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Sammanfattning
På grund av det ökade antalet äldre kommer befolkningsstrukturen förändras på många håll i
världen, vilket ökar behovet av hälsofrämjande projekt. Det är av betydelse att insatserna har
en pedagogisk utgångspunkt och att de anpassas utefter äldres förväntningar och upplevelser
för att det ska ge goda resultat. Syftet med studien var att utifrån ett hälsopedagogiskt
perspektiv belysa ett hälsofrämjande projekt riktat till äldre. De begrepp som använts för att
analysera och tolka resultatet är fysisk litteracitet och holistiskt perspektiv. Studien utgick
från en kvalitativ ansats där en gruppintervju och två fokusgruppsintervjuer användes som
datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av tre projektansvariga samt tio deltagare i ett
hälsofrämjande projekt. Resultatet analyserades utifrån en konventionell kvalitativ
innehållsanalys. Projektets hälsopedagogiska idéer innebar att främja villkor för ökad
kunskap, öka fysisk och psykisk hälsa samt främja självständighet. Deltagarna i projektet
talade om förväntningar och upplevelser kring följande; att bli sedd, chanser till nya
bekantskaper och utveckling av fysiska förmågor. De projektansvarigas idéer och ambitioner
med projektet var i linje med de förväntningar och upplevelser de äldre hade på sitt
deltagande. Deltagarna såg positivt på projektets upplägg och att det inkluderade
kunskapsutveckling, fysiska träningsmoment och social gemenskap.

Nyckelord: ensamhet, fysisk litteracitet, holistisk hälsa, hälsofrämjande projekt, pedagogik,
äldre

Abstract
Due to the increased number of older people the population structure will change in many
parts of the world, which increases the need of health promotive projects. It is important that
these interventions is based on pedagogical strategies and gets adapted to the expectations and
experiences of the elderly to get good results. The aim of this study was, based on a health
educational perspective, highlight a health promotion project directed at the elderly. The
concepts that was used to analyze and interpret the results were physical literacy and holistic
perspective. This study was based on a qualitative onset where one group interview and two
focusgroup interviews where used as a method for data collection. The sample consisted three
project leaders and ten participants of a health promotion project. The result was analyzed
from a conventional qualitative content analysis. The health educational ideas of the project
was to promote increased knowledge, increase physical and psychological health and to
promote independence. The participants of the project mainly talked about their expectations
and experiences about the following categories; to be seen, chances to make new
acquaintances and the development of physical abilities. The project leaders’ ideas and
ambitions with the project was in line with the expectations and experiences the elderly had
on their participation. The participants valued the project's design and that it included
knowledge development, physical training and social community.

Keywords: elderly, health promotion project, holistic health, loneliness, pedagogy,
physical literacy
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Introduktion
Statens folkhälsoinstitut (2009) framhäver fyra grundläggande principer för ett hälsosamt
åldrande vilka är; social gemenskap och socialt stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet samt
goda matvanor. På 1950-talet var det mindre än en procent av världens befolkning som blev
över 80 år gamla och siffran beräknas stiga till tio procent år 2050 (Colombo, Llena- Nozal,
Mercier & Tjadens, 2011). Befolkningsstrukturen kommer således förändras på många håll i
världen och en global strategisk plan (WHO, 2016) för hälsosamt åldrande har tagits fram
med en vision om att alla ska få leva ett långt och hälsosamt liv. Europas, och även Sveriges
befolkning, blir allt äldre. Medellivslängden i Sverige har ökat markant de senaste åren och
väntas fortsätta stiga både bland män och kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 2009). År 2045
kommer antalet personer i gruppen 80 år och äldre i Sverige ha överstigit en miljon
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Äldre definieras vanligen som personer över 65 år, men
WHO (2011) har även kategoriserat gruppen i yngre äldre (65-84) respektive äldre äldre
(85+).
En rapport från Folkhälsomyndigheten (2017) förklarar att hälsan överlag förbättras i
åldersgruppen 65-84 år, men trots det visar statistik att äldre får en alltmer stillasittande
vardag, och antalet personer som är fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen minskar.
Däremot visar samma rapport att den psykiska ohälsan i åldersgruppen håller samma nivåer
som tidigare och har varken förbättrats eller försämrats de senaste tio åren. Forskning inom
äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2016) visar dock tydligt problematiken kring en utbredd
ensamhet bland äldre, där 58 procent av de tillfrågade uppgav att de lider av ensamhet. En
annan studie (Dahlberg, Agahi & Lennartsson, 2018) kring ensamhet bland äldre visar inga
förändringar i ensamhet övertid, men däremot att ensamheten ökar med stigande ålder.
Studien presenterade även flera faktorer som kunde förklara orsaker till ensamhet, bland annat
bristande tillgång till sociala nätverk samt låg fysisk förmåga och rörelsehinder.
I en kommun i sydvästra Sverige har ett projekt startats upp som riktar sig till personer över
79 år och har en främjande infallsvinkel. I projektet ligger fokus på att stärka äldres fysiska
hälsa och sociala nätverk, vilket även kombineras med en utbildningsdel kring kost och hälsa
för att öka kunskapen kring hälsa och levnadsvanor. Projektet innebär ett tio veckors gratis
träningsprogram där deltagarna får möjlighet att testa olika former av fysisk aktivitet samt ta
del av föreläsningar. Det är betydelsefullt att inkludera en utbildningsdel under
hälsofrämjande projekt för att utveckla kunskap kring hälsa, levnadsvanor och fysisk aktivitet
både i teori och praktik, med syftet att skapa goda förutsättningar för att nya vanor behålls
efter projektets avslut. För att skapa goda möjligheter för kunskapsutveckling är det
betydelsefullt att studera vilka pedagogiska idéer som ligger bakom planeringen och
genomförandet av projektet. En sådan förståelse kan synliggöra vilka pedagogiska idéer som
är framgångsrika och därmed lämpliga att använda i sammanhanget, vilket kan skapa godare
förutsättningar för framtida projekt.
Behovet av hälsofrämjande projekt ökar i takt med att antalet äldre stiger. Eftersom risken att
bli sjuk stiger med åldern (Socialstyrelsen, 2009), riskerar även vårdbehoven och kostnaderna
att öka om människor inte håller sig friska (Kalmari, Karvinen & Sarvimäki, 2014). Tidigare
forskning (Tillgren, Ringsberg & Olander, 2014) kring åldrande har ofta haft ett patogent
synsätt som fokuserat på att förhindra sjukdom och mortalitet, och det är främst under de
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senaste decennierna som det salutogena perspektivet tagits i beaktning. Hälsofrämjande
satsningar bland äldre gynnar både den enskilda individen och samhället i stort. Insatserna
kan bidra till en ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom en förbättrad möjlighet att
göra hälsosamma val i vardagen. Samtidigt är intresset att delta i samhälleliga program och
aktiviteter stort bland äldre, men det verkar finnas en problematik i att få målgruppen att
bibehålla en regelbunden fysisk aktivitet (Grant, 2008). Det har uppmärksammats en
begränsad forskning kring såväl pedagogiska idéer bakom hälsofrämjande projekt som äldres
upplevelser av hälsoinsatser. Vikten av att det undersöks betonas då kunskap kring grundidéer
bakom projekt i kombination med äldres förväntningar och upplevelser kan underlätta den
pedagogiska utformningen av framtida hälsoprojekt och därmed öka chanserna för att utfallen
blir lyckade (Chow, 2013). Med detta som utgångspunkt är hälsofrämjande projekt och
insatser bland äldre bevisligen relevant, både ur ett individuellt hälsoperspektiv men även ur
ett samhällsperspektiv. Studien är även av betydelse för framtida hälsopedagogiskt arbete och
bidrar till ny kunskap genom att utgå från ett hälsofrämjande perspektiv.

Syfte
Syftet med studien var att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa ett hälsofrämjande
projekt riktat till äldre.

Frågeställningar


Vilka hälsopedagogiska idéer byggde projektet på enligt de projektansvariga?



Vilka förväntningar och upplevelser hade deltagarna på medverkan i projektet?

Begreppsgenomgång
Hälsopedagogiskt perspektiv
Hälsopedagogik kan förstås som olika former av lärande, utveckling, handledning eller
undervisning som berör hälsa. Begreppet omfattar sålunda både pedagogik och hälsa. Ur ett
hälsopedagogiskt perspektiv är interaktion och kontext två betydelsefulla komponenter för att
lärande ska ske. Ett sådant synsätt på lärande tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet,
där lärandet konstrueras i sociala sammanhang med andra människor (Tveiten, 2018). Ett
hälsopedagogiskt perspektiv innebär en holistisk syn på hälsa där människans livsmiljö ur ett
helhetsperspektiv tas i beaktning (Ohlson, 2011). För att främja hälsan är det betydelsefullt att
förstå människors lärprocesser för att kunna anpassa pedagogiska strategier därefter. Således
kan ett hälsopedagogiskt perspektiv vara användbart i relation till hälsofrämjande projekt, där
syftet är att främja såväl hälsa som kunskapsutveckling hos deltagarna.

Hälsa och välbefinnande
Hälsa är ett flerdimensionellt begrepp med flera innebörder och definitioner (Brülde &
Tengland, 2003). En känd definition presenterades 1948 av WHO där hälsa beskrivs som
fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom (WHO,
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1948). Definitionen har dock fått kritik på senare tid av skälet att få människor kan uppnå
hälsa enligt de kriterierna. En modernare definition, som dessutom tar hänsyn till dagens
befolkningsstruktur och den åldrande befolkningen är “Health is the experience of physical
and psychological well‐being. Good health and poor health do not occur as a dichotomy, but
as a continuum. The absence of disease or disability is neither sufficient nor necessary to
produce a state of good health” (Card, 2017, s. 131). Hälsa kan även ses ur ett holistiskt
perspektiv som handlar om att se människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där den
fysiska, mentala, emotionella, sociala och andliga hälsan ingår (Trollvik, 2014). I det nya
policyramverket Hälsa 2020 (Folkhälsomyndigheten, 2015) presenteras fyra prioriterade
åtgärder för att bland annat förbättra människors hälsa och välbefinnande. Ett av de områdena
är “att investera i hälsa ur ett livscykelperspektiv och ge människor inflytande över sina liv.”
(Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 5). Vidare kan möjligheten för människor att ha kontroll
över sin hälsa stärka samhället och förbättra den enskilde individens liv. Ett hälsosamt
åldrande resulterar till exempel både i att människor kan fortsätta bidra till samhället såväl
som i ökad livslängd med fler friska år. Socioekonomiska faktorer som utbildning och
inkomst påverkar människors hälsa under hela livet. Äldre tillhör den grupp som vanligtvis
har en låg ekonomisk standard (Folkhälsomyndigheten, 2015), vilket kan vara en förklaring
till varför äldre ofta upplever en sämre hälsa än yngre (Folkhälsomyndigheten, 2018a).

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet definieras enligt WHO (2018, s.3) som “/.../any bodily movement produced
by skeletal muscles that requires energy expenditure”, och kan därmed innebära idrott, motion
och fysisk träning. Det innefattar även all form av vardagsaktiviteter som aktiv transport till
fots eller på cykel, lek eller trädgårdsarbete (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Regelbunden
fysisk aktivitet har flera hälsofrämjande fördelar som till exempel sänkt blodtryck, ökad
ämnesomsättning, ökat immunförsvar samt ökad blodtillförsel till hjärnan. Utöver de
fysiologiska fördelarna har fysisk aktivitet även en positiv inverkan på den psykiska hälsan
som till exempel minskad trötthet, minskad depression och ångest, samt ökat självförtroende
och psykiskt välbefinnande. Andra positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet är
halverad risk för hjärt-och kärlsjukdomar samt minskad risk för diabetes, cancer och
benskörhet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Äldre rekommenderas vara fysiskt aktiva minst
150 minuter per vecka, eller vid hög intensitet 75 minuter per vecka, vilket inte skiljer sig från
rekommendationerna för övriga åldersgrupper över 18 år. Personer över 65 år bör dock
tillägga balansträning i sitt träningsschema (Folkhälsomyndigheten, 2018c), av anledningarna
att balansen försämras med åldern samt att skelettet blir skörare, vilket ökar risken för
fallskador (Lorentzon & Cummings, 2015). Personer som inte kan nå upp till
rekommendationerna ska vara fysiskt aktiva utefter sin förmåga (Folkhälsomyndigheten,
2018c).

