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Sammanfattning  

Bakgrund: Fysisk aktivitet bidrar till ökad livslängd och höjd livskvalitet, och spelar en viktig 

roll för äldre personer när det gäller att behålla sin hälsa. Det fanns ett flertal barriärer mot att 

kunna vara fysiskt aktiv.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hemtjänstpersonalens uppfattning om äldres 

personers barriärer mot och möjligheter till att vara fysisk aktivitet – en intervjustudie.  

Metod: Kvalitativ metod användes och fem intervjuer genomfördes med personal i 

hemtjänsten. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Temaanalys användes för analys av data.  

Resultat: Resultatet delades in två huvudteman, barriärer och möjligheter med underteman. 

Resultatet visade att hemtjänstpersonalen arbetar mycket med att försöka få de äldre 

motiverade till att vara fysiskt aktiva och att de använder sig av personliga träningsprogram. 

Det framkom även att det finns barriärer som brist på motivation och hinder i hemmen i form 

av trösklar och mattor som gjorde det svårt för de äldre att vara fysiskt aktiva.  

Implikationer: Det är viktigt att få kunskap om äldres möjligheter till och barriärer mot fysisk 

aktivitet. Denna studie ge en inblick i problemet och kan vara användbar vid framtida 

folkhälsoarbete bland äldre personer. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att göra 

en större studie med både kvinnor och män från hemtjänsten för att få ett bredare perspektiv 

om fysisk aktivitet och äldre. 
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Abstract  

Background: Physical activity contributes to increased longevity and quality of life, and plays 

an important role for older people when it comes to maintaining their health. There was a lot 

of barriers against being physically active.  

Purpose: The purpose of this study was to describe home care staff´s views on elderly peoples 

opportunities and barriers to be physically active – an interviewstudy. 

Method: A sample of five women from the home care service was selected and semi-

structured interviews were conducted. The interviews were transcribed and analyzed using 

tema analysis. Results: The results were divided into two main headings, barriers and 

opportunities. The results showed that the home care staffs were working hard to try to get the 

older motivated to be physically active and they also used personal training programs. It also 

emerged that there are barriers such as lack of motivation and barriers in the home in the form 

of sills and carpets that made it difficult for older people being physically active.  

Implication: It is important to have knowledge about elderly people’s opportunities and 

barriers to be physically active. This study provides an insight of the problem and can be used 

in future public health work among elderly people. Suggestion for further research would be 

to do a larger study of both women and men involved working in the home care sector to get a 

broader perspective about physical activity among elderly people.                     
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Introduktion 

I Sveriges befolkning finns ungefär 1,6 miljoner människor som är 65 år eller äldre. Sedan år 

1990 har medellivslängden ökat med ca 3 år och medellivslängden beräknas fortsätta öka 

(Socialstyrelsen, 2009). ”Till 2020 bör andelen 80-åringar, som har tillräckligt god hälsa för 

att bo i en hemmiljö, och som tillåter och ger dem möjlighet att behålla sitt oberoende, sin 

självkänsla och sin plats i samhället öka med 80 % ” (Folkhälsoinstitutet [FHI] 2004). Idag är 

ca 17 procent av befolkningen över 65 år och om 30 år kommer nästan var 4:e invånare i 

Sverige vara över 65 år, enligt statistiska centralbyråns prognoser (Rasmusson, 2002). En 

stigande ålder hos befolkningen medför också att människor lever längre, med ett ökat antal 

sjukdomar (Sarvimäki, 2002). Enligt Sarvimäki, innebär även att en stigande ålder ofta 

kännetecknas av avtagande fysiska och psykiska funktioner. Vanliga förändringar är bland 

annat försvagad muskelstyrka, försämrad syreupptagningsförmåga och balanssvårigheter, 

vilket leder till funktionsnedsättningar.  Förekomsten av sjukdomar och 

funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder i hela befolkningen (Larsson, 2006). Exempel 

på funktionsnedsättningar som uppkommer vid hög ålder är förmågan att greppa och bära 

tungt samt försämrad syn och hörsel (Larsson, 2006).  

Fysisk aktivitet är enligt Wånell, (2005) relaterat till en ökad livslängd och en ökad 

livskvalitet. Fysisk aktivitet spelar även en viktig roll för äldre människor när det gäller att 

behålla sin fysiska hälsa. Brist på fysisk aktivitet kan leda till att människor faller och drabbas 

av fallolyckor. Det är ett problem som sker överallt i hela världen och de flesta av fallen sker i 

ensamhet (Gustafson et al, 1994). Enligt Gustafson (2004) så är det inte alltid det går att 

förutse vilka patienter som kommer att råka ut för en fallolycka. En ökad fysisk aktivitet ger 

fördelar som bättre balans och mer muskelstyrka vilket ger positiva hälsoeffekter (FHI, 2004).  

Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv 

Statens folkhälsoinstitut arbetar med folkhälsan i Sverige utifrån elva målområden. 

Folkhälsomål nummer fem innebär att det ska finnas sunda och säkra miljöer och produkter. 

T.ex. så ska det inte finnas tjocka mattor som de äldre riskerar att ramla på. Det ska vara en 

inbjudande miljö och de äldre ska inte behöva riskera något om de väljer att vara fysiskt 

aktiva. Folkhälsomål nummer sex innebär en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Äldre 

personer är i behov av träningsprogram för t.ex. rehabilitering eller uppbyggnad av fysisk 
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aktivitet. Äldre drabbas av t.ex. fallolyckor på grund av brist på fysisk aktivitet och om det då 

finns en bra hälsofrämjande hälso- och sjukvård så kan det antalet minskas. (FHI, 2008).  

