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Äldre personers beskrivning av hälsa och deras 
hälsobeteende i vardagen. 

flera rader 

Hälsa är att må bra. 



 

 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att analysera och beskriva äldre personers (65 +) syn på hälsa och 
hälsobeteende. Studien avser också att undersöka huruvida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor 
styr deras hälsobeteende. Till sist görs jämförelsen om äldre personer (65 +) tänker och agerar på 
annat sätt än andra vuxna (18 - 64 år) när det gäller hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor. 
Mixad metod har använts för att analysera enkäter och strukturerade intervjuer från studien ”Hälsa 
och Ansvar”, som utgick från Jönköpings universitet 2011 - 2012. 
Resultatet visar att möjlighet att fungera i vardagen blir en viktig hälsofaktor för äldre personer men 
att äldre och andra vuxna inte beskriver hälsa på annat sätt i övrigt.  
Äldre personer lägger större vikt vid hur de mår än om de har sjukdomar när de bedömer sin hälsa.  
Det ser inte ut att finnas något samband mellan hur hälsofrämjande levnadsvanor beskrivs och hur 
kunskapen används i det dagliga livet i någon av åldersgrupperna. 
Slutsatser: det föreligger en liten skillnad mellan hur äldre och andra vuxna ser på hälsa. Kunskap om 
hälsofrämjande levnadsvanor ser inte ut att styra hälsobeteende i det dagliga livet.  
 
Nyckelord: äldre, hälsofrämjande beteende, intervjuer, enkäter, Mixad metod 
 



 

 
 

Summary 

Health is feeling good. 
Older persons' description of health and their health behavior in everyday life. 
 
The purpose of the study is to analyze and describe how elderly people (65+) perceive health and 
health behaviors. The study also intends to explore whether knowledge about healthy living habits 
controls their health behaviors. Finally, a comparison is made between how elderly people (65+) think 
and act as opposed to younger adults (18 - 64 years old) in terms of health and healthy lifestyles.  
The Mixed Method has been used to analyze the questionnaires and structured interviews from the 
study "Health and Responsibility" which emanated from the Jönköping University 2011 - 2012. 
The results show that the ability to function in everyday life becomes an important health factor for 
elderly people, but elderly and younger adults do not otherwise describe health differently.  
When assessing their health, the elderly put more emphasis on how they feel than whether they suffer 
from any diseases. 
 There does not appear to be any correlation between how healthy lifestyles are described and how the 
knowledge is used in daily life in any of the age groups. 
 
Conclusions: there is a slight difference between how younger and older adults describe health. 
Knowledge of healthy lifestyles does not seem to control health behavior in daily life. 
 
Keywords: elderly, health promoting behavior, interviews, questionnaires, Mixed Method. 
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Inledning 

Den här Magisteruppsatsen handlar om äldre personers syn på hälsa och hur de ser på möjligheten att 
påverka sin hälsa med sin livsföring. Hälsa är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på vem 
som beskriver vad hälsa är och i vilket sammanhang ordet används. Ibland definieras hälsa som en 
motsats till sjukdom och andra gånger används begreppet med innebörden att hälsa är en känsla av 
välmående. Trots att levnadsförhållandena förbättrats under 1900-talet och medellivslängden ökat, 
lever äldre personer ofta under flera år med mer än en sjukdom.  
 
Vi lever i ett samhälle där det finns ett stort utbud av information om hälsosamt leverne och olika 
metoder att förebygga sjukdom. Med informationsflödet följer också en förväntan att människor tar 
till sig information och kunskap, följer de råd som ges och antar en hälsosam livsstil för att förebygga 
sjukdomstillstånd längre fram i livet. Likväl är det många personer som inte lever enligt de 
livsstilsrekommendationer som ges. Sjukdomar som är konsekvens av vällevnad ökar. Det väcker 
funderingar om vad det kommer sig att en del personer lever hälsosamt och andra inte. 
 
Jag arbetar som distriktssköterska i kommunal hemsjukvård. Vårt hälso- och sjukvårdsansvar gäller 
personer i alla åldrar, men flertalet av mina vårdtagare hör till gruppen äldre.   Möjlighet att röra på 
sig och att få tillräckligt med näring är exempel på viktiga faktorer för att förebygga sjukdomar, risk för 
fall med mera. Att initiera hälsofrämjande åtgärder, för att förebygga ohälsa är en viktig del av mitt 
arbete. När jag läste kursen ”Åldrande och hälsa”, funderade jag på hur äldre personer ser på 
rekommendationer om hälsofrämjande åtgärder. Många äldre har flera sjukdomar. Hur ser de på 
hälsa och känns det meningsfullt att avstå från ”livets goda” och leva ett hälsosamt liv för att förebygga 
ohälsa i framtiden? Utifrån dessa intressanta frågor formades ämnet för min uppsats.  
 

Bakgrund 

Hälsa 

Hälsa beskrivs olika och begreppet kan ha olika innebörder för olika människor.  Som synonym till 
ordet hälsa kan orden friskhet, sundhet, välbefinnande, styrka användas, ord som alla har en positiv 
klang. Världshälsoorganisationens definition av hälsa är: “Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (Hälsa är ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 
funktionsnedsättning) (WHO, 1948). Definitionen utvecklades och senare poängterade WHO (1986) 
att hälsa inte är ett mål i sig utan en resurs i vardagen.  Socialstyrelsen har antagit WHO´s definition 
och har i sin termbank (2009) beskrivit hälsa som ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. De har också lagt till att begreppet 
har två dimensioner, dels den professionella bedömningen men även personens egen skattning av 
hälsan. 
 
En annan syn på begreppet hälsa framkommer i en artikel av Göthe (2006) i Läkartidningen, där 
författaren anser att WHO´s definition skall ersättas av två förklaringsmodeller: En hälsodefinition om 
frisk – sjuk och en välbefinnandedefinition - att må bra eller dåligt.   I litteraturen kan två perspektiv 
urskiljas när en förenklad förklaringsmodell används, Det finns den medicinska modellen, där hälsa är 
motsats till sjukdom ett partikulärt synsätt. Den andra förklaringen är mer holistisk och den har 
inspirerats av till exempel psykologin och antropologin. Detta perspektiv innefattar begrepp som 
anpassning, förmåga och så vidare och människan ses som en helhet.  För att få en förståelse för 
begreppet hälsa måste båda perspektiven användas (Willman,1996).  Begreppet hälsa är ett relativt 
begrepp som kan beskriva tillstånd, målsättning, förlopp eller resultat beroende på i vilken kontext 
eller tidsepok begreppet används, konstaterar Willman (1996) i sin doktorsavhandling i ämnet. I 
slutrapporten ”Den mångdimensionella hälsan” skriver Eriksson (1995) att hälsa är en spegling av 
människans totala livssituation och att bilden av hälsan blir olika beroende på ur vilket perspektiv den 
betraktas. En modell hon använder för att beskriva hälsa är hälsokorset, (Eriksson, 1996), där hon 
visar att hälsa kan beskrivas med hjälp av perspektiven sjuk – frisk och att må bra eller dåligt.  
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Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1996)  
 
 
Figur 1 visar att en människa kan uppleva välbefinnande när hon/han mår bra och är frisk (ruta A) 
eller må dåligt i frånvaro av sjukdom (ruta B). Personen kan också må dåligt med sjukdom (ruta C) och 
må bra trots sjukdom (ruta D). Dessa tillstånd kan upplevas olika över tid och upplevelsen av att må 
bra eller att må dåligt kan variera, allt från påtaglig till nästan inte alls. Så kan även graden av sjukdom 
och friskhet variera.  

Ålderns inverkan på hälsan. 

Under 1900-talet förbättrades levnadsförhållandena i Sverige och sjukvården gjorde stora tekniska 
landvinningar, vilket innebar att medellivslängden ökade från runt 55 år till dagens situation, där 
medellivslängden ligger runt 80 år. De flesta kan därmed uppleva många år som äldre, efter att ha 
passerat 65 år. Hur åren efter 65 ser ut hälsomässigt finns det olika meningar om, beroende på hur 
hälsa definieras. Thorslund & Parker (2005) beskriver att de äldres förmåga att klara vardagliga 
sysslor har generellt förbättrats genom åren, många äldre lever friska längre upp i ålder, men de får 
med åren olika diagnoser och (framför allt kvinnor) lever många år med flera sjukdomar. I sin studie 
om äldres ojämlikhet vad det gäller hälsa, kom Fors (2010) fram till att kvinnor oftare har 
hälsoproblem än män och att den som varit arbetare har sämre hälsa än tjänstemän, men också att de 
omständigheter vi växte upp under påverkar hälsan i hög ålder, bland annat på grund av det 
hälsobeteende vi tar med oss. 
 
Utbudet av undersökningar som inkluderar äldres hälsa är inte så stort. Det är lättare att finna artiklar 
som handlar om äldres vård eller ohälsa. En förklaring till detta är att personer över 84 år tidigare ofta 
uteslöts ur levnadsnivåundersökningar enligt Lennartsson et al (2014).  
I Berg, Hassing, McClearn & Johanssons (2006) undersökning, där deltagarna var 80 - 98 år, 
rapporterade deltagarna i snitt en god till mycket god självskattad hälsa, trots att snittet för antal 
diagnoser låg på ca tio stycken, något fler för kvinnor och något färre för män. De som passerat 90 
uttrycker att hälsoperspektivet förskjuts med åldern, eller ”det normala” förändras skriver Jolanki 
(2004). Det går att presentera god hälsa i samma mening som man tar upp sina hälsoproblem, för att 
det inte är annat att vänta med tanke på åldern. 
 
Det är många faktorer som påverkar bedömningen av hälsa och bedömningen kan göras ur olika 
perspektiv. I ett vårdvetenskapligt perspektiv är kroppen vår möjlighet att uppleva och lära känna vår 
omvärld. Det är genom kroppen vi lever och andas och den ger glädje när den inte sviker. Människan 
strävar efter att styra och kontrollera kroppen, men när kroppen sviktar kan det innebära att 
kontrollen förloras (Dahlberg, 1997, Lindwall, Dahlberg & Bergbom, 2001). Med åldrandet förändras 
kroppen, vilket förändrar både hur en person uppfattar sig själv och hur andra uppfattar personen. 
Kroppsliga förändringar kan ibland uppfattas som att det är miljön som förändrats i stället för att det 
är förändringar i kroppen, vägen till affären kan kännas längre och trappan kan upplevas högre 
(Alftberg, 2012). Ett bortfall av en funktion kan kompenseras med en förstärkning av en annan 
funktion, eller med ett hjälpmedel. Hjälpmedlen kan upplevas som en del av kroppen och ”ge tillbaka 
förmåga” och möjligheter, men de kan också upplevas som en signal på kroppsligt förfall (Alftberg, 
2012).  
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Hälsobeteende. 

När de äldre diskuterade ansvar och möjlighet att påverka hälsan i Jolankis (2008) studie, där fyra 
grupper av äldre personer diskuterade ansvar för hälsa, framkom det tydligt att de intervjuade 
personerna ansåg att individen har möjlighet att påverka och skyldighet att ta ansvar för sin hälsa. Det 
var inte någon av de äldre som ifrågasatte att en person har ansvar för eller kan påverka sin hälsa. De 
tog upp exempel på vad en person kan göra med livsstilsval för att påverka sin hälsa positivt. Det 
innefattar åtgärder för att må bra, men även att förhindra sjukdom, exempelvis genom att motionera, 
äta hälsosam mat, inte röka och dricka alkohol, att aktivera sig och att ha ett socialt umgänge. De lyfte 
även omständigheter som påverkar hälsan men som är svåra att förändra. De bad även om ursäkt för 
att de inte gjorde det de kunde göra för att påverka sin hälsa i en positiv riktning (Jolanki, 2008). 
 
Hälsa är ett komplext begrepp och det är många olika faktorer som påverkar hälsan (Wilkinson & 
Marmot, 2003) (Socialstyrelsen. 2013). Hälsan påverkas av många faktorer som samverkar med 
varandra. Såväl det genetiska som det sociala arvet och åldern inverkar på hälsan, se figur 2. En del 
faktorer kan individen påverka, de handlar om levnadsvanor, andra handlar om livsvillkor och kan 
vara svårare att påverka. 
 

 

 
Figur 2 visar faktorer som har inverkan på hälsan enligt modell av Marmot & Wilkinson (1999). 
 
Figur 2 visar en schematisk bild, där individen och den närmaste familjen har placerats centralt.  
Närmast individen i bilden finns faktorer som har stor påverkan på individen i positiv eller negativ 
riktning. Till exempel socialt stöd, barns vuxenkontakter och sociala nätverk. Det är faktorer som går 
att förändra. Där finns även faktorer som inte går att förändra, arv, kön och ålder. På nästa nivå, 
ytterligare ett steg från individen finns faktorer som ofta följer med den kultur en person lever i, till 
exempel matvanor, fysisk aktivitet, droger med mera. I nästa halvcirkel, ytterligare en nivå bort från 
individen, finns bland annat boende, utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmiljö och så vidare. Längst 
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från individen i modellen finns samhällsekonomi och miljö, faktorer som har en påverkan på individen 
men som inte är så lätta att påverka för en enskild individ, enligt Wilkinson & Marmot (2003), 
Socialstyrelsen (2013).  
 
