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Sammanfattning 

Med tiden kan äldre personer få svårt att utföra vardagliga sysslor och kan då behöva 

ansöka om plats på ett äldreboende. Tidpunkten då äldre individen inser att denne inte 

orkar lika mycket som förut, kan det vara svårt att fortsätta vara motiverad till 

vardagliga aktiviteter. Att då vara motiverad till fysisk aktivitet kan vara ännu svårare 

för äldre personer. Studiens syfte var att undersöka vilka uppfattningar personalen hade 

om äldre personers motivationsfaktorer till fysisk aktivitet. Undersökningens data 

baserades på personalens uppfattningar om fenomenet. Studien har genomförts med 

hjälp av en kvalitativ ansats, där det är fem stycken som arbetar på ett äldreboende 

intervjuats. Resultatet visade att majoriteten av äldre personer kan motiveras av 

gruppaktiviteter och sociala aktiviteter. Personalen och anhörigas engagemang och 

uppmuntran en avgörande roll för de äldres motivation. De aktiviteter som erbjuds 

regelbundet på de äldreboendena där studien utfördes var sittgympa och promenader. 

Dans erbjöds också vid vissa tillfällen. De faktorer som inverkar negativt på äldre 

personers motivation är väderförhållandena, personalens tidschema och personalbrist 

samt sjukdom och orken att utföra något som är fysiskt ansträngande.  

Nyckelord: personalens upplevelser, motivation, äldreboende, äldre personer, fysisk 

aktivitet, pedagogik 

 

Abstract 

With time older people can find it difficult to perform everyday tasks, whereas they can 

apply for a place at the retirement home to be taken care of. The moment when older 

individual realizes that they do not have the same strength as before it can be hard to 

keep the motivation up to perform daily tasks. This limitation makes it even harder for 

elderly to be motivated to perform physical activity, even though physical activity is 

crucial for them. The purpose of this study is to investigate the retirement home staffs 

point of view when it comes to what motivates older people to perform physical 

activity. The survey data it based on the staffs perception regarding this question. The 

study was conducted using a qualitative approach where five persons that work at the 

retirement home were interviewed. The result showed that the majority of older people 

can be motivated to perform physical activity by being offered group activities and 

social activities. The involvement and encouragement from staff and relatives also 

played a crucial part. Physical exercise that was offered at a regular basis at the 

retirement home where the study took place was activities performed sitting down and 

promenades. Dance was also offered from time to time. Factors that the staff has noticed 

that can have a negative impact on older people’s motivation to perform physical 

activity are weather conditions, lack of time for the employees to help the older people, 

staff shortages, diseases and not being able to perform something physically strenuous.  

 

Keywords: staff experience, retirement home, motivation, older people, physical 

activity, pedagogy 
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1. Inledning  

En fjärdedel av den svenska befolkningen kommer år 2035 att vara 65 år eller äldre. Ungefär 

80 % av befolkningen som är över 75 år upplever att de har en långvarig sjukdom eller 

funktionshinder (SCB, 2002). Den äldre befolkningsgruppen är också den grupp som har 

högst totalkostnad inom sjukvården. Detta på grund av olika sjukdomar eller besvär relaterade 

till åldern. Världshälsoorganisationen bekräftar att fysisk aktivitet ger en hälsofrämjande 

effekt på kropp och själ, oavsett ålder. Fysisk aktivitet kan även förskjuta eller förhindra 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, demens, diabetes och depression. Träning och fysisk 

rörelse kan därför vara en fördel för äldre då de förbättrar kroppens styrka och kondition, som 

med åldern kan försämras. För att individer ska kunna bibehålla kraft, balans och styrka så 

länge som möjligt är konditions-, muskel- och rörlighetsträning viktigt att utföra oavsett ålder, 

men det är extra viktigt för äldre personer. Dock är det svårt att vara fortsatt motiverad till 

träning när åldern kryper på, då sjukdomar och skador sätter stopp för aktiviteter. Detta kan 

skapa en ond cirkel; ålder medföljer minskad muskelmassa i kroppen, vilket bidrar till 

minskad ork, vilket kan medföra fysisk inaktivitet och så vidare. För att äldre personer ska 

fortsätta vara motiverade till träning och fysiska rörelser, måste det finnas ett känslomässigt 

motiv bakom handlingen och tron att rörelsen går att utföra (Holmbom, Ritzén & Lundin-