Folkhälsomål nummer nio innebär att alla ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva. Samhället 

ska därmed utformas så att det ges förutsättningar för äldre att kunna vara fysiskt aktiv i sitt 

vardagliga liv (FHI, 2008). Enligt FHI (2008) ska det finnas någon form av fysisk aktivitet 

som passar alla. 

Boendets betydelse för fysisk aktivitet 

Resultatet av forskning angående de äldres boende visar att det finns ett samband mellan 

fysiska miljöfaktorer och de äldres förmåga att klara av att utföra vardagliga fysiska 

aktiviteter (FHI, 2004). Enligt FHI (2004) finns det även insatser att göra. Att ha 

bostadsanpassningar och en framförhållning i planeringen gällande bostaden är några exempel 

på förbyggande åtgärder som skulle kunna leda till att de äldre blir mer oberoende i sina hem 

och minska samhällskostnaden för exempelvis hemtjänst. Det här är viktigt eftersom de flesta 

äldre vill bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt (FHI, 2004). Av 

ålderspensionärerna bor 90 % i ordinarie boende, vilket innebär att de bor kvar i sitt eget hem. 

Att klara de vardagliga sysslorna är en förutsättning för att kunna bo kvar hemma (FHI, 

2004). Hemtjänst innebär att personal bistår med vård och omsorg i hemmet för att äldre ska 

kunna bo kvar hemma så länge som möjligt (FHI, 2004). En belgisk studie visade en annan 

faktor som har stor inverkan på hur fysiskt aktiv de äldre är beror på vart de bor någonstans 

(Van Cauwenberg al 2012). Van Cauwenberg menar också att de som bor i förorterna är mer 

fysiskt aktiva då de blir tvingade att exempelvis använda cykel, medans de som bor mer inne i 

städerna blir mer bekväma då det finns fler transportmedel att tillgå så som tåg, tunnelbana 

och buss mm.  

 

Fördelar med fysisk aktivitet för äldre 

Enligt Dier et al, (2007) ser inte hälsan likadan ut hos alla äldre och det gäller därför att hitta 

en balans och göra det som individen mår bra av. Ingen människa är för gammal för att börja 

träna och för att få positiva effekter på grund av ökad aktivitetsnivå (Wånell, 2005).  Wånell 

(2005) menar också att det är viktigt att ta vara på alla de resurser som människan har för att 

kunna vara fysiskt aktiv i sitt vardagsliv. I många fall handlar det om att behålla den 

rörelseförmåga de äldre redan har så att den inte försämras. Det behöver inte krävas svåra och 

komplicerade övningar för att uppnå resultat, utan ofta kan den bästa träningsformen vara den 
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enklaste (Wånell, 2005). En bra träningsform för äldre som har besvär med att resa på sig är 

att träna på just det här genom att sätta sig och resa sig upp ur en stol ett flertal gånger. Andra 

exempel på enkla träningsformer för äldre kan vara att träna på att ta av och på sig strumporna 

och att gå korta sträckor med rullatorn istället för att enbart sitta i sin rullstol (Gyllensvärd, 

2009). 

 

Fysisk aktivitet kan leda till att bromsa upp nedgången av rörelseförmågan för äldre. Det finns 

ett samband mellan människor som inte är fysiskt aktiva och ohälsa i form av ledbesvär, högt 

blodtryck, diabetes, tjocktarmscancer, depression och ångest (Berleen, 2003).  

Syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, gångfunktion och balansförmåga förbättras av fysisk 

aktivitet (Stamblewski, 2008). Många äldre behöver vara mer fysiskt aktiva för att må bra, 

medan andra inte kräver lika mycket fysisk ansträngning för att uppleva välbefinnande (Diehr 

m.fl., 2007). Styrketräning har visat sig ha positiva effekter på muskelmassa och 

välbefinnande, även högt upp i åldrarna. Trots det har många äldre en negativ inställning till 

att vara fysiskt aktiva (Stamblewski, 2008).  

Enligt Middleton, L.E. (2010) så har det visat sig att det inte bara är den fysiska förmågan 

som förbättras av fysisk aktivitet. Framförallt kvinnor, som är fysiskt aktiva vid någon 

tidpunkt i sitt liv förbättrar den kognitiva förmågan och det kognitiva tänkandet, vilket 

underlättar när det exempelvis är ett problem som ska lösas.  

 Fysisk aktivitet har många betydande hälsofrämjande effekter så som ökad balans och 

muskelstyrka samt ökad rörlighet (Stamblewski, 2008). Hälsovinster av fysisk aktivitet för 

äldre människor är likvärdig med det som gäller för de flesta andra människor, det vill säga 

mycket positiva. Ökad fysisk aktivitet hos den äldre befolkningen skulle medföra både en 

minskad risk att dö i förtid och att bli handikappad som äldre (FHI, 2004). 