Åldrande
Historiskt sett var det vanligt att äldre och deras vishet resulterade i att yngre människor hyste
respekt för dem (Jansson & Almberg, 2011). Numera finns det en rad fördomar kring äldre
och åldrande, som bland annat beror på bristande kunskap. Åldrande har kommit att bli något
som upplevs negativt för de flesta. En anledning till det kan vara att äldre ofta utsätts för
förluster av psykologiskt, biologiskt/medicinskt och socialt slag (Jansson & Almberg, 2011).
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Äldre utsätts oftare för att vänner eller familj går bort vilket resulterar i en psykologisk
förlust. Ytterligare en naturlig följd av åldrandet är en nedsatt kroppsfunktion vilket utgör
förluster av biologiskt/medicinskt slag. Slutligen medför åldrandet en förlust av sociala roller,
exempelvis en yrkesroll, vilket resulterar i sociala förluster. Forskning kring åldrande brukar
ta utgångspunkt i de tre aspekterna, som hänger ihop med varandra. Den psykologiska
aspekten kan förstås som de psykologiska reaktioner personen går igenom samt dennes
upplevelser kring dem. Vidare kan den biologiska/medicinska aspekten beskrivas som de
naturliga åldersförändringar som sker i kroppen. Den sociala aspekten handlar i sin tur om
förståelsen för de rollförändringar som kan uppstå då människan åldras. Den övergriper även
de attitydförändringar som kan uppdagas från omgivningen (Jansson & Almberg, 2011).
Studien utgår främst från den biologiska/medicinska aspekten, men som tidigare nämnts är de
tre aspekterna integrerade med varandra, vilket omöjliggör en renodlad ansats.

Hälsa, välbefinnande och pedagogiska
interventioner - en forskningsgenomgång
Ensamhet och social gemenskap
Som tidigare nämnts är ensamhet bland äldre ett stort problem i dagens samhälle
(Socialstyrelsen, 2016; Dahlberg et al., 2018). Perlman och Peplau definierar ensamhet som
“a subjective, unpleasant, and distressing phenomenon resulting from a discrepancy between
an individual’s desired and achieved levels of social relations” (citerad i: Nyqvist, Victor,
Forsman & Cattan, 2016, s. 1). Statistik (Statistiska centralbyrån, 2014) visar att var tredje
person i åldern 60 år eller äldre bor ensam. Det riskerar att få stora konsekvenser om
personerna i fråga inte har tillgång till rätt resurser. Ensamhet har i tidigare forskning
(Zebhauser, Baumert, Emeny, Ronel, Peters & Ladwig, 2015) identifierats som en betydande
riskfaktor för försämrad mental hälsa. I samma forskningsstudie presenteras även tänkbara
orsaker till att många lever ensamma. Orsakerna kan bland annat vara en förlorad partner eller
andra förluster av sociala kontakter. Ensamheten kan även bero på geografiska avstånd,
exempelvis att familjemedlemmar flyttat och att den äldre generationen därmed inte kan få det
sociala stöd som många gånger krävs under åldrandet (Zebhauser et al., 2015). En annan
orsak till ensamhet har framkommit via forskning (Mick, Parfyonov, Wittich, Phillips &
Pichora-Fuller, 2018) som gjorts i Kanada. Studien visar att äldres förlust av olika sinnen,
exempelvis syn- och hörselnedsättning, har ett samband med ensamhet och minskade sociala
nätverk, främst bland personer i åldersgruppen 65-85 år. Författarna påpekar därmed vikten
av hälsoinsatser kring social delaktighet och socialt stöd för äldre med någon form av
sinnesförlust, för att minska ensamhet och isolering i denna målgrupp.
Andra studier (Thurston & Kubzansky, 2009; Karolinska Institutet, 2015) som gjorts inom
området visar att känslor av ensamhet kan leda till mer än endast försämrad mental hälsa.
Förutom sänkt livskvalitet riskerar även ensamhet att leda till ökade risker för att insjukna i
olika former av hjärt- och kärlsjukdomar (Thurston & Kubzansky, 2009). Forskning på
Karolinska institutet (2015) visar liknande resultat som tyder på att ensamhet, främst en
ofrivillig sådan, kan leda till att kroppen befinner sig på en konstant lågintensiv stressnivå.
Det kan i sin tur leda till ökat blodtryck, vilket i längden medför risker för bland annat
hjärtinfarkt, stroke och demens. Med denna forskning som grund bör sociala insatser för äldre
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vara lika prioriterade som fysiska insatser, så att välbefinnandet bland ensamma äldre kan öka
(Karolinska Institutet, 2015). Även Zebhauser et al. (2015) menar att ett stabilt socialt nätverk
är den främsta skyddsfaktorn för att minska ensamheten bland de som bor och lever själva. Ett
positivt besked är dock att antalet ensamhushåll har minskat procentuellt sett vilket främst
tros bero på att möjligheten till att få ha sin partner kvar i livet idag jämfört med för 30 år
sedan har ökat (Statistiska Centralbyrån, 2014).
Social gemenskap är en viktig komponent för hälsosamt åldrande (Statens folkhälsoinstitut,
2009) och i Singapore genomfördes en hälsofrämjande intervention (Tan, Chan, Wang &
Vehviläinen-Julkunen, 2016) som syftade till att öka äldres känsla av sammanhang
(KASAM), livskvalitet och resiliens. Interventionen fokuserade på att ge deltagarna resurser
för att förstå och hantera de yttre livsomställningar som äldre möter, samt öka förståelsen för
deras egna tankar och känslor. Insatser kring hälsobeteenden riktades mot personligt ansvar,
motivation, fysisk aktivitet samt sociala faktorer. Under interventionen fick deltagarna
tillgång till yttre resurser, där chansen även gavs att utveckla sina inre resurser. Resultatet
efter 12 veckor visade en signifikant ökning av livskvalitet och förbättrad förmåga till
egenvård. Deltagarna var tacksamma över att de fått ta del av strategier för att kunna hantera
sin hälsa och sitt välbefinnande. Flertalet deltagare hade insett vikten av träning och fått det
till en daglig rutin. Programmet hjälpte dem dessutom att våga konfrontera svårigheter i livet
(Tan et al., 2016).

Fysisk aktivitet för hälsosamt åldrande
Utövande av fysisk aktivitet är en av de påverkande komponenterna för ett hälsosamt
åldrande (WHO, 2015), och Grant (2008) belyser hur genetiken enbart står för 25 procent av
hur länge en person lever, och att faktorer som livsstil och matvanor har en mer avgörande
betydelse. Han menar dock att det kan vara problematiskt att få äldre personer att upprätthålla
en fysisk aktiv livsstil av hälsoskäl. Undersökningar visar till exempel att personer över 65 år
är de som är minst intresserade av att öka sin fysiska aktivitetsnivå (Folkhälsomyndigheten,
2018d). En långtidsstudie (Wanigatunga et al., 2017) visar till exempel på ett negativt utfall
efter att äldre (70-83 år) deltagit i en intervention i USA avsedd att öka den fysiska aktiviteten
i målgruppen. Deltagarna hade under interventionens uppstart delats in i två grupper, där den
ena gruppen fick utöva fysisk aktivitet och den andra fick delta i hälsoundervisningar.
Deltagarna i fysisk aktivitets-gruppen fick som mål att vara fysiskt aktiva i 150 minuter per
vecka. Gruppen som fick hälsoundervisning deltog istället på interaktiva workshops där hälsa
för äldre diskuterades. För att jämföra och mäta de olika tillvägagångssätten användes
stegräknare och resultatet visade på en minskning i nivån av fysisk aktivitet i båda grupperna
efter interventionens slut, där den fysiska aktivitetsnivån var lägst i gruppen som fått delta i
hälsoundervisning. Enbart undervisning kring fysisk aktivitet verkar sålunda inte vara
tillräckligt för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos deltagarna (Wanigatunga et al., 2017).
Trots att det innebär utmaningar finns det flera anledningar till att lägga resurser på att öka
den fysiska aktiviteten bland den äldre befolkningen. Sådana insatser kan potentiellt öka
livskvaliteten samt minska risken för funktionsnedsättning och dödlighet (Grant, 2008).
Fysisk aktivitet har även visats ha en positiv effekt hos de äldre som redan har en
funktionsnedsättning (Nelson et al., 2007; Fielding et al. 2017). Goda effekter kan dessutom
uppnås med väsentligt mindre fysisk aktivitet än vad som rekommenderas (Fielding et al.,
2017). Insatser för att öka den fysiska aktiviteten i målgruppen bör vara ett av de högst
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prioriterade tillvägagångssätten på grund av de goda effekterna (Nelson et al., 2007). I
kontrast med det resultat Wanigatunga et al. (2017) framförde, visade sig en hälsointervention
(Victor et al., 2016) i Storbritannien för personer mellan 60-75 år ge goda resultat.
Interventionen syftade till att öka antalet promenader i målgruppen samt få kunskap om vilka
faktorer som kunde få äldre att promenera mer. Promenader upplevdes vara en fördelaktig
träningsform för målgruppen. De som ökat antalet promenader under interventionen deltog
parvis, vilket kan ha varit en bidragande faktor till det positiva resultatet.
För att interventioner ska bli lyckade och därmed öka den fysiska aktivitetsnivån i
målgruppen krävs kunskap om vilka strategier de äldre föredrar (Chow, 2013). I Norge
genomfördes en studie (Lindgren de Groot & Fagerström, 2011) som undersökte vilka
faktorer som motiverar respektive hindrar äldre i åldern 71-91 år att delta i lokala
gruppträningspass ämnade att förebygga fallolyckor. Några faktorer som visade sig motivera
till rekommenderad träning var bland annat förbättrad balans och ökad möjlighet att gå, att
bibehålla hälsan och förbli självständig. Hindrande faktorer ansågs istället vara bristande
motivation, försämrad hälsa, rädsla för att ramla, obehagliga upplevelser av tidigare
gruppträningar samt ekonomiska och miljömässiga faktorer, exempelvis vädret. Samtliga
tillfrågade önskade information kring fördelarna med fysisk aktivitet från hälsoexperter.
Deltagarna uttryckte även en önskan om att träningsgrupperna borde delats in utifrån
individuella skillnader i funktionsförmåga, så att samtliga i gruppen befann sig på samma
fysiska aktivitetsnivå och hade gemensamma förutsättningar för att delta i aktiviteterna
(Lindgren de Groot & Fagerström, 2011).
Andra faktorer som äldre anser betydelsefulla för att förbättra effekterna av interventioner
som syftar till att öka den fysiska aktivitetsnivån i målgruppen är bland annat att den fysiska
aktiviteten bör vara varierande, prisvärd, säsongsbetonad, sällskaplig och trevlig. De
faktorerna ansågs vara mer motiverande och av större betydelse än hälsofördelarna (Boulton,
Horne & Todd, 2018). En träningsform som underlättar äldres möjlighet till fysisk aktivitet
och som dessutom verkar tillgodose flera av de ovan beskrivna betydelsefulla faktorerna är
träning vid lokala utomhusgym. I en studie (Chow, 2013) undersöktes användningen av
utomhusgym bland äldre. Utomhusgym är både gratis och lättillgängliga för användarna,
vilket upplevdes vara viktiga faktorer för äldre och kan vara en förutsättning för att de ska bli
mer fysiskt aktiva. Träning vid utomhusgymmen visade sig även minska smärta och stelhet i
musklerna och bidrog till en förbättrad hälsa. Känslan av glädje infann sig efter att ha tränat
vilket påverkade användarnas psykologiska välbefinnande. Parkerna upplevdes även som en
utmärkt plats att träna på med en fin och behaglig miljö, och skapade goda möjligheter för att
socialisera med andra. Användningen av utomhusgym ansågs därmed bidra positivt till både
det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos den äldre befolkningen (Chow, 2013).