Olsson, 2008). Intresset av att öka motivationen till fysiska aktiviteter på äldreboende borde 

vara en av prioriteringarna för att äldre personers sista tid i livet blir välmående. För att öka 

motivationen hos den äldre krävs det att krav och förväntningar sänks, samt att övningar och 

rörelser är anpassade för den äldre personen. Det är även viktigt att aktiviteten är betydelsefull 

för individen. 

Flera tidigare studier visar att personalen på äldreboende har stor inverkan på den boendes 

motivation till vardagliga uppgifter, och att personalen då i stor grad kan uppmuntra den 

boende till fysisk rörelse för att upprätthålla en god hälsa under tiden. Då personal- och eller 

tidsbrist kan hindra önskan hos äldre personer till att vara fysiskt aktiva är det av stor vikt att 

försöka uppmuntra den äldre personen att utföra vardagliga fysiska ansträngningar. Det är en 

fördel att uppmuntra en äldre person till aktiviteter som denna kan göra själv för att på så vis 

förlänga självständigheten. För att ta reda på vilka motivationsfaktorer som påverkar äldre i 

deras val att vara fysisk aktiva, har jag valt att intervjua personalen som arbetar på ett 

äldreboende. En anledning beror på att det inte alltid är så enkelt att intervjua äldre personer 

som av någon anledning bor på ett boende. Därför att en person som bor på äldreboendet har 

flyttat dit av speciella anledningar. Det kan bero på psykiska eller fysiska handikapp, men det 

kan också bero på att de inte klarar av vardagen själva. Att hamna på äldreboende beror inte 

på personens ålder, utan det beror på individens hälsa och välmående. En person kan inte leva 

själv om denne inte kan utföra saker på egen hand, utan behöver hjälp med det. Det spelar 

ingen roll om personen är 55 år eller 95 år.  En annan anledning är av tanke att äldre personer 

som bor på äldreboende är mer eller mindre beroende av personalen. Personerna har flyttat till 

äldreboendet för att de behöver hjälp med vardagliga saker. Därför ger personalens tankar och 

uppfattningar en bättre grund för denna undersökning. Personalen på ett äldreboende kan både 

hjälpa och hämma viljan att vara aktiv och därför bygger undersökningens grund på 

personalens uppfattningar av de äldres motivation till fysisk aktivitet. 
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 I Undersökningen handlar motivation om något som får den äldre att vilja genomföra något, 

och personalen kan vara en stöttepelare som hjälper den äldre med genomförandet. Då 

personalen är den äldre personens högra hand är det med avsikt att undersöka personalens 

uppfattningar om äldres motivationsfaktorer, samt vad personalen har för uppfattning om 

erfarenheterna kring äldres fysiska aktivitet.  

2. Faktorer som kan påverka personalens tillvägagångssätt 
I denna undersökning kommer personer som bor på äldreboende att betecknas som äldre, 

äldre personer och boende. Dessa tre benämningar har samma betydelse och det spelar ingen 

roll vilken ålder personen har, utan det handlar om personer som är inneboende på ett 

äldreboende.  

 

På ett äldreboende umgås personal och boende mer eller mindre dygnet runt. Denna samvaro 

påverkar både personal och boende på olika vis. Det finns teorier om att bland annat 

erfarenheter och sociala situationer påverkar människors framtida handlingar. Under följande 

avsnitt kommer teorier som habitus, KASAM och erfarenhetsbaserad teori att tas upp och 

diskuteras i relation till personalens handlande gällande motivering hos äldre. Avsnittet 

avslutas med personalen och äldreboendets påverkan på äldre personers motivation till fysisk 

aktivitet. 

 

Begreppet habitus är enligt sociologen Pierre Bourdieu, en teori som bygger på att 

föreställningar, förmågor och handlingar påverkas av tidigare erfarenheter (Bourdieu, 1993). 