 

Fysisk inaktivitet påverkar de äldres hälsa 

Med stigande ålder minskar muskelmassan och muskelstyrkan, vilket utgöra ett problem i 

form av fallolyckor som kan leda till frakturer (Mazzeo & Tanaka, 2001). Det är inte alltid 

som fallolyckor endast leder till fysiska skador utan det kan även ge psykiska konsekvenser 

(Parker, 2000). Parker (2000) menar också att de psykiska konsekvenserna kan leda till bland 

annat oro, dålig självkänsla och en rädsla för att vara fysiskt aktiv i framtiden.  Äldre 

människor som visat sig vara fysiskt inaktiva och i dålig fysisk form råkar lättare ut för bland 

annat fallolyckor (Gyllensvärd, 2009). Äldre män uppger en bra fysisk hälsa i högre grad än 
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äldre kvinnor, förutom i den äldsta åldersgruppen, 75-84 år, där det inte finns någon skillnad 

mellan könen (FHI, 2008). Funktionsförmågan hos kvinnor är sämre när det gäller syn, 

mobilitet, greppa och bära, matinköp och städning (Larsson, 2006). Äldre män som inte är 

fysiskt aktiva löper cirka 50 % större risk att dö i förtid, jämfört med äldre män som är fysiskt 

aktiva minst en gång i veckan. Bland de äldre kvinnorna var risken att dö i förtid betydligt 

högre. Det var 80 % större risk att dö i förtid bland äldre kvinnor som var inaktiva jämfört 

med de äldre kvinnor som var aktiva (SCB, 2000). Det är fler kvinnor än män som råkar ut för 

fallolyckor (Berleen, 2003). Anledningen till att äldre drabbas av fallolyckor kan även bero på 

en rubbning i balanssystemet, nedsatt syn, led- och muskelproblem men även på allmän 

svaghet, undernäring samt på mediciner. Enligt Mazzeo och Tanaka, (2001) minskar även 

rörelsefunktionen hos äldre efter fallolyckor och de får allt svårare att klara av sina vardagliga 

sysslor. För att minska risken för fallolyckor bör varje person ha ett utformat träningsprogram. 

Svårigheter att genomföra träning kan bero på lågt självförtroende, dålig information och för 

lite stöd men även på upplevd smärta (Gyllensvärd, 2009). Den generella smärtan ökar med 

stigande ålder och det är vanligare för kvinnor än för män att drabbas av generell smärta med 

stigande ålder (Bergman et al., 2001). Berleen (2003) ser tillbaka på 1950-talet och då visar 

det sig att incidenser av höftfrakturer har ökat stadigt i Sverige. Individer som drabbats av 

höftfrakturer har enligt Berleen (2003) varit sköra och inte varit speciellt fysiskt aktiva före 

frakturen. Gyllensvärd (2009) menar att bärande av höftskydd kan minska antalet 

höftfrakturer men tyvärr inte antalet fall. Med det menas att antalet fallolyckor inte kommer 

att upphöra på grund av att de äldre skaffar höftskydd, däremot kan skadorna lindras så att de 

inte blir lika allvarliga när olyckan inträffar (Gyllensvärd, 2009). 

 

Äldre människor är överviktiga i större utsträckning än yngre och över hälften av 

pensionerade män och kvinnor i Sverige är överviktiga (Socialstyrelsen, 2009). Äldre 

människor med övervikt löper en ökad risk för att drabbas av minskad rörlighet och är därför i 

behov av vård (Lang m.fl. 2008). Undervikt är ett annat stort problem hos vissa äldre, och 

enligt Diehr m.fl. (2007) finns det ett samband mellan äldre som är underviktiga och äldre 

som drabbats av oförklarlig viktförlust. Det kan förklara att många äldre har svårt med 

rörligheten. Enligt Lang m.fl. (2008) kan undervikt även vara en anledning till ökad dödlighet 

bland äldre, men genom fysisk aktivitet så kan övervikt och undervikt motverkas.  
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Folhälsoprojekt för att främja fysisk aktivitet bland äldre 

Ett exempel på att det går att få en hel befolkning att vara fysiskt aktiva är Norsjöprojektet i 

Västerbotten. Projektet startade redan 1984 med bland annat stöd från kommun och landsting. 

I studien utfördes hälsoundersökningar hos ca 70 000 av befolkningen i Västerbotten varje år 

mellan 1985 och 1995. Norsjöprojektet innebar att befolkningen fick en ökad kunskap om hur 

de skulle undvika att drabbas av framförallt diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Resultatet av 

detta arbete tros ha bidragit till att befolkningen i Västerbotten ökat sin medellivslängd med 

fem år samt att det sänkte kolesterol-, blodfetts- och blodtrycksnivåerna hos de individer som 

deltog (Lindholm m.fl. 1996). Projektet resulterade i att äldre personer som promenerade 

minst en halvtimme varje dag fick en bättre benmuskelstyrka, högre kalciumhalt i skelettet 

och lägre halt av blodfetter än jämnåriga som inte var lika fysiskt aktiva (Berleen, 2003). 

 

Hakim & Petrovich (1998) beskriver ett annat projekt där ca 700 pensionärer mellan 61 och 

81 år deltog i ett strukturerat program med vardagliga promenader, en aktivitet med ganska 

låg intensitet. När de efter studien jämfördes med kontrollgrupperna så visade det sig att det 

fanns en betydande skillnad mellan grupperna som utövade en vardaglig fysisk aktivitet 

jämfört med dem som inte utförde någon aktivitet alls. Det visade sig leda till en signifikant 

lägre dödlighet. I studien framkom att den minskade dödligheten berodde på minskad 

prevalens av såväl hjärt- och kärlsjukdomar som cancer (Hakim & Petrovich ,1998) 

 

Ett annat exempel är FRÄS- projektet (Friskvård för äldre en särskild satsning) i Göteborg. 

Det har fått ca 1500 äldre göteborgare, 60 år och uppåt att börja styrketräna och 

erfarenheterna är positiva (FHI, 2002). Styrketräning ökar bentäthet och motverkar 

benskörhet. Fysisk aktvitet innebär att man sänker blodtrycket och fysisk aktiva människor 

löper inte så stor risk att insjukna i hjärt- kärlsjukdomar eller drabbas av slaganfall, 

demenssjukdomar och depression (FHI, 2007).  