Hälsointerventioner med pedagogiska inslag
Insatser som syftar till att öka den funktionella hälsan såväl som kunskap kring hälsa kan ge
goda effekter för äldre. Ett utbildnings- och träningsprogram för att minska benskörheten hos
äldre visade sig till exempel ge goda resultat (Park, Yoo, Kim, Jang, Park & Ha, 2017).
Interventionens utbildningsdel var individanpassad utifrån deltagarnas kunskapsnivå gällande
ämnen som berör benskörhet. Utbildningen innefattade även näringslära där fokus låg på att
öka de äldres intag av näringsämnena kalcium och vitamin D, vilka kan förebygga
benskörhet. Träningsdelen bestod i sin tur av en formell utbildning i olika balans- och
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stretchövningar samt stöt- och styrketräning. Tanken var sedan att deltagarna skulle kunna
genomföra de olika övningarna själva i sina hem. Deltagarna uppmuntrades att fortsätta med
övningarna på egen hand under programmets gång enligt ett tillhandahållet träningsprogram.
Efter interventionen hade intaget av näringsämnena kalcium och vitamin D ökat och
deltagarna visade en bättre handlingsförmåga och kunskap gällande fall och benskörhet. I
studien framfördes dock kritik mot träningsdelen där författarna signalerar att en utdelning av
ett träningsprogram som skulle genomföras på egen hand eventuellt inte är tillräckligt
effektivt eftersom de äldre kunde ha svårigheter med att förstå och genomföra övningarna
(Park et al., 2017).
En annan studie (Seino et al., 2017) som syftade till att minska den muskulära svagheten och
öka den funktionella hälsan bland äldre använde sig av en liknande metod, men i detta fall
hade fokus även lagts på social delaktighet. I arbetet mot minskad svaghet bland äldre
användes alltså en kombination av fysisk träning, kostutbildning och social delaktighet, vilket
visade sig vara en effektiv strategi. Seino et al. (2017) genomförde studien för att undersöka
effekterna av att integrera de olika inslagen i interventioner ämnade att minska svagheten och
öka den funktionella hälsan hos äldre. I interventionen syftade träningen till att bibehålla eller
öka styrkan och rörligheten i kroppen och bestod av enkla övningar som exempelvis
tåhävningar och knäböj med en stol att hålla sig i för ökad stabilitet. Kostutbildningen
handlade främst om att förbättra proteinintaget och variationen i kosten. Slutligen syftade den
psykosociala delen till att utvidga deltagarnas sociala nätverk och öka grupptillhörigheten.
Förhoppningen var även att de skulle hitta någon träningspartner att träna tillsammans med
även efter interventionens slut. Effekterna av interventionen visade minskad svaghet och
förbättrad funktionell hälsa bland deltagarna. Till skillnad från det resultat Park et al. (2017)
framförde visade studien inga effekter av kostutbildningen vid en tre-månaders
efteruppföljning. Däremot hade studien goda effekter både gällande den sociala delen och den
fysiska träningen. Således verkar det betydelsefullt att deltagarna får vara aktiva under
träningsaktiviteterna och praktiskt utföra dem med stöd från yrkeskunniga för att insatsen ska
ge goda resultat.
En integrering av olika metoder verkar vara ett verksamt alternativ, där stöd från
yrkeskunniga kan bidra till godare resultat. Det verkar emellertid inte vara nödvändigt att
tränare medverkar under hela interventionen. I ytterligare en studie (Oh et al., 2017) som
syftade till att undersöka effekterna av integrerad hälsoundervisning och motståndsträning
med gummiband, fick deltagarna följa ett träningsprogram under 18 veckor, varpå de sista 10
veckorna genomfördes på egen hand. Hälsoutbildningen skedde i sin tur löpande under hela
projektets gång och genomfördes av utbildade sjuksköterskor. Författarna presenterade hur
hälsoundervisning i kombination med självständig träning efter en tid med övervakad träning
både ökade den fysiska kapaciteten och benstyrkan bland deltagarna. Det verkar därmed
finnas möjligheter att nå goda resultat på egen hand, med förutsättning att tillräckligt stöd
tillhandahållits inför den självständiga träningen och att den kombineras med kontinuerlig
hälsoundervisning.
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Teoretisk referensram
Fysisk litteracitet
För att tolka och analysera resultatet utifrån en pedagogisk såväl som en hälsoteoretisk
utgångspunkt används begreppet fysisk litteracitet (eng. physical literacy) (Whitehead, 2010a
kap 1). Begreppet utformades efter upptäckten att människor inte blev mer fysiskt aktiva, trots
ökad information kring hur fysisk aktivitet kan minska risken för sjukdomar och onödiga
vårdkostnader. Därmed uppmärksammades behovet av ett nytt sätt att se på fysisk aktivitet,
som kunde få människor att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Målet med fysisk litteracitet är
sålunda att få människor motiverade och engagerade i att vara fysiskt aktiva genom hela livet
(Almond, 2010). Begreppet syftar till att bredda synen på fysisk aktivitet så att samtliga
grupper av människor ska ha möjligheten att vara aktiva, oavsett förmågor. Fysisk litteracitet
definieras som “/.../ the motivation, confidence, physical competence, knowledge and
understanding to maintain physical activity throughout the lifecourse” (Whitehead, 2010b, s.
11). I relation till studien anses fysisk litteracitet vara tillämpbar då projektet ämnar öka den
fysiska aktiviteten såväl som kunskapen bland projektdeltagarna. Begreppet kan användas för
att belysa de pedagogiska idéer som ligger till grund för projektet och hur de kan främja den
fysiska aktiviteten. Fysisk litteracitet används även för att förstå deltagarnas
kunskapsutveckling och relevansen av att integrera pedagogik i hälsofrämjande arbeten.
Utifrån fysisk litteracitet betraktas alla människor ha möjligheten att vara fysiskt aktiva
oavsett förmågor, vilket gör begreppet användbart i den här kontexten som inkluderar äldre
projektdeltagare.
Begreppet delas in i sex skilda aspekter som på olika sätt påverkar och interagerar med
varandra. Relationerna mellan de olika aspekterna kan beskrivas i två steg. De första steget
innefattar relationen mellan motivation, tillit (eng. confidence) och fysisk kompetens samt
interaktion med olika miljöer. Inledningsvis kan motivation skapa delaktighet och
engagemang, vilket i sin tur kan öka tilliten och den fysiska kompetensen. En utveckling av
tillit och fysisk kompetens kan i sin tur påverka motivationen tillbaka, så att den ökar eller
bibehålls. Utvecklingen av tillit och fysisk kompetens kan även leda till en vidgad interaktion
och relation med olika typer av miljöer vilket kan vara utmanande. Relationen med nya
miljöer och att kunna hantera de utmaningar det innebär kan således påverka tilliten och den
fysiska kompetensen i en positiv riktning. Utvecklingen av nya interaktioner med skilda
miljöer skapar även motivation och den ökade motivationen leder i sin tur tillbaka till viljan
att utforska nya miljöer. Sammanfattningsvis har samtliga aspekter en relation till varandra
och utvecklas i positiv riktning av varandra. I nästa steg följer aspekterna självuppfattning
(eng. sence of self) och självförtroende, självuttryck (eng. self-expression) och
kommunikation med andra människor samt kunskap och förståelse. De förstärks och växer i
takt med att aspekterna under det första steget utvecklas (Whitehead, 2010b).
För att främja kunskap och utveckling kring fysisk litteracitet bland äldre finns det således
flera pedagogiska strategier och praktiska metoder att använda. Tränarens roll, i det här fallet
gyminstruktörerna på träningsanläggningen, blir därmed betydelsefull för utvecklingen av
fysisk litteracitet hos deltagarna. Som tidigare nämnts är motivation den grundläggande
komponenten för att fysisk litteracitet ska kunna utvecklas. Det krävs därmed att tränaren
ständigt arbetar för att främja de faktorer som kan bidra till motivation och undanröja de
hinder som hämmar motivationen. Utvecklingen av självförtroende, självkänsla och
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självrespekt är betydelsefulla faktorer för ökad motivation. Utifrån dessa faktorer är det av
betydelse att tränaren ser varje individ, i det här fallet projektdeltagaren, som unik, och
anpassar lärandesituationen efter varje individs förutsättningar och behov. För utvecklingen
av motivation och självförtroende är även klimatet mellan tränaren och individen
grundläggande. Tränaren bör arbeta för ett uppmuntrande och stödjande klimat samt ge
individen konstruktiv feedback. Varje individ ska även känna sig sedd och respekterad.
Grundtanken är att negativa känslor som kan uppstå hos individen vid nya aktiviteter och
situationer, exempelvis ångest och rädsla, ska ersättas med positiva känslor. Det kan vara
känslan av att ha potential att utvecklas, känslan av självsäkerhet kring sina förmågor eller
känslan av att ha lyckats. Tar tränaren hänsyn till de faktorerna finns goda möjligheter för
individen att utveckla fysisk litteracitet (Haydn-Davies, 2010).

Holistisk hälsa
Fysisk litteracitet förespråkar en holistisk syn på människan (Whitehead, 2010c). Ett holistiskt
perspektiv innefattar en persons funktionsförmåga på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. En
människas hälsotillstånd avgörs sålunda av hur denne fungerar som helhet (Brülde &
Tengland, 2003). God hälsa enligt det holistiska perspektivet innebär därmed en god funktion
fysiskt, psykiskt och socialt. Människan ses enligt perspektivet som “...en handlande varelse i
sociala relationer. Med den människosynen som bakgrund förstås hälsa och sjukdom
väsentligen som fenomen som påverkar människans handlingsförmåga eller på annat sätt har
med hennes handlingsförmåga i en social kontext att göra” (Nordenfelt, 1991, s. 81). I studien
används begreppet för att förstå vilka utgångspunkter de projektansvariga har i sin hälsosyn
och hur den format projektets planering och genomförande. Holistiskt perspektiv gör det
vidare möjligt att betrakta människan, i det här fallet projektdeltagaren, som en helhet och hur
flera olika faktorer inverkar på hälsan. Begreppet kan därmed vara användbart för att belysa
projekt där fokus ligger på projektdeltagarnas utveckling av såväl fysisk som psykisk hälsa.
Inom det holistiska perspektivet betraktas vanligen två förhållanden, vilka är en känsla av
välbefinnande samt förmågan till handling. En människa, i det här fallet en projektdeltagare,
som upplever välbefinnande har större möjligheter till att handla och att finna styrka i sig
själv. Samtidigt har i sin tur den som upplever ett sämre välbefinnande en lägre
handlingsförmåga. Vanligt förekommande orsaker till en nedsatt handlingsförmåga är smärta
eller andra typer av lidande, som i sig inte behöver vara av allvarlig karaktär för att leda till
nedsättning av kapaciteten. Emellertid talar det holistiska perspektivet för att människor med
funktionsvariationer såväl som fullkomlig avsaknad av handlingsförmåga nödvändigtvis inte
behöver uppleva lidande (Nordenfelt, 1991).

Metod och metodologi
Design och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Utifrån studiens syfte bedömdes en kvalitativ metod med en explorativ design vara användbar
för att skapa möjligheten att belysa upplevelser i relation till specifika kontexter och därmed
öka förståelsen kring dem (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Metoden används för att belysa de
projektansvarigas hälsopedagogiska idéer som ligger till grund för projektet samt deltagarnas
förväntningar och upplevelser kring att delta. En explorativ design (Patel & Davidson, 2011)
bedömdes lämplig eftersom belysandet av hälsopedagogiska idéer i kombination med
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deltagares upplevelser, utifrån vår kännedom, är ett nytt och outforskat område i relation till
hälsofrämjande projekt riktade till äldre. Studien tog sin utgångspunkt i ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att kunskap konstrueras och förändras i
interaktionen mellan människor (Dahlin-Ivanoff, 2015). Den här vetenskapsteoretiska
utgångspunkten är förenlig med gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer, vilka användes
för att samla in data kring människors upplevelser och erfarenheter. Med den här
datainsamlingsmetoden skapar människan sin kunskap i sammanhang med andra människor,
där andras tankar och erfarenheter bidrar till ny kunskap (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff,
2015).

Projektet som studerades
Projektet som studerades var ett kommunalt hälsofrämjande projekt som genomfördes i ett
samarbete mellan hemvårdsförvaltningen och en lokal träningsanläggning.
Träningsanläggningen som kommunen ingått ett samarbete med hade ett brett utbud av
aktiviteter och erbjöd gruppträningspass, gym, simhall och bastu. Projektet syftade dock inte
enbart till att öka den fysiska aktivitetsnivån bland äldre, utan hade även ett
kunskapsutvecklande sammanhang i form av föreläsningar och fikastunder, där utbildning
och interaktion med varandra var betydelsefulla, pedagogiska delar av projektet. Deltagande i
projektet var kostnadsfritt och riktade sig till personer som var 79 år eller äldre. Över 300
personer anmälde sitt intresse till att delta i projektet, där samtliga blev erbjudna en plats.
Projektet inleddes med ett informationsmöte där de äldre även fick fylla i en enkät kring bland
annat fysisk förmåga, för att senare delas in i grupper baserat på de uppgifterna. Projektet
varade i tio veckor och under tiden fick deltagarna möjlighet att testa olika fysiska aktiviteter.
Efter träningspassen bjöds deltagarna på fika för att främja interaktionen och gemenskapen
med varandra. Som en del av projektet erbjöds dessutom två föreläsningar om hälsa och kost.
Samtliga aktiviteter skedde på dagtid. Efter projektets slut erbjöds de som deltagit ett
träningskort till ett reducerat pris på träningsanläggningen.

Urval
Urvalet av informanter gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval. Det innebär att informanterna
väljs ut utifrån att de förväntas kunna bidra med värdefull data då de har egna upplevelser och
erfarenheter kring undersökningsområdet (Denscombe, 2010). Urvalet bestod av tre
projektansvariga samt tio äldre som deltog i det hälsofrämjande projektet. De tre
projektansvariga deltog i en gruppintervju och bestod av en man och två kvinnor. Var och en
av dem hade varit anställda inom hemvårdsförvaltningen i 3 månader, 4 år respektive 12 år.
Gruppintervjun med de projektansvariga pågick i 35 minuter. Inklusionskriterierna för
gruppintervjun var att samtliga skulle ha någon form av ansvar för planeringen eller
genomförandet av projektet samt vara väl insatta i dess olika delar, för att bidra till en djupare
förståelse för det arbete som utförts.
Deltagarna i projektet delades i sin tur in i två fokusgrupper utifrån deras självskattade fysiska
aktivitetsnivå, vilket de fått uppge när de anmälde intresse till att delta i studien. De med låg
(1-5) självskattad fysisk aktivitetsnivå delades in i en grupp och de med hög (6-10)
självskattad fysisk aktivitetsnivå delades in i en annan. Nedan finns detaljerad information
kring de två fokusgrupperna (se tabell 1).
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Tabell 1. Redogörelse för fokusgruppsdeltagare
Fokusgrupp Antal
deltagare

Kön

Ålder Självskattad
aktivitetsnivå
(1-10)

Antal min
fokusgrupp

1

4

4
kvinnor

79-91 Låg

90 minuter

2

6

4
kvinnor,
2 män

79-83 Hög

100 minuter

Det är av betydelse att det finns både homogenitet och heterogenitet i en fokusgrupp (DahlinIvanoff, 2015), och därmed delades projektdeltagarna in så att de skulle ha något gemensamt
samtidigt som de skulle kunna bidra med olika perspektiv. Inklusionskriterierna för
fokusgruppsintervjuerna var således att deltagarna skulle vara minst 79 år, samt att de skulle
vara deltagare i projektet Satsa friskt. Både män och kvinnor inkluderades.