Samhället är beroende av att dess innevånare har god hälsa, liksom att innevånarnas hälsa till viss del 
påverkas av olika faktorer i samhället (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten konstateras att 
utbildningsnivå har större inverkan på hälsan än kön. De som har sämst självskattad hälsa är kvinnor 
med kort utbildning. Genom att förbättra en av två faktorer som påverkar hälsan kan situationen 
förbättras för personen, även om någon faktor är svår att påverka. WHO (2008) beskriver att ett 
förbättrat hälsoläge är positivt både för enskilda personers välbefinnande och för till exempel 
ekonomisk utveckling i samhället. Folkhälsoinstitutet (2010, a) skriver i sina övergripande mål för 
folkhälsan att man arbetar för en god hälsa på lika villkor för alla. För att åstadkomma detta har elva 
målområden satts upp, vissa områden tas om hand av myndigheter och andra handlar mer om 
individens ansvar. Exempel på dessa områden är inflytande i samhället, ekonomiska möjligheter, 
hälso- och sjukvård som är hälsofrämjande, fysisk aktivitet, matvanor, att inte använda droger, med 
flera. 
 
Fysisk aktivitet är viktigt när det gäller att förebygga och behandla många livsstilssjukdomar. I takt 
med att människor rör på sig allt mindre ökar frekvensen av kroniska sjukdomar som kopplas till en 
livsstil med inaktivitet, exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, fetma och cancer, vilka nu orsakar 
60 procent av dödsfallen i världen (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2011). Den positiva effekten av 
fysisk aktivitet gäller även äldre personer. Studier visar att ökad fysisk aktivitet för äldre personer med 
sviktande hälsa bidrar till att sjukvårdskostnaderna för gruppen minskar (Munro, Brazier, Davey & 
Nicholl, 1997).  Rekommendationen från Folkhälsoinstitutet är att röra sig minst 30 minuter per dag. 
Att röra sig mindre än två timmar per vecka räknas som stillasittande fritid. Resultatet från den 
nationella enkäten visar att ca 15 procent av befolkningen har en stillasittande fritid 
(Folkhälsomyndigheten, 2016).   
 
Att mäta matvanor är inte lika lätt som att mäta aktivitet. Ett mått på goda matvanor, som används i 
olika undersökningar är att lägga fokus på antal frukt och grönt per dag, där 500 gram per dag, 
motsvaras av fem frukt och grönt, ses som en rekommenderad mängd. Resultatet i ”Hälsa på lika 
villkor” 2015 visar att fem procent av männen och tolv procent av kvinnorna äter rekommenderad 
mängd frukt och grönsaker (Folkhälsomyndigheten, 2016). En undersökning gjordes i Canada för att 
få fram faktorer som hade samband med en tillräckligt hög daglig konsumtion av frukt och grönsaker. 
De som ingick i studien var 18 - 64 år. Det konstaterades att kvinnor åt mer frukt och grönt än män 
och att högutbildade åt mer frukt och grönt än lågutbildade (Dehghan, Akhtar & Merchant, 2011).  
Trots att det finns mycket kunskap om kostens betydelse för hälsan och att ohälsosam mat ökar risken 
för vällevnadssjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och osteoporos, visar 
studier att många människor inte förändrar kosthållet enligt de rekommendationer som finns 
(Johansson, 2011).  
 
En annan av de faktorer som inverkar på hälsan är om en person sover bra eller dåligt. Sömnproblem 
kommer ofta med åren, men vanligtvis orsakas de inte av åldern, utan till exempel av sjukdom, 
läkemedel eller alkohol. Sömnproblemen i sig inverkar ändå negativt på livskvaliteten och många med 
sömnproblem upplever en försämrad hälsa (Vitiello, 1997).  

Att ta ansvar för sin hälsa. 

De äldre som diskuterade i Kemp & Dentons (2003) undersökning menade att i en persons ansvar 
ingår att föra en hälsosam livsstil. Det är individens ansvar, både mot sig själv och mot samhället. 
Kjellström & Ross (2011) fann i sin studie, där äldre personer resonerar om ansvar för hälsan, att en 
del av de intervjuade hade problem med begreppet ansvar för hälsan i intervjun. De drog slutsatsen att 
det är logiskt att de personer som har svårighet med begreppet också förväntas ha problem att agera 
med ansvar för hälsan i det dagliga livet. Det gällde även välutbildade personer med livserfarenhet. De 
konstaterade att en del personer kan behöva stöd i sitt resonemang och ansvarstagande i hälsofrågor. 
Idéer om individens ansvar för sin hälsa beskrivs av Kjellström (2005) i avhandlingen Ansvar. hälsa 
och människa. Hon har analyserat statliga offentliga utredningar (SOU) och 
hälsorådgivningslitteratur, för att komma fram till vilka föreställningar som finns i ämnet. Resultatet 
visar att det finns flera dimensioner av det egna jaget att ta hälsoansvar för, den fysiska kroppen, själen 
och anden. Ett hälsoansvar för kroppen innebär att följa de klassiska råden som en hälsosam livsstil 
innebär. För att ta ansvar för den själsliga dimensionen, krävs självreflektion, att utforska sitt inre och 
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ta ansvar för tankar och känslor, att ta ansvar för sig själv och sitt liv. Den tredje dimensionen är den 
andliga. Ett hälsoansvar för den andliga dimensionen innebär att bli medveten om att den finns och i 
förlängningen genom att utföra övningar som till exempel yoga eller meditation, för att få nya insikter 
om sig själv (Kjellström, 2005).  
 
Redan år 400 f Kr satt Sokrates och Menon i Aten och diskuterade vad som krävs för att människor 
skall ta till sig kunskap. Frågan är fortfarande aktuell. Marton & Booth (2000) skriver att vi i mening 
att öka någons kunskap bör ta reda på hur världen framstår för den personen, det innebär att 
informationen skall anpassas efter mottagaren för att bli väl mottagen. Kjellström (2005) konstaterar 
att individen, för att kunna ta ansvar för hälsan, måste ha den kunskap som krävs för att ta ansvaret. 
Ett ansvar för den egna hälsan kräver också att personen kan påverka det som behöver förändras och 
att personen kan inse konsekvenser av olika val för att sedan välja att leva hälsosamt. Ett 
ansvarstagande kräver även att valen är frivilliga och att personen inser sitt ansvar (Kjellström, 2005). 
Det material med information om ett gott hälsobeteende som Kjellström analyserade i sin studie 
jämfördes med Kegans nivåindelningar för förståelse. De två första nivåerna är den utveckling som 
sker under barnets uppväxt. Den tredje nivån kallas ett socialiserat förhållningssätt, vilket innebär att 
personen okritiskt rättar sig efter de föreställningar som finns i omgivningen. Den fjärde nivån kallas 
livsförfattande. En person på denna nivå kan ifrågasätta information, vanor och rutiner. 
Förhållningssättet på den femte nivån benämns självtransformerande, vilket innebär att personen kan 
se många olika perspektiv i en situation och även kritiskt granska sitt eget perspektiv (Kegan, 1994). 
Utvecklingen att gå från ett förhållningssätt till ett annat på högre nivå pågår hela livet, men 50 - 60 
procent av befolkningen befinner sig i ett socialiserat förhållningssätt. Kjellströms studie visade att en 
stor del av den hälsoinformation som ges förutsätter att den som tar emot informationen har ett 
livsförfattande förhållningssätt, vilket skulle innebära att en stor del av befolkningen har svårighet att 
ta till sig den information som vanligen ges (Kjellström, 2005).  
 
Det finns forskning som visar att många människor känner till vad som hör till en hälsosam livsstil, 
men det ser inte ut att styra hälsobeteendet, eftersom livsstilsvalet ibland blir ett annat (Svensson & 
Hallberg, 2011). De menar att relationer tidigare var vävda samman i nätverk med flera generationer 
med kulturella levnadsregler som påverkade livsstilen. I dagens samhälle kan en person befinna sig i 
flera olika nätverk samtidigt, där de olika miljöerna har olika och ibland motstridiga normer. 
Hälsobeteendet formas av dagliga vanor och beslut (Svensson & Hallberg, 2011).  Handlingar som 
upprepas tenderar att bli en vana som så småningom blir ett automatiskt beteende, vilket innebär att 
handlingen utförs utan närmare eftertanke. Vanans makt är stor enligt Nilsen, Roback, Broström & 
Ellström (2012), som beskriver problematiken med att bryta dåliga vanor och rutiner, även om 
insikten finns att beteendet behöver förändras. En handling eller ett beteende kan vara uttryck för vem 
personen vill vara (Svensson & Hallberg, 2011). Att ha rätt image kan vara viktigare än ansvaret för 
personens egen hälsa, eftersom livsstilen skapar berättelsen om personens identitet. Valen kan 
påverkas av samhällsstruktur, social situation och ekonomi men även av förebilder, självkänsla, 
grupptryck, vilka möjligheter det finns och så vidare. Det är komplexa val och orsaker som styr 
hälsobeteendet (Svensson & Hallberg, 2011).  

Teoretisk referensram. 

Två teorier har använts som utgångspunkt i beskrivning och analys av äldre personers syn på hälsa i 
relation till deras hälsobeteende.  Bronfenbrenners Bioekologiska modell, där han menar att våra 
handlingar till stor del styrs av vanor och rutiner vi har med oss från tidig ålder, och Carstensens 
Socioemotional Selectivity Theory, som innebär att äldre personer skiftar fokus från långsiktighet till 
kortsiktighet i val av handlingar.   
 
Bronfenbrenners forskningsområde var utvecklingspsykologi. Hans teori var initialt en teori som 
förklarade barns utveckling utifrån ett ekologiskt synsätt. Han menade att ungdomars förmåga till 
utveckling när det gäller ansvarstagande och ledarförmåga är beroende av deras förhållande till sina 
föräldrar, genus och sociala bakgrund. I ett senare stadium av sin forskning presenterade han 
beskrivningen av systemen runt ett barn som påverkar barnets och senare den vuxnes utveckling.  
Enligt teorin är personen med genetiska fysiska och psykologiska förutsättningar kärnan (core) som 
sedan påverkas av de nära (proximala) processerna, exempelvis familj, vänner, miljö och så vidare. Till 
en början uppmärksammade Bronfenbrenner inverkan av processer runt en person, såsom arv och 
miljö. Senare kom teorin även att innefatta en tidsaspekt. Teorin hade vidareutvecklats och kom att 
kallas en bioekologisk modell, vilken innefattar Process – Person – Context – Time (PPCT). 
Tillsammans påverkar dessa faktorer en människas utveckling. Det som påverkar vilken inverkan en 
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händelse har för individen är inte enbart händelsen i sig. Processen innebär förhållandet mellan 
individen och det sammanhang individen befinner sig i och det är processen som anses viktigast för 
individens utveckling, även om alla faktorerna påverkar resultatet. Person står för personens 
förutsättningar att möta och hantera situationen, både biologiska och inlärda, och tidsfaktorn 
beskriver varaktighet, frekvens, avbrott, och intensitet i händelsen.  När det gäller en vuxen persons 
utveckling och mognad har den påverkats av händelser och miljö under uppväxt och fram till nutid. 
(Rosa & Tudge, 2013, Bronfenbrenner & Evans, 2000).  
 