 

Äldres behov av hjälp och stöd 

FHI (2004) framhåller att det finns en rad faktorer till varför de äldre kanske inte alltid är 

fysiskt aktiva. Bland annat så finns det hinder som exempelvis dåligt socialt stöd, obalans 

mellan förväntad ansträngning och upplevda fördelar, och negativa attityder mot idrott och 

motion. Det finns även rent fysiska hinder och barriärer som bland annat dålig belysning, 

tjocka mattor och våta golv som kan ställa till det när det äldre ska röra på sig och uträtta 
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fysisk aktivitet (Schoenfelder, 2000). Många av de äldre anser till hög grad att åldrande 

automatiskt ska leda till försämrad kapacitet och fler sjukdomar vilket leder till att de därför 

sänker sin ambitionsnivå för att upprätthålla en högre tillfredsställelse (Sarvimäki, 2002). Det 

har visat sig att den tekniska utvecklingen i hushållen, bättre anpassade utemiljöer, kunskapen 

om matlagning och mer utnyttjade av hjälpmedel leder till en högre förmåga att klara sig på 

egen hand (Larsson, 2006). Det är fler män än kvinnor som har hemtjänst och det beror på att 

det är vanligt att kvinnor vårdar sina män i hemmet (Larsson, 2006). Larsson (2006) menar 

även att 1990-talets ekonomiska kris medförde nerskärningar av antalet vårdplatser. Det i 

kombination med ökningen av antalet äldre i befolkningen ledde till att allt fler äldre skrevs ut 

till hemmet med behov av hemtjänst. Det har också visat sig att personer som behöver hjälp 

med lättare sysslor (t.ex. matlagning) i hemmen mer sällan blir beviljade hemtjänst. Det krävs 

att de behöver hjälp med större sysslor (t.ex. gå på toaletten). Eftersom det är svårt att bli 

beviljad hemtjänst kan det vara färre som ansöker om behov av hemtjänst (Larsson, 2006). 

 

 

Problemformulering 

Hur ser hemtjänstpersonalen på alla de hinder och barriärer som finns för att de äldre faktiskt 

ska kunna vara fysiskt aktiva i sin vardag? Vad finns det för möjligheter för de äldre att vara 

fysiskt aktiva?   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens uppfattning om äldre personers 

barriärer mot och möjligheter till fysisk aktivitet. 

 

Metod 

För att besvara syftet med studien valdes det att göra en studie med kvalitativ ansats. Data 

samlades in med hjälp av intervjuer. Att genomföra en Intervjustudie ger en möjlighet till att 

få fram tankar, funderingar och åsikter från de personer som blir intervjuade (Kavle, 1997). 

Valet föll på att använda en semistrukturerad intervju vilket innebar att forskaren till 

föreliggande studie följde en lista där intervjun utgick från en lista med fem stora frågor. 

Informanterna fick därefter följdfrågor inom de områden som ingick i de stora frågorna.  

 I en intervjustudie har personen som genomför intervjuerna stor frihet att utforma svaren på 

sitt sätt och kan ställa frågor som inte finns i intervjuguiden. I det här fallet gällande de 
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barriärer mot och möjligheter som finns för att de äldre ska kunna vara fysiskt aktiva i 

vardagen. Frågorna gav i den här studien utrymme för de intervjuade personerna att svara med 

egna ord och följdfrågor ställdes med avsikt att utveckla svaren. Det innebär en möjlighet för 

personen som genomförde intervjuerna att ställa följdfrågor, t.ex. hur menar du nu? Kan du 

förklara djupare? (Patel & Davidsson, 2008).  

 

Urval  

Urvalet till studien var ett bekvämlighetsurval och gjordes med hjälp av 

hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun. Hemtjänstpersonalens chef valde ut vilka ur 

personalen som skulle bli intervjuade. Information om studien, dess syfte och genomförande 

gavs ut och därefter fick representanter ur hemtjänstpersonalen som var intresserade av att 

delta anmäla sitt intresse. Fem kvinnor från hemtjänstpersonalen med olika lång 

yrkeserfarenhet ingick i studien, de var mellan 40-57 år gamla. 

 

Datainsamling 

Alla intervjuerna genomfördes på den aktuella arbetsplatsen i ett enskilt rum för att 

hemtjänstpersonalen skulle vara så lättillgängliga för författaren som möjligt. De som deltog 

under intervjuerna var endast författaren och informanten som blev intervjuad. Innan 

intervjuerna informerades informanterna muntligt om studiens syfte.  Informanterna som 

deltog i studien fick även skriva på ett informerat samtycke där de etiska aspekterna var 

tydligt klargjorda (Bilaga 2). Dator användes för att spela in intervjuerna. Frågeguiden 

användes och bestod av en öppningsfråga, övergångsfråga, nyckelfråga samt avslutande fråga.  

De nyckelfrågor som användes var semistrukturerade och såg ut på följande sätt: Vad anser 

du om att äldre ska kunna vara fysiskt aktiva i sitt vardagsliv? Hur skulle du vilja beskriva den 

fysiska aktiviteten hos de äldre? Berätta vad du gör för att de äldre ska kunna vara fysiskt 

aktiva i sitt vardagsliv? Skulle du vilja förändra den fysiska aktiviteten för de äldre och i så 

fäll på vilket sätt? Hur ser du på de hinder som finns i hemmen för att de äldre ska kunna vara 

fysiskt aktiva i sitt vardagsliv (ex. dörrlister, mattor etc.)?  Frågorna gav utrymme för de 

intervjuade personerna att svara med egna ord och följdfrågor som ställdes med avsikt att 

utveckla svaren (Patel & Davidsson, 2008).  
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Databearbetning och analys 

När allt material var insamlat började författaren med att lyssna igenom materialet som 

spelades in på en dator. Efter det transkriberades intervjuerna ordagrant. Materialet lästes flera 

gånger och tankar och funderingar kring materialet skrevs ner. När materialet hade lästs 

tillräckligt många gånger framkom det att vissa saker upprepades och poängterades flera 

gånger av den intervjuade hemtjänstpersonalen. Materialet delades in i två huvudteman, 

barriärer och möjligheter med tillhörande underteman som utkristalliserades sig under 

analysprocessen.      