Datainsamling
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver hur det i vissa fall är lämpligt att intervjua flera
personer åt gången, då det kan resultera i en tydligare bild av en specifik situation. För att få
in datamaterial till studien användes således en gruppintervju och två fokusgruppsintervjuer.
De tre projektansvariga bjöds in till en gemensam gruppintervju, där samtliga tillfrågade
deltog. Skillnaden mellan gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer är inte alltid lätt att
urskilja, och många gånger används de synonymt med varandra. Alla gruppintervjuer är dock
inte fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010; Bryman, 2011). I studien används gruppintervjun
som en traditionell intervju där flera personer blev intervjuade samtidigt, för att möjliggöra en
djupare förståelse för arbetet bakom projektet. Fokusgruppsintervjuer kännetecknas istället av
att materialet samlas in genom interaktion mellan gruppdeltagarna utifrån ett förutbestämt
ämne. Det är därmed samtalet mellan gruppdeltagarna som är det intressanta och det som
ligger till grund för vad som senare analyseras (Wibeck, 2010). Att låta projektets deltagare
medverka i fokusgrupper ansågs vara fördelaktigt utifrån vår frågeställning, då samtliga
deltagare kunde bidra med olika synvinklar kring projektet utifrån sina erfarenheter. För att få
deltagare till fokusgrupperna gavs vi tillåtelse till att informera om studien under det
hälsofrämjande projektets informationsmöte, där deltagarna fick möjlighet att anmäla sitt
intresse till att delta i studien. Av de 15 personer som anmälde sitt intresse till att delta var det
slutligen tio personer som fick möjligheten att delta i fokusgrupperna. De övriga fem som inte
deltog fick besked om att platserna blivit fyllda och tackades för visat intresse.
Förberedelserna inför intervjuerna inleddes med att formulera ett missivbrev (se bilaga 1) som
mailades till de projektansvariga före gruppintervjun, samt ett annat missivbrev (se bilaga 2)
som lämnades ut till samtliga projektdeltagare vid uppstarten av de båda
fokusgruppsintervjuerna. Ett missivbrev, även kallat följebrev, innehåller kort information om
studiens syfte, deltagarnas bidrag till studien samt etiska ställningstaganden som studien tagit
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hänsyn till. I missivbrevet framgår även kontaktuppgifter till ansvariga för studien, så att
deltagarna har någon att vända sig till vid eventuella frågor (Ejlertsson, 2014). Deltagarna i
projektet fick informationen muntligt vid informationsmötet, varpå den skriftliga
informationen lämnades ut i samband med fokusgrupperna. Utifrån studiens syfte och
frågeställningar utformades därefter två separata semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 3
& bilaga 4), en för gruppintervjun och en för de båda fokusgruppsintervjuerna, innehållande
ett antal huvudfrågor. Semistrukturerade intervjuer kallas de intervjuer där det finns möjlighet
att avvika från den förutbestämda intervjuguiden och ställa uppföljande frågor eller anpassa
ordningen på frågorna utefter de svar som informanterna ger (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Efter önskemål från projektansvariga skickades intervjuguiden per e-post till dem två dagar i
förväg. Gruppintervjun med de projektansvariga ägde rum på ett kontor på deras arbetsplats,
medan fokusgruppsintervjuerna med de äldre ägde rum i ett samtalsrum på det lokala
biblioteket med anledning av de goda bussförbindelserna och tillgängligheten för deltagarna
att ta sig dit. Både gruppintervjun och fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av tre
iPhone-enheter. Inspelningarna gjordes för att senare möjliggöra transkribering och analys av
materialet. Samtidigt fördes även skriftliga anteckningar med papper och penna, något som
rekommenderas för att säkerställa att det insamlade materialet finns kvar även om tekniken
skulle sluta fungera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under samtliga intervjutillfällen
bjöds det på fika för att skapa ett avslappnat klimat, vilket Dahlin-Ivanoff (2015) menar är
betydelsefullt för att få människor att våga öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter.
Vi var ansvariga för varsitt intervjutillfälle och de två som inte hade huvudansvaret
assisterade med att anteckna det som sades med papper och penna, för att ibland ställa
följdfrågor som inte uppmärksammats. Under gruppintervjun intogs rollen som intervjuare,
medan moderatorn under fokusgruppsintervjuerna intog en tillbakadragen roll där syftet var
att uppmuntra till samtal och interaktion genom att ställa frågor och utveckla följdfrågor
utifrån det deltagarna diskuterade (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff, 2015).

Databearbetning och analys
För att analysera det insamlade datamaterialet användes en konventionell kvalitativ
innehållsanalys. Materialet analyserades sålunda empirinära genom en induktiv process, där
empirin först analyserades för att sedan tolkas och förstås utifrån olika teorier (Graneheim,
Lindgren & Lundman, 2017).
Datamaterialet som samlades in transkriberades ordagrant och lästes sedan igenom flertalet
gånger för att få en helhetsbild över materialet och se eventuella mönster i likheter och
skillnader kring uttalanden som gjorts. Transkriberingen genomfördes av den person som haft
huvudansvar för den aktuella intervjun. För att stärka transkriberingsreliabiliteten lyssnades
ljudspåren igenom ytterligare en gång samtidigt som texten kontrollerades mot det som sades,
vilket rekommenderas (Öberg, 2015). Transkriberingarna analyserades därefter med hjälp av
en konventionell kvalitativ innehållsanalys, vilket är en vanlig analysmetod för att granska
och tolka texter från bland annat enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer (Lundman &
Hällgren Graneheim, 2017). I den kvalitativa innehållsanalysen användes de två
frågeställningarna som analysenheter, för att utifrån dem skapa kategorier och
underkategorier. Den kvalitativa innehållsanalysen syftade därmed till att genom en noggrann
granskning av det transkriberade materialet urskilja vilka hälsopedagogiska idéer de
projektansvariga talade om samt vilka förväntningar och upplevelser projektets deltagare
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hade. Eftersom den kvalitativa innehållsanalysen är en induktiv ansats avsågs det i analysen
att identifiera data som sedan kunde kopplas till en teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren
Graneheim, 2017).
Analysen inleddes med att, utifrån vardera frågeställning, leta efter meningsbärande enheter i
materialet, vilka innehåller påståenden som anses viktiga att belysa. Vid den här fasen
sorterades och reducerades materialet, för att framhäva det relevanta för studien och sålla bort
det som inte besvarade studiens syfte och frågeställningar (Rennstam & Wästerfors, 2015).
Meningsenheterna för varje frågeställning kondenserades vilket innebär att samtliga
meningsenheter komprimeras för att göra dem mer lätthanterliga och enklare att tolka
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Därefter gjordes en kodning av de kondenserade
meningsbärande enheterna som sedan jämfördes med varandra för att hitta likheter och
skillnader inom respektive frågeställning. De koder som hade liknande innehåll bildade
preliminära underkategorier som sedan diskuterades och omarbetades till sex
huvudkategorier, där frågeställningarna besvarades av tre kategorier vardera. De två
frågeställningarna utgjorde därmed underlaget för de kategorier och underkategorier som
presenteras i resultatet. En summering av analysprocessen presenteras i tabell 2. Samtliga
sammanställda kategorier analyserades och tolkades därefter utifrån begreppen fysisk
litteracitet och holistisk hälsa.
Tabell 2. Utdrag ur den kvalitativa innehållsanalysen
Meningsenhet

Kondensering

Kod

Underkategori

Kategori

IP1: Det är ju att öka
kunskapen om hälsan
kan man ju säga alltså
både. Både kost och
hälsa. För de är ju de
här tre benen som vi
igen då vill in och
prata med just det här
med man förstår vad
man ska äta, när och
hur. (GI)

Att öka kunskapen om
hälsan. Både kost och
hälsa. Det är de här tre
benen vi vill in och prata
med, just det här vad
man ska äta, när och
hur.

Kunskap om
levnadsvanor

Hälsoutbildning

Främja villkor
för ökad
kunskap

IP3: Det är ju det här
att hälsovinsterna,
hälsovinsten av
träning är i stort sett
lika stora hos äldre
personer som hos
yngre. Och vi ser ju då
att
funktionsnedsättningar
kan bromsas upp. (GI)

Hälsovinsterna av
träning är lika stora hos
äldre som hos yngre och
funktionsnedsättningar
kan bromsas upp.

Hälsovinster
och minskad
funktionsnedsä
ttning

Främja fysisk
och psykisk
hälsa

IP1: Att om vi kan
skjuta upp insatser, för
om man behöver
mycket hemtjänst eller
behöver flytta in på ett
boende så är det
ofantliga kostnader.

Om vi kan skjuta upp
insatser, om man
behöver hemtjänst eller
flytta in på ett boende.
Tänk att en person
flyttar in på ett boende
ett år så har vi

Minskat behov
av hemtjänst

Främja
självständighet

18

Kan vi förlänga. Tänk
säga att en person
flyttar in på ett boende
ett år så har vi ju
finansierat den här
satsningen och mer
därtill. (GI)

finansierat den här
satsningen.

IP9: Och det är bra
ledare har jag upplevt,
de bryr sig liksom om
oss, att de fattar att vi
är så gamla som vi är.
(FG2)

Det är bra ledare, de
bryr sig liksom om oss,
de fattar att vi är så
gamla som vi är.

Omtanke och
förståelse

Att bli sedd

IP13: Ja, den sociala
biten är ju väldigt
viktig ju äldre man
blir. (FG2)

Den sociala biten är
viktig ju äldre man blir.

Socialisering

Chanser till
nya
bekantskaper

IP13: Jag visste inte
att det var så stor
variation i rörelserna
som det är. Med både
rygg och armar och
bål och… (FG2)

Jag visste inte det var så
stor variation i
rörelserna. Både rygg,
armar och bål.

Variation i
rörelser.

Allsidig träning

Utveckling av
fysiska
förmågor

Etiska överväganden
Studien har utgått från de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som Vetenskapsrådet (2002)
betonar vikten av vid forskning.
Informationskravet innefattar ett krav på att samtliga berörda av studien ska få information
kring studiens syfte och genomförande, samt innebörden av deras deltagande
(Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose det kravet genomfördes muntligt en övergripande
beskrivning av studien till fokusgruppsdeltagarna under projektets inledande
informationsträff. Samtliga informanter i studien, såväl projektansvariga som deltagare i
projektet, fick dessutom varsitt missivbrev där den informationen beskrevs. Missivbrevet
innehöll även information om att deltagandet i studien var frivilligt och konfidentiellt, och att
de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Därtill framgick information om att studien
skulle komma att publiceras i en offentlig databas. I samband med gruppintervjun och
fokusgruppsintervjuerna delgavs återigen informationen muntligt för särskild tydlighet.
Samtyckeskravet innebär att informanterna ska samtycka till att delta i studien. De har själva
rätt att bestämma över sin medverkan och får inte utsättas för någon form av påtryckning
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanternas rättigheter till att avbryta sin medverkan betonades
därmed och formuleringar som “tack på förhand” undveks. Samtyckeskravet ansågs vara
tillgodosett eftersom fokusgruppsdeltagarna fått anmäla intresse frivilligt och att de sedan
accepterat den information som framfördes i missivbrevet.
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Konfidentialitetskravet ställer krav på att inga enskilda individer ska kunna identifieras och att
personuppgifter hanteras på ett säkert och professionellt sätt utan att utomstående kan ta del
av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna garanterades konfidentialitet i studien genom
att benämnas vid fiktiva namn. Omkodningen genomfördes redan i analysfasen för att så
tidigt som möjligt undanröja alla hinder för konfidentialitet. Vid intervjun med de
projektansvariga ställdes frågan om projektet fick nämnas i studien, eftersom det då fanns en
risk att vi inte skulle kunna garantera deras konfidentialitet. Det godkändes med motiveringen
att de är offentliga personer. För att ytterligare säkerställa konfidentialitetskravet raderades
samtliga ljudfiler efter genomförd transkribering.
Slutligen har nyttjandekravet tillgodosetts genom att de insamlade uppgifterna endast kom att
användas inom ramen för den här kandidatuppsatsen. Samtliga krav är till för att skydda den
enskilda individen (Vetenskapsrådet, 2002).