Socioemotional Selectivity Theory, (SST) utvecklad av Carstensen, är en livsloppsteori som visar att 
människor förändrar sin inställning till vad som är viktigt i livet när insikten kommer att livet går mot 
ett slut (Carstensen, Isanowitz & Charles, 1999). Teorin är testad genom ett flertal studier. SST bygger 
på tre antaganden. Det första antagandet är att social interaktion är grunden för överlevnad. Det andra 
antagandet säger att människor styr sina liv och det är det mål personen vill uppnå som styr 
handlingen. Det tredje antagandet är att människor har flera och ibland motstridiga mål. Innan en 
person handlar har personen valt ett mål att rikta in sig mot. När kunskap och känslor har samma mål 
skapar det ett bestående socialt beteende.  
Tidsfaktorn spelar en viktig roll när en person avgör om långsiktiga eller kortsiktiga mål skall 
prioriteras. När personen känner eller vet att det är en begränsad tid kvar av livet, blir det mindre 
viktigt att planera för det som ligger långt fram i tiden, det som är här och nu blir betydelsefullare. 
Insikten att livet har ett slut kommer ofta naturligt när en människa nått en hög ålder. Den äldre 
tenderar då att prioritera kortsiktiga mål, till exempel genom att begränsa ytliga relationer och satsa 
energi på emotionellt stabila nära relationer. Även om relationen inte är den bästa, görs ofta valet att 
fokusera på positiva faktorer i relationen och att se bort från mindre positiva faktorer. Eftersom tiden 
är begränsad känns det inte motiverat att lägga energi på att bygga upp en ny relation som eventuellt 
skulle förändra något i framtiden. Tendensen att fokusera på positiva företeelser när insikten kommer 
att livet går mot sitt slut, och att ignorera eller lägga mindre vikt vid de negativa, gäller inte endast 
relationer utan även andra förhållanden i livet. Samma utveckling kan ses när det gäller vad en person 
minns. Fenomenet att fokusera på positiva stimuli i livets slut kallas ”positivity effect”. Mycket av 
bedömningar som görs i högre ålder fokuserar på nutid, att till exempel avstå något för att det valet 
skulle leda till en förbättring längre fram blir inte så viktigt. Inte heller det som har varit får lika stor 
betydelse som tidigare. Förmågan att fokusera på det som upplevs som positivt ökar välbefinnande och 
livskvalitet. Att basera beslut på kunskap blir mindre viktigt än tidigare och känslor spelar en större 
roll. Det sociala nätverket krymper, känslomässigt välkända och nära relationer i det ”gamla 
nätverket” blir viktiga och andra relationer väljs bort (Carstensen, Isanowitz & Charles, 1999, Scheibe 
& Carstensen, 2010). 
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Syfte 

Studien syftar till att analysera och beskriva äldre personers syn på hälsa och hälsobeteende, och 
huruvida hälsobeteendet i det dagliga livet överensstämmer med de äldre personernas beskrivningar 
av hälsobeteende. Vidare avses att studera om det föreligger skillnader mellan äldre personer och 
andra vuxna i beskrivningen av hälsa och hälsobeteende, samt om det är skillnad mellan dessa grupper 
när det gäller frågan huruvida hälsobeteendet i det dagliga livet stämmer överens med beskrivningen 
av hälsobeteende. Med äldre personer avses de som är 65 år och däröver, vuxna betecknar personer 
som är 18 - 64 år 
 
Frågorna som studerades var: 
 

 Hur beskriver äldre personer begreppen hälsa och hälsobeteende? 

  Beskriver äldre personer hälsa och hälsobeteende på annat sätt än vuxna? 

 Finns det något samband mellan vad äldre personer beskriver som hälsobeteende och deras 

angivna hälsobeteende? 

 Är det någon skillnad mellan äldre personer och vuxna när det gäller ett eventuellt samband 

mellan beskrivning av hälsa och angivet hälsobeteende.  
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Material och metod 

Material och deltagande personer. 

Materialet, bestående av intervjuer och enkäter, ingår i ett forskningsprojekt ”Hälsa och Ansvar”. De 
strukturerade frågorna till intervjuerna (bilaga 4) och frågorna i enkäten (bilaga 5) sammanställdes av 
Sofia Kjellström med syfte att analysera komplexiteten i människors resonemang om hälsa och ansvar. 
Materialet samlades in med hjälp av studenter på Hälsohögskolan i Jönköping under 2011 - 2012. De 
studenter som gjorde intervjuerna gick högskolekurser på grundnivå, avancerad nivå, samt 
doktorandnivå. Kursernas fokus var hälsa och/eller vuxenutveckling. Studenterna fick ta del av 
muntliga eller inspelade föreläsningar som behandlade tidigare forskning om ansvar för hälsa av 
Kjellström (2005) och Kjellström & Ross (2011), De fick även föreläsningar och skriftlig information 
på samma sätt om upplägget för studien ”Hälsa och Ansvar” (bilaga 1), hur man genomför en intervju 
och samlar in enkäter samt forskningsetiska överväganden (bilaga 2). Varje student bokade och 
genomförde en intervju med valfri vuxen person, från 18 år och däröver. Personen som intervjuades 
fick muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 3). Den intervjuade personen fick 
strukturerade frågor (bilaga 4) samt ombads att fylla i en enkät med livsstilsfrågor (bilaga 5), de erhöll 
svarskuvert till enkäten. Intervjun gjordes innan enkäten överlämnades, för att de personer som 
intervjuades inte skulle påverkas att tänka i samma riktning som hälsofrågorna i enkäten. Enkät och 
intervju från varje person märktes med identiska koder, för att innehållet i enkäten skulle kunna 
jämföras med motsvarande intervju i analysarbetet. 
Intervjuer och enkäter i studien har använts för att besvara frågeställningarna i denna uppsats. Totalt 
besvarade 57 personer frågorna i undersökningen, 52 stycken (91 %) deltog i både intervju och svarade 
på enkät. Det saknas intervju från två personer och enkät från tre personer. 17 av deltagarna var 65 - 
87 år, 3 män och 14 kvinnor, denna grupp betecknas äldre. 38 av deltagarna var 18 – 64 år, 17 män och 
21 kvinnor, gruppen betecknas vuxna. Två personer uppgav inte sin ålder. 

 
Tabell 1 Utbildningsnivå fördelat på åldersgrupp. 

Utbildning Antal 
18 – 64 år 

Procent 
18 – 64 år 

Antal 
65 – 87 år 

Procent 
65 – 87 år 

Folkskola / Grundskola 
 

0 0 1 6 % 

Gymnasium 
 

6 17 % 4 24 % 

<120 p universitet / 
högskola 

2 6 % 5 29 % 

      >120 p universitet / 
högskola 

24 67 % 1 6 % 

Forskarutbildning 
 

3 8 % 1 6 % 

Annan utbildning 
 

1 3 % 5 29 % 

 
Tabell 1 visar att 17 % av de vuxna och 24 % av de äldre har gymnasieutbildning som högsta utbildning. 
81 % av de vuxna och 41 % av de äldre har eftergymnasial utbildning. En utbildningsgrupp är angiven 
som annan utbildning, 3 % av de vuxna och 29 % av de äldre återfinns i denna grupp, de flesta har 
förklarat att de har en äldre yrkesutbildning, till exempel sjuksköterske- eller lärarutbildning. Nämnda 
utbildningar är numera eftergymnasial utbildning. 
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Tabell 2 Självskattad hälsa fördelat på åldersgrupp.  
Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd 

 Antal                  
18 - 64 år  

Procent           
18 - 64 år 

Antal         
65 - 87 år 

Procent       
65 - 87 år 

Mycket bra 
4 14 % 5 

31 % 

Bra 
25 69 % 8 

50 % 

Någorlunda 
6 17% 3 

19 % 

 
Tabell 2 visar hur många i respektive grupp som skattat sin hälsa som någorlunda, bra eller mycket 
bra. Jämförelsen mellan grupperna över och under 65 år visar att 20 % i gruppen yngre än 65 och 56 % 
i gruppen 65 och uppåt angav att de hade ”någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon 
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem”.  
När bedömd hälsa, långvarigt hälsoproblem och ålder analyserades tillsammans med självskattad 
hälsa, visade resultatet att 57 % av dem som hade långvarigt hälsoproblem i gruppen upp till 65 hade 
bedömt sin hälsa som bra, ingen i denna grupp bedömde sin hälsa som mycket bra.  67 % av gruppen 
65 + med långvarigt hälsoproblem bedömde hälsan som bra eller mycket bra.  

Intervjun. 

Vid insamlandet av enkäterna och genomförandet av intervjuerna utgick studenterna ifrån en 
frågeguide med strukturerade frågor (bilaga 4). Guiden innehöll tre frågeområden, Hälsa, Ansvar och 
Ansvar för hälsa, med vardera fem strukturerade frågor, de två sista frågorna på varje frågeområde 
rörde lärande. Studenterna fick även riktlinjer för genomförandet av intervjun med forskningsetiska 
riktlinjer (bilaga 2), samt ett flödesschema som beskrev tillvägagångssättet (bilaga 1). Avsikten med 
detta förfarande var att alla studenter skulle genomföra insamlandet av data på ett så likartat sätt som 
möjligt.  

Enkäten 

Frågorna i enkäten (bilaga 5) hämtades från Folkhälsoinstitutets nationella enkät ”Hälsa på lika 
villkor”. De behandlade, förutom bakgrundsinformation som ålder, kön, längd, vikt, utbildning och 
sysselsättning, områden som upplevd hälsa, sömn, sociala kontakter, levnadsvanor med kost, motion, 
rökning och alkohol.  

Design. 

Mixad metod design användes till analys av materialet. Kvantitativa och kvalitativa data samlades in 
samtidigt, i form av intervjuer och enkäter. Materialet analyserades och resultaten jämfördes enligt 
modell av Cresswell (2009).  
Kvantitativ metod användes för att få en uppfattning om hur urvalet såg ut, exempelvis när det gällde 
självskattad hälsa, utbildningsnivå, köns- och åldersfördelning.  
En kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats gjordes för att kunna beskriva de äldres syn på 
hälsa och hälsobeteende.  
En jämförelse av kvalitativa och kvantitativa data gjordes, Mixed method (Cresswell, 2009), där det 
analyserades om de som talar om en specifik hälsofaktor även lever hälsosamt när det gäller denna 
faktor. 

Analysmetod. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna med personerna från 65 år och uppåt, 17 stycken, har analyserats med innehållsanalys, 
enligt modell av Graneheim & Lundman (2004). Intervjuerna genomlästes flera gånger. Påståenden 
som berörde efterfrågade områden så kallade meningsbärande enheter, gällande hälsa och 
hälsobeteende sorterades ut, varje enhet benämndes med ett beskrivande ord – en kod, det skapades 
kategorier där koder med liknande innehåll samlades. Bedömning av analys för varje intervju, koder 
och kategorier gicks även igenom av handledare Sofia Kjellström, för att ge en ökad säkerhet i 
analysen. Kategorierna sattes samman till underteman och teman, som abstraherades och skrevs till 
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en sammanhängande text. Informanterna benämndes med en bokstav under analysarbetet, bokstaven 
har i resultatet ändrats till ett namn, för att resultatet skall bli mer ”läsvänligt”. A=Arnold, B=Bella 
o.s.v. 
 

Kvantitativ analys 
Enkätsvaren lades in i statistikprogrammet SPSS version 19. För att jämförelser mellan vuxna och 
äldre skulle kunna göras har hela materialet använts, samplet delades upp i de två åldersgrupperna 20 
- 64 år och 65 - 87 år.   
För att det skulle vara möjligt att göra jämförelser mellan resultatet i materialet och resultat i 
Folkhälsoinstitutets ”Hälsa på lika villkor”, poängsattes svaren på frågorna om kost och motion med 
samma poängsystem som användes i Folkhälsoinstitutets analys ”Hälsa på lika villkor”. Svaren på 
frågorna om fysisk aktivitet lades samman och viktades, enligt anvisning från Folkhälsoinstitutet 
(2011), till tre olika grupper, mindre än 30 minuter fysisk aktivitet per vecka, 30 - 60 minuter fysisk 
aktivitet per vecka och mer än 60 minuter fysisk aktivitet per vecka. Svaren på frågorna om kostvanor 
viktades enligt anvisning från Folkhälsoinstitutet (2011), de bildade tillsammans en summavariabel 
med tre nivåer: lite, mellan eller mycket frukt och grönt per vecka, där mycket motsvarar fem eller mer 
frukt och grönt per dag. En frukt och grönt räknas som 100 gram, två motsvarar 200 gram o.s.v. 
 

Mixed Method 
Analysen av frågan om det informanten talade om som en hälsofaktor i intervjun även innebar att de 
levde hälsosamt när det gällde samma faktor i vardagslivet gjordes enligt Mixed method - Concurrent 
Transformative Design enligt Cresswell (2009), till exempel om informanten som tog upp vikten av 
nyttig kost även åt hälsosamt, om den som tog upp motion som hälsofaktor motionerade o.s.v.  
Påståenden i de 55 intervjuerna om kost, motion, sömn och så vidare identifierades och lades in i 
statistikprogrammet SPSS version 19, tillsammans med svaren från enkäterna. Sambandet mellan att 
prata om hälsofaktorer och att leva desamma analyserades sedan med Spearmans korrelationstest. 
Som norm för bedömningen av vad som är hälsosamt användes Folkhälsoinstitutets 
rekommendationer för hälsosamt beteende, till exempel fysisk aktivitet minst 60 minuter per vecka, 
att äta fem eller fler frukt och grönt dagligen, att inte röka och så vidare (Folkhälsoinstitutet, 2010 a) 
Spearmans korrelationstest ansågs lämpligt på grund av att det var ordinaldata som analyserades och 
med tanke på att det var ett litet urval. Signifikansnivån som användes var p <0.05, vilket innebär att 
en slutsats kan dras om ett samband när p-värdet är lägre än 0.05, är p-värdet högre än denna nivå 
kan ingen slutsats dras (Wahlgren, 2008). Samvariationen för sambandet anges med    r-värde som 
kan variera mellan 1 och -1, där 0 visar att det inte finns samband och värde nära 1 eller -1 indikerar ett 
positivt eller negativt samband (Borg & Westerlund, 2012). 