 

Etiska aspekter 

Studien blev godkänd av hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Hemtjänstpersonalen 

blev informerade om etiska aspekter både verbalt och skriftligt. Det var helt frivilligt att delta 

i studien och att de som deltog när som helst under studiens gång hade rätt att avbryta utan att 

ange skäl om det på något sätt skulle kännas obekvämt. Data behandlades konfidentiellt och 

personliga uppgifter lämnades inte ut till någon. Det som kom fram i intervjuerna används 

endast i denna studie. Så som Kavle (1997) lade stor vikt vid att visa engagemang och 

känslighet när det handlade om viktiga och känsliga frågor. Författaren till föreliggande studie 

avidentifierade intervjupersonerna i samband med transkriberingen (Kavle, 1997).  

 

Resultat 

Barriärer och möjligheter användes som huvudteman i studien. Analys av intervjuerna 

resulterade i tre underteman till huvudtemat möjligheter: Hjälp med fysisk aktivitet i vardagen 

och personligt träningsprogram. Två underteman till huvudtemat barriärer: brist på 

motivation och hinder i hemmet.   

 

 

Barriärer 

Brist på motivation 

Hemtjänstpersonalen ansåg sig lägga ner mycket tid på att motivera de äldre att röra på sig, 

stödja de äldre i deras vardagliga fysiska aktivitet och uppmuntra de till att fortsätta vara 

fysiskt aktiva. De upplevdes svårt när de äldre själva inte ville röra på sig. 

Hemtjänstpersonalen menade att det inte gick att tvinga någon till att göra någonting som 

personen inte ville. 
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”Vi försöker motivera men de har ju en vilja som inte är av denna värld och har de bestämt 

sig för att de inte vill så är de väldigt svårt att få dem att göra saker”. 

 

Hemtjänstpersonalen motiverade de äldre till att vara både fysiskt aktiva på t.ex. ett 

”sittgympapass” och även för att klara av de små sakerna i hemmet. Det krävdes mycket 

motivation i hemmen för att t.ex. klara av att klä på sig själv, borsta håret eller gå till toaletten 

istället för att ta rullstolen. Ofta var det verbal motivation och uppmuntran som personalen 

lade mest vikt vid. Personalen ansåg att det var viktigt att de äldre behöll den rörelseförmåga 

de hade och gjorde allt som de klarade av att göra själva. Ofta räckte det att personalen 

assisterade de äldre när de skulle göra någonting. 

 

”Vi låter dem göra så mycket de kan själva och motiverar dem sen till att fortsätta. Om de 

t.ex. går på toaletten eller går ut, om de bara kan ta lite lätta steg så. Ja så vi försöker 

motivera dem väldigt mycket”. 

 

Enligt hemtjänstpersonalen såg inte många äldre fysisk aktivitet som något positivt utan 

isolerade sig hellre i sina hem. En person från hemtjänstpersonalen menade att de äldre såg 

sängen som sin trygga plats och att de helst stannade där dygnet runt. 

 

”En del kan vara positiva till att vara fysiskt aktiva men det stora flertalet ser ju inget positivt 

med det faktiskt”. 

 

”Vi håller ju inte på å tjatar på nisse om inte nisse vill eller kan för man får ju se utefter 

deras fysiska förutsättning”. 

 

”Ibland går inte det och då får man ju acceptera de också… de ska ju inte bli några elitister 

här”. 

 

 

 

Hinder i hemmen 

Hemtjänstpersonalen upplevde att det fanns flera hinder i de äldres hem t.ex. mattor och 

trösklar som kunde orsaka problem. Hemtjänstpersonalen menade att hinder i hemmen i 



10 
 

värsta fall kunde leda till fallolyckor. Många äldre gick inte med på att flytta eller ta bort sina 

mattor eftersom de alltid hade haft sina mattor där eller för att de inte tyckte att det såg ut som 

ett hem utan mattorna.  

 

”Vi kan ju inte bara gå och ta bort en matta utan de måste ju vilja det själva. Men det är 

jättesvårt, det kan vara jättesvårt att få väck en matta”. 

 

Andra var positiva och såg det som en möjlighet till att bland annat ta sig ut på balkongen om 

hemtjänstpersonalen exempelvis hjälpte till att ta bort tröskeln.  

 

”Det är viktigt att det inte finns någon tröskel vid ytterdörren och även ut till balkongen så att 

de äldre kan gå ut och ta luft”. 

 

Något som också framkom av intervjuerna var att flera av de äldre använder hindren som 

ursäkt för att inte behöva röra på sig. Alla var inte intresserade av att röra på sig och använda 

sin fysiska aktivitet. Det var inget som hemtjänstpersonalen kunde göra något och kände stor 

maktlöshet för när det kom på tal.  

 

”Hade inte alla dessa hinder funnits hade vi haft bättre möjligheter att pusha på de äldre så 

dem blir mer aktiva”. 

 

 

Möjligheter 

Hjälp med fysisk aktvitet i vardagen 

Hemtjänstpersonalen kunde räkna upp en rad saker som dem ansåg sig göra för att de äldre 

skulle vara mer aktiva. Bland annat så berättade de att vägen till matsalen var en bra sträcka 

för att få motion och om de inte orkade gå hela vägen så fick de gå halva och så backade de 

upp med rullstol efter halva vägen. 

