen till enkäten skickades via e-post med ett 

följebrev där jag presenterade mig och mitt examensarbete. I brevet beskrev jag syftet med 

arbetet, hur resultaten skulle användas och talade om att inga personuppgifter skulle komma 

med i uppsatsen.  

3.3 Enkätindelning 

Enkätfrågorna kan delas upp i olika intresseområden: 

- Vikt, hälsostatus och framtida hälsa 

- Kostvanor 

- Motionsvanor och syn på motion 

- Vetenskapliga hälsorön 

                                                 
19 SurveyGold survey software - ©2004 Golden Hills Software, Inc. <http://surveygold.com> 
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3.4 Metodproblem 

Det förekom en mängd svårigheter och problem under arbetets gång. Exempelvis hade jag 

tekniska problem med Internetenkätprogrammen. Det program jag gjorde enkäten i först 

visade sig vara bristfälligt, så jag fick byta till ett annat och göra om formuläret.  

Vidare var det vissa svårigheter att få tag i respondenter. Jag började med att gå genom mina 

föräldrar och svärföräldrar till deras vänner och bekanta. Sedan fick jag utöka mitt sökande 

till vänner och bekantas föräldrar, kolleger och bekanta.  

Slutligen vållade anonymitetsfrågan vissa bekymmer. Flera tvekade till att delta då var rädda 

att deras namn skulle synas i uppsatsen. 

3.5 Dataanalys 

Analysen av data har hållits på en grundläggande nivå, då svarsunderlaget får anses vara 

något för begränsat för att mer avancerade beräknar skall kunna anses motiverade. De enda 

slutsatser som har kunnat dras ur ett sådant begränsat material har varit att se tendenser och 

strömningar, inte att beräkna några givande värden på exempelvis andelen människor med 

hjärtkärlproblem som dragit ner på fett och salt i kosten, etcetera. Således har svar summerat 

och korstabulerats med sådana värden där det kan bedömas intressant att se tendenser. Ur 

detta har och mönster i människors benägenhet att ta till sig och applicera forskningsrön 

angående hälsa sökts. 

3.6 Resultatens pålitlighet 

En viss diskrepans föreligger i enkätsvaren vilket försämrar reliabiliteten. Detta bottnar i en 

viss osäkerhet i frågemediet. Det föreligger ingen kontrollmekanism i enkäten för att se till att 

svar är sammanhängande. Det kan alltså finnas felaktigheter i de angivna svaren där 

respondenten tänkt sig ett annat svar än det givna. Sedan är det naturligtvis också möjligt att 

de svarsalternativ som gavs inte täcker in respondenternas åsikter.  

 

Möjligen kan man anse att respondenterna som grupp inte är representativa för alla svenskar i 

åldersgruppen, då de flesta av dem är tagna ur ett par sammanhängande grupper. 

 

Enkäten är formulerad med direkta frågor och syftar till att få fram konkreta fakta. Trots detta 

kan man konstatera att vissa frågor av denna typ alltid medför validitetsproblem. Exempelvis 
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ar det notoriskt opålitligt att be respondenter uppskatta sin motionsmängd, vilket görs i denna 

enkäts fråga 25.  

Den främsta invändningen man kan ha är dock att urvalsgruppen är för liten för att dra några 

långtgående slutsatser. Det ligger långt utanför denna uppsats räckvidd att sammanställa ett 

statistiskt underlag som med säkerhet kan belägga grupperingar och vanor hos åldersgruppen, 

men detta är heller ej avsikten. Vad denna uppsats eftersträvar är i stället att hitta strömningar 

och tankemönster som kan vara idéer att utgå ifrån i vidare forskning och arbete. Det är också 

med detta i åtanke som resultaten skall tolkas. 

4  Tekniska aspekter 

I arbetet med denna uppsats har ett antal program använts. Enkäten genomfördes via Internet 

och presenterades på en egenkonstruerad hemsida. Insamlingsmekaniken tillhandahölls av 

programmet SurveyGold 7.0 i en demoversion. Programmet är enkelt, men har till och från 

uppvisat vissa problem vid insamlingen av data, vilket kan ha lett till ett bortfall av 

respondenter. Åtminstone ett sådant fall är känt.  

För att analysera statistiken och producera grafiken har SPSS 12.0 samt Microsoft Excel 2003 

använts. 

5  Resultat 

Det slutliga antalet respondenter blev 33, 18 kvinnor och 15 män. 24 av dessa arbetar, åtta var 

pensionärer och en arbetsför men arbetslös. Utbildningsnivån var hög, 18 personer hade 

universitetsexamen, sex personer hade läst enstaka kurser på universitet, sex personer hade 

gymnasiekompetens, två grundskolekompetens och en hade gått folkskola. 

För att få en bättre bild av hur svaren har fördelats och hur de hänger ihop mellan 

respondenter kan svaren korstabuleras. På så sätt kan kanske utrönas om det föreligger 

samvariationer mellan hur respondenterna svarat på, olika frågor, exempelvis om de som 

anser sig må bra också rör på sig mer än de som mår sämre. I denna resultatdel presenteras ett 

antal sådana tabeller. 
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5.1 Vikt, hälsostatus och framtida hälsa 

Respondenterna fick uppskatta sin vikt som normal, något i överkant uttryckt som 

”trivselkilon”, att de skulle behöva gå ner en del av hälsomässiga skäl om de var underviktiga. 

Som framgår av tabell 1 så hade majoriteten, 15 personer, några kilon för många medan nio 

personer ansåg sig vara normalviktiga och nio att de behövde gå ner i vikt. Ingen svarade att 

han eller hon behövde gå upp i vikt. Som vi kan se så finns det ett tydligt samband mellan 

rörelse och vikt: av de 14 som anger att de rör på sig minst 30 min per dag är det bara en som 

anser sig behöva gå ner i vikt för hälsans skull, av dem som rör sig 3-4 dagar anser hälften det 

och av dem som rör sig mindre anser majoriteten att de borde gå ner i vikt. 

 Hur bedömer du din vikt? * Rör du på dig 30 minuter om dagen? 
 

 Rör du på dig 30 minuter om dagen? Total

  

Ja, alla 
dagar. 

Ja, alla dagar 
och ofta 

längre tid än 
så. 