Analys av skillnad i uttryckssätt mellan åldersgrupper,  

Jämförelsen mellan åldersgrupperna, när det gällde hur hälsa och hälsobeteende beskrevs, gjordes 
genom att alla 55 intervjuer genomlästes flera gånger. Begrepp och formuleringar som informanterna 
använt för att beskriva hälsa, hälsobeteende och lärande registrerades och de som behandlade samma 
ämnesområde eller innehåll sorterades in till denna faktor i en tabell (noterade faktorer redovisas på 
bilaga 6). På dokumentet gjordes en rad för varje informant och raderna sorterades efter informantens 
ålder, yngst först och äldst sist. På dokumentet delades urvalet i tre åldersgrupper för att bättre kunna 
analysera eventuella skillnader mellan åldersgrupper. Grupperna benämndes yngre (18 - 39 år), 
medelålders (40 - 64 år) och äldre (65 - 87 år). Totalt identifierades 47 faktorer (bilaga 6) som 
informanterna använde sig av för att beskriva hälsa, hälsobeteende och hur kunskap om hälsa 
förmedlas till andra. Faktorerna registrerades för varje informant i tabellen med 1 om just den faktorn 
togs upp i intervjun och 0 om den inte togs upp. För att lättare kunna bedöma eventuella skillnader 
mellan äldre och yngre markerades alla ”1” med färgpenna. En visuell bedömning gjordes sedan av om 
det fanns ansamlingar av färgmarkeringar i någon åldersgrupp mer än i någon annan. Analysen 
gjordes specifikt för varje begrepp, för att observera om det var skillnad mellan åldersgrupperna 
gällande begrepp som använts för att beskriva hälsa och hälsobeteende. 

Min förförståelse 

Min förförståelse består av utbildning i folkhälsa och i äldrevård inom ramen för 
distriktssköterskeutbildningen. Jag har arbetat många år i kommunal hemsjukvård, och där mestadels 
träffat äldre personer som har sviktande hälsa. För att kunna fokusera mer på det friska åldrandet hos 
de personer jag möter i min dagliga gärning, har jag nu även läst gerontologi på avancerad nivå. Jag 
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har även de senaste åren personligen, under en period, fått erfarenhet av funktionsnedsättning, med 
svårighet att gå och klara ut vardagliga sysslor, men efter behandling kan jag åter klara av arbete och 
vardagliga aktiviteter utan nämnvärd begränsning. 

Etiska överväganden 

Forskning som involverar människor skall genomgå etisk prövning, även i de fall det handlar om 
enkäter eller intervjuer, med undantag för vissa skolarbeten. Krav ställs på forskningen inom fyra 
områden. Informationskravet, att individen informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet, att 
individen samtycker till att medverka. Konfidentialitetskravet, alla uppgifter som samlas in skall 
hanteras så att personerna som deltar inte kan komma till skada, samt förvaras så att de inte kommer i 
orätta händer. Nyttjandekravet, de insamlade uppgifterna får endast användas för forskningsändamål. 
Vetenskapsrådet säger att individen skall respekteras och nyttan av studien skall bedömas, enligt 
CODEX (2016).  
 
Etisk prövning av studien gjordes och beviljades av etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr 2011-05-
31), innan intervjuer gjordes och enkäter lämnades ut, enligt etiska riktlinjer i Svensk 
författningssamling (SFS 2003: 460). Deltagarna blev informerade om projektet muntligt och skriftligt 
(bilaga 3) av den student som gjorde intervjun. Deltagarna fick även betänketid innan de svarade och 
tog beslut att delta. Materialet hanterades och redovisades på ett sådant sätt att enskilda personer inte 
kan identifieras i resultatet. Intervjuer fick koder som följt med under analysarbetet, när citat sedan 
används i resultatet har koderna ersatts av nya namn. 
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Resultat 

I resultatet presenteras först de äldres syn på hälsa, hälsobeteende och ansvar för hälsan, som det 
framkommer vid analys av intervjuerna. Därefter tas skillnader och likheter mellan åldersgrupperna 
upp, när det gäller hur äldre, vuxna och yngre beskriver hälsa och hälsobeteende. Sist kommer en 
analys av om det finns något samband mellan hur en person beskriver hälsa och personens 
hälsobeteende.  

Äldre personers beskrivning av hälsa, hälsobeteende och individens 
ansvar för hälsan. 

I avsnittet om hälsa presenteras de intervjuades syn på vad hälsa är. Hälsa förklaras med olika känslor, 
hur någon upplever hälsa. Andra beskrivningar handlar om funktion, att kunna klara av och att 
hantera olika saker.  
I avsnittet om hälsobeteende finns de intervjuades beskrivning av vad en person kan göra för att 
påverka sin hälsa. I avsnittet om individens ansvar för hälsan beskrivs hur och när en person kan och 
bör ta ansvar för sin egen hälsa, ibland även för andras hälsa.  

 

Hälsa är hur någon känner sig eller att klara av saker. 
Hälsa definieras av respondenterna som hur jag mår, hur jag känner mig eller hur jag upplever mig, att 
få känna sig frisk eller som mycket mer än avsaknad av sjukdom. Hälsan går upp och ner och den 
varierar mellan olika människor, enligt svaren. Några av respondenterna uppger att de har hälsa, trots 
att de även berättar att de har någon sjukdom och någon uppger sig inte alltid må bra trots frånvaro av 
sjukdom. Hälsan uppges bero på många olika faktorer. Nora beskriver hälsa så här: 

”Man kan ju ha en sjukdom t.ex. diabetes men med hjälp av medicin fungera normalt 
och ändå uppleva att man har hälsa.” 
 

Det finns sjukdomar man inte rår över, men den som varit sjuk får ett annat perspektiv på hälsa. Det 
är viktigt att se framåt, fokusera på möjligheter, vara optimist och se positivt på tillvaron, samt att 
acceptera förhållanden, till exempel åldrandet. Psykiskt och fysiskt mående påverkar hälsan, 
pessimism kan ge sjukdom. Många av respondenterna beskriver att hälsa är att må bra men Greta 
vänder på begreppet hälsa när hon förklarar att hälsan blir dålig på den som inte mår bra: 

”För mår du inte bra då är ju hälsan med under isen helt enkelt.” 
 

Hälsa kan vara att tycka att maten smakar bra eller att få äta det man tycker om. Det beskrivs som 
välbefinnande och att vara tillfreds, som att känna harmoni och att inte vara rädd för sjukdom. Många 
uttrycker att frågan är svår att besvara, det är lättare att svara genom att åskådliggöra begreppet med 
olika exempel från vardagen. Rosa förklarar hälsa med: 

”att man är tillfreds med livet. Att man mår psykiskt väl och att alla kroppsfunktioner 
fungerar. Ja, det innebär ju att man har goda relationer. Jag tycker det innefattar det 
mesta” 
 

Hälsa kan också vara funktion, att kunna klara vardagen till exempel genom att komma ur sängen 
varje dag, att få möjlighet att göra saker och att känna att man orkar göra det man vill göra. Hälsa och 
ohälsa anses påverka livet. Hälsa ger en livsmening, sjukdom däremot gör att man får ett annat 
perspektiv på livet. Ohälsa medverkar också till social isolering. Det illustreras av Olle: 

”Det är en viktig del i en människas liv. Om man inte har hälsan och är frisk så 
hindrar det att man kan göra saker. Man blir trött t.ex. Man kan inte vara med i 
sociala sammanhang t.ex.” 

  
Att fortsätta klara sig själv så länge som möjligt, att befinna sig i sammanhang där man trivs och att 
kunna ha roligt, men även att kunna vara ensam ibland och att ha tid för reflektion, samt att leva enligt 
eget önskemål framställs som hälsa. Ett flertal av respondenterna säger att det är viktigt att känna 
efter hur man mår. Christina beskriver: 

”Och vi pratar ju om vi mår bra eller vi mår dåligt. Och de är faktiskt väldigt roligt att 
ha reda på hur man mår. // Det är en bra början på dagen.” 
 

Hälsobeteende. 
Av de faktorer som påverkar hälsan, är det kost och motion som beskrivs mest frekvent. När det gäller 
kosten, redogörs det för vikten av att äta rätt saker och att inte äta för mycket, men även att maten 



 

13 
 

behövs för att orken skall räcka till. Felaktig kost och för stora eller för små mängder mat kan orsaka 
ohälsa. Husmanskost rekommenderas av flera och det är bättre att välja frukt framför godis. Christina 
säger: 

”att man inte proppar i sig godsaker och sånt utan, jag brukar gärna ta en apelsin 
eller en banan på kvällen när jag sitter och det tycker jag är bättre, jag har varit 
väldigt glad för godis innan” 

 
Flera respondenter påpekar att man inte får lägga för stor vikt vid kostråd som rekommenderar stora 
mängder grönsaker, talar om vad man får äta och vad man inte får äta. Det är viktigt att själv få 
bestämma vad som serveras och på vilka tider, att själv bestämma sina rutiner, göra det som 
intresserar, att känna sig behövd men också att våga säga nej. Ella beskriver: 

”Ja för det har jag lärt mej nu att man ska säga ifrån. Ja jag kan säga ifrån nu. Nu 
gör jag bara det som jag tycker är roligt // Det har jag inte liksom vågat förut. Då har 
jag liksom försökt vara alla till lags. // Men nu törs jag” 

 
Ett flertal faktorer presenteras som kan påverka hälsan negativt, till exempel rökning och alkohol, 
stress, oro, sömnproblem och dålig ekonomi. Faktorer som påverkar positivt, är till exempel att få bo 
kvar hemma och klara sig så mycket som möjligt själv, att komma ut i naturen, musik och djur. Att ha 
ett socialt nätverk och att kunna ha roligt är bra för hälsan 
En positiv inställning till livet och sin omgivning ger en positiv inverkan på hälsan. Vilka förväntningar 
och vilken inställning en person har till hälsa påverkar hur personen mår och upplever sin hälsa. Det 
beskrivs av Patricia enligt följande: 

”Det är svårt att uttrycka, men hur ska jag säga nu, om man går och gnäller varje dag 
blir det inte bra, jag menar att man mår bättre om man har en positiv livssyn och inte 
gräver ned sig i sorger och bekymmer” 
 

Individens ansvar för hälsan. 

Många av respondenterna tar upp olika ansvar för sig själv och den egna hälsan och hur man har det, 
till exempel att använda sina förmågor och sina muskler. Det är viktigt ur många aspekter att inte bli 
passiv.  
 
I ansvaret för hälsan ingår att vara rädd om sin kropp, att inse vad man orkar och att känna efter hur 
man mår. Det innebär att man försöker hålla sig så frisk det går, genom att hålla vikten, äta rätt och 
regelbundet, vara försiktig med rökning och alkohol, motionera och vara ute i friska luften. Hälsan är 
inte alltid är ”gratis”. Den kan kräva ett visst mått av ansträngning. Diana säger: 

”då skulle jag nog säga att lite energi måste man nog kosta på det här begreppet och 
inte tycka att det är självklart” 
 

Trots alla ansträngningar att vara hälsosam, finns det faktorer som man inte kan påverka, som kan ge 
sjukdom. En person drabbas av sjukdom, men kan också ha turen att vara frisk. Att vara 
ansvarstagande innebär att vid sjukdom söka läkarvård i tid och att givna ordinationer följs. Man skall 
heller inte använda läkemedel i onödan. Det viktigt att människor har kunskapen att de inte har hela 
ansvaret för sin hälsa, så att de inte blir stressade när de försöker ta ansvar för det de inte kan påverka, 
men också att brist på ansvarstagande kan bidra till försämrad hälsa.  
 
Ansvaret för hälsan tar man inte bara för sin egen skull. Det gäller också att vara rädd om sig för att 
finnas kvar för andra människor. Alla människor har ansvar för sitt liv, man kan inte förvänta sig att 
någon annan skall ta ansvar för det egna livet. Det är viktigt att ta vara på sig själv och leva på ett sätt 
som gör att man inte lägger över ansvaret för sig själv på andra människor och man kan inte heller 
lägga ansvaret på samhället.  
Flera respondenter påpekar att det är för många människor som inte tar ansvar själva och till exempel 
lägger ansvaret på samhället och att en del missbrukar de system som finns, vilket kommer att leda till 
att resurserna inte räcker till. Det framkommer även en önskan om att ibland slippa ta ansvar. Harald 
lägger fram tanken: 

”Man vill göra det så enkelt för sig själv som man kan, ha det så lätt som möjligt trots 
alla hinder. Ibland skulle man vilja ha nå’n annan som tog ansvaret.” 
 

För att en person skall kunna ta ansvar för hälsan krävs kunskap. Lärdom sker hela livet, men det är 
lättare att börja lära goda vanor när man är barn. Ibland kommer man till insikt om sitt ansvar och 
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ibland behöver man hjälp att komma till denna insikt. Det är viktigt att reagera och våga tala om för 
andra, av omtanke, när de gör något som är fel eller om de behöver hjälp.  
 