 

”Vi kanske tycker att de e ju klart du ska gå till matsalen, men fysiskt så kan inte Nisse det å 

då kanske man får uppmuntra dem att gå halva vägen och ta rullstolen resten. Och så kan vi 

göra mycket, gör ni hälften så gör vi resten.” 
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Något som hemtjänsten var noga med att poängtera var att de tyckte att alla skulle vara aktiva 

utifrån sina egna förutsättningar och göra det bästa av den situation de äldre befann sig i för 

tillfället.  

 

”Herregud, jag menar om dem vill ut i luften och gå en liten runda så ställer vi ju självklart 

upp och hjälper till” 

 

”Här finns det en bra möjlighet till att promenera och om dem bara vill så finns det 

chansen.” 

 

 

Under intervjuerna berättade hemtjänstpersonalen att det fanns en pott med pengar att röra sig 

med. Och för dem pengarna genomfördes enklare ”fysiska” aktiviteter som skulle gynna de 

äldres hälsa. Det fanns även tidigare en grupp som anordnade aktiviteter på fredagar. Men det 

visade sig att gruppen som anordnade utflykter lades ner av någon anledning vilket den 

intervjuade hemtjänstpersonalen tycket var tråkigt. 

 

”Vi har fått en pott någonstans ifrån så vi går bort till Martin Luther kyrka och dricker kaffe 

och då är det fritt fram för alla att följa med”. 

 

”Det ger oss en möjlighet att komma iväg lite, det behöver vi alla ibland och det känns som 

alla blir piggare av det” 

 

 

 

Personligt träningsprogram 

Hemtjänstpersonalen förklarade att många äldre kvarboende överlag hade personliga 

träningsprogram som var specialutformade av en sjukgymnast. Det var inte alla äldre som 

hade ett personligt träningsprogram. Sjukgymnasten fanns inte tillgänglig vid någon speciell 

tid eller dag utan hemtjänstpersonalen eller de äldre själva fick kalla på sjukgymnasten vid 

behov. Sjukgymnastens uppgift var att utforma träningsprogrammen. Det var därefter 

hemtjänstpersonalen som fick se till att de äldre genomförde de övningar som fanns 

föreslagna i träningsprogrammet. Det upplevdes som svårt eftersom det inte alltid fanns tid till 
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att hjälpa alla och för att det var svårt att motivera dem äldre till att följa sina 

träningsprogram. 

 

”Tänk om alla kunde få ett sånt träningsprogram, då hade vi kunnat ligga staget före och 

vinna mycket på det” 

 

 

”Det är en fröjd att hjälpa dem för vi ser ju att det blir bättre, synd bara att man inte alltid 

hinner hjälpa alla”. 

 

Hemtjänstpersonalen såg ofta en förbättring hos de äldre som hade och följde sina personliga 

träningsprogram och de tyckte att det var synd att inte alla äldre fick specialutformade 

träningsprogram i tid. 

 

”Man kan absolut se en förbättring efteråt, så det är kanon”. 

 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var beskriva hemtjänstpersonalens uppfattning om möjligheter till och 

barriärer mot fysisk aktivitet. Resultatet visade att det fanns flera möjligheter så som hjälp 

med fysisk aktivitet i vardagen av hemtjänstpersonal och möjligheter till personligt 

träningsprogram av en sjuktjänst. Det framkom vidare i resultatet att det som barriärer mot 

fysisk aktivitet såsom brister i motivation och hinder i hemmet. Hinder som t. e x. mattor. 

 

 

 

Barriärer 

Brist på motivation var en annan barriär som hemtjänstpersonalen talade mycket om. Enligt 

Mazzeo & Tanaka (2001) så är det lättare att uppnå positiva resultat om man har en positiv 
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inställning till fysisk aktivitet.  Hemtjänstpersonalen berättade att om de äldre redan har 

bestämt sig för att de inte vill göra något fysiskt aktivt så är det väldigt svårt att ändra deras 

uppfattning. Trots detta så menade hemtjänstpersonalen att de jobbade hårt för att motivera de 

äldre till att vara fysiskt aktiva. Enligt Sarvimäki (2002) så tycker äldre personer generellt att 

en stigande ålder automatiskt ska leda till fler sjukdomar och sämre rörelseförmåga. Det 

framkom enligt hemtjänstpersonalen att många äldre inte såg något positivt med att vara 

fysiskt aktiv utan hellre stannade på sitt rum. Då kan det vara svårt att ändra de äldres 

uppfattning om att vara fysiskt aktiv. Enligt FHI (2004) är det en obalans mellan förväntad 

ansträngning och upplevda fördelar av fysisk aktivitet, vilket stämmer överens med resultatet 

som framkom. Det gäller därför att hemtjänstpersonalen försöker få de äldre att känna 

förtroende för dem och lita på dem. På så sätt kan de sedan tillsammans med de äldre försöka 

anpassa den fysiska aktiviteten för varje enskild person (Agahi et al. 2005).  

Enligt Schoenfelder (2000) så finns det rent fysiska barriärer som leder till svårigheter när de 

äldre ska vara fysiskt aktiva. T.ex. dålig belysning, tjocka mattor och våta golv kan ställa till 

problem för de äldre som vill vara fysiskt aktiva (Schoenfelder, 2000). Det framkom bland 

hemtjänstpersonalen att det var ett stort problem med alla de hinder som fanns i hemmen. 