Personalen på ett äldreboende kan ha bra och dåliga erfarenheter av tidigare äldre personers 

motivering till fysisk aktivitet. Om personalen uppfattar att äldre personer aldrig vill vara ute 

och gå under vinterhalvåret, kan det påverka erfarenheten av att motivera äldre personer i 

framtiden. erfarenheten gör att personalen kanske undviker att motivera äldre personer till en 

promenad under vinterhalvåret, och istället väljer att uppmuntra till sittgympa inomhus. 

Erfarenheterna om motivering gör att personalen lär genom sitt arbete och vad äldre personer 

oftast vill göra. Personalens habitus påverkar alltså handlingar beroende på vad arbetaren varit 

med om förut. När personalen sedan umgås med andra arbetare på äldreboendet delar de 

erfarenheterna med varandra och kan uppleva liknande erfarenheter. Detta gör att samverkan 

med andra individer utvecklar och formar individens habitus. Samverkan baseras på att 

individen själv aktivt och medvetet deltar i sociala sammanhang (Herzberg, 2006). Habitus är 

enligt Engström (2010) den bakomliggande orsaken till smakskillnader och omedvetna 

tillvägagångssätt i praktiken. Habitus påverkar personalens tillvägagångssätt gällande 

motivering till fysisk aktivitet hos äldre personer. Detta kan sedan påverka valet av att 

motivera äldre personer till specifika aktiviteter (Ibid). Habitus är omedveten, individuell och 

dynamisk vilket gör att nya erfarenheter formar och ändrar en människas habitus. Uppfostran, 

umgängeskrets och utbildning skapar erfarenheter av olika slag vilka formar och ändrar 

habitus. Detta gör att olika människor uppfattar en och samma situation olika (Bourdieu, 

1993). Dewey (2004) menar att individens sätt att hantera, reagera och bemöta en situation 

beror på tidigare erfarenheter. Bränt barn skyr elden, är ett ordspråk som kan förklara 

erfarenhetsteorin. Nämligen att om en individ har varit med om något påverkar det framtida 

handlingar, både av samma stuk men också andra händelser i livet (Ibid). Bourdieus (1993) 

begrepp Habitus formas utifrån erfarenheter och påverkar hur individer uppträder i olika 

situationer vilket liknar Deweys (2004) erfarenhetsbaserade teori. Situationer uppfattas olika 
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av olika människor för att deras erfarenheter och tidigare lärdomar påverkar deras handling. 

Därför kan två personer ur personalen uppfatta en situation olika beroende på deras tidigare 

erfarenhet om fenomenet. En anställd person kanske uppfattar äldre personer som fysiskt 

inaktiva och svårmotiverade, medan en annan uppfattar tvärtom. Det beror på tidigare 

erfarenheter gällande situationer om äldres motivation. Dewey (Ibid) menar att det finns en 

förbindelse mellan lärandet och erfarenheter. Människan lär genom erfarenheter, på både gott 

och ont. Erfarenhet och lärande kan inte jämställas med varandra, det för att varje erfarenhet 

inte är direkt lärande, utan erfarenheter kan även motsäga en lärdom eller påverka en individs 

handlande långt efteråt. Om en erfarenhet hejdar eller snedvrider en kunskap kallas det för 

icke-bildande (Dewey, 2004). Till exempel om en äldre person är ute på promenad under 

vinterhalvåret och ramlar, och på grund av det aldrig vill gå ut igen under vintern. Då kan 

personalen få erfarenheten av att halka och snö bidrar till minskad utevistelse hos äldre 

personer. Samtidigt kan den äldre personen ta lärdom av händelsen och därmed använda 

dobbar, för att minska risken för halka. Då kan personalens erfarenhet av den äldre personens 

lösning göra att vinterhalvåret inte alls uppfattas som begränsande vid motivering (Dewey, 

2004).  