Nej, men 5-6 
dagar i 
veckan. 

Nej, men 
3-4 dagar i 

veckan. 

Nej, men 
1-2 dagar i 

veckan. 

Nej, jag 
är väldigt 
stillasitta

nde.   
Hur 
bedömer 
du din 
vikt? 

Jag är 
normalviktig. 4 2 0 2 0 1 9

  Några 
"trivselkilon" 
extra. 

4 3 4 3 1 0 15

  Jag skulle 
behöva gå 
ner en del för 
hälsans skull. 

0 1 0 5 2 1 9

Total 

8 6 4 10 3 2 33

Tabell 1 Svarsfördelning på fråga 21: Hur bedömer du din vikt? 
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Hälsostatus - Lider du av något av följande?
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Figur 1 Svarsfördelning fråga 7-13: Lider du av några av följande sjukdomar? 
 
Det var en tämligen frisk grupp respondenter på denna enkät. De vanligast förekommande 

problemen var artros och högt blodtryck (fig. 1). Generellt angav de flesta att de medicinerade 

mot vissa typer av sjukdomar men inte andra, vilket framgår av fig. 2. 

Hälsostatus - Använder du regelbundet något läkemedel mot...
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Figur 2 Svarsfördelning fråga 14-20: Sjukdomar och medicinering 
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På frågan ”Känner du dig frisk?” så svarade majoriteten, 19 personer, att de mår ganska bra, 

13 personer att de mår jättebra och en person svarade ”Nej, inte så värst”. Tabell 2. 
 Känner du dig frisk? * Rör du på dig 30 minuter om dagen?  
 

 Rör du på dig 30 minuter om dagen? Total

 Ja, alla 
dagar. 

Ja, alla 
dagar och 
ofta längre 
tid än så. 

Nej, men 
5-6 dagar 
i veckan. 

Nej, men 
3-4 dagar 
i veckan. 

Nej, men 
1-2 dagar i 

veckan. 

Nej, jag 
är väldigt 
stillasitta

nde   
Känner du 
dig frisk? 

Ja, jag mår 
jättebra. 4 5 1 3 0 0 13

  Ja, jag mår 
ganska bra. 3 1 3 7 3 2 19

  Nej, inte så 
värst. 1 0 0 0 0 0 1

Total 8 6 4 10 3 2 33
 
Tabell 2 Svarsfördelning på fråga 22: Känner du dig frisk, korstabulerat med huruvida respondenten rör på sig 
30 min/dag. 
På frågan ”Brukar du fundera över hur din hälsa kommer vara om 5-10 år?” så svarade 13 

personer ja, 10 personer att de gör allt de kan för att bibehålla en god hälsa, två personer att de 

gör det men känner sig maktlösa, en person svarade ”Nej, i min släkt blir vi gamla utan 

ansträngning", och sju personer att de inte gör det. Tendensen att fundera över sin framtida 

hälsa tycks variera oberoende av hur mycket respondenterna rör på sig. Det tycks alltså inte 

som om det finns en trend att de som tänker mer också motionerar mer. Tabell 3. 
 Brukar du fundera över hur din hälsa kommer vara om 5-10 år? * Rör du på dig 30 minuter om dagen?  
 

 Rör du på dig 30 minuter om dagen? Total

 
Ja, 
alla 

dagar. 

Ja, alla dagar 
och ofta längre 

tid än så. 

Nej, men 5-
6 dagar i 
veckan. 

Nej, men 3-
4 dagar i 
veckan. 

Nej, men 
1-2 dagar 
i veckan. 

Nej, jag är 
väldigt 

stillasittande 
 

Brukar du 
fundera 
över hur 
din hälsa 
kommer 

vara om 5-
10 år? 

Ja 3 0 2 5 2 1 13 

 

Ja, jag gör allt 
jag kan för att 
bibehålla en 
god hälsa. 

4 2 1 2 1 0 10 

 
Ja, och jag 
känner mig 

maktlös. 
1 0 0 1 0 0 2 

 Nej 0 3 1 2 0 1 7 

 

Nej, i min 
släkt blir vi 
gamla utan 

ansträngning. 

0 1 0 0 0 0 1 

Total 8 6 4 10 3 2 33 
Tabell 3 Respondenter som funderar över sin framtida hälsa, korstabulerat med deras motionsvanor. 
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Tabell 4 visar sambandet mellan upplevd hälsa och huruvida de tänker på sin framtida hälsa. 

Det intressantaste resultatet kan ses i fördelningen hos de största grupperna: av de 10 som 

angett att de gör vad de kan för att bibehålla en god hälsa så mår majoriteten (sex) jättebra, 

medan av de 13 som bara angett att de tänker på sin framtida hälsa utan att specificera hur det 

berör dem, har bara två angett att de mår jättebra. 
 

 Brukar du fundera över hur din hälsa kommer vara om 5-10 år? Total 

  Ja 

Ja, jag gör allt jag 
kan för att bibehålla 

en god hälsa. 

Ja, och jag 
känner mig 

maktlös. Nej 

Nej, i min släkt blir 
vi gamla utan 
ansträngning.   

Känner du 
dig frisk? 

Ja, jag mår 
jättebra. 2 6 0 4 1 13

  Ja, jag mår 
ganska 
bra. 

11 4 1 3 0 19

  Nej, inte 
så värst. 0 0 1 0 0 1

Total 13 10 2 7 1 33
Tabell 4 Korrelation mellan respondenternas upplevda hälsa och deras benägenhet att fundera över sin 
framtida hälsa. 
 

Flera av respondenterna led av artros, men man kan konstatera att få tränar för att lindra 

besvären (se tabell 5) 

 

 
Styrketränar på gym/hos 

sjukgymnast Total 

  Ja Nej   
Ledbesvär, 
t ex artros 

Ja 1 10 11

  Nej 6 16 22
Total 7 26 33
Tabell 5 Artros och träning 

 

 

5.2 Kostvanor 

Respondenterna fick välja bland ett antal beskrivningar på den kosthållning som bäst passade 

in på deras dem. Som framgår av fig 3 nedan dominerade husmanskosten klart, och var 

tillsammans med att äta efter tallriksmodellen i majoritet. 