För att lära andra personer hälsobeteende skulle många av intervjupersonerna berätta om det de vill 
lära ut, eller använda samtalsform. De skulle berätta om hälsa och ansvar för hälsa. Hur viktigt det är 
att leva hälsosamt, t.ex. med nyttig mat och motion, vikten av att vara försiktig med rökning och 
alkohol. Hur berättelsen utformas, beror på vem det är som skall lyssna. En förklaring som är bra till 
en person fungerar inte till en annan. Det är viktigare att frågan tas upp än att formuleringarna är 
perfekta, men man måste ändå veta vad man pratar om. I berättelsen skulle de försöka skapa ett 
intresse, använda sig själva som exempel och berätta om sina egna misstag. Ett sätt att lära ut är att 
vara ett levande exempel, att leva som man lär och att visa och inspirera i stället för att komma med 
pekpinnar. Rosa beskrev detta med orden: 

”tror jag man kan lära andra om ansvar för sin hälsa, genom att leva ett sunt liv själv 
…att vara ett gott exempel på hälsa i den egna vardagen och på så sätt inspirera 
andra.” 

 
Det finns många idéer om vad man skall göra för att leva ett hälsosamt liv. Det är inte alltid lätt att veta 
vad som är ”det rätta”, men det är viktigt att inte bara lyssna på det man hör, utan att känna efter vad 
den egna magkänslan och det egna omdömet säger 

Skillnader mellan åldersgrupper när det gäller resonemang om hälsa 
och hälsobeteende.  

Vid jämförelsen mellan hur åldersgrupper beskriver hälsa har gruppen 18 - 39 år benämnts som yngre, 
40 - 64 medelålders och 65 - 87 benämns som äldre. Hälsa beskrevs genomgående i alla grupperna 
som hur man mår eller ”att må bra”, många associerade hälsa med välbefinnande och det kopplades i 
alla grupperna till att orka. Det var framför allt gruppen yngre som beskrev hälsa som ”att vara frisk”. 
Att kost och motion är faktorer som påverkar hälsan togs upp av många i alla tre åldersgrupperna. 
Några, jämnt fördelat över grupperna, tog upp rökning som en hälsofara, men det var de medelålders 
och de äldre som tog upp att alkohol och sömnbesvär påverkar hälsan. Stress nämndes i huvudsak av 
de yngre och de medelålders. De yngre använde begreppet fysisk och psykisk hälsa, medan 
medelålders och äldre oftare nämnde kropp och själ. De äldre och medelålders kopplade hälsa till att 
ha roligt eller att ha lust. I gruppen äldre beskrevs hälsa som att ha ett bra hem, god ekonomi eller ett 
bra jobb. Hälsa beskrevs också av de äldre som att klara sig själv, att ha trygghet eller att få vara 
ensam. 
 
Ansvar innebär att göra sitt bästa, enligt alla grupperna. Många associerar ansvar med att vårda eller 
att ta hand om. Några tog upp att samhället har ansvar för den enskilde, men det var fler som nämnde 
sitt ansvar för samhället. De äldre la också till passusen att var och en bidrar efter förmåga, samt att i 
ansvar ingår att inte ge upp. 
 
Alla grupperna tog upp att kunskap om hälsa och ansvar erhålles genom att någon berättar, att en 
person lär sig genom att ta konsekvenser, genom att lära sig i verkliga livet eller genom reflektion. 
Några nämnde också utbildning och media som en möjlighet till lärdom. Gruppen medelålders och 
äldre tog upp livserfarenhet som källa till kunskap. I gruppen äldre hänvisades även till forskning. 

Samband mellan resonemang om faktorer som påverkar hälsa och 
hälsobeteende i vardagen, fördelat på vuxna och äldre.  

Den kvantitativa analysen med Spearmans korrelationskoefficient avseende sambandet mellan att äta 
hälsosamt och att informanten i intervjun tog upp kosten som en faktor som påverkar hälsan visade att 
det inte fanns något signifikant samband (r = 0.168. p = .179) mellan dessa faktorer. Det visade sig inte 
heller några skillnader mellan grupperna när urvalet grupperades efter ålder, med gruppen upp till 65 
år och gruppen från 65 år och uppåt.  
67 % av gruppen under 65 år och 75 % av gruppen 65 år och äldre har tagit upp att kosten har 
påverkan på hälsan i intervjun. 

 
Tabell 4 och 5 (bilaga 7) visar att andelen personer som äter hälsosam kost, det vill säga frukt, bär, 
grönsaker eller rotfrukter, en, två eller tre gånger och mer inte skiljer sig markant mellan grupperna 18 
- 64 år, här kallat vuxna och 65 – 87 år, kallat äldre.  
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På frågeställningen om det fanns ett samband mellan att motionera och att nämna motion som bra för 
hälsan, visade Spearmans korrelationsanalys att det inte fanns något samband mellan dessa faktorer     
(r = 0.200. p = .168) varken för totalen eller när urvalet grupperades efter ålder i grupperna vuxna och 
äldre.   
I jämförelse mellan åldersgrupper har 70 % i gruppen under 65 tagit upp att motion påverkar hälsan 
och i gruppen över 65 har 81 % tagit upp detsamma.  
 
Vid jämförelse mellan vuxna och äldre (se bilaga 7, tabell 6 och 7) visar resultatet att grupperna inte 
skiljer sig markant åt när det gäller tiden för motion per vecka för personerna i urvalet. 54 % av de 
vuxna och 69 % av de äldre motionerar 30 minuter eller mer per vecka.  
 
En granskning gjordes gällande om det fanns samband mellan sömnsvårigheter och att nämna att 
sömn påverkar hälsan. 33 % av de vuxna och 31 % av de äldre har sömnsvårigheter. 15 % av de vuxna 
och 25 % av de äldre har nämnt att sömn påverkar hälsan, men gruppen som nämnt att sömn påverkar 
hälsan är inte i huvudsak de som har sömnsvårigheter. En analys gjordes med Spearmans 
korrelationsanalys gällande frågan om den som har angivit sömnproblem i enkäten, även tog upp 
sömn som en hälsofaktor i intervjun. Det fanns inget samband mellan att i intervjun ta upp att sömn 
påverkar hälsan och att ange god eller dålig sömn i enkäten (r = 0.146. p = .316). 
 
Tre personer av de vuxna och ingen av de äldre angav att de var rökare. Fem personer av de vuxna och 
ingen av de äldre uppgav att de snusar. Antalet som röker eller snusar bedöms vara för få för 
korrelationsanalys. 
 
Det fanns ingen korrelation mellan att nämna att alkohol kan påverka hälsan och hur frågorna om 
alkoholvanor besvarades i enkäten, varken i gruppen vuxna eller i gruppen äldre. I gruppen vuxna var 
det 20 % som tagit upp att alkohol påverkar hälsan. När det gäller gruppen äldre så är det 38 % som 
nämnt att alkohol påverkar hälsan.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Äldre personers beskrivningar av hälsa i denna studie sammanfattas i två kategorier, dels känslor, att 
må bra, att känna sig tillfreds att känna trygghet och harmoni. Den andra kategorin handlar om 
funktion, att kunna klara det som behövs för att vardagen skall fungera. Studien visar en liten skillnad 
mellan gruppen vuxna, 18 - 64 år och gruppen äldre 65+, där vuxna i större utsträckning beskriver 
hälsa som ”att vara frisk” och äldre använder begrepp som trygghet och att klara av. Analyserna i 
studien visar inte på något samband mellan att i intervjun nämna faktorer som ger ett hälsosamt liv 
och att leva hälsosamt när det gäller samma faktorer. 

Hälsa är att må bra och att klara av vardagen. 

I intervjuerna med äldre personer framkom en rad olika beskrivningar på vad hälsa är. De flesta 
beskrivningar kan sammanfattas under kategorierna känslor och funktion. Under kategorin känslor 
sorteras uttryck som att må bra, att ha psykiskt och fysiskt välbefinnande och att känna sig tillfreds. 
Det var inte någon som kopplade hälsa till frihet från sjukdom, men däremot att känna sig frisk. Det 
nämndes också att en person kan ha en sjukdom men ändå fungera normalt och uppleva hälsa samt att 
det går att uppleva ohälsa utan att ha en sjukdom. Informanternas beskrivning är helt i 
överensstämmelse med Erikssons (1996) definition av hälsa i hälsokorset. 
 
De äldre som grupp, med fler diagnoser, tenderar att skatta sin hälsa på ett mer positivt sätt än 
gruppen vuxna, med färre diagnoser. Min reflektion är att de äldre gör en efter omständigheterna mer 
positiv bedömning av sin hälsa än övriga vuxna.  Jag gör bedömningen att materialet visar en tendens 
att stämma med Carstensens teori SST, att äldre personer, som har insikten att livet är ändligt, riktar 
sitt fokus mot de omständigheter som värderas som positiva här och nu i livet (Carstensen, Isakowitz 
& Charles, 1999). Det går inte i detta material att påstå att resultatet verifierar Carstensens teori, men 
det går att konstatera att resultatet inte motsäger teorin. Även om det är gruppen äldre som uttrycker 
en lite mer positiv syn på sin hälsa än vad övriga vuxna beskriver, så kanske det inte är åldern i sig som 
gjort att synsättet skiljer sig från övriga vuxnas. Kan det vara en större erfarenhet av sjukdom och eller 
nedsatt funktion och en insikt om livets ändlighet som bidragit till skillnaden i synsätt? 
 
Den andra kategorin i beskrivningarna av hälsa är funktion. Det beskrivs som viktigt att klara av olika 
uppgifter, att kunna träna och behålla muskelfunktion och tankeverksamhet eller bara att kunna klara 
att gå upp ur sängen själv, allt för att klara vardagen och behålla självbestämmande så långt det är 
möjligt. Sjukdom beskrivs av en del som ett hinder till aktivitet och funktion. Att hitta olika 
tillvägagångssätt och metoder, ibland med tekniska lösningar och hjälpmedel för att kompensera 
funktionsbortfall, är möjliga lösningar för att hantera vardagen och behålla oberoende enligt Alftberg 
(2012). Äldres och yngres resonemang om hälsa och ansvar skiljer sig endast då äldre i hälsa också 
lägger till att klara av och att vara så självständig som möjligt. Alftberg (2012) skriver att om 
möjligheten att kompensera inte finns kan en annan lösning vara att inrätta sig efter situationen och 
sänka sina förväntningar, för att personen ändå skall slippa känna sig beroende.  
 
Att som äldre tappa kontrollen över sitt liv kan innebära att man inte kan leva livet enligt eget 
önskemål alternativt att man blir en börda för andra, vanligtvis anhöriga. Kemp & Denton (2003) fann 
i sin undersökning av äldres syn på ansvar, att ett sätt att ta ansvar var att inte luta sig mot familjen för 
att få hjälp, vilket även flera äldre i denna studie tar upp. Det är vars och ens skyldighet att ta ansvar 
för sin hälsa så att man inte blir en börda för andra och den som behöver hjälp skall ordna den hjälp 
var och en har rätt till, inte belasta familjen.  
 
En skillnad mellan åldersgrupperna gällande beskrivningen av hälsa var att de äldre i större 
utsträckning använde uttrycken kropp och själ, medan de yngre använde fysiskt och psykiskt. Detta 
har tolkats som en generationsskillnad i språkbruk snarare än en skillnad i syn på hälsa.  
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Äldre personers syn på hälsobeteende 

De intervjuade betonar vikten av att ta ansvar för sin hälsa. De beskriver åtgärder en person behöver 
göra för att ha en god hälsa. Föreslagna åtgärder är till exempel hälsosam kost, motion, positiva tankar 
och så vidare. Några påpekar att kosten inte får vara för hälsosam. Det nämns också sådant som 
påverkar hälsan negativt, exempelvis, rökning, snus, stress, oro, m.m. Trots all kunskap om vad som 
påverkar hälsan i positiv eller negativ riktning och uppfattningen att individen har ett stort ansvar för 
sin hälsa, framkom det i analysen inte något samband mellan vad en person uppger vara bra för hälsan 
och personens hälsofrämjande åtgärder i vardagen. För att bryta vanor krävs en förändring av miljön 
skriver Nilsen, Roback, Broström & Ellström (2012), de menar att om rutinen kommer i konflikt med 
kunskapen så är det vanligt att det är rutinen som styr handlingen. Bronfenbrenners teori 
(Bronfenbenner, & Evans, 2000) beskriver att handlingar, rutiner och attityder skapas tidigt i livet. En 
person präglas av det som anses som rätt och riktigt i miljön och av rutiner som skapas men också att 
det är en process som pågår genom hela livet och att tidsfaktorn spelar roll. En handling som 
återupprepas under lång tid blir en vana som sitter djupare rotad.  
 
I Kjellströms studie (2005) resonerar hon om att den hälsoinformation som finns i litteratur och från 
myndigheter kan ligga på en för hög nivå och därmed vara svår att ta till sig för många människor. 
Kjellström & Ross (2011) skriver att det finns få studier om människors resurser att ta bra hälsobeslut 
och att det behöver studeras mer exempelvis hur graden av komplexiteten i resonemang om hälsa har 
samband med hälsobeteende. Med tanke på att urvalet i denna studie har en förhållandevis hög 
utbildningsnivå kan det antas att de som grupp inte har problem med förståelsen av hälsolitteratur. 
Efter analys av intervjuerna kan det konstateras att det finns en stor medvetenhet om vad som är ett 
hälsosamt leverne. Resultatet visar en inställning att det är vars och ens ansvar att bibehålla hälsan 
och det krävs aktiv handling och ansträngning.  
 