Erfarenheter kan ses som en tillväxt, något som hela tiden växer och byggs på men att 

växandet av erfarenheter kan ske likt växandet av ett träd; genom olika grenar och på olika 

sätt (Dewey, 2004). Detta kan också kopplas tillbaka till den äldre personen som är ute på 

promenad och ramlar. Erfarenheten hos personalen i detta sammanhang är att försöka 

motivera den äldre personen till att ta en annan väg, eller använda dobbar. Om den äldre mot 

förmodan ändå ramlar på nästkommande promenad, måste personalen försöka ta ny lärdom av 

händelsen och försöka motivera den äldre personen på ett annat sätt. Detta påminner om det 

som Dewey (2004) menar är en växande erfarenhet. I det nämnda exempelet menar Bourdieu 

(1993) att individens habitus är det som påverkar personalens val av att uppmuntra den äldre 

till att använda dobbar eller inte. Erfarenheter påverkar individens formande av attityder, både 

emotionella och intellektuella. Men även hur individen handlar i situationer beroende på 

omständigheter som inträffar genom livet (Dewey, 2004), medan habitus påverkar valen som 

individer genomför genom livet (Bourdieu, 1993). 

Aron Antonovsky (2005) har en teori om begreppet Känsla Av Sammanhang. Det finns tre 

centrala komponenter som förklarar känsla av sammanhang, dessa är begriplighet, 

hanterbarhet, och meningsfullhet (Ibid). Begriplighet utgör hur en individ har förståelse för en 

situation. Hur hanteringen är gentemot händelsen vare sig den är förväntad eller inte, beror på 

individens begriplighet och företeelser. Det är svårt att hantera en situation om den känns 

obegriplig. Därmed fortsätter nästa komponent att handla om hanterbarhet. Vilket definieras 

som hur individen hanterar en situation och vilka verktyg som upplevs finnas till förfogande 

för att genomföra eller hantera något. Händelser, dåliga som bra, inträffar genom hela livet 

och det är individens hanterbarhet som utgör hur hanteringen sker. Den sistnämnda 

komponenten handlar om meningsfullhet, huruvida individer ser på händelser och dess 

relation i sammanhanget. Meningsfullhet handlar om vilken känslomässig innebörd livet har 

och om det finns någon mening att lägga energi på händelsen eller situationen. En 

bergsbestigare klättrar inte uppför ett berg om denne inte känner en mening med det. Likadant 
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för en arbetare på ett företag engagerar sig inte i arbetsuppgifterna om det inte finns en 

mening med det (Antonovsky, 2005). Om personalen känner en meningsfullhet med att 

motivera äldre personer till fysisk aktivitet, påverkar det energin som läggs på handlingen. 

Begreppet KASAM kan kopplas ihop med Bourdieus (1993) begrepp Habitus och Deweys 

(2004) teori om erfarenheter. KASAM menar att individen måste känna att sociala situationer 

är hanterbara, begripliga och meningsfulla. Dewey (Ibid) menar att människan lär genom 

olika sammanhang, både medvetet och omedvetet. Om individen aktivt vill delta i olika 

situationer och känner KASAM kan positiva erfarenheter skapas genom dessa situationer, 

exempelvis olika aktiviteter på ett äldreboende. Om personalen känner KASAM i sitt arbete, 

kan viljan att motivera äldre personer kännas starkare.  

2.1 Personalen och äldreboendets påverkan på den boendes hälsa 

Faktorer som kan begränsa fysisk aktivitet för äldre personer på ett äldreboende uppges vara 

bland annat otillräckligt stöd och motivation från omgivningen, brist på tid för att utföra 

fysiska aktiviteter och att miljön inte uppmuntrar till fysisk aktivitet (Benjamin, Edwards, 

Guitard, Murray, Caswell & Perrier, 2011). Med detta menas att både personalen och relation 

med släkt och vänner är betydelsefullt för att utöva fysisk aktivitet på äldreboende. Men det 

handlar även om uppmuntran och hur bostadsmiljön är utformad för att de äldre ska känna 

mening med fysiska aktiviteter. Personalens engagemang för den äldres hälsa och välmående 

är en del av förutsättningarna för ett gott åldrande på äldreboende. Kvalitén hos personalens 

arbete har stor inverkan för att de äldre personerna ska kunna leva ett hälsosamt liv. Vissa 

äldre, beroende på sjukdomstillstånd, är mer eller mindre beroende av personalens hjälp 

(Hellström & Sarvimäki, 2007). Allt eftersom människan blir äldre förändras hälsan och 

behovet av vård och omsorg kan öka. Då människan med ålder blir mer beroende av hjälp 

med vardagliga sysslor kan en flytt till ett äldreboende vara aktuellt (Bengtsson, 2003). 