Valet att sätta denna fråga framför vilka forskningsrön de känner till var medvetet för att inte 

svaret på kostvanorna skulle styras av dessa. 
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Figur 3 Svar på fråga 42: Hur är dina huvudsakliga kostvanor? 
 

5.3 Motionsvanor 

På frågan ”Rör du på dig 30 minuter om dagen?” svarade åtta personer att de gör det alla 

dagar, sex personer att de gör det alla dagar och ofta längre tid än så, fyra personer att de gör 

det 5-6 dagar i veckan, 10 personer att de gör det 3-4 dagar i veckan, tre att de rör på sig 1-2 

dagar i veckan och två personer angav svaret ”Nej, jag är väldigt stillasittande”. Fig 4. 

Jag äter vanlig  
husmanskost. 
Jag försöker äta  
balanserat 
enligt tallriksmodellen 

Jag försöker dra  
ner på det 
mättade fettet.
Jag försöker dra  
ner på sockret.
Jag undviker 
både mättat fett
och socker. 
Jag äter mycket  
fullkornsprodukter 

Jag undviker  
mättat fett, 
socker och äter  
mycket fullkorn. 
Jag tänker inte  
så mycket på 
vad jag äter. 
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Ja, alla 
dagar.
Ja, alla 
dagar och 
ofta längre 
tid än så.
Nej, men 5-6 
dagar i 
veckan.
Nej, men 3-4 
dagar i 
veckan.
Nej, men 1-2 
dagar i 
veckan.
Nej, jag är 
väldigt 
stillasittande
.

 
Figur 4 Svarsfördelning på fråga 25: Rör du på dig 30 minuter om dagen? 
 

Respondenterna fick ange vilka motionsaktiviteter de ägnade sig åt. Som syns i fig 5 är 

promenader det överlägset vanligaste tillsammans med cykling. 
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Figur 5 Svarsfördelning fråga 27-36:Vilka aktiviteter utövar du? 
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Vidare tillfrågades de som nyligen börjat motionera hur de upplevde att motionen påverkade 

dem. Nära hälften, 16 personer, hade inte börjat motionera, men det stora flertalet av dem som 

gjort det kände positiva effekter. De flesta, sju personer, angav att de känner ett ökat fysiskt 

välbefinnande, tre att de fått en positiv inverkan på sina krämpor, två att de känner ett ökat 

psykiskt välbefinnande, två att de fått mer energi, en känner sig starkare, en känner sig 

smidigare och två personer angav att de inte känner någon skillnad alls. Fig 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 Svarsfördelning fråga 39: Om du börjat med någon fysisk aktivitet de senaste 2-3 åren, vilken 
huvudsaklig effekt upplever du att träningen har?? 
 

5.4 Motionssyn 

På frågan ”Jag skulle motionera mer/börja motionera om:” fanns ett antal givna och ett öppet 

svarsalternativ för att få en så riktig bild som möjligt. Fyra respondenter angav andra skäl till 

att de inte motionerar. Två av dem nämnde smärtor som hindrade dem, en kände sig 

omotiverad och en angav lathet. Fig 7. 

Ej börjat
Jag känner mig 
starkare.
Jag känner mig 
smidigare.
Jag känner ett ökat 
fysiskt 
välbefinnande.
Jag känner ett ökat 
psykiskt 
välbefinnande.
Jag har mer 
energi.
Jag har fått en 
positiv effekt på 
mina krämpor.
Jag känner ingen 
skillnad alls.
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Andra orsaker
Jag kände behov 
av det.
Jag hade mer tid.
Jag hade någon 
att motionera 
med.
Någon la upp ett 
träningspass åt 
mig.
Jag hade en hund 
att gå ut med.
Jag hittade en 
motionsform som 
passar mig.
Jag hade gång-
/cykelavstånd till 
arbetet.
Jag bara vågade 
söka upp ett 
gym/en simhall.

 
Figur 7 Svarsfördelning på fråga 41: Jag skulle motionera mer/börja motionera om: 
 

Tabell 6 visar på sambanden mellan vad respondenterna anser att de fått för effekter av 

motionen och vad som hindrar dem från att motionera mer. Några starka trender kan inte 

utläsas, men det kan noteras att den vanligaste orsaken att de inte börjat motionera är tidsbrist, 

och därefter motivationsbrist. En annan intressant iakttagelse är att de fem som skulle 

motionera mer om de hittade en passande motionsform faktiskt redan börjat motionera och 

upplever positiva effekter av det. 
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 Om du börjat med någon fysisk aktivitet de senaste 2-3 åren, vilken huvudsaklig effekt upplever du att 
träningen har? * Jag skulle motionera mer/börja motionera om:  

 Jag skulle motionera mer/börja motionera om: 
Tot
al 

  

Andr
a 

orsa
ker 

Jag 
kände 

behov av 
det. 

Jag 
hade 
mer 
tid. 

Jag 
hade 

någon 
att 

motione
ra med. 

Någon 
la upp 

ett 
tränings
pass åt 

mig. 

Jag 
hade 
en 

hund 
att gå 

ut 
med. 

Jag 
hittade 

en 
motions

form 
som 

passar 
mig. 

Jag hade 
gång-
/cykel-

avstånd 
till 

arbetet. 

Jag 
bara 

vågade 
söka 

upp ett 
gym/en 
simhall.   

Om du 
börjat med 
någon 
fysisk 
aktivitet de 
senaste 2-
3 åren, 
vilken 
huvudsakli
g effekt 
upplever 
du att 
träningen 
har? 

Har inte 
börjat 

2 4 5 1 2 0 1 0 0 15

  Jag känner 
mig 
starkare. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

  Jag känner 
mig 
smidigare. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

  Jag känner 
ett ökat 
fysiskt 
välbefinna
nde. 