Den nationella undersökningen, ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsoinstitutet, 2010, b) visar att det finns 
ett samband mellan högre utbildning och att röra sig mer.  I den nationella enkäten är det knappt 15 % 
som har en stillasittande fritid, medan det i denna undersökning är 43 % av personerna gruppen vuxna 
och 31 % av dem i gruppen äldre som har en stillasittande fritid. Med tanke på att utbildningsnivån är 
hög i detta urval hade jag förväntat mig att det var fler som var fysiskt aktiva.  
När jämförelsen i stället görs gällande hälsosamma kostvanor, är det 20 % i FHI,s material som inte 
kommer upp i lägsta norm, att äta 1,3 frukt och grönt/dag och i detta urval är det 47 %. Enligt 
Folkhälsoinstitutet är kvinnor bättre än män på att äta frukt och grönt, men jämförelsen mellan könen 
gjordes inte i denna studie på grund av att det var ett litet urval och för få män. 
 
Dessa resultat väcker frågan vilka faktorer det är som styr en persons hälsobeteende. Det väcker också 
funderingar om frågor om andra hälsofaktorer eller annan hälsosam kost hade givit ett annat resultat. 
FHI,s enkät har en svarsfrekvens runt 55 % och bortfallet består av fler män än kvinnor. I denna 
undersökning är det inte känt om någon tackade nej till att delta, men bortfallet i FHI,s enkät måste 
vara med i en diskussion om skillnader mellan undersökningarna. Kan det i bortfallet finnas en större 
andel personer som inte prioriterar ett hälsosamt beteende? Kan det faktum att intervjun med 
uppmaning till reflektion gjordes innan enkäten ha bidragit till att personerna i denna studie hade 
större insikt om sitt verkliga hälsobeteende? 
 
Ett intressant faktum är att det inte visar sig något samband mellan att prata om en hälsofaktor och 
hur man sedan gör eller inte gör i realiteten. 70 % av de vuxna och 81 % av de äldre anger att motion är 
positivt för hälsan, men det är enbart 30 % i båda grupperna som motionerar 60 minuter eller mer per 
vecka. När det gäller den hälsosamma kosten är förhållandet på liknande sätt, 65 % av de vuxna och  
75 % av de äldre har tagit upp att kosten påverkar hälsan, men det är enbart 9 % av de vuxna och 6 % 
av de äldre som når socialstyrelsens rekommenderade nivå för frukt och grönt när det gäller god 
kosthållning, som är fem stycken (motsvarar 500 g) per dag. Bronfenbrenner & Evans (2000) skriver 
att livsstil och vanor som lärts in under lång tid är svåra att bryta även när en person får en kunskap 
att det vore bättre att agera på ett annat sätt. Detsamma kommer Nilsen, Roback, Broström & Ellström 
(2012) fram till. Det finns inte några uppgifter om uppväxtförhållande i detta material, men det är 
nära till hands att dra slutsatsen att det inte i huvudsak är kunskap om socialstyrelsens 
rekommendationer för ett hälsosamt liv som styr dagliga rutiner när det gäller kost och motion. Det 
finns i detta material inte något som motsäger Bronfenbrenners teori om att det som lärts in av vanor 
och attityd tidigt i livet spelar en stor roll upp genom åren. Dock saknas det information om vad som 
lärdes i uppväxten för att fastslå att det är just tidig miljö som styr hälsobeteendet. 
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Ett hälsosamt liv förebygger vällevnadssjukdomar (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2011), men kan även 
förbättra hälsoläget för den som kommit upp i ålder, är skör och har drabbats av sjukdom (Munro, 
Brazier, Davey & Nicholl, 1997). Skillnaden i resultat mellan åldersgrupperna är inte 
anmärkningsvärd, men det som är värt att notera är uttalanden av ett flertal personer i gruppen äldre 
som poängterar vikten av att sköta sin hälsa, vilka uppenbarligen har kunskapen att livsstilen påverkar 
hälsan, men inte i lika stor utsträckning använder denna kunskap att påverka sin hälsa i det dagliga 
livet. Samma mönster kan anas i Jolankis (2008) studie, där de äldre först talade om hur viktigt det är 
med ett hälsosamt leverne och sedan bad om ursäkt för att de inte levde så.  Bronfenbrenners teori, att 
vanor och rutiner grundläggs tidigt och är svåra att bryta har redan diskuterats. En annan tanke är att 
dessa personer har kunskapen men gör andra prioriteringar. Resultatet i denna studie visar inte om 
just dessa äldre personer även tidigare i livet prioriterat annat än hälsan högst, vilket en del människor 
gör (Svensson & Hallberg, 2011) eller om det är ett förändrat sätt att prioritera i högre ålder, vilket 
skulle kunna förklaras med Carstensens teori att synen på vad som är viktigt förändras med åren 
(Carstensen, Isanowitz & Charles, 1999), Det kan dock konstateras att i denna studie verkar de flesta, 
både de äldre och vuxna, sätta annat än hälsan högst bland prioriteringarna.  
 
Kjellström (2005) skriver att hälsobegreppet har tre olika dimensioner, den kroppsliga, den själsliga 
och den andliga. Frågorna i denna studie handlar om hur en person har ett hälsobeteende som främjar 
den kroppsliga hälsan. Hade resultatet blivit ett annat om frågorna riktats mot någon av de andra 
hälsodimensionerna? En annan reflektion är att många av informanterna i sina livsval kan ha andra 
faktorer än hälsan högst på sin prioriteringslista. Människor har ofta flera motstridiga mål och varje 
handling kräver att personen väljer vilket mål handlingen riktar sig mot enligt Carstensen, Isanowitz & 
Charles (1999), vilket skulle kunna innebära att hälsan ses som viktig men något annat prioriteras 
högre. 
 
Många av de äldre skulle berätta för andra vad som är viktigt för en god hälsa, för att andra skall få lära 
sig goda levnadsvanor. Samtidigt verkar det inte vara i huvudsak kunskapen som styr handlandet. 

Metoddiskussion. 

Genom att använda Mixed Method innefattar studien både kvantitativa och kvalitativa data och 
frågeställningarna besvaras med en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik 
(Cresswell, 2009). I denna studie har data från både intervjuer och enkäter analyserats. Text har även 
omvandlats till kvantitativa variabler för att kunna jämföra påståenden i intervjuer med svar i enkäten, 
exempelvis för att se om den som äter hälsosamt även nämner kosten som ett sätt att påverka hälsan i 
intervjun.  
 
Begreppet validitet används i kvantitativa studier för att beskriva om det fenomen som avses att 
studera har studerats. I kvalitativa studier används trovärdighet för att beskriva detsamma. I en 
kvantitativ studie används begreppet reliabilitet för att beskriva studiens kvalitet och mätnoggrannhet.  
Detta motsvaras i en kvalitativ studie av pålitlighet, metod, urval och tillvägagångssätt skall vara 
utförligt beskrivet. Eftersom detta arbete gjorts med Mixed Method och både kvantitativa och 
kvalitativa analyser gjorts, så använder jag begreppen validitet och trovärdighet parallellt, samt 
reliabilitet och pålitlighet för att beskriva studiens kvalitet.  

Validitet och trovärdighet 

Varje student har enbart ställt frågor till en person, vilket inneburit att det är lika många intervjuare 
som intervjuade. Det gick att se en viss skillnad i kvalitet på intervjumaterialet, vilket naturligtvis inte 
bara påverkas av den som ställer frågorna, utan även av den som besvarar frågorna. Det hade ibland 
varit önskvärt att frågorna hade utvecklats ytterligare. Att intervjuerna gjordes med strukturerade 
frågor och att studenterna fick samma information om tillvägagångssättet har ändå sannolikt gjort att 
materialet påverkats mindre av den som ställde frågorna. Eftersom undertecknad inte personligen har 
genomfört mer än en intervju hade det underlättat analysen av materialet om det hade varit möjligt att 
lyssna på ljudupptagningarna från intervjuerna, eftersom nyanser i talet, pauser och så vidare ger en 
extra dimension i förståelse och tolkning av text (Danielson 2012).  
 
Varje student valde ut och frågade en person om deltagande i studien. Ett antagande är att valet föll på 
någon bekant eller en person som intervjuaren hade någon form av relation till. En invändning mot 
tillvägagångssättet skulle kunna vara att det personliga förhållandet mellan intervjuare och intervjuad 
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kan ha påverkat intervjusvaren, att någon skulle gett ett svar som ”förskönade egen insats”. Med tanke 
på att intervjufrågorna inte handlar om vad personen har för vanor utan istället har designen ”Hur 
tänker du om…?” så är det inte lika troligt att det personliga förhållandet påverkade svaren i intervjun. 
Enkätfrågorna, som tog upp olika livsstilsfaktorer, besvarades efter intervjun, för att inte ”styra” in 
intervjupersonens tankar i intervjun med hjälp av enkätfrågorna. Enkäten lades i ett svarskuvert och 
skickades med post till forskningsledaren, för att inte svaren skulle påverkas av att den intervjuade 
hade en bekantskapsrelation till intervjuaren.   
 
Att använda sig av frågor med alternativa svar i enkäter kan ibland vålla problem för den som skall 
svara, eftersom det kan kännas som att inget av alternativen passar. Det är viktigt att fundera igenom 
frågor och svarsalternativ så att de svarar mot frågeställningarna i studien och att svaren är mätbara. 
Det är också viktigt att noga fundera igenom formuleringar, så att de inte öppnar för misstolkningar. 
Ett bra alternativ är att använda enkäter som redan tidigare är färdigkonstruerade och testade enligt 
Billhult & Gunnarsson (2012). Frågorna i föreliggande enkät är hämtade ur Folkhälsoinstitutets enkät 
”Hälsa på lika villkor”, en undersökning som görs nationellt varje år. Frågorna är därmed testade och 
validerade. Resultaten från ”Hälsa på lika villkor” går i och med det att använda som jämförande 
material till denna studie, till exempel att se hur utbildningsnivån för urvalet i denna studie jämfört 
med ett riksgenomsnitt i Folkhälsoinstitutets studie, hur frågorna om kost och motion besvarats och så 
vidare.  
 
Det faktum att enkäten delades ut till en utvald person och att den delades ut vid ett personligt möte 
torde ha påverkat att studien har en hög svarsfrekvens när det gäller att få in de utlämnade enkäterna. 
När det gäller strategi för urvalet, har jag en tanke att många av studenterna valde en person med ett 
visst intresse för hälsofrågor, när de skulle ställa frågor till en person i detta ämne. Det finns inga 
uppgifter gällande om det fanns ett bortfall på grund av att någon tackade nej till att delta. Bortfallet 
utgörs av de fall där det endast kom in en intervju eller en enkät, samt de fall där en enskild fråga inte 
besvarats i enkäten. En noterad avvikelse vid jämförelse med bakgrundsfaktorerna i 
Folkhälsoinstitutets enkät ”Hälsa på lika villkor” är att de svarandes utbildningsnivå inte är lika hög i 
den nationella undersökningen som i denna studie.  
 
Arbetet med analys av intervjuerna följdes kontinuerligt och bedömdes av handledare Sofia 
Kjellström, som även genomläste och bedömde gruppering av meningsenheter och kategorier, för att 
öka trovärdigheten i analysarbete och resultat. 

Reliabilitet och överförbarhet 

Urvalet i denna studie har en hög andel personer som har eftergymnasial utbildning, jämfört med ett 
genomsnitt för Sverige. I gruppen 18 - 64 år har 80 % av urvalet högskole- eller forskarutbildning. I 
Sveriges befolkning låg motsvarande siffra på 26 % år 2012 enligt Folkhälsomyndigheten (2012). För 
gruppen äldre har jag inte fått fram hur genomsnittet i befolkningen ser ut, men enligt det som är 
skrivet är det främst yngre personer i befolkningen som har eftergymnasial utbildning och därmed får 
antas andelen äldre som har högskoleutbildning torde ligga en bra bit under 26 %. Snittet i 
befolkningen år 1990 låg på 11 %. I denna studie är det 41 % av de äldre som har högskoleutbildning. I 
det fall även sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning räknas med i högre utbildning blir det 70 % 
som har högre utbildning. Urvalet har högre utbildningsnivå än ett genomsnitt nationellt sett, och det 
kan konstateras att även gruppen äldre har en förhållandevis hög utbildningsnivå, vilket gör att det går 
att jämföra gruppen äldre med gruppen vuxna i olika frågor där det annars skulle vara risk att det var 
skillnaden i utbildningsnivå som påverkade resultatet. När analys gjordes om samband mellan 
utbildningsnivå var svaret entydigt att det i materialet fanns ett tydligt samband mellan högre 
utbildningsnivå och att motionera mer. När sedan jämförelsen gjordes mot den nationella studien 
visade det sig att urvalet i denna studie motionerar långt under riksgenomsnittet, trots hög utbildning. 
Jag ser här att det finns en risk att dra slutsatser ur ett litet material. 
 