Resultat
Under analysen av datamaterialet framkom totalt sex kategorier. De första tre kategorierna;
främja villkor för ökad kunskap, främja fysisk och psykisk hälsa samt främja självständighet
besvarades av de projektansvariga och svarade för studiens första frågeställning kring vilka
hälsopedagogiska idéer som låg till grund projektet. De resterande tre kategorierna var; att bli
sedd, chanser till nya bekantskaper samt utveckling av fysiska förmågor. De besvarade i sin
tur studiens andra frågeställning, vilka förväntningar och upplevelser projektdeltagarna hade
på sin medverkan i projektet. Samtliga underkategorier framkommer i Figur 1.

Figur 1. Beskrivning av kategorier och underkategorier
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Främja villkor för ökad kunskap
Hälsoutbildning
De projektansvariga beskriver att en av projektets utbildningsdelar innefattade att deltagarna
skulle få möjlighet till ökad kunskap kring levnadsvanor. Utbildningen skedde i form av
föreläsningar där varje projektdeltagare fick möjlighet att delta på två föreläsningstillfällen.
De projektansvariga berättade att den ena föreläsningen skulle belysa ämnet hälsa och den
andra skulle handla om kost. Syftet med den hälsoinriktade föreläsningen var att öka
kunskapen kring ämnet hälsa, medan kostföreläsningen ämnade öka förståelsen kring vad
man ska äta, såväl som hur och när. Föreläsningarna genomfördes av de anställda på
träningsanläggningen som har en stor andel kunder i målgruppens ålder.
IP1: Det är ju att öka kunskapen om hälsan kan man ju säga alltså både. Både kost och hälsa. För
de är ju de här tre benen som vi igen då vill in och prata med just det här med man förstår vad
man ska äta, när och hur.
Och jag vet att träningsanläggning X har väl sagt det att ungefär en tredjedel av deras kunder är
seniorer, så de har väl koll på de bitarna. (GI).

De projektansvariga belyser även problematiken angående den mängd information som
cirkulerar kring hälsoämnen i dagens samhälle och att det är svårt att sortera ut vad som är sant
och inte.
IP2: Sen är det ju så mycket olika rön som kommer, ena dagen är det nyttigt med det ena. (GI).

Anpassa aktiviteter utifrån fysiska förmågor
För att möjliggöra en anpassning av aktiviteterna och främja kunskapsutvecklingen berättade
de projektansvariga att deltagarna delades in i grupper utifrån fysiska förmågor och
begränsningar, där både funktionsförmåga och aktivitetsgrad togs i beaktning. Av den
anledningen fick deltagarna fylla i en enkät inför projektets uppstart där de bland annat fick
ange om de var i behov av gåstöd och hur fysiskt aktiva de var i dagsläget. Genom en sådan
indelning menade de projektansvariga att deltagarna gavs möjlighet att delta på lika villkor,
och därmed få ut så mycket som möjligt av varje träningstillfälle. Samtidigt ansåg de
projektansvariga att deltagare som befinner sig på samma nivåer av fysiska förmågor har
bättre chanser att ha roligt tillsammans under träningsaktiviteterna.
IP1: Så att grupperna har ungefär samma förutsättningar för att då blir det lättare för dem
att jobba tillsammans. (GI).

Främja fysisk och psykisk hälsa
En av projektets grundläggande delar innebar att skapa en social arena för äldre att mötas på.
Det kunde enligt de projektansvariga skapa möjligheter för projektdeltagarna att träffa nya
människor och utöka sitt sociala nätverk, så att ofrivillig ensamhet och isolering kunde
överbryggas. Genom att träningsanläggning X schemalade flera träningsgrupper under samma
tid möjliggjordes skapandet av sociala relationer, eftersom flera olika grupper hade gemensam
fika efter träningsaktiviteterna. De projektansvariga menade därmed att chanserna till att
träffa någon med gemensamma intressen kunde öka eftersom de får träffa flera människor.
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IP2: Och det hörde man ju nu när vi hade informationsmötena, då var vi ju många när vi gick
runt och pratade med dem innan vi körde igång, jo då hade de ju kanske varit hemma länge,
vårdat någon anhörig och så, tappat sitt sociala liv och skulle gärna vilja träffa lite andra nya
människor, detta var ett sätt att komma ut och göra det. (GI)

De gemensamma fikatillfällena var sålunda ett sätt att skapa nya relationer och främja den
psykiska hälsan. De projektansvariga talade dessutom om hur deltagarna gavs möjligheten att
nyttja träningsanläggningens bastu och simhall under projektets gång. Förutom att främja den
sociala gemenskapen betonade de även vikten av fysisk aktivitet och de hälsovinster som
träning innebär. Träningsaktiviteterna som erbjöds syftade i första hand till att förbättra
deltagarnas ork och balans, så att de skulle hålla sig friska längre.
IP3: Det är ju det här att hälsovinsterna, hälsovinsten av träning är i stort sett lika stora hos äldre
personer som hos yngre. Och vi ser ju då att funktionsnedsättningar kan bromsas upp. (GI)

De projektansvariga talade om att förhoppningarna med projektet både var att öka den fysiska
såväl som den psykiska hälsan, genom att fler äldre kunde börja träna och känna sig piggare
och gladare. Samtidigt kunde projektet leda till att de fick nya sociala kontakter och ett ökat
välmående. De projektansvariga berättade vidare om problematiken kring att få människor
motiverade till att vara fysiskt aktiva och att det var en svårighet oavsett ålder, där det både
fanns utmaningar i att få människor att börja med, såväl som bibehålla fysisk aktivitet.

Främja självständighet
De projektansvariga talade om att en betydelsefull del av projektet var att främja deltagarnas
självständighet, vilket poängterades leda till socioekonomiska vinster för individen. De äldres
socioekonomiska utsatthet var ett underlag till varför de projektansvariga ville skapa bättre
villkor för de äldre genom ett subventionerat träningskort efter projektet avslutats.
IP3: Vi hoppas att genom att det här rabatterade kortet, att man är bättre motiverad att
fortsätta eftersom det är lägre kostnad. För en del äldre som har lyft upp att det blev en
socioekonomisk fråga för man tycker att 3-400 kr i månaden är. /../ För dyrt. (GI)

Främjande av de äldres självständighet kunde även bidra till samhällsekonomiska vinster då
behovet av vård och hemtjänst förskjuts. En förskjutning av ett sådant behov menade de
projektansvariga kunde möjliggöras när äldre är fysiskt aktiva och får starkare skelett och
bättre balans.
IP1: Om vi kan skjuta upp insatser, för om man behöver mycket hemtjänst eller behöver
flytta in på ett boende så är det ofantliga kostnader. Kan vi förlänga. Tänk säga att en person
flyttar in på ett boende ett år så har vi finansierat den här satsningen och mer därtill. (GI)

Att bli sedd
Deltagarna i projektet berättade hur de ofta upplevde att de blev förbisedda i hälsofrämjande
sammanhang. Erbjudandet om att få medverka i projektet bidrog till att deltagarna upplevde
sig bli prioriterade. De menade även att de önskat hälsofrämjande insatser tidigare under
pensionsåldern, men att det var bättre sent än aldrig.
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IP6: Ja man såg den och tänkte oj! Det var ovanligt att de kom ihåg oss! Och just 79 plus och
inte 80 eller 75 som är det vanliga kanske. (FG2)

Projektdeltagarna menade att de blev positivt bemötta av tränarna, vilket ansågs vara en
värdefull och viktig del av projektet. Tränarna upplevdes vara hjälpsamma och rättade dem
om övningar utfördes på fel sätt. Deltagarna berättade att tränarna var tydliga med vilka
uppgifter som skulle genomföras samt hur de skulle gå till. Upplevelserna var även att
tränarna brydde sig om dem och visade förståelse för deras ålder, vilket var något som
uppskattades.
IP9: Och det är bra ledare har jag upplevt, de bryr sig liksom om oss, att de fattar att vi är så
gamla som vi är. (FG2)

Trots att projektdeltagarna upplevde att aktiviteterna var anpassade för dem ansågs den höga
musiken som spelats vid ett av träningstillfällena ha försvårat för dem att höra vad tränaren
sade. Ett flertal deltagare hävdade vidare att de inte visste om att det skulle hållas två
föreläsningar om kost och hälsa när de kom på tal under fokusgruppsintervjuerna.

Chanser till nya bekantskaper
Projektdeltagarna poängterade värdet av att träffa andra människor och hade förhoppningar
om att genom projektet och de aktiviteter som erbjöds få nya sociala kontakter, vilket var en
av anledningarna till att de hade intresse av att delta i projektet.
IP9: Det ger ju mer gemenskap också så det, ja jag måste säga att jag tycker detta är fantastiskt.
IP13: Ja, den sociala biten är ju väldigt viktig ju äldre man blir. (FG2)

Deltagarna menade att projektet redan uppfyllt de förhoppningarna och att fikatillfällena var
ett positivt inslag för att främja den sociala gemenskapen och möjligheten att träffa olika
människor. Även de som ännu inte deltagit såg positivt på fikatillfällena. De menade att det
var ett bra sätt att främja social gemenskap samtidigt som det blev ett tillfälle att vila och ta en
kopp kaffe efter träningsaktiviteterna där de kunde dela sina upplevelser med varandra. I
kontrast med det uttryckte en intervjuperson ingen förväntan över att träffa nya människor
och konstaterade att hon mår lika bra själv. Emellertid talade samma intervjuperson om sin
stora familj och att hon ofta umgicks med dem.
IP6: /.../ jag har inget behov att umgås med andra människor jag mår lika bra själv, och det har
jag alltid gjort. (FG1).

Utveckling av fysiska förmågor
Nya träningserfarenheter
Projektdeltagarna uttryckte även en förväntan hos projektdeltagarna över att de genom
projektet skulle få möjligheten att testa nya träningsaktiviteter. Flera hade varit aktiva och
tränat mycket tidigare i livet, och då fastnat för olika idrotter. Deltagarna hade även
förväntningar på att projektet skulle leda till att de kunde hitta nya aktiviteter som passade för
dem.
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IP11: ...jag tycker ju det här att man får tillfälle att pröva på olika saker alltså/.../innan har jag
fastnat för vissa saker då men det kanske är annat som är bra för mig eller bättre för mig och det
får jag uppleva nu i och med att jag är med här va /.../ om jag kommer underfund med att det här
skulle jag ägna mig mer åt eller det här.
IP12: Ja jag har ju huvudsakligen bara varit på vattengympa men det… jag ville ha den här lite
kontakten med marken också, utan vatten. För det är annan balans helt. Detta var min
nyfikenhet. (FG2)

Projektdeltagarna berättade även att de såg fram emot att testa nya övningar som tränade
muskler som de inte använde i vanliga fall. Flera av dem berättade vidare att de inte hade
erfarenheter av att vistas på gym sedan tidigare, och tyckte att det skulle bli intressant och
spännande att delta i projektet. Det framkom även att de hade förväntningar på att projektet
skulle erbjuda andra träningsformer än vad de var vana vid. De talade till exempel om
förväntningarna kring att testa gruppträningspass, efter att enbart ha tränat ensam på gymmet.
IP11: Så vi tyckte väl att det var kul och liksom komma i den här gruppen.. Att komma i en
grupp och pröva lite annat då. Inte bara liksom göra så här i maskiner utan göra lite annorlunda.
Och så få den här gemenskapen då. Och pröva på det alltså gruppträning om man säger så.
(FG2)

Det fanns även en förväntan hos projektdeltagarna att projektet skulle bidra till nya positiva
erfarenheter av träningsformer som tidigare upplevts tråkiga eller obehagliga. Några
intervjupersoner hade tidigare bara negativa erfarenheter av att träna på gym, men fick en
godare erfarenhet genom sitt deltagande i projektet som bidrog till att de upplevde gymmiljön
som positiv.
Allsidig träning
Deltagarna upplevde att projektet erbjöd en allsidig träning genom att det inkluderade olika
träningsformer. De påpekade att de under träningsaktiviteterna fick använda alla muskler och
att de kände av att de deltagit på träningspassen. De menade även att den allsidiga träningen
kunde minska risken för att aktiviteterna blev långtråkiga och ansåg att en varierad träning
skapade möjligheter att tillgodose de flesta deltagare. Samtidigt kunde den allsidiga träningen
öka chanserna för deltagarna att hitta någon träningsform som passade dem. En allsidig
träning var inte vad de väntat sig, men det upplevdes positivt med en variation i övningarna.
IP13: Jag visste inte att det var så stor variation i rörelserna som det är. Med både rygg och
armar och bål och… (FG2)