0 2 1 0 0 0 2 1 1 7

  Jag känner 
ett ökat 
psykiskt 
välbefinna
nde. 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

  Jag har 
mer 
energi. 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

  Jag har 
fått en 
positiv 
effekt på 
mina 
krämpor. 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 3

  Jag känner 
ingen 
skillnad 
alls. 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Total 4 8 8 2 2 2 5 1 1 33
Tabell 6 Korstabulering av motionsmotiv och upplevda effekter: 
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5.5 Hälsorön 

I enkäten ställdes frågor om huruvida respondenterna kände till ett antal i media ofta omtalade 

forskningsrön (se definitioner ovan). För varje rön tillfrågades de om de hade applicerat det 

på sina liv. Rönen var: 

Mat med lågt Glykemiskt Index, GI, håller blodsockerhalten konstant och är därmed gynnsam 
vid diabetes och vid risk för diabetes. 
Omega 3 och 6 sänker halten av det onda kolesterolet. 
Transfetter och mättat fett ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 
Grönsaker och frukt skyddar kroppens celler från oxidering. 
Socker försämrar immunförsvaret och ger viktökning. 
Salt kan orsaka högt blodtryck, hjärtattack och stroke. 
Fibrer kan ge skydd mot hjärtsjukdom och tarmcancer. 
Styrketräning ökar bentäthet och muskelmassa och därmed ämnesomsättningen. 
30 minuter motion om dagen räcker för att ge stora hälsoeffekter. 
Ett par motionspass i veckan ger skydd mot framtida demens tack vare ökad blodcirkulation. 
Det är aldrig för sent att börja träna för att få en friskare ålderdom. 
 
Resultatet presenteras i fig.8 nedan.  

Rön - Vilka av följande forskningsrön känner du till?

0

5

10

15

20

25

30

35

Mat 
med

 lå
gt 

Glyk
em

isk
t In

de
x…

Omeg
a 3

 oc
h 6

 sä
nk

er…

Tran
sfe

tte
r o

ch
 m

ätt
at 

fet
t…

Grön
sa

ke
r o

ch
 fru

kt 
sk

yd
da

r…

Soc
ke

r fö
rsä

mrar
 im

mun
…

Salt
 ka

n o
rsa

ka
 hö

gt 
blo

dtr
yc

k…

Fibr
er 

ka
n g

e s
ky

dd
…

Styr
ke

trä
nin

g ö
ka

r b
en

tät
he

t…

30
 m

inu
ter

 m
oti

on
...

Ett p
ar 

moti
on

sp
as

s i
 ve

ck
an

…

Det 
är 

ald
rig

 fö
rse

nt…

Känner inte till
Känner till
Har applicerat
Har ej applicerat  

Figur 8 Svarsfördelning fråga 45-64: Känner du till, respektive har du applicerat följande rön? 
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Man kan konstatera att respondenterna överlag uppgav en god kännedom om de flesta rön och 

att de som kände till rön i tämligen stor utsträckning hade applicerat dem på sin vardag. 31 

personer av 33 kände till att mättade fetter och transfetter ökar risken för hjärt-kärlsjukdom 

och 29 av dem hade därför minskat konsumtionen. Saltet är det som bryter mönstret, då bara 

15 personer minskat sin konsumtion trots att 31 kände till farorna. 

Överlag är det således så att det minst kända rådet är bekant för 25 av 33 respondenter. Det är 

tydligt att dessa hälsorön är allmänt bekanta. 

På frågan ”Brukar du läsa artiklar som rör hälsa, kost och motion i dags- och kvällspressen?” 

svarade åtta personer att de alltid gör det, 11 personer att de ofta gör det, sju personer att de 

gör det om det rör dem direkt och sju personer att de inte gör det. Fig 9. 

 
Figur 9 Svarsfördelning fråga 43: Brukar du läsa artiklar som rör hälsa, kost och motion i dags- och 
kvällspressen? 
 

På frågan ” Brukar du se på hälsorelaterade program på tv eller lyssna på sådana på radio?” 

svarade 11 personer att de brukar göra det, nio personer att de slötittar/lyssnar och 13 personer 

att de inte gör det. Fig 10. 
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Figur 10 Svarsfördelning fråga 44: Brukar du se på hälsorelaterade program på tv eller lyssna på sådana på 
radio? 
 
Frågan ”Tar du till dig nya hälsorön? Om inte, varför?” innehöll ett antal förslag på svar samt 

möjligheten att skriva dit sitt eget. Denna möjlighet var det ingen som utnyttjade. 21 personer 

angav att de tar till sig nya rön. 10 personer anser att det är för ansträngande att hålla reda på 

alla nya rön som kommer, en person har för dålig kunskap och en tycker att det är för sent att 

ändra på saker nu. De tre andra förslagen valdes bort helt. Fig. 11. 

 

Ja.
Nej, jag 
tycker att 
jag har för 
dålig 
kunskap.
Nej, det 
kommer nya 
rön hela 
tiden och 
jag orkar 
inte hålla
Nej, det är 
ändå 
försent att 
ändra på 
saker nu.

 
Figur 11 Svarsfördelning på fråga 66: Tar du till dig nya hälsorön? Om inte, varför? 
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Man kan fråga sig om det finns ett samband mellan aktivitetsnivå och engagemang i 

hälsofrågor. I tabell 7 kan ses att det rent generellt finns tendens att de som rör på sig mer har 

en större tendens att läsa hälsorelaterade artiklar än de som inte rör på sig. 

 Rör du på dig 30 minuter om dagen? Total

 Ja, alla 
dagar. 

Ja, alla 
dagar och 
ofta längre 
tid än så. 

Nej, men 5-
6 dagar i 
veckan. 

Nej, men 
3-4 dagar i 

veckan. 

Nej, men 
1-2 dagar 
i veckan. 

Nej, jag är 
väldigt 

stillasittande 
 

Brukar du läsa 
artiklar som rör 
hälsa, kost och 
motion i dags- 

och 
kvällspressen? 

Ja, alltid och 
med stort 
intresse. 

2 2 1 3 0 0 8 

 Ja, ganska 
ofta. 4 1 2 2 2 0 11 

 

Ja, men 
bara om det 

rör mig 
direkt. 

1 1 1 2 1 1 7 

 Nej 1 2 0 3 0 1 7 

Total 8 6 4 10 3 2 33 
Tabell 7 Korrelation mellan de som är benägna att läsa hälsoartiklar och de som rör på sig mycket.  
 

En annan intressant möjlighet är att de som tänker mer på sin framtida hälsa kan vara mer 

benägna att läsa artiklar i detta ämne. Som vi kan se i tabell 8 är det få av dem som tänker på 

sin framtida hälsa undviker att läsa hälsoartiklar alls (3 av 23), men majoriteten läser 

oregelbundet. Däremot är det anmärkningsvärt att 3 av 7 som inte tänker på sin framtida hälsa 

med stort intresse läser hälsoartiklar. 