En person valdes ut av varje student, urvalet kan därmed inte ses som slumpmässigt. Jag kan inte i 
detalj redogöra för hur detta urval gick till, eller under vilka omständigheter intervjun gjordes. Jag har 
en tanke om att det är lättare att välja någon som har ett intresse för hälsa när det är hälsa som 
studeras? Fördel med att personligen möta och välja ut den som skall svara, framför allt när det gäller 
äldre, är att man minimerar risken att välja någon som har svårt att besvara frågorna exempelvis på 
grund av kognitiv svikt. Enkäterna i studien har också en hög svarsfrekvens, vilket kan vara ett resultat 
av det personliga mötet.  
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Gruppen äldre består av 14 kvinnor och 3 män, vilket skulle kunna sägas påverka svaren i något 
avseende, eftersom hälsobeteende skiljer sig något åt mellan kvinnor och män (Folkhälsoinstitutet, 
2010, b). Det faktum att gruppen män endast består av tre individer har också medfört att det inte har 
gått att göra analyser på gruppen äldre där skillnader mellan män och kvinnor analyseras. Materialet 
är inte tillräckligt omfattande för att dra några säkra slutsatser om hälsa relaterat till sjukdomsbesvär. 
Det hade varit intressant med ytterligare frågor om diagnoser och frågor om hur mycket besvär 
sjukdomen ger för att kunna göra närmare jämförelser av gruppernas sjukdomsrelaterade besvär, det 
hade också behövts ett större urval för att studera den typen av frågor. 
 
Eftersom jag inte personligen har gjort intervjuerna, kan min förförståelse inte sägas ha påverkat 
datainsamlingen. Däremot kan de förväntningar jag haft, medvetet eller omedvetet, på att finna 
fenomen i samband med analys av text påverkat vad jag tolkat in i texten och vad som ansetts vara värt 
att lyfta fram i texten samt hur texten kategoriserats. Detsamma gäller vilka analyser som gjorts i det 
statistiska materialet. Med tanke på att handledaren haft en aktiv roll i analysarbetet anser jag att 
inverkan av min förförståelse blivit mindre än den annars skulle varit. Enkäterna hade validerade 
frågor, som hämtats ur Folkhälsoinstitutets undersökning ”Hälsa på lika villkor”, vilket gör att det 
finns en studie att göra jämförelse av resultaten emot. Intervjufrågorna var strukturerade och det 
skulle gå att upprepa studien i liknande sammanhang eller med annat urval.  
 
Min bedömning är att det går att göra studien på nytt med hjälp av den information som finns, men 
det går inte att säga att resultatet är generaliserbart på grund av att det är en liten studie. Som grupp 
betraktat har de en högre utbildningsnivå än vad ett snitt av befolkningen har. 
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Slutsatser 

Skillnaden mellan hur åldersgrupperna beskriver hälsa i denna studie är liten, gruppen äldre använder 
i större utsträckning funktion i sin beskrivning. Både gruppen vuxna och gruppen äldre är 
välinformerade om vad som påverkar hälsan. Men det finns inget samband mellan hur de beskriver 
hälsobeteende och hur de praktiserar detta beteende i vardagen. Båda grupperna har en långt högre 
utbildningsnivå än genomsnittet nationellt och båda grupperna följer Folkhälsoinstitutets 
rekommendationer om hälsosamt beteende sämre än riksgenomsnittet. Resultatet diskuteras utifrån 
Carstensens livsloppsteori SST och Bronfenbrenners bioekologiska teori. På grund av att urvalet är 
litet gick det inte att verifiera teorierna, men det är inte något i resultatet som motsäger dessa teorier. 
Den gamla devisen ”Man lever som man lär” verkar inte ha stöd i detta resultat. Inte heller finns det 
något som säger att ”Man blir klokare med åren”, eftersom resultatet inte visar någon större skillnad 
mellan vuxna och äldre.  
De intervjuade personerna har inte brist på kunskap om hälsofrämjande åtgärder. Att livsstilsvalen 
inte följer dessa rekommendationer kan ha flera orsaker, till exempel vanor eller att andra livsstilsval 
får högre prioritet. Slutsatsen är att det inte ser ut att finnas någon enkel förklaring till vad som styr 
om en person lever hälsosamt eller ohälsosamt och hur livsvalen görs. Det ser ändå inte ut som att 
information om hälsobeteende är tillräckligt för att förändra ett ohälsosamt beteende, vilket är en 
kunskap som är bra att ha med i hälsofrämjande arbete. 

Förslag till framtida forskning 

Hade det i ett större material med fler informanter och ytterligare frågor kunnat gå att få svar på 
frågan om det finns någon gemensam faktor eller något som skiljer mellan de personer som lever 
medvetet hälsosamt, de som är omedvetet hälsosamma och de som lever ohälsosamt? Det är en av 
flera intressanta frågor som föreslås till framtida forskning. Andra frågor är om det finns ett samband 
mellan komplexitet i resonemang och en persons hälsobeteende? Går det att bedöma en persons totala 
hälsobeteende genom att analysera om en person har en livsstil som är hälsofrämjande när det gäller 
kroppslig hälsa, till exempel med rekommenderad kost och motion? Kan en person leva hälsosamt 
genom att prioritera andlig eller själslig hälsa utan att prioritera fysisk hälsa eller förutsätter andlig 
hälsa en fysiskt hälsofrämjande livsstil?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Flödesschema för genomförande av studie av hur 
en person resonerar om hälsa och ansvar. 

 
 
 

Läs informationen grundligt 
 
 
 

Välj ut en försöksperson 

 
 
 

Se till att försökspersonen är informerad om syftet med intervjun  
(Ge dem ”Information för deltagare” att läsa)  

Ge informationen till försökspersonen vid ett separat tillfälle, så att hon/han hinner tänka över och ta 
ställning till sitt deltagande.  

 
 
 

Avtala en tid för intervju. Beräkna gott om tid för intervjun. 
Tänk på din egen säkerhet, och se till att någon vet var du finns, samt vilken tid du väntas åter. 

 
 
 

Använd bara den dokumentation som tillhandahållits för att samla in data. Ändra inte dokumentationen 
på något sätt.  

 
 
 

Se till att brevet med frågeformulär postas och att intervjun skrivs ut och skickas in till lärare.  
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Bilaga 2. Riktlinjer för genomförande av intervju 

 
Läs följande riktlinjer noggrant innan du påbörjar din undersökning 
 

Etiska riktlinjer 

Du kommer att delta i genomförandet av en intervjustudie om hälsa och ansvar. De rådata som du samlar 
in kommer att användas i forskning. Studien genomförs i enlighet med forskningsetiska regler, se 
www.vr.se för ytterligare information. Det är mycket viktigt att du följer de etiska principerna, som 
beskrivs nedan, när du genomför din intervju. 
 

a) All data som samlas in, måste behandlas konfidentiellt så att individen inte på något sätt kan 
identifieras av obehöriga. 

b) Personens välbefinnande är av största vikt. Hon/han måste bemötas med respekt och på ett 
hänsynsfullt sätt. 

c) Deltagaren måste få information kring syftet med undersökningen, med andra ord att information 
som hon/han lämnar kommer att användas för din uppgift och som en del av ett större 
forskningsprojekt. All information som hon/han ger dig kommer att anonymiseras och 
avidentifieras. 

d) Beskriv undersökningens genomförande i detalj så att individen har klart för sig vad som 
förväntas av henne/honom. Ge samtidigt undersökningspersonen informationsbladet, som 
beskriver studiens syfte samt vad som förväntas av henne/honom. Personen bör få minst ett dygn 
att beakta och reflektera kring informationen, samt att besluta till att delta eller inte. Boka först 
efter detta en tid för intervju.  

e) Samtidigt måste hon/han informeras om att de har rätt att avböja deltagande i undersökningen, 
eller om hon/han accepterar deltagande, har rätt att avbryta deltagande när som helst. Hon/han 
måste också informeras om rätten att avstå från att besvara en intervjufråga. 

f) Respektera undersökningspersonens privatliv och värdighet då du genomför intervjun. 
 

Genomförande av studien 

1. Välj ut en lämplig undersökningsperson. Du kan välja en man eller kvinna i åldern 18-95 år.  
 

2. Följ de etiska riktlinjerna ovan, då du förklarar syftet med studien och inhämtar 
undersökningspersonens samtycke. 

 
3. Lämna ”Inbjudan till studien” som beskriver syftet med studien och vad som förväntas av 

henne/honom som undersökningsperson. Förbered dig på att förklara studiens genomförande för 
denne. 

 
4. Om undersökningspersonen är villig att delta i intervjun, bestäm tid och plats. 
 
5. Genomför intervjun med personen som du valt ut för undersökningen i en avskild och bekväm miljö. 

Kom ihåg att sätt på bandspelaren och stäng av när intervjun är slut. Följ den semistrukturerade 
intervjumallen.  

 
6. När intervjun är genomförd besvaras grundläggande demografiska data och frågeformulären ifylles. 

Kontrollera enkätkoden. Frågeformulären besvaras enskild av personen och lägges i ett adresserat 
och frankerat kuvert. Det klistras igen med båda närvarande.  

 
7. Ta hand om brevet och förvara det säkert. Posta brevet. 
8. Lyssna på intervjun och transkribera den, d.v.s. skriv ut ordagrant vad personen säger. Skriv enkätens 

kod på utskriften. Skicka in detta till ansvariga lärare. Skriv enkätens kod på utskriften. 
 

9. När kursen är färdig. Radera intervjuinspelningen.  

http://www.vr.se/
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 
 

INFORMATIONSBREV  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idag ställs omfattande krav på att människor ska ta ansvar för sin hälsa. Men hur tänker 
egentligen människor i åldern 5–95 år om hälso- och ansvarsfrågor?  
Syftet med denna undersökning är att studera de olika sätt som människor förhåller sig 
till frågor om hälsa och ansvar. Kunskap om sådana skillnader kan till exempel användas 
för att utveckla förebyggande hälsoarbete. 
Du tillfrågas om du vill medverka i en intervju och besvara ett frågeformulär.  
Din medverkan består i att du deltar i en intervju där du muntligt besvarar frågor om 
vad hälsa och ansvar innebär. Denna intervju spelas in på band. Därefter får du 
möjlighet att besvara en hälsoenkät skriftligt. Detta tar uppskattningsvis 30-45 minuter 
minuter. Du väljer tid och en plats som passar dig. 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst, utan 
särkskild förklaring, avbryta din medverkan. Resultatet kommer att presenteras på ett 
sådant sätt att inga uppgifter kan spåras till dig som enskild person.  Studien kommer att 
presenteras i vetenskapliga tidskrifter.  
 
 
 
De som lämnar kontaktuppgifter kommer även att kunna ta del av en sammanfattning av 
studiens resultat.  
Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta ansvarig för projektet:  
 
 
Sofia Kjellström, fil dr, lektor  
Hälsohögskolan i Jönköping ’ 
036-101313, sofia.kjellstrom@hhj.hj.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sofia.kjellstrom@hhj.hj.se
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                                               Bilaga 4 
  

 
 

FRÅGEGUIDE 

 
 

 
 
HÄLSA  
 
1. Vad är hälsa?  
 
Bra! 
Följdfråga; Nåt mer? 
 
2. Jättefint! Varför väljer du det sättet att beskriva vad hälsa är? 
 
3. Okay, Trevligt att höra din beskrivning av hälsa. Varför är din beskrivning 
ett bra sätt att beskriva hälsa? 
 
4. Så, om du vill lära nån annan nåt om hälsa, hur skulle du göra?  
  
5. Jättebra! Du har förklarat hur du skulle lära nån annan om hälsa. Varför är 
det en bra förklaring av att lära ut hälsa?  
 
 
ANSVAR 
 
1. Vad är ett ansvar för något?  
  
Bra! 
Följdfråga; Nåt mer? 
 
2. Jättefint! Varför väljer du det sättet att beskriva vad ansvar är? 
 
3. Okay, Trevligt att höra din beskrivning av ansvar. Varför är din beskrivning 
ett bra sätt att beskriva ansvar? 
 
4. Så, om du vill lära nån annan nåt om ansvar, hur skulle du göra?  
  
5. Jättebra! Du har förklarat hur du skulle lära nån annan om ansvar. Varför är 
det en bra förklaring av att lära ut ansvar?  
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ANSVAR FÖR HÄLSA  
 
1. Vad är ansvar för hälsa?  
 
Följdfråga; Bra! Nåt mer? 
 
2. Jättefint, Varför väljer du det sättet att beskriva vad ansvar för hälsa är? 
 
3. Okay, Trevligt att höra din beskrivning av ansvar för hälsa. Varför är din beskrivning 
ett bra sätt att beskriva ansvar för hälsan? 
 