Flera övningar kunde även genomföras på egen hand i hemmet, vilket ansågs positivt.
Deltagarna menade att det var värdefullt att inte behöva ta sig någonstans och att övningarna
kunde utföras samtidigt som de gjorde någonting annat.
IP4: /.../ sen fick vi göra lite övningar, där man fick träna balansövningar som man kan behöva
när man stökar lite hemma, när man diskar till exempel så ställer man sig på tå upp och ner upp
och ner, ska man sätta sig vid matbordet så kan man upp och ner ner och upp tio gånger.
IP5: Det är ju så bra och bli påmind som sådana grejer för det är ju så enkelt, men vadå, man
behöver inte ta sig någonstans men man kan göra det på vägen. (FG1)
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Vidare talade de om effekterna av träning och att variationen krävdes för att få resultat och
utveckla de fysiska förmågorna. De menade även att det var bra att utmana kroppen och att
det kan vara gynnsamt för den fysiska utvecklingen att träna rörelsemönster som vanligtvis
inte utförs. Den allsidiga träningen innehöll flera olika balansövningar, vilket
intervjupersonerna ansåg vara positivt. De uttryckte bland annat förväntningar över att öka sin
smidighet, rörlighet och sitt balanssinne, vilket de upplevde sig ha fått problem med när de
blivit äldre. De berättade att de ofta snubblar på mattkanter eller trillade omkull när de var ute
och promenerade.
IP8: Att jag ska bli mer rörlig och att jag ska ha bättre balans. För jag har jättedålig balans.
IP13: Bättre balans förebygger ju fallolyckor också, det är väl också ett mål för projektet. Vi har
ju våra stegar och mattor och duschar.
IP8: Oja jag har ramlat många gånger. Jag är fenomenal på det.
IP13: Och man tänker att hemskt vad stel man har blivit. Man önskar att man skulle få lite mer
smidighet alltså i kroppen. Även om man promenerar så är det ju inte detsamma som smidighet.
Det hoppas jag på. (FG2)

De deltagare som redan hunnit delta vid några träningstillfällen framförde att rörligheten
redan förbättrats, och att träningen bidragit till att de har fått ny energi. Det framkom även att
deltagarna upplevde att aktiviteterna som erbjöds var väl anpassade för äldre, vilket
resulterade i att de kunde utföra uppgifterna utifrån den egna förmågan. Det fanns därmed
goda möjligheter att anpassa träningen utefter de individuella förutsättningarna. De ansåg
även att tiden för varje aktivitet var lagom lång.
IP9: Och att det är så, för det är väldigt pedagogiskt upplagt för oss liksom att vi ska fatta det
och vi ska få träna alla musklerna. Allt sånt. (FG2)

Andra intervjupersoner stämde in och poängterade det positiva i att tränarna hjälpte dem med
anpassningen av övningarna, vilket underlättade för genomförandet av träningen.
IP12: Nu finns det ju de här cirkelträningsprogrammen men jag kan inte gå på det för jag kan
inte göra mer än fem utav dom rörelserna som dom gör där. Men nu kan jag göra alla rörelser på
mitt sätt alltså, för dom hjälper mig.
IP13: Ja det är fantastiskt.
IP12: Därför att detta väldigt bra för man gör precis det man kan själv. (FG2)

Upplägget av projektet resulterade sålunda i förhoppningar bland de äldre att aktiviteterna
skulle fortsätta på samma sätt även efter projektets slut, där flera menade att de kunde tänka
sig att betala för en sådan fortsättning. En fortsättning av projektet upplevdes vara en
betydande faktor för att de skulle vilja fortsätta träna på träningsanläggningen efter de tio
veckorna passerat och för att de skulle fortsätta vara fysiskt aktiva.
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Metoddiskussion
Diskussionen kring studiens styrkor och svagheter tar sin utgångspunkt i begreppen giltighet,
tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet, vilka är faktorer som bidrar till studiens
trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Valet av design, vetenskapsteoretiskt
förhållningssätt och metodologi har utgått från studiens syfte och frågeställningar. Studien
utgick från en induktiv ansats, vilken fått kritik för att leda till upprepning av befintlig
kunskap som kan vara utdaterad, snarare än till ny kunskap. Därmed kan studiens
tillförlitlighet ha påverkats samtidigt som ansatsen eventuellt försvårat för nya insikter
(Graneheim et al., 2017). Emellertid gav en induktiv ansats möjligheten att beakta de
projektansvarigas hälsopedagogiska idéer samt projektdeltagarnas förväntningar och
upplevelser mer verklighetstroget, då det empiriska materialet ställs i fokus. En styrka med
studien var att den syftade till att belysa ett hälsofrämjande projekt utifrån två olika
perspektiv. Därmed har både de projektansvarigas tankar och idéer, såväl som
projektdeltagarnas förväntningar och upplevelser studerats, vilket svarade för studiens
giltighet då Lundman och Hällgren Graneheim (2017) poängterar vikten av att finna deltagare
som kan svara på det som studeras. Studiens gruppintervju bestod av tre personer som var
ansvariga för projektet, där samtliga som kontaktades valde att medverka. Det ansågs vara en
styrka för studien av anledning att de hade olika ansvarsområden inom projektet varpå vi
kunde få en djupare förståelse för projektets grundtankar och idéer. Under de följande två
fokusgruppsintervjuerna deltog fyra respektive sex personer. Det råder delade meningar kring
hur stort antalet deltagare i en fokusgrupp bör vara, men Toner (2009) och Wibeck (2010)
menar att det använda antalet är tillräckligt. De två fokusgruppsintervjuerna bestod totalt av
tio projektdeltagare, där samtliga som anmält intresse och bjöds in till fokusgrupperna kunde
delta. Studien hade sålunda inga interna bortfall, vilket betraktades som en styrka. Beslutet att
ha ett mindre antal personer i varje fokusgrupp grundade sig i att det kunde skapa möjligheter
till ett större inflytande och mer personligt engagemang bland deltagarna (Wibeck, 2010)
vilket var önskvärt för studien. Ytterligare ett argument för att hålla nere gruppernas storlek
var att deltagare hade uttryckt problem med hörseln, vilket kunde försvåra för en större
gruppdiskussion. Ett färre antal deltagare ökade även chanserna för att de skulle våga öppna
upp sig inför främmande människor om vissa frågor upplevdes vara av känsligare karaktär.
Emellertid hade ett större antal fokusgrupper kunnat resultera i ett mer tillförlitligt resultat, av
anledningen att över 300 personer deltog i projektet Satsa friskt. Mängden deltagare hade
därmed kunnat möjliggöra för fler fokusgruppsintervjuer, vilket resulterat i en djupare
förståelse kring deltagarnas förväntningar och upplevelser. I denna studie togs dock beslutet
att antalet fokusgrupper trots allt var tillräckligt för att få in den mängd data som krävdes för
att kunna dra rimliga slutsatser. Likaså menar Dahlin-Ivanoff (2015) att engagemanget bland
deltagarna är av större vikt för resultatet än antalet deltagare.
Under fokusgruppsintervjuerna baserades indelningen av projektdeltagarna på deras
självskattade fysiska aktivitetsnivå, för att stärka homogeniteten i gruppen och minska risken
för eventuella maktpositioner som hade kunnat uppstå om personer med olika aktivitetsnivåer
deltagit i samma grupp. De kvarvarande fem projektdeltagare som anmält intresse men som
inte bjöds in att delta i fokusgruppsintervjuerna bestod av äldre som angett både en låg och
hög nivå av fysisk aktivitet. Den variationen var skälet till att de personerna inte resulterade i
en tredje fokusgruppsintervju. Vidare togs även hänsyn till att skapa en heterogenitet i
gruppen genom att blanda män och kvinnor (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017), vilket
sågs som en styrka då ett bredare urval ger en djupare förståelse för olika förväntningar och
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upplevelser, vilket var syftet med studien. Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av att
intervjuguiden skickades ut i förväg till de projektansvariga, samtidigt som det gjorde det
möjligt för dem att sätta sig in i frågorna och därmed kunna ge redogörande svar. Det fanns
dessutom ingen projektplan för Satsa friskt, vilket ytterligare talade för att frågorna behövde
bearbetas så att de projektansvariga skulle kunna ge utförligare svar. Studiens tillförlitlighet
kan även ha påverkats av att vi ansvarade för varsin intervju, eftersom det kan ha inneburit
variationer i bemötande och i vilka följdfrågor som ställdes. Det finns dock fördelar med
denna typ av metod då det kan synliggöra en variation av upplevelser (Lundman & Hällgren
Graneheim, 2017). Det faktum att vi som samtalsledare under intervjuerna är medskapare av
samtalet kan vidare ha påverkats av vår delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
Följdfrågorna påverkades därmed även av våra intentioner med fokusgruppsintervjuerna samt
vår förförståelse efter forskningsgenomgången. Vår förförståelse har även präglat
utformningen av intervjufrågorna såväl som fokusgruppsintervjuerna och analysen av dessa,
vilket betraktas som en svaghet för studien.
Ytterligare en svaghet med studien var att intervjuguiderna inte pilottestades före användning,
vilket hade möjliggjort en kvalitetskontroll av intervjufrågorna och synliggjort eventuella
förbättringsåtgärder (Boréus, 2015). En styrka med studien som ökat tillförlitligheten var att
vi tillsammans genomfört analysarbetet och bearbetat empirin, vilket bidrar till att fler
perspektiv och tolkningar kan tas i beaktning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
Studien har en transparent metoddel och en tydlighet finns kring de metodologiska strategier
och val som gjorts, vilket talar för dess överförbarhet men även giltighet och tillförlitlighet
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Trots att studien varit av kvalitativt slag anser vi
den möjlig att överföra till andra grupper och kontexter, då det alltid är värdefullt att studera
tankar som ligger till grund för ett projekt samt deltagarnas upplevelser av det, även om
datamaterialet kan skilja sig åt.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa ett hälsofrämjande
projekt riktat till äldre. Resultatdiskussionens första del belyser studiens första frågeställning
där projektets hälsopedagogiska idéer diskuteras. Andra delen av resultatdiskussionen belyser
i sin tur studiens andra frågeställning där projektdeltagarnas förväntningar och upplevelser
diskuteras. Resultatet ställs i relation till tidigare forskning samt till teoretiska utgångspunkter.