 Brukar du fundera över hur din hälsa kommer vara om 5-10 år? Total 

 Ja 

Ja, jag gör allt 
jag kan för att 
bibehålla en 
god hälsa. 

Ja, och jag 
känner mig 

maktlös. 
Nej 

Nej, i min 
släkt blir vi 
gamla utan 

ansträngning. 

 

Brukar du 
läsa artiklar 

som rör 
hälsa, kost 

och motion i 
dags- och 

kvällspressen
? 

Ja, alltid och 
med stort 
intresse. 

3 2 0 3 0 8 

 Ja, ganska 
ofta. 4 4 1 2 0 11 

 

Ja, men 
bara om det 

rör mig 
direkt. 

5 2 0 0 0 7 

 Nej 1 2 1 2 1 7 

Total 13 10 2 7 1 33 
Tabell 8 Korrelation mellan de som är benägna att läsa hälsoartiklar och de som tänker på sin framtida hälsa  
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Slutligen kan i tabell 9 ses samvariationen mellan upplevd hälsa och intresse för 

hälsorelaterade artiklar. Det finns en tendens till att de som mår jättebra läser artiklar oftare 

(10 av 13 läser minst ofta) än de som mår ganska bra (11 av 19 bara om det rör dem direkt 

eller aldrig). 

 

Känner du dig frisk? 

 
Ja, jag mår 

jättebra. 
Ja, jag mår 
ganska bra. 

Nej, inte 
så värst. Total 

Ja, alltid och med 
stort intresse. 5 3 0 8 

Ja, ganska ofta. 5 5 1 11 
Ja, men bara om 
det rör mig direkt. 1 6 0 7 

Brukar du läsa 
artiklar som rör 
hälsa, kost och 
motion i dags- och 
kvällspressen? 

Nej 2 5 0 7 
Total 13 19 1 33 

Tabell 9 Korrelation mellan de som är benägna att läsa hälsoartiklar och hur de anser att de mår  
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6  Diskussion 

Som tidigare noterats är undersökningsgruppen liten och utgör som grupp inte en statistiskt 

perfekt representation av Sveriges medelålders befolkning. Denna diskussion sker därför med 

naturlighet med utgångspunkten i den undersökta gruppen och är valid för dem. 

Generaliseringar kan göras endast med osäkerhet. 

 

Det har visat sig att en majoritet känner till de flesta vanliga rön på hälsoområdet, men att en 

del av dem inte applicerar råden på sin egen vardag. Visserligen är många hörsamma, men 

upplever antingen de nödvändiga förändringarna som för stora eller svåra. Man kan här 

spekulera kring huruvida de känner till råden speciellt väl eller bara har hört talas om dem. 

Rent allmänt kan man ju alltid anföra att respondenter har en tendens att svara jakande på 

frågor om de känner till något. Det står alltså klart att bara kunskap och upplysning i sig inte 

räcker för att förändra en människas beteende i grunden, utan att vi i allmänhet har en tendens 

att skjuta problem framför oss eller agera mot bättre vetande av ren bekvämlighet. 

 

I antologin ”Pedagogik i hälsofrämjande arbete” presenterar Anita Wester-Wedman resultaten 

från sin avhandling ”Den svårfångade motionären”, vilken bland annat beskriver hur nyblivna 

motionärer går igenom faser av motivationsproblem, där det i början är främst praktiska 

hinder som ligger i vägen för motion.20 Men när motionsrutinen har satt sig ordentligt upphör 

utövaren att uppleva sådana hinder som väsentliga problem. Man kan se det som att de upphör 

att se svårigheter. I denna undersökning kan man konstatera att många av respondenterna 

tycks ha svårt att komma igenom denna första fas – de upplever praktiska hinder för att 

motionera. Wester-Wedmans undersökningsgrupp är i huvudsak något yngre än min, men 

resultaten borde vara fullt applicerbara. Samma logik kan appliceras på matvanorna. Att lägga 

om kosten kan initialt upplevas som främmande och jobbigt men när de nya vanorna väl 

infunnit sig så upplevs att laga mat efter nya recept och inköpsvanor inte som krångligt 

längre. 

 

En fjärdedel av respondenterna ansåg sig inte motiverade att motionera mer, men angav att de 

skulle göra det om de kände ett behov. Intressant nog angav samtidigt alla dessa att de rörde 

på sig minst 3-4 gånger per vecka. Det kanske inte är förvånande, då det ju motsvarar en 

                                                 
20 Anita Wester, ”Den svårfångade motionären” i Pedagogik I hälsofrämjande arbete, Red. Eva Svederberg, 
Lennart Svensson & Tina Kinderberg, (Lund, Studentlitteratur, 2001), pp.185-206 



 26

godtagbar miniminivå av aktivitet. Vi ser dock, aningen mer förvånande, samma mönster hos 

dem som inte har tid. En fjärdedel angav att de skulle motionera mer om de hade tid, men det 

visade sig att även dessa var aktiva minst 3-4 gånger per vecka, ofta mer. Dessa framstår som 

redan bitna motionärer. Man kan alltså konstatera att de motionärer som var mest benägna till 

att se praktiska hinder för motion fanns bland dem som var minst aktiva. De har inte kommit 

till det stadium där motionen blir en del av vardagen. Dessa människor behöver hjälp att 

komma igång, men sedan finns ingen anledning att tro att de inte blir självgående.  

Samtidigt väcker detta vissa frågetecken kring hur respondenterna bedömer sin egen 

aktivitetsgrad. Är det verkligen så att de är aktiva i den omfattning de tror att de är det, och på 

vilken nivå sker då den aktiviteten?  

 

När det gäller styrketräning sade sig respondenterna vara medvetna om att detta har en positiv 

inverkan på skelettet, men samtidigt var det bara en av 11 (se Tabell 5) som hade besvär av 

leder och artros som styrketränade. Det visade sig samtidigt att det även var ovanligt med 

medicinering i denna grupp. Alltså gör majoriteten av de med dessa symtom inte något direkt 

åt dem utan verkar se ledkrämpor som en naturlig del av åldrandeprocessen. 