Många äldre gick inte med på att ta bort eller flytta på sina saker. Det använde det som en 

ursäkt för att slippa vara fysiskt aktiva. Mattor kunde vara väldigt svårt att få ett godkännande 

till att ta bort. Det var problematiskt eftersom en matta kan vara en orsak till att en fallolycka 

sker. Vanligtvis inträffar oftast fallolyckor hos äldre i samband med fysisk aktivitet i form av 

gång eller annan lättare vardaglig fysisk aktivitet (Parker, 2000). Det var viktigt att informera 

de äldre om varför mattor och liknande måste flyttas eller tas bort. Det hade varit en fördel om 

de äldre kunde känna förtroende för att hemtjänstpersonalen gjorde det som var bäst för de 

äldre.  

 

Möjligheter  

I resultatet framkom det att hemtjänstpersonalen hjälpte till för att underlätta för de äldre 

personerna för att bli mer fysisk aktiva. Enligt Berleen (2003) så är stöd ett begrepp som 

betonas när det gäller att få äldre personer mer fysiskt aktiva. Ett exempel var att 

hemtjänstpersonal backade och stöttade upp på väg till matsalen om någon äldre person inte 

orkar gå hela vägen fram själva. De ansåg även att det fanns möjlighet för de äldre att vara 

fysiskt aktiva på sina egna villkor om dem bara ville. T.ex. så fanns det tillgänglig utemiljö 

där det gick att ta kortare promenader utefter sin egen förmåga. Hemtjänstpersonalen 
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poängterade också att de ställde upp och gav de äldre möjlighet att röra på sig. Enligt Wånell 

(2005) så är det viktigt att ta vara och utnyttja alla resurser hos individen för att få dem att 

vara fysiskt aktiva i sitt vardagsliv. Resultaten i denna studie visade även att det fanns vissa 

medel att tillgå för att kunna vara fysiskt aktiva. Bland annat hade hemtjänstpersonalen fått en 

pott med pengar att röra sig med vilket gav dem möjlighet till att t e x göra utflykter.  Enligt 

FHI (2004) så har det visat sig att ekonomin inom äldrevården fortfarande är dålig. Det visar 

sig genom att exempelvis lönerna för hemtjänstpersonal är låga och att det finns dåligt med 

resurser på avdelningarna. Det gör att det inte är attraktivt på arbetsmarknaden att arbeta inom 

äldrevården. (FHI, 2004). Vidare i resultatet så framkom att det fanns möjlighet för de äldre 

att få ett eget träningsprogram utformat av en sjukgymnast. I resultatet framkom det att 

sjukgymnasterna inte fanns tillgängliga regelbundet för att hjälpa de äldre och ett 

träningsprogram utformmat av sjukgymnast hade t.ex. kunnat ha medfört att fallolyckorna 

hade minskat i denna åldersgrupp. En regelbundet tillgänglig sjukgymnast hade även kunnat 

leda till att varje enskild individ hade fått ett träningsprogram som är anpassat till just 

honom/henne. På så sätt hade alla kunnat vara precis så fysiskt aktiv som dem behöver.  

Enligt Wånell (2005) så har det blivit en liten ökning på personalstyrkan inom äldrevården. 

Däremot finns det fortfarande väldigt mycket mer att önska inom det området. Enligt 

Stamblewski (2008)  har fysisk aktivitet många betydande hälsofrämjande effekter så som 

ökad balans och muskelstyrka samt ökad rörlighet och en studie har visat att de bland äldre 

som är i dålig fysisk form som oftast drabbas av fallolyckor (Gyllensvärd, 2009).  

 

Metoddiskussion 

Styrkor 

Metoden som valdes till den här studien var en kvalitativ metod. Fem intervjuer genomfördes, 

transkriberades och analyserades. Personal från hemtjänsten intervjuades. Alla fem 

intervjuerna skedde enskilt och intervjupersonerna visste inte innan vilka frågor som skulle 

ställas och därför var de tvungna att svara utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar.   

Kvalitativa intervjuer har hög trovärdighet eftersom intervjupersonerna får chansen att 

uttrycka sig (Patel & Davidsson, 2008). Genom intervjuerna framkom det hur den vardagliga 

fysiska aktiviteten verkligen såg ut hos de äldre. Alla intervjufrågor var genomtänkta och 

formulerade utifrån syftet. Inga ledande frågor ställdes. Frågorna var öppna och det fanns rum 

för egna tolkningar. Frågeguide användes och intervjuerna gav möjlighet till att ställa 
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följdfrågor vilket gjorde att det fanns möjlighet att ”spinna vidare” på frågan och på så sätt få 

fram mer information på ett djupare plan (Kvale, 1997).  

Studien blev godkänd av hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Författaren till 

föreliggande studie var ute i god tid och informerade intervjupersonerna om syftet med 

studien. Samt att det var frivilligt och att dem när som helst under intervjun hade rätt att 

avbryta utan att ange skäl om det skulle kännas obekvämt. 

 Analysmetoden som användes för att strukturera upp resultatet var temaanalys och 

resulterade i huvudteman och underteman. Resultatet besvarar syftet med studien, och citat 

användes för att styrka tillförlitligheten. Tillvägagångssättet har klargjorts i metoddelen och 

författaren till föreliggande studie har även beskrivit sina tankegångar om det resultat som 

framkommit.  