Projektets hälsopedagogiska idéer
I resultatet presenteras de hälsopedagogiska idéer som projektet grundades på. En pedagogisk
idé var hälsoutbildningen i form av de två föreläsningarna, där tanken var att öka de äldres
kunskap kring kost och hälsa. Genom tränarnas erfarenhet gällande målgruppen kan
informationen anpassas efter målgruppens behov. Projektets föreläsningar tolkas därmed
bidra till att de äldre ges möjlighet till ökad kunskap och få större inflytande över sina egna
liv, vilket Folkhälsomyndigheten (2015) menar är betydelsefullt för att förbättra människors
hälsa och välbefinnande. Emellertid är det ur ett pedagogiskt perspektiv betydelsefullt att
problematisera de tillvägagångssätt som använts i utbildningen. Enbart hälsoundervisning har
exempelvis inte visat på positiva effekter (Wanigatunga et al., 2017). Således kan det vara
fördelaktigt att integrera praktiska moment där projektdeltagarna får vara delaktiga
i undervisningen för att främja kunskapsutvecklingen. De projektansvariga poängterade även
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problematiken kring de olika hälsobudskap som florerar i samhället. Projektets
hälsoföreläsningar kan sålunda leda till att de äldre får godare möjligheter att sortera ut vilka
råd och rekommendationer som de ska förhålla sig till för att kunna göra hälsosamma val i
vardagen.
En annan hälsopedagogisk idé som tolkades främja villkoren för ökad kunskap var
indelningen av deltagarna utifrån deras fysiska förmågor, med syftet att samtliga skulle kunna
delta på lika villkor. En sådan indelning upplevdes positiv av projektets deltagare, vilket var i
linje med den forskning som Lindgren de Groot och Fagerström (2011) presenterade, där det
framkom en önskan från deltagarna om att delas in i grupper utifrån varje individs
förutsättningar. Det verkar sålunda vara betydelsefullt att ta hänsyn till varje individ
förutsättningar och behov för att öka deltagandet i hälsofrämjande projekt. Utifrån begreppet
fysisk litteracitet tolkas en indelning utefter individers förutsättningar och behov vara
betydelsefullt för utveckling av motivation, kunskap och förståelse, vilket är centrala delar av
fysisk litteracitet (Haydn-Davies, 2010; Whitehead 2010b). De projektansvariga berättade att
deras tanke med indelningen även var att deltagarna skulle få ut mer av tränarna om de hade
samma fysiska aktivitetsnivå. Det antagandet kan utifrån fysisk litteracitet förklaras med att
tränaren har möjlighet att anpassa och handleda aktiviteterna efter gruppens förutsättningar,
vilket bidrar till ökad kunskap. För att projektdeltagarna ska lära sig att utöva nya fysiska
aktiviteter är det betydelsefullt att de får öva på dem praktiskt med hjälp av handledning från
tränare. Vidare kunde en sådan tillämpning även bidra till mer jämlika förutsättningar för
varje individ att nå framgång och känslan av att lyckas, vilket är betydelsefulla delar för
främjandet av fysisk litteracitet (Haydn-Davies, 2010). En gruppindelning behöver sålunda
inte enbart vara positiv utifrån den enskildes önskemål utan även för möjliggörandet av ett
kunskapsutvecklande sammanhang. Kombinationen av föreläsningar och handledd träning
verkar enligt tidigare forskning (Oh et al., 2017) vara fördelaktigt under hälsofrämjande
projekt, vilket även tagits i beaktning i planeringen kring upplägget av Satsa friskt.
Genomtänkta och pedagogiska strategier är således av relevans i utformningen av
hälsofrämjande projekt för att uppnå goda resultat.
De projektansvarigas mål med projektet var att öka den fysiska och psykiska hälsan hos
deltagarna. Således tolkas de ha en helhetssyn på hälsa (Nordenfelt, 1991). En betydelsefull
del av projektet var träningsaktiviteterna som syftade till att skapa möjligheter till fysisk
aktivitet för deltagarna, och de projektansvariga talade om de hälsovinster träning innebär och
att det är av betydelse att äldre är aktiva för att de ska orka mer och hålla sig friska. Även
tidigare forskning (Nelson et al., 2007; Grant, 2008; Chow, 2013; Fielding et al. 2017) visar
på goda effekter av fysisk aktivitet. Chows (2013) studie kring äldres användande av
utomhusgym visade att träningen upplevdes bidra till minskad smärta och stelhet, faktorer
som Nordenfelt (1991) presenterar som förekommande orsaker till nedsatt handlingsförmåga.
Fysisk aktivitet kan således öka handlingsförmågan hos äldre och minska smärtan som många
äldre lider av, vilket talar för värdet av den fysiska delen av projektet. Det faktum att effekter
av fysisk aktivitet kan tillgodogöras även utan att den rekommenderade nivån uppnås talar
ytterligare för att projektet kan få positivt utfall. I enighet med den tidigare forskningen
(Lorentzon & Cummings, 2015) kring äldres ökade risk för fallskador hade projektet även
lagt fokus på att förbättra de äldres balans och inkluderade olika övningar avsedda att
förbättra balanssinnet. Genom att satsa på att förbättra deltagarnas balans kan deltagarnas
fysiska kompetens stärkas, vilket i förlängningen kan öka deras möjligheter att delta på olika
fysiska aktiviteter (Whitehead, 2010d). En annan del av projektet syftade till att främja den
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sociala gemenskapen hos deltagarna. Precis som forskningen (Karolinska Institutet, 2015)
presenterat belyser de projektansvariga den utbredda ofrivilliga ensamheten bland äldre och
vikten av att överbrygga den. Därmed planerades projektet så att deltagarna skulle få chans att
umgås, både under träningsaktiviteterna och vid fikatillfällena. En sådan interaktion gynnar
inte bara gemenskapen och det psykiska välbefinnandet utan bidrar även till möjligheten att
reflektera över upplevelser själv och tillsammans med andra. Utifrån fysisk litteracitet kan en
sådan reflektion resultera i utveckling av den fysiska kompetensen (Whitehead, 2010e). Det
holistiska perspektivet förklarar hur psykiskt välbefinnande även kan bidra till ökad
handlingsförmåga (Nordenfelt, 1991). Genom en ökad handlingsförmåga kan
projektdeltagarna delta på fler fysiska aktiviteter. De projektansvariga inkluderar således
aktiviteter som ämnar stärka den psykiska, såväl som den fysiska hälsan. Sådana inslag är
även av betydelse för att stärka hälsan bland ensamma äldre (Karolinska Institutet, 2015).
Ytterligare en hälsopedagogisk idé med projektet var att deltagarna skulle bibehålla sin
självständighet, vilket även är en motivator för äldre att vilja vara fysiskt aktiva (Lindgren de
Groot & Fagerström, 2011). Självständighet bland äldre kan även bidra till
samhällsekonomiska vinster om fler kan klara av vardagen på egen hand, vilket gör att
onödiga vårdkostnader och behovet av hemtjänst kan minska. Det stora antalet äldre som
lever ensamma (Dahlberg et al., 2018) är ytterligare en anledning till att satsa på främjande av
självständighet. För de äldre som exempelvis vill bo kvar i sina hem kan en stärkt
självständighet skapa förutsättningar för det. En ökning av fysisk aktivitet kan förbättra de
fysiska förmågorna och minska riskerna för rörelsehinder, vilket kan vara orsaker till
ensamhet (Dahlberg et al., 2018). Stärkt självständighet genom fysiska förmågor och sociala
nätverk kan således vara en effektiv strategi för att minska den oönskade ensamheten. En
utveckling av fysisk litteracitet hos äldre kan vidare resultera i bibehållande av självständighet
under en längre tid (Whitehead, 2010b).
Projektet bidrar även till en ekonomisk självständighet då de projektansvariga tagit hänsyn till
många äldres svaga socioekonomiska status (Folkhälsomyndigheten, 2015). Projektdeltagarna
erbjöds ett kostnadsfritt deltagande i projektet, samt ett träningskort till ett subventionerat pris
efter projektets slut, för att skapa lika möjligheter för äldre att delta oavsett socioekonomisk
status. Projektet kan därmed bidra till förbättrad hälsa för den enskilde individen såväl som
minskade hälsoklyftor i samhället. Genom medverkan i projektet tolkas deltagarna få
möjlighet till utveckling av kunskap, sociala nätverk och fysiska förmågor, och därmed stärkt
självständighet genom de olika aktiviteterna. Fysisk aktivitet kombinerat med stödet från
tränarna kan utifrån fysisk litteracitet bidra till att negativa känslor kan ersättas med positiva
känslor genom att projektdeltagarna får en ökad självsäkerhet kring sin fysiska förmåga
(Haydn-Davies, 2010). Såtillvida ökar chanserna till att deltagarna bibehåller självständighet
genom att fortsätta vara aktiva efter projektets slut och nyttjar det erbjudna subventionerade
träningskortet.
Utifrån de tre pedagogiska idéerna tolkades projektets planering och genomförande ha utgått
från ett holistiskt perspektiv på hälsa (Trollvik, 2014), då flera faktorer som inverkar på
människors hälsa tagits hänsyn till. De projektansvariga hade exempelvis inkluderat
träningsaktiviteter för att främja deltagarnas fysiska hälsa, fikatillfällen för att främja sociala
nätverk samt utbildning kring kost och hälsa, vilka sammanlagt skapade ett
kunskapsutvecklande sammanhang för deltagarna. Därmed tolkas projektet utformats utifrån
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folkhälsoinstitutets grundläggande principer för ett hälsosamt åldrande (Statens
folkhälsoinstitut, 2009).

Förväntningar och upplevelser av att delta
Deltagarna påpekade att de inte alltid kände sig prioriterade i hälsofrämjande sammanhang.
Forskning (Grant, 2008) visar samtidigt att äldre är positivt inställda till att delta i
hälsosatsningar, vilket sammanslaget talar för att hälsosatsningar riktade åt målgruppen bör
genomföras. Det finns därmed en vilja att bli sedd och uppmärksammad, vilket kan underlätta
för genomförandet för framtida insatser riktade mot målgruppen. Under projektets aktiviteter
upplevde deltagarna en känsla av att tränarna brydde sig om dem och att de tog hänsyn till
deras ålder och förmågor. Ett väl fungerande klimat mellan deltagare och tränare kan i sin tur
främja fysisk litteracitet (Haydn-Davies, 2010). Genom att tränaren var tillmötesgående och
hänsynstagande angående deras ålder och förmågor kan den fysiska litteraciteten ha stärkts,
då det är av betydelse att individen upplever en trygghetskänsla under aktiviteten. Det är
därmed betydelsefullt att tränaren är medveten om de olika skäl som kan ligga till grund för
att deltagarna medverkar i projektet och för att de ska komma över sina individuella
utmaningar (Haydn-Davies, 2010). För att bemöta de utmaningarna krävs det att tränaren ser
människan i sin helhet likt det holistiska perspektivet (Brülde & Tengland, 2003), där både
fysiska och psykiska förutsättningar beaktas för att kunna övervinna de hinder som kan
uppkomma vid olika aktiviteter. Forskning (Oh et al., 2017; Park et al., 2017; Seino et al.,
2017) visar att stöd från tränare är avgörande för att äldre ska upprätthålla fysisk aktivitet.
Sålunda är ett sådant stöd betydelsefullt för äldres fysiska litteracitet, samtidigt som det kan
öka chanserna till att de äldre bibehåller en fortsatt fysiskt aktiv livsstil. Däremot kan
bristerna i det pedagogiska upplägget ha hindrat möjligheterna till fysisk litteracitet bland
vissa deltagare då de inte kunde tillgodogöra sig alla projektets inslag. De deltagare som
exempelvis inte hörde instruktionerna under träningsaktiviteterna eller som inte fick
information om projektets föreläsningar kan ha upplevt den delen av projektet som negativ,
vilket i sin tur kan ha påverkat motivationen till att delta, vilket är avgörande för främjandet
av fysisk litteracitet (Haydn-Davies, 2010).
Det faktum att projektet lagt fokus på den sociala gemenskapen poängterades av deltagarna
som ett positivt inslag där de kunde skapa nya sociala kontakter och utöka det sociala
nätverket. Behovet av socialt liv betonades av deltagarna som ett mer värdefullt inslag ju
äldre de blivit. Projektet kan med forskning (Zebhauser et al., 2015) tolkas bidra till att
försämrad mental hälsa undviks genom ett ökat socialt liv, samt minska den sociala
isoleringen (Mick et al., 2018). De deltagare som ännu inte deltagit såg fikatillfällena som ett
positivt inslag för den so ciala gemenskapen vilket indikerar på värdet av det sociala livet
bland äldre. För att uppnå ett hälsosamt åldrande är ett gott socialt liv värdefullt (Statens
folkhälsoinstitut, 2009). I kontrast med det uttryckte en person inget behov av ett utökat
socialt nätverk, vilket kan förstås med att det endast är oönskad ensamhet som är skadlig
(Karolinska Institutet, 2015). Emellertid visade sig samma intervjuperson ha ett utbrett socialt
nätverk i sitt privatliv, vilket kan varit anledningen till att hon inte hade ett behov av att träffa
nya människor genom projektet. En tolkning blir därmed att ensamhet bör vara självvald om
den ska upplevas positiv. Vidare bidrog fikatillfällena inte enbart till ökad social gemenskap.
De skapade även möjlighet för deltagarna att sitta ner tillsammans efter träningspassen och
diskutera vad de varit med om. Utifrån begreppet fysisk litteracitet tolkas det inslaget kunna
bidra till att deltagarna får möjlighet till fördjupad kunskap när de tillsammans får reflektera
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över erfarenheter och upplevelser. Det kan således bidra till kunskap och förståelse vilket i sin
tur kan leda till utvecklad fysisk kompetens och ökat självförtroende, vilka är betydelsefulla
delar för utvecklingen av fysisk litteracitet (Whitehead, 2010b).
Det uttrycktes ett behov bland deltagarna att få möjligheten att testa nya träningsaktiviteter,
där en önskan fanns att hitta nya träningsformer som passade dem. Variationen av aktiviteter
var något som ansågs positivt samt att det kunde bidra till nya träningserfarenheter.
Deltagarna som tidigare haft negativa erfarenheter av gym har under projektet upplevt nya
positiva erfarenheter. En positiv inställning till aktiviteterna som genomförs kan i sin tur öka
chanserna till en utveckling av fysisk kompetens (Whitehead, 2010d). Deltagarna upplevde
projektets träningsaktiviteter som allsidiga, vilket bidrog till att så många deltagare som
möjligt kunde få sina behov tillgodosedda. Tidigare forskning (Boulton et al., 2018) belyser
samtidigt vikten av att träningen ska vara varierande för att de äldre ska vilja delta, vilket
förstärks med det deltagarna berättar om hur den allsidiga träningen minskar risken för att den
blir långtråkig. Variationen kan även leda till att deltagarna bibehåller sin motivation till
träningen och känner att de har möjlighet att utvecklas vid varje tillfälle (Haydn-Davies,
2010). Deltagarna menade även att variationen av träningen är betydelsefull för deras fysiska
utveckling, och en sådan variation av aktiviteter är samtidigt ett viktigt inslag enligt fysisk
litteracitet för att stärka självförtroendet och den fysiska kompetensen (Murdoch &
Whitehead, 2010). Flera av projektets träningsaktiviteter kunde även genomföras på egen
hand i hemmet vilket således gav de äldre redskap till att utöka sina möjligheter till att vara
fysiskt aktiva. Den möjligheten borde därmed skapa förutsättningar för deltagarna att ta eget
ansvar för sin fysiska litteracitet genom att de kan välja när och var de vill utöva fysisk
aktivitet och därmed integrera den i sin livsstil. I resultatet framkom även att deltagarna
upplevde sig ha fått en försämrad balans i takt med att de blivit äldre och de hade
förväntningar på att träningsaktiviteterna skulle stärka balanssinnet. Därmed är balansträning
inte enbart något som rekommenderas till äldre (Folkhälsomyndigheten, 2018c), utan även
något som de äldre själva uttrycker sig vara i behov av. Deltagarna upplevde sig redan efter
några få tillfällen av medverkande i projektet fått resultat av träningen och menade att deras
rörlighet förbättras samt att de fått mer energi, vilket talar för de goda effekterna av träning
och värdet i att prioritera insatser som syftar till att öka den fysiska aktiviteten bland äldre
(Nelson et al., 2007).
Projektets har i sin helhet skapat goda villkor för utvecklingen av deltagarnas fysiska
förmågor, då deltagarna upplevde att upplägget var tydligt och pedagogiskt samt att
aktiviteterna var väl anpassade efter deras förutsättningar. Utifrån begreppet fysisk litteracitet
kan projektets upplägg vara av värde då en inkluderande miljö samt ett gott klimat mellan
tränare och deltagare anses betydelsefullt för att främja motivationen och självförtroendet hos
deltagarna (Haydn-Davies, 2010). Projektaktiviteterna innebar nya upplevelser för flera av
deltagarna. Vid denna situation kunde en inkluderande och stödjande miljö vara särskilt
betydelsefull då nya aktiviteter ofta bidrar med känslor av rädsla och ångest, vilket påverkar
motivationen negativt (Haydn-Davies, 2010). En annan aspekt inom fysisk litteracitet är
vikten av att tränaren ser varje individs förmågor och anpassar lärandestrategier därefter
(Haydn-Davies, 2010). Det var något som projektet tagit hänsyn till och som enligt deltagarna
gjorde det möjligt att delta på samtliga aktiviteter eftersom de fick hjälp och stöd till att
anpassa och genomföra dem. Således var alla välkomna att delta i projektet Satsa friskt,
oavsett förmågor. Även det är något som förstås som betydelsefullt för utvecklandet av fysisk
litteracitet, där fysisk aktivitet är något för alla, oavsett variation av förmågor (Whitehead,
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2010c). Sammanfattningsvis kan utvecklingen av fysisk kompetens, genom självförtroende
och självständighet, bidra till ökad livskvalitet, och Whitehead (2010c) menar att äldre
människors liv kan bli berikade av såväl delaktighet i meningsfulla fysiska aktiviteter som
genom utvecklingen av nya sociala kontakter.