 

Något som många respondenter inte verkat ta till sig är att det aldrig är för sent att göra något 

åt sin hälsa. Att förbättra sin livsstil är tillsammans med effektiv sjukvård, medicinska 

framsteg och förbättrade levnadsförhållanden faktorer som gör att medellivslängden ökat, och 

då främst de friska åren innan den fjärde åldern, då vi är beroende av andra, inträder. De 

viktigaste faktorerna för en friskare ålderdom är fysisk aktivitet, bra matvanor, social 

gemenskap och stöd samt att man känner sig delaktig i samhället, meningsfull och behövd. 21 

Alltså räcker det egentligen inte med att bara träna och äta bra utan även själen behöver 

stimuleras och hjärnan hållas aktiv. Men nog är det lättare att orka engagera sig i 

samhällsfrågor och kultur om kroppen fungerar som den ska.  

 

Vi kan konstatera att det i undersökningsgruppen är ungefär hälften av dem som har angett att 

de börjat motionera nyligen angav som främsta upplevda effekt ett allmän förhöjt väl 

befinnande (fysiskt eller psykiskt), Den andra halvan angav olika mer specifika positiva 

resultat (ökad styrka, positiv inverkan på krämpa, etc.). Endast någon enstaka kände inga 

positiva effekter. Men vad vi ser är alltså att nästan all upplever en positiv förändring på sina 

                                                 
21Statens Folkhälsoinstitut <http://www.fhi.se> Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar, 
<http://www.fhi.se/templates/Page____5600.aspx> (2006-05-15) 
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liv. Vidare ör det också intressant att konstatera att av de 15 som angivit att de inte börjat 

motionera var det bara fyra som inte kände ett behov av det. Här finns alltså en stor potential 

till en förbättring av det självupplevda hälsoläget för en stor grupp som inte motionerar idag, 

då denna undersökning visar att deras likar som börjat motionera upplever det så positivt. 

Däremot är det många som upplever diverse smärre hinder för att de skall börja motionera, 

som exempelvis att de skulle röra på sig mer om de bara hade en hund. Men förklaringarna 

och problemen är individuella, och för att motivera dem att motionera mer räcker det inte att 

informera dem om motionens goda effekter, utan de behöver även hjälp att lösa praktiska 

problem kring motionen. 

 

Som vi kunde se i figur 19 så finns det en tendens till att de som anser sig må riktigt bra oftare 

läser tidningsartiklar om hälsa. Av dem som mådde riktigt bra angav 10 av 13 att de oftast 

eller alltid läste artiklar, medan majoriteten av dem som bara mådde ganska bra inte läste alls 

eller bara när de ansåg att artiklarna berörde dem direkt. Här kan man naturligtvis bara 

spekulera i vad som ligger bakom denna samvariation. En välvillig tolkning kunde vara att det 

finns ett samband då de som bäst håller sig informerade har bäst verktyg för att hålla sin hälsa 

i trim. En sak som stärker detta är att det finns en tendens till samband mellan att läsa mycket 

och att röra på sig mycket (se tabell 7). 

 

Man kan också konstatera av korrelationen i tabell 8 att de som är aktivt engagerade i sin 

framtida hälsa tenderar att må bättre idag. De som säger sig fundera över sin hälsa utan att 

ange att de gör vad de kan för att förbättra den tenderar i väldigt stor utsträckning (11 av 13) 

att anse sig bara må ganska bra.  

 

I flera av tabellerna 1, 2 & 7-9 kan man spåra en tendens till att de som intresserar sig mer för 

hälsa, exemplifierat av att de läser mer artiklar eller tänker och agerar på sin framtida hälsa, 

också mår bättre i dagsläget. Detta måste tolkas som mycket positivt – det visar på ett 

samband mellan intresse och information å ena sida och resultat å andra. Att informera och 

motivera leder alltså till att de tar tag i sin hälsa och att de faktiskt tenderar att uppleva att de 

mår bättre av det. 
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6.1  Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att gå vidare med vissa av de frågor som uppstår här. Exempelvis 

skulle man kunna studera mer i detalj vilka typer av källor (dagstidningar, kvällstidningar, tv, 

Internet mm) som de får information kring hälsorön från. En kvalitativ undersökning kring 

hur de upplever rönen som de presenteras (som givande, svårförstådda, opålitliga eller 

liknande). Det vore i sammanhanget intressant att försöka utröna hur olika media påverkar 

genomslaget av nya rön. Tar man till sig råden bättre om de kommer från en dagstidning än 

från ett TV-program? Är det någon gradskillnad i hur mycket man faktiskt applicerar råden? 

Man kan kanske tänkas ha hört talas om ett visst råd på TV men är kanske mer benägen till en 

livsstilsförändring efter en utförligare tidningsartikel, eller tvärt om. 

Det kan vara intressant i specifika fall att ta reda på varför t ex en människa med artros inte 

tagit till sig rön om styrketräning som smärtlindring och symtomförebyggande åtgärd, eller 

varför vissa andra inte tycker att de upplever någon skillnad i välbefinnande när de tränar 

respektive inte tränar. 

Många har angivit att de behöver olika former av hjälp för att komma igång med träning. 

Detta kunde detaljeras mer, och samtidigt kan man ta reda på hur exempelvis en 

hälsopedagog bäst närmar sig dessa människor för att tillhandahålla möjlig hjälp.  
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Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 

 
VAD? 

Ämnesord   Synonymer 

Middle aged   medelålders 

Attitude   attityd 

Health   hälsa 

Exercise, Physical activity  motion, träning 

Nutrition, nutritional  kost, närings- 

Lifestyle   livsstil 

Heart disease   hjärtsjukdom 

 

VARFÖR? 

Först sökte jag på PubMed efter undersökningar rörande medelålders och deras attityder mot 

hälsa med orden Middle aged, Health, Exercise, Lifestyle och Attitude, ord som jag tyckte 

täckte in precis det jag ville ha reda på. Jag tyckte inte att jag hittade det jag sökte utan det 

mesta handlade om specifika sjukdomar. Vände mig istället till Google.se som jag är van vid. 

Där fick jag upp träffar som efter omformuleringar och nya sökningar ledde till Statens 

Folkhälsoinstitut, World Health Organization, Sjukvårdsrådgivningen, Statens Jordbruksverk 

och Statens Livsmedelsverk där jag hittade massor av information. 