Svagheter 

En svaghet som kan ha påverkat resultatet var att det var chefen från hemvårdsförvaltningen 

som hjälpte oss med urvalet av personerna till studien. Det gjordes ett så kallat 

bekvämlighetsurval på grund av att författaren hade för lite kännedom om arbetsplatsen och 

begränsad tid. Efter att ha informerat om studiens syfte så valde ansvarig på arbetsplatsen ut 

fem personer från hemtjänstpersonalen som var villiga att delta i studien. Det skulle eventuellt 

kunna vara så att chefen ifrån hemvårdsförvaltningen som valde ut hemtjänstpersonalen inte 

ville att möjliga brister inom hemtjänsten skulle komma ut och därför valde ut personer som 

t.ex. var mer positiva till hemtjänsten och sin arbetsplats. 

En brist i studien var att det användes ett litet material och att resultatet bara gäller de aktuella 

i hemtjänstpersonalen och därmed inte kan generaliseras. En annan sak som reflekterades över 

var att det endast ingick kvinnor i studien. Något som hade kunnat stärka studiens resultat 

hade varit om både kvinnor och män hade ingått i studien. Anledningen till att det endast blev 

kvinnor var att det arbetade flest kvinnor inom hemtjänsten och att det var chefen från 

hemvårdsförvaltningen som valde ut personerna som skulle ingå i studien. Urvalet av 

informanter påverkar giltigheten i den här studien. Alla deltagare arbetade inom samma sektor 

(hemtjänsten) men urvalet var alltså inte författaren till föreliggande studie delaktig i och 

därför påverkas giltigheten.  

En svaghet som kan ha påverkat resultatet kan ha varit att de som medverkade vid 

intervjuerna inte hade blivit intervjuade förut och därför ibland gav lite nervösa och korta 
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svar. Och ibland kändes det som att nervositeten gjorde att de som blev intervjuade gav de 

svar de trodde att författaren till föreliggande studie ville höra. Det bästa hade kanske därför 

varit att göra en testintervju med alla deltagare. På så sätt hade de som blev intervjuade varit 

mer avslappnade på den så kallade ”riktiga” intervjun. 

 

Konklusion 

Syftet med denna studie var att beskriva personal inom hemtjänstens uppfattningar om äldre 

personers möjligheter till och barriärer mot fysisk aktivitet.  Resultatet delades in i det två 

huvudteman möjligheter och barriärer. De möjligheter som framkom var hjälp med fysisk 

aktivitet i vardagen, medel för aktiviteter och personliga träningsprogram. Personliga 

träningsprogram innebar att det kom en sjukgymnast en gång i veckan. De barriärer som 

framkom tydligast var brist på motivation och hinder i hemmen. Brist på motivation innebar 

att de äldre hade svårt att motivera sig till att vara fysiskt aktiva och att de tyckte att det var 

jobbigare att röra på sig. Hinder i hemmen kunde vara t.ex. tjocka dörrlister, mattor som de 

äldre riskerade att ramla över etc. 

 

Implikationer 

Föreliggande studie visar vad de äldre i eget boende har för barriärer mot och möjligheter till 

att vara fysiskt aktiva i sitt vardagsliv. Genom att i studien påvisa hur den vardagliga fysiska 

aktiviteten hos äldre i eget boende såg ut så kan detta förhoppningsvis öppna upp för nya 

projekt framöver som kan satsa på att utföra förbättringar för de äldres vardagliga fysiska 

aktivitet. Förbättringar som till exempel personliga träningsprogram till alla äldre, färre mattor 

eller trösklar i hemmen och mer hjälp från hemtjänstpersonalen för att de äldre ska kunna vara 

fysiskt aktiva i sitt vardagsliv skulle då kunna ske. Det skulle kunna leda till att det genomförs 

fler utredningar i hemmet. T.ex. på vad som behövs göras för att varje individ ska få så bra 

stöd till att vara så fysiskt aktiv som möjligt. Ett sätt att vinna förtroende hos de äldre skulle 

kunna vara att anordna en föreläsning där föreläsaren berättar om vad som skulle kunna hända 

om inte alla hinder i hemmen tas bort. Det skulle kunna göra att de äldre får en annan 

uppfattning, om det kommer någon utifrån och berättar om riskerna. Vidare forskning skulle 

kunna göras inom ämnet och undersöka om det finns något genusperspektiv gällande fysisk 
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aktivitet och äldre, då resultatet från den här studien endast är genomförd med kvinnor. En 

större studie med både kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund från hemtjänsten.  
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Bilaga 1. 

 

Informerat samtycke 
 

Detta brev kommer att upplysa er om vad syftet är med den här studien och vad 

det är ni ska utföra. 

 

Syftet med studien är att ta reda på hemtjänstpersonalens uppfattning om äldre 

personers barriärer mot och möjligheter till fysisk aktivitet.  

 

Ni kommer att bli intervjuade och få möjlighet att svara på frågor om hur de 

äldres vardagliga fysiska aktivitet är och hur den kan förbättras. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst under studiens 

gång avbryta om det på något sätt skulle kännas obekvämt. Ni behöver i så fall 

inte ange något skäl till varför ni väljer att avbryta. Ni kommer att vara helt 

anonyma och era personliga uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta 

 

Mvh 

 

Andreas Plate 0702-346699 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..  

Datum & underskrift 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2.  

 

Intervjufrågor 
 

 Vad anser du om att äldre ska kunna vara fysiskt aktiva i sitt vardagsliv?  

 

 Hur skulle du vilja beskriva den fysiska aktiviteten hos de äldre? 

 

 Berätta vad du gör för att de äldre ska kunna vara fysiskt aktiva i sitt vardagsliv? 

 

 Skulle du vilja förändra den fysiska aktiviteten för de äldre och i så fall på vilket sätt? 

 

 Hur ser du på de hinder som finns i hemmen för att de äldre ska kunna vara fysiskt 

aktiva i sitt vardagsliv? (ex. dörrlister, mattor etc.)  
 

 