Slutsatser
Efter att ha tolkat och analyserat resultatet från de projektansvariga framkom tre
hälsopedagogiska idéer som projektet grundats på. Idéerna tolkades stämma väl överens med
projektdeltagarnas förväntningar och upplevelser kring sin medverkan i projektet. Vilka
hälsopedagogiska idéer som projekt baseras på har stor betydelse för utfallet. Studerandet av
projekts bakomliggande idéer i kombination med hur projekt förväntas och upplevs av
deltagarna skapar förutsättningar för goda resultat i fortsatta hälsopedagogiska insatser.
Projektet utgick från ett holistiskt perspektiv på hälsa vilket präglade planeringen och
upplägget av projektet på flera sätt. Helhetsperspektivet och det breda utbudet av aktiviteter
upplevdes vara positivt enligt projektets deltagare. De projektansvariga och projektdeltagarna
var samstämmiga gällande relevansen av att genomföra hälsofrämjande projekt för
åldersgruppen 79 år eller äldre, och trots att deltagarna poängterade att de gärna tagit del av
liknande projekt tidigare menade de att det var bättre sent än aldrig. Det faktum att deltagarna
uttryckte en önskan om en fortsättning av projektet, och att antalet intresseanmälningar till
projektet översteg 300 personer, talar för vikten och behovet av hälsofrämjande projekt likt
Satsa friskt.

Hälsopedagogiska implikationer
Studiens resultat kan användas för att synliggöra betydelsen av insatser riktade till äldre och
hur projekt kan planeras. Det kan genomföras genom att utifrån ett hälsopedagogiskt
perspektiv strategiskt utvärdera vilka teorier och metoder som är användbara för att nå målet
med projektet. Vidare syftar hälsopedagogiskt arbete till att främja hälsan i befolkningen, i det
här fallet äldre. En pedagogisk implikation utifrån projektets upplägg är att möjliggöra ökad
kunskapsutveckling genom att deltagarna får interagera under projektets utbildningsdel.
Under projektets kostföreläsning hade exempelvis deltagarna kunnat vara aktiva och lagat den
mat som presenterats, som ett alternativ till att enbart lyssna. Ytterligare ett sätt att arbeta
vidare med utbildningsdelen är att individanpassa den utifrån deltagarnas befintliga
kunskapsnivåer.

Förslag till framtida forskning
Som förslag på framtida forskning hade en utvärderande studie kunnat genomföras efter
projektet avslutats. I en sådan studie hade bland annat projektdeltagarnas vidmakthållande av
aktiviteterna kunnat undersökas. Som ytterligare förslag på framtida forskning hade en
liknande studie kunnat genomföras med ett genusperspektiv, där eventuella likheter och
skillnader i förväntningar och upplevelser bland män och kvinnor hade kunnat studeras och
jämföras. Projektdeltagarna i studien delades in i fokusgrupper baserat på aktivitetsnivå för att
undvika eventuella maktpositioner. Som ett förslag hade även likheter och skillnader mellan
de grupperna kunnat studeras för att se möjliga skillnader i förväntningar och upplevelser
beroende på aktivitetsnivå. En ökad inblick kring olika gruppers förväntningar och
upplevelser kan bidra till ytterligare anpassning av den pedagogiska utformningen av framtida
projekt samt öka möjligheterna för en jämlik hälsa.
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Missivbrev projektansvariga
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Vi är tre studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i
Halmstad. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där en del av syftet handlar om att ur ett
hälsopedagogiskt perspektiv belysa vilka möjligheter och begränsningar som finns kring att
starta upp ett hälsofrämjande projekt riktat till äldre, samt projektansvarigas syn på denna
satsning. En annan del av syftet handlar om att ta del av äldres förväntningar och upplevelser
kring deltagande i ett hälsofrämjande projekt.
Till uppsatsen behöver vi få in material med hjälp av intervjuer med er projektansvariga.
Genom att ta del av bakomliggande information, samt möjligheter och begränsningar kring att
planera ett projekt, hoppas vi få klarhet i frågan.
Vi hoppas kunna genomföra en intervju med en eller två av er ledare av projektet. Intervjun
kommer spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Den beräknade tiden för intervjun är
cirka en timme.
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Deltagandet är även
konfidentiellt, vilket innebär att inga enskilda personer kommer kunna identifieras, så länge ni
inte godkänt detta.
Vill ni ta del av den färdiga uppsatsen kommer den publiceras i en offentlig databas för
studentuppsatser, på diva-portal.org.
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss via följande kontaktuppgifter:
Angelica Olsson
xxx-xxx xx xx
angols14@student.hh.se
Sofie Friberg
xxx-xxx xx xx
soffri14@student.hh.se
Josefine Johansson
xxx-xxx xx xx
jojoha15@student.hh.se
Vänliga hälsningar,
Angelica, Sofie och Josefine
Handledare: Linn Håman
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Missivbrev projektdeltagare

Bilaga 2
April 2018

Vi är tre studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i
Halmstad. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där en del av syftet handlar om äldres
upplevelser kring hälsa och livskvalitet. Syftet med studien är att belysa de behov och
möjligheter ni upplever er ha för att upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil.
Till uppsatsen behöver vi få in material med hjälp av fokusgruppsdiskussioner, och det är
främst era upplevelser och tankar vi vill ta del av. Vår förhoppning är att de ska kunna bidra
till planeringen av framtida liknande projekt. Vi hoppas kunna genomföra två diskussioner
med minst fyra deltagare per tillfälle. Fokusgruppsdiskussionerna kommer spelas in med hjälp
av en diktafon, för att sedan skrivas ut och analyseras. Den beräknade tiden för
fokusgruppsdiskussionen är cirka 1 ½ - 2 timmar.
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Deltagandet är även
konfidentiellt, vilket innebär att ni kommer vara anonyma i den slutliga uppsatsen och inga
enskilda personer kommer kunna identifieras.
Vill ni ta del av den färdiga uppsatsen kommer den publiceras i en offentlig databas för
studentuppsatser, på diva-portal.org.
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss via följande kontaktuppgifter:
Angelica Olsson
xxx-xxx xx xx
angols14@student.hh.se
Sofie Friberg
xxx-xxx xx xx
soffri14@student.hh.se
Josefine Johansson
xxx-xxx xx xx
jojoha15@student.hh.se
Vänliga hälsningar,
Angelica, Sofie och Josefine
Handledare: Linn Håman
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Intervjuguide gruppintervju








Bilaga 3

Vi berättar om oss själva
Godkännande kring konfidentialitet och att nämna xxx kommun i uppsatsen
Frivilligt att svara på frågorna och deltagande får när som helst avslutas
Intervjun kommer spelas in för transkribering och analys
Syfte med studien och deras deltagande/bidrag
Våra roller under intervjun
Har ni några frågor innan vi startar?

Inledande frågor
 Hur länge har ni arbetat inom xxx kommun?
 Kan ni beskriva den roll som ni har i projektet?
 Vem initierade denna satsning/projekt?
 Kan ni berätta bakgrunden till att ni startade upp denna satsning/projekt?
 Vem står för kostnaden för projektet?
Projektets utformning
 Hur ser förutsättningarna ut för att genomföra projektet?
o Vilka möjligheter har funnits under planeringen av projektet?
o Vilka begränsningar har ni behövt förhålla er till under planeringen av projekt?
 Vill ni berätta om den idé som projektet bygger på?
 Vad har ni för förväntningar på projektet?
 Vad förväntar ni er att effekterna kommer bli?
 Hur länge pågår projektet?
Projektets aktiviteter
 Kan ni berätta vad upplägget av denna satsning/projekt bygger på?
 Vad är tanken bakom träningsaktiviteterna i projektet?
 Vad är tanken med föreläsningarna som erbjuds?
 Vad är tanken med fikatillfällena som erbjuds efter träningsaktiviteterna?
 Hur ofta erbjuds dessa insatser under projektet?
Slutfrågor
 Hur tänker ni kring de äldres vidmakthållande av de aktiviteter som projektet erbjudit?
 Är det något ni vill tillägga som vi inte pratat om?
 Kan vi få återkomma om vi behöver fråga om något ytterligare?
Följdfrågor
 Kan du ge några exempel?
 Kan du utveckla….
 Berätta mer…
 Hur menar du...
 På vilket sätt…
 Du berättade tidigare om…. vad berodde det på?
- Tack för att vi har fått intervjua er!
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Intervjuguide fokusgruppsintervju
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Dela ut missivbrev för samtycke
Vi berättar om oss själva
Syfte med studien och deras deltagande/bidrag.
Fokusgrupper är till för diskussion och att de ska få möjlighet att uttrycka upplevelser
och åsikter.
Konfidentialitet - kommunen nämns
Frivilligt att svara på frågorna och deltagande får när som helst avslutas
Diskussionen kommer att spelas in- för transkribering och analys
För att underlätta för transkriberingen, försök tänka på att prata en person åt gången
och prata tydligt.
Våra roller under intervjun
Inga rätt eller fel - era upplevelser
Viktigt att inte berätta för någon annan om det som sägs här.
Har ni några frågor innan vi startar?

Öppningsfråga:
 Vill ni börja med att berätta vad ni heter, hur gamla ni är och hur länge ni har bott i
xxx?
 Kan ni berätta för varandra: vad är viktigt för att ni ska uppleva hälsa i livet?
Satsa friskt
 Vad fick er att vilja delta i projektet “Satsa friskt”?
 Hur fick ni reda på projektet?
 Hur många av er har redan hunnit delta i aktiviteterna? Vilka aktiviteter?
o Hur upplevde ni deltagandet? (fiska efter välmående, det sociala, fysiska tex.
hur känns det?)
o Levde det upp till era förväntningar?
 Ni andra- vad har ni för förväntningar på att delta i projektet?
 Vad tycker ni om att projektet erbjuder olika träningsaktiviteter?
 Vad tycker ni om att föreläsningar kring kost och hälsa genomförs under projektets
gång?
 Vad tycker ni om att det erbjuds gemensam fika efter träningsaktiviteterna?
 Vilken del av projektet ser ni mest fram emot?
 Vad betyder det för er att vara med? (välmående, det sociala, fysiska tex. hur känns
det?)
 Vad är viktigast för att ni ska fortsätta med dessa aktiviteter efter projektets slut?
Fysisk och psykisk hälsa
 Vad motiverar er till att vara fysiskt aktiva?
 Hur skulle ni beskriva era möjligheter att vara fysiskt aktiva?
o Vilka begränsningar finns?
 Har ni varit fysiskt aktiva innan projektet startade?
o Hur fysiskt aktiva har ni varit under ert liv?
o Av vilka anledningar har ni slutat träna/ återupptagit träningen?
 Hur ser ni på era möjligheter att vara fysiskt aktiva utifrån det som kommunen
erbjuder i dagsläget?
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Exempelvis: anläggningar, utegym, promenadleder, idrottshallar etc.
Underlättar de för fysisk aktivitet?
Finns det något ni saknar?
Hur ser ni kring projektets möjligheter att bidra till nya sociala kontakter?
Vilka strategier tror ni fungerar bäst för att öka hälsan i er målgrupp?

Slutfråga:
 Är det någon som vill tillägga något som vi missat att prata om?
 Kan vi få återkomma om vi behöver fråga om något ytterligare?
Följdfrågor
 Kan du ge några exempel?
 Kan du utveckla….
 Berätta mer…
 Hur menar du...
 På vilket sätt…
 Du berättade tidigare om…. vad berodde det på?
Tack för att ni deltagit!
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Sofie Friberg

Josefine Johansson

Angelica Olsson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