 

HUR? 

Databas Söksträng    Antal träffar 

PubMed "middle aged" health exercise lifestyle attitude 273 

PubMed heart disease stroke diabetes diet physical activity 23 

PubMed nutritional need older   10 

Google.se medelålders hälsa kost träning attityd  257 
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Bilaga 2 - Enkäten 

 

Erikas enkät 

Instruktioner 

Fyll i det svar som passar dig bäst. Det finns inga felaktiga och rätta svar. 

 

Adressuppgifter (kommer ej redovisas).  
 Förnamn*   
 Efternamn*   
 Telefon*   
 E-mail*   

 

Personuppgifter 
1. Personuppgifter - Hur gammal är du?  
 55-59  
 60-64  
 65-70  
 
2. Kön  
 Kvinna  
 Man  
 
3. Civilstånd  
 Gift/Sambo  
 Ensamstående  
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Yrke 
4. Är du yrkesaktiv?  
 Ja, jag arbetar.  
 Ja, jag är arbetsför men arbetslös.  
 Nej, jag är hemmafru/man.  
 Nej, jag är pensionär.  
5. Har/Hade du ett fysiskt krävande arbete?  
 Ja  
 Nej  

 

Utbildning 
6. Vad är din högsta avslutade utbildning?  
 Folkskola.  
 Grundskola eller motsvarande.  
 Gymnasium eller motsvarande.  
 Universitet/Högskola enstaka kurser.  
 Universitets-/Högskoleexamen.  

 

Hälsostatus - Lider du av något av följande? 
  Ja Nej 
7. Hjärt-kärlsjukdom     
8. Högt blodtryck     
9. Högt Kolesterolvärde     
10. Diabetes typ II     
11. Ledbesvär, t ex artros     
12. Magbesvär, t ex förstoppning     
13. Andningsbesvär, t ex astma     
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Hälsostatus - Använder du regelbundet något läkemedel mot: 
  Ja Nej 
14. Hjärt-kärlsjukdom     
15. Högt blodtryck     
16. Högt Kolesterolvärde     
17. Diabetes typ II     
18. Ledbesvär, t ex artros     
19. Magbesvär, t ex förstoppning     
20. Andningsbesvär, t ex astma     

 

Hälsostatus - Vikt 
21. Hur bedömer du din vikt?  
 Jag är normalviktig.  
 Några "trivselkilon" extra.  
 Jag skulle behöva gå ner en del för hälsans skull.  
 Jag väger för lite.  

 

Hälsostatus - Hur mår du? 
22. Känner du dig frisk?  
 Ja, jag mår jättebra.  
 Ja, jag mår ganska bra.  
 Nej, inte så värst.  
 Nej, inte alls.  

 

Hälsostatus - Framtid 
23. Brukar du fundera över hur din hälsa kommer vara om 5-10 år?  
 Ja  
 Ja, jag gör allt jag kan för att bibehålla en god hälsa.  
 Ja, och jag känner mig maktlös.  
 Nej  
 Nej, jag orkar inte.  
 Nej, i min släkt blir vi gamla utan ansträngning.  
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Hälsostatus - Rökning 
24. Röker du?  
 Nej  
 Nej, men jag har rökt.  
 Ja  
 Ja, men jag vill/försöker sluta.  

 

Motion 
25. Rör du på dig 30 minuter om dagen?  
 Ja, alla dagar.  
 Ja, alla dagar och ofta längre tid än så.  
 Nej, men 5-6 dagar i veckan.  
 Nej, men 3-4 dagar i veckan.  
 Nej, men 1-2 dagar i veckan.  
 Nej, jag är väldigt stillasittande.  
 
26. Motion - Har du fått fysisk aktivitet utskrivet på recept av läkare (FaR)?  
 Ja, och jag har följt det.  
 Ja, men jag har inte följt det.  
 Nej.  
 Nej, det visste jag inte ens att man kunde få.  

 

Motion - Vilka aktiviteter utövar du? 
27. Promenader  
 Ja  
 Nej  
 
28. Stavgång  
 Ja  
 Nej  
 
29. Jympa, aerobics el dyl  
 Ja  
 Nej  
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30. Simning  
 Ja  
 Nej  
 
31. Yoga, pilates, tai-chi el dyl  
 Ja  
 Nej  
32. Cyklar - ute eller på motionscykel  
 Ja  
 Nej  
 
33. Styrketränar på gym/hos sjukgymnast  
 Ja  
 Nej  
 
34. Styrketränar hemma med gummiband, hantlar el dyl  
 Ja  
 Nej  
 
35. Golf  
 Ja  
 Nej  
 
36. Annan aktivitet  
 Ja  
 Nej  
 
37. Brukade du motionera när du var yngre?  
 Ja, jag tävlingsidrottade.  
 Ja, jag idrottade som hobby.  
 Ja, jag motionerade ganska mycket.  
 Nej, men jag rörde på mig en del.  
 Nej, jag var ganska stillasittande.  
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38. Om du motionerade förr men inte nu - varför slutade du? Ange 
huvudorsaken.  

 Jag tröttnade.  
 Tidsbrist  
 Skada  
 Sjukdom  
 Jag kände mig för gammal.  
 Annan orsak.  
 
 
 

39. Om du börjat med någon fysisk aktivitet de senaste 2-3 åren, vilken 
huvudsaklig effekt upplever du att träningen har?  

 Jag känner mig starkare.  
 Jag känner mig smidigare.  
 Jag känner ett ökat fysiskt välbefinnande.  
 Jag känner ett ökat psykiskt välbefinnande.  
 Jag har mer energi.  
 Jag har fått en positiv effekt på mina krämpor.  
 Jag känner ingen skillnad alls.  
 Jag känner mig mer sliten av träningen.  
 
40. Om du är pensionär - Rör du på dig mindre nu än när du arbetade?  
 Nej, jag rör mer på mig efter pensioneringen.  
 Nej, jag rör på mig ungefär lika mycket nu.  
 Ja, jag rör något mindre på mig.  
 Ja, jag rör mycket mindre på mig.  