4. Så, om du vill lära nån annan nåt om ansvar för hälsa hur skulle du göra?  
 
5. Jättebra! Du har förklarat hur du skulle lära nån annan om ansvar för hälsa . Varför är 
det en bra förklaring av att lära ut ansvar för hälsan?  
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Bilaga 5. Enkäten 

 
 

 

Hälsa och Ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÄLSOENKÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutet för gerontologi 
Hälsohögskolan  

Jönköping 
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INSTRUKTIONER 
 

Läs frågorna noga! 
 
Vid varje fråga är det viktigt att ni kryssar tydligt ett eller flera 
svarsalternativ. 
 
Studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
att behöva ange några skäl. 
 
 
 

Förälder till barn som medverkar i studien: 
 
Försök att fylla i detta formulär tillsammans med ditt barn. Det är viktigt 

att det är barnets svar. Anpassa och diskutera i förhållande till barnets 

ålder. Alla barn kan dock besvara fråga nummer 1 och 7. 

 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta: 

 

Sofia Kjellström, projektledare 

Hälsohögskolan, Institutet för gerontologi 

Box 1026, 551 11 JÖNKÖING 

e-post: sofia.kjellstrom@hhj.hj.se 

Tfn 036 - 10 13 13 
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Frågorna är ett urval av frågor från Nationella 
folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. 

HÄLSA 
 
1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
 

 Mycket bra 

 Bra 

 Någorlunda 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 
2 a. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller 
annat långvarigt hälsoproblem? 
 

 Nej 

 Ja 2 b. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller 

hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? 
 

 Nej, inte alls 

 Ja, i någon mån 

 Ja, i hög grad 

 
3. Hur lång är du? 
 
Svara i hela centimeter. 
 
…………… cm 
 
4. Hur mycket väger du? 
 
Svara i hela kilo. Om du är gravid, ange hur mycket du brukar väga. 
 
…………… kg 
 
5. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?  
Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. 
Svara i hela timmar 
 
…………… timmar 
 
6. Har du sömnsvårigheter? 
 

 Nej 

 Ja, lätta besvär 

 Ja, svåra besvär 
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7. Känner du dig för närvarande stressad? 
Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad. 
 

 Inte alls 

 I viss mån 

 Ganska mycket 

 Väldigt mycket 

 
 
 
LEVNADSVANOR 
 
8. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 
månaderna? 
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. Obs! Kryssa 
endast i ett alternativ. 
 

a)  Stillasittande fritid 

 
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 
promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 
 
 

b)  Måttlig motion på fritiden 

 
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 
I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, ordinärt 
trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 
 
 

c)  Måttlig, regelbunden motion på fritiden 

 
Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 
tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 
 
 

d)  Regelbunden motion och träning 

 
Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller 
liknande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 
 
 
 
9. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att 
bli varm? 
T.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning. Det kan variera 
under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett alternativ. 
 

 5 timmar per vecka eller mer 

 Mer än 3 timmar men mindre än 5 timmar per vecka 

 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

 Högst en timme per vecka 

 Inte alls 
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10 a) Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? 
Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (utom potatis). Gäller färska, frysta, 
konserverade, stuvade, grönsaksjuicer, grönsakssoppor mm. Det kanske varierar under året, men 
försök ta något slags genomsnitt. Ange ett alternativ. 
 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 

 
10 b) Hur ofta äter du frukt och bär? 
Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, kompott, mm). Det kanske 
varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett alternativ.  
 

 3 gånger per dag eller oftare 

 2 gånger per dag 

 1 gång per dag 

 5-6 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 1-2 gånger per vecka 

 Några gånger per månad eller aldrig 

 
RÖK- OCH SNUSVANOR 
Frågorna omfattar alla rökverk, dvs. cigaretter, cigariller, cigarrer och pipor. 
 
11. Röker du ? …     
 

Ja, dagligen 

Ja, någon gång då och då 

Ja, tidigare under minst 6 månader 

 Nej 

 
12. Snusar du?  
 

Ja, dagligen 

Ja, någon gång då och då 

Ja, tidigare under minst 6 månader 

 Nej 
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ALKOHOLVANOR 
Med ”alkohol” menas folköl, mellan-/starköl, alkoholstark cider, vin, starkvin och sprit. 
Besvara frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. 
 

 
 
 
13. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? 
 

 4 gånger/vecka eller mer 

 2-3 gånger/vecka 

 2-4 gånger/månad 

 1 gång/månad eller mer sällan 

 Aldrig. Gå vidare till fråga 61 

 
 
14. Hur många ”glas” (se exempel) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-9 

 10 eller fler 

 Vet inte 

 
15. Hur ofta dricker du sex ”glas” eller fler vid samma tillfälle? 
 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Aldrig 

 
SOCIALA RELATIONER 
 
16. Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? 
 

 Ja 

 Nej 

 
17. Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? 
T.ex. få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. 
 

 Ja, alltid 

 Ja, för det mesta 

 Nej, för det mesta inte 

  Nej, aldrig 
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Arbete och sysselsättning 

 
18. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Flera alternativ kan anges. 
 

 Arbetar som anställd  ………… % av heltid 

 Egen företagare 

 Tjänstledig eller föräldraledig 

 Studerar, praktiserar 

 Arbetsmarknadsåtgärd 

 Arbetslös 

 Ålderspensionär 

 Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids- eller sjukpensionerad) 

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 

 Sköter eget hushåll 

 Annat  ..................................................................................................................................  

 
 
19 a) Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? 
Om du inte yrkesarbetar nu, ange det yrke som du huvudsakligen har haft. 
Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt. 
Till exempel: Skriv istället för assistent, inköpsassistent. Istället för chaufför skriv busschaufför: Var 
god texta! 
 
Ditt yrke:  ....................................................................................................................................  
 
 
 
19 b) Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t ex är projektledare eller liknande skriv då vad du 
gör, exempelvis ”är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården”. Är du t ex fabriksarbetare 
skriv då vad du gör/tillverkar. 
 

__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
BAKGRUND 
 
20. Vilket år är du född? 
 
År: ………… 
 
 
21. Är du man eller kvinna? 
 

 Man 

 Kvinna 
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22. Vilken är den högsta utbildningen du har? Om du studerar kryssa i den utbildning du går. Sätt 
bara ett kryss. 
 

 Folkskola eller grundskola 

 Realskola eller flickskola  

 2-årigt gymnasium eller yrkesskola 

 3-4-årigt gymnasium  

 Universitet eller högskola. 2,5 år eller kortare (mindre än 120p)  

 Universitet eller högskola. 3 år eller längre (120p eller mer)  

 Forskarutbildning 

 Annan utbildning, vilken? ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 a. Med vem delar du bostad? 
D.v.s. bor du tillsammans med under större delen av veckan. Du kan ange flera alternativ. 
 

 Ingen 

 Föräldrar/syskon 

 Make/maka/sambo/partner 

 Andra vuxna 

 Barn   

 
  23 b. Hur gamla är de barn som du bor tillsammans med? 

 0-6 år 

 7-12 år 

 13-17 år 

 18 år eller äldre 

 
 

 
 
Resultatet från denna studie kommer användas för att konstruera ett test om ansvar och hälsa som 

består av 6-8 frågor. Det vore värdefullt att pröva testet på alla som deltagit i denna studie. Om du 

tackar jag kommer vi kontakta dig vid ett senare tillfälle och presentera några resultat samt tillfråga dig 

igen om du vill vara med. Du ges en ny chans att välja om du vill eller inte vill delta vid detta tillfälle. 

För att kunna nå dig behöver vi ditt personnummer för att kunna skicka brevet till rätt person. Dina 

uppgifter kommer att skyddas enligt personuppgiftslagen (1998:204). Allt inlämnat material kommer att 

förvaras inlåst så att inga obehöriga kan ta del av materialet. Resultatet redovisas på ett sätt så att din 

identitet inte avslöjas.  
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24. Får vi kontakta dig igen?  
 
 

 Ja  Personnummer   ..........................................   .................  

 

 Nej 

 
 
IP nr:    
 
Har du ytterligare något som du vill framföra är du välkommen att skriva det här.  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT FYLLA I ENKÄTEN! 
 

Skicka enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet. 
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Bilaga 6. Faktorer som framkommit i analys av intervjuer.  

1.  Motion 

2.      Kost 

3.      Rökning 

4.      Alkohol 

5.      Sömn 

6.      Sociala kontakter 

7.      Stress 

8.      Droger 

9.      Livserfarenhet 

10. Hälsa är mångdimensionell 

11. Kroppen 

12. Själen 

13. Hälsa = fysiskt 

14. Hälsa = psykiskt 

15. Hälsa = socialt välbefinnande 

16. Hälsa associeras med roligt, lustfyllt eller glädje 

17. Hälsa = må bra eller hur man mår 

18. Hälsa = välbefinnande i vardagen 

19. Hälsa  = välbefinnande  

20. Hälsa = en resurs 

21. Hälsa = att vara frisk 

22. Hälsa = att orka det man vill, att inte begränsas 

23. Hälsa = ett bra hem, bra ekonomi, bra jobb eller fritidsintresse 

24. Hälsa = att klara sig själv 

25. Hälsa = trygghet 

26. Hälsa = att kunna få vara ensam 

27. Hälsa genom livsstil, balans eller harmoni 

28. Ansvar = att vårda eller ta hand om 

29. Ansvar = att inte ge upp 

30. Ansva r= att ha kontroll 

31. Ansvar = samhället tar han om medborgare 

32. Ansvar = handlingar som påverkar samhället 

33. Ansvar = att påverka andra/ sin omgivning 

34. Ansvar = försöka förbättra 

35. Ansvar = göra sitt bästa 

36. Ansvar = bidra efter förmåga 

37. Ansvar = informera om eller uppmärksamma brist 

38. Ansvar = att hålla sig informerad 

39. Kunskap genom att ta konsekvenser 

40. Kunskap genom föreläsning eller undervisning 

41. Kunskap genom lära i praktiken, inspiration eller förebilder 

42. Kunskap genom reflektion 

43. Kunskap genom berättelse eller resonemang 

44. Kunskap genom Hälsotidningar eller media 

45. Kunskap/ lärdom genom mognad 

46.  Kunskap/ lärdom genom fostran 

47. Kunskap genom forskning 
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Bilaga 7. Tabeller  

Tabell 4. Personer som tagit upp att kosten påverkar hälsan och hur ofta dessa personer äter 
frukt och grönt, 18-64 år.  

Antal gånger per dag 
personen äter frukt, bär 

eller grönsaker 

Har tagit upp att 
kosten påverkar 

hälsan 

Har ej tagit upp att 
kosten påverkar 

hälsan 

Totalt antal 

1 ggr/dag (100 g) 11 (50 %) 3 (27 %) 14 (42 %) 
 

2 ggr/dag (200 g) 9 (41 %) 7 (64 %) 
 

16 (49 %) 
 

3 ggr/dag eller (300 g) 
mer 

2 (9 %) 1 (9 %) 
 

3 (9 %) 
 

Totalt 22 (100 %) 11 (100 %) 
 

33 (100 %) 
 

 
 
 

Tabell 5. Personer som tagit upp att kosten påverkar hälsan och hur ofta personerna i urvalet 
äter frukt och grönt, 65- 87 år  

Antal gånger per dag 
personen äter frukt, bär 

eller grönsaker 

Har tagit upp att 
kosten påverkar 

hälsan 

Har ej tagit upp att 
kosten påverkar 

hälsan 

Totalt antal 

1 ggr/dag (100 g) 
 

7 (58,3%) 
2 (50,0 %) 9 (56,3 %) 

2 ggr/dag (200 g) 
 

5 (41,7%) 
1 (25,0%) 6 (37,5%) 

3 ggr/dag eller (300 g) 
mer 

 

0 (0,0%) 
1 (25,0%) 1 (6,3%) 

Totalt 
 

12 (100 %) 4 (100 %) 16 (100 %) 

 
 
 
 
Tabell 6. Personer i gruppen 18-64 år som tagit upp att motion påverkar hälsan samt hur ofta 
personerna i gruppen motionerar.  

Motion minuter / vecka Har tagit upp att 
motion påverkar 

hälsa 

Har ej tagit upp att 
motion påverkar hälsa 

Totalt 

0 minuter 
 

10 (44 %) 5 (50 %) 15 (46 %) 

30 minuter 
 

5 (22 %) 3 (30 %) 8 (24 %) 

60 minuter eller mer 
 

8 (35 %) 2 (20 %) 10 (30 %) 

Totalt 
 

23 (100 %) 10 (100 %) 33 (100 %) 
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Tabell 7. Personer över 65 år som tagit upp att motion påverkar hälsan samt hur ofta 
personerna i gruppen motionerar.  
Motion minuter / vecka Har tagit upp att 

motion påverkar 
hälsa 

Har ej tagit upp att 
motion påverkar hälsa 

Totalt 

 0 minuter 3 (23 %) 1 (67 %) 
 

5 (31 %) 

30 minuter 5 (39 %) 2 (33 %) 
 

6 (38 %) 

60 minuter eller mer 5 (39 %) 0 (0 %) 
 

5 (31 %) 

Totalt 
 

13 (100 %) 3 (100 %) 16 (100 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