 



 38

Motion - Motivation 
41. Jag skulle motionera mer/börja motionera om:  
 Jag kände behov av det.  
 Jag hade mer tid.  
 Jag hade råd.  
 Jag hade nära till simhall/gym/motionsspår etc.  
 Jag hade någon att motionera med.  
 Någon la upp ett träningspass åt mig.  
 Läkare ordinerade det.  
 Jag hade en hund att gå ut med.  
 Jag hittade en motionsform som passar mig.  
 Jag hade gång-/cykelavstånd till arbetet.  
 Jag hade träningsutrustning/kläder/skor.  
 Jag bara vågade söka upp ett gym/en simhall.  

 Annan 

anledning:   
 

Kost 
42. Hur är dina huvudsakliga kostvanor?  
 Jag äter vanlig husmanskost.  
 Jag försöker äta balanserat enligt tallriksmodellen.  
 Jag äter mycket djupfryst färdigmat och snabbmat.  
 Jag försöker dra ner på det mättade fettet.  
 Jag försöker dra ner på sockret.  
 Jag undviker både mättat fett och socker.  
 Jag äter mycket fullkornsprodukter.  
 Jag undviker mättat fett, socker och äter mycket fullkorn.  
 Jag unnar mig något extra varje dag.  
 Jag tänker inte så mycket på vad jag äter.  
 Jag går på diet pga sjukdom.  
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Media 

43. Brukar du läsa artiklar som rör hälsa, kost och motion i dags- och 
kvällspressen?  

 Ja, alltid och med stort intresse.  
 Ja, ganska ofta.  
 Ja, men bara om det rör mig direkt.  
 Nej  
 

44. Brukar du se på hälsorelaterade program på tv eller lyssna på sådana på 
radio?  

 Ja, och jag finner dem ofta inspirerande.  
 Ja, jag slötittar/slölyssnar.  
 Nej  

 

Rön - Vilka av följande forskningsrön känner du till? 
  Ja Nej 
45. Mat med lågt Glykemiskt Index, GI, 

håller blodsockerhalten konstant 
och är därmed gynnsam vid 
diabetes och vid risk för diabetes.  

  

46. Omega 3 och 6 sänker halten av 
det onda kolesterolet.     

47. Transfetter och mättat fett ger 
ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.     

48. Grönsaker och frukt skyddar 
kroppens celler från oxidering.     

49. Socker försämrar immunförsvaret 
och ger viktökning.     

50. Salt kan orsaka högt blodtryck, 
hjärtattack och stroke.     

51. Fibrer kan ge skydd mot 
hjärtsjukdom och tarmcancer.     
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52. Styrketräning ökar bentäthet och 

muskelmassa och därmed 
ämnesomsättningen.   

  

53. 30 minuter motion om dagen 
räcker för att ge stora 
hälsoeffekter.   

  

54. Ett par motionspass i veckan ger 
skydd mot framtida demens tack 
vare ökad blodcirkulation.   

  

55. Det är aldrig för sent att börja träna 
för att få en friskare ålderdom.     

 

Rön - Har du tagit till dig och applicerat något/några av de tidigare 
nämnda forskningsrönen sedan du fick vetskap om dem? 
56. Jag äter mer mat med lågt Glykemiskt Index, GI.  
 Ja  
 Nej  
 

57. Jag äter mer Omega 3 och 6 i form av t ex fet fisk, rapsolja, valnötter eller 
kapslar.  

 Ja  
 Nej  
 
58. Jag försöker undvika transfetter och mättat fett.  
 Ja  
 Nej  
 
59. Jag äter mer grönsaker och frukt.  
 Ja  
 Nej  
 
60. Jag har dragit ner på min sockerkonsumtion.  
 Ja  
 Nej  
 
61. Jag har dragit ner på min saltkonsumtion.  
 Ja  
 Nej  
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62. Jag äter mer fullkornsprodukter.  
 Ja  
 Nej  
 
63. Jag har börjat styrketräna.  
 Ja  
 Nej  
 
64. Jag ser till att jag rör på mig minst 30 minuter om dagen.  
 Ja  
 Nej  
 
65. Jag försöker öka min cirkulation genom motionspass.  
 Ja  
 Nej  
 
66. Tar du till dig nya hälsorön? Om inte, varför?  
 Ja.  
 Nej, det är för ansträngande.  
 Nej, det är för tidskrävande.  
 Nej, jag tycker att jag har för dålig kunskap.  
 Nej, det kommer nya rön hela tiden och jag orkar inte hålla reda på alla.  
 Nej, jag mår bra så de berör mig inte.  
 Nej, det är ändå försent att ändra på saker nu.  

 Annan anledning: 
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Bilaga 3 – Missiv 

 

 
Hej! 
 
Jag heter Erika Årbro och går på Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och 
Idrotthögskolan, GIH. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som ska handla om 55-70-
åringars attityder till hälsa, där fokus kommer att ligga främst på kost och motion.  
 
Det finns idag en mängd forskning kring effekten av träning och kostvanor hos personer i 
övre medelåldern men däremot inte så mycket kring attityder kring dessa områden. 
 
Som underlag för denna uppsats har jag sammanställt en enkät med frågor rörande hälsa, 
kost och motion.  
 
Åldersgruppen jag vill undersöka är alltså mellan 55 och 70 år, och passar du in där så 
deltag gärna! Känner du någon annan i rätt ålder som kan tänkas vilja delta så skicka gärna 
detta mail vidare! Det är väsentligt att jag får in så många ifyllda enkäter som möjligt för att få 
en god tillförlitlighet i mina resultat. 
 
Jag vill understryka att det inte finns några rätta och felaktiga svar, utan jag önskar ta reda 
på inställningar och tendenser. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen 
person kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 
 
Enkäten tar ca 10-15 minuter att fylla i och du kommer till den att klicka på följande länk: 
http://www.erikaarbro.se/   
 
För den som önskar finns möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen sedan. 
 
Jag ber dig svara och skicka in enkäten så snart som möjligt! 
 
Har du frågor rörande enkäten så kontakta mig enligt nedan. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Erika Årbro 
 
Mail: erika.arbro@bredband.net 
Telefon hem: 08-6585885 
Mobil: 0704-248384 
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Bilaga 4 – Enkätadressen 

 
 
http://www.erikaarbro.se/survey/ 
 