 

Beroende på vad den äldre personen behöver hjälp med finns det kompentent personalen till 

hands (Bengtsson, 2003). Lundström (2003) visar i sin studie att motivation och engagemang 

hos personalen är lika viktigt som kompetens och erfarenhet. Tydliga mål om varför de äldre 

utför en aktivitet samt uppföljning för att se resultatet är också viktigt för att främja äldres 

motivation och aktivitetsförmåga (Lundström, 2003). En omfattande studie gjord i 

Stockholmsområdet menar att personalen har stort inflytande hos de äldre. Därför kan 

personalen påverka de äldre till att vara fysiskt aktiva och motivera de äldre till vardagliga 

rörelser (Arnetz, 1999). Dock är det svårt att finnas till hjälp, visa stöd och ge omsorg när 

arbetsuppgifterna som tilldelas personalen är flerfaldiga. Tiden för personalens sysslor 

inbjuder inte till en extra hjälpande hand för den behövande (Lundgren, 2000). Nästan allting 

som utförs på boendet relaterar till personalen och dess arbetsschema och därför har 

personalen en stor inverkan på de äldres hälsa och välmående. Personalens engagemang till 

den boendes situation kan ha en avgörande roll ifall de boende motiveras till att utöva 

aktiviter som frambringar god hälsa (Arnetz, 1999). Dock är det svårt för personalen att vara 

ihärdigt motivationsgivande då äldrevården kan vara en stressig och krävande arbetsplats. Fler 

unga vikarier ser äldrevården som genomgångsyrke, som de vill snabbt ifrån och hitta ett 

annat yrke eller läsa vidare (Herlitz & Lundgren, 2005).  
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Enligt Lundgren (2000) är personal- och tidsbrist en av anledningarna till varför äldre 

personer inte kan utföra individuella aktiviteter i den mån de vill. Därför är gruppträningar att 

föredra, men det är också av fördel då individerna finner en känsla av gemenskap med de 

andra som deltar (Stockholms läns äldrecentrum, 2004). Gruppträningar och aktiviteter kan 

motivera den boende att delta, för att alla andra gör det. Gruppaktiviteter gör att den äldre 

personen får hjälp att motiveras tillsammans med personer i samma situation, och får därmed 

press utifrån för att delta i aktiviteten (Hassmén et al., 2003). Om äldre personer ska utföra 

individuella aktiviteter bör personalen ha ett engagemang. Det är viktigt att försöka påverka 

den boende utifrån dennes egna motiv och förmåga till övningen, för att den äldre ska känna 

mening med utförandet. Det kan även handla om KASAM (Antonovsky, 2005), och att de 

äldre personerna känner en mening med att delta i individuell träning. Det måste kännas 

meningsfullt att hantera situationen och begripa varför de ska utföra något. Individer som har 

blivit lite äldre har svårt att motiveras eller förstå en händelse eller situation om det inte känns 

meningsfullt för ens egen skull. Inflyttning till boende på grund av tvång från anhörig eller 

sjukdom kan inverka negativt på meningsfullheten. När den äldre personen bott på 

äldreboendet under en längre tid kan vänskap knytas till personal och andra äldre personer i 

samma situation, detta kan göra att KASAM stärks och att den äldre personen finner mening 

med situationen (Jakobsen, 2007). Enligt socialstyrelsen (2001) kan äldre personer på 

äldreboenden motiveras och påverkas av personer runt omkring, så som personal och familj. 

Det handlar både om att förbättra individens förmåga och självkänsla, kompensera med 

hjälpmedel och att sänka kraven på utförandet. Detta för att äldre personer på ett äldreboende 

ska ha fortsatt motivation till en aktivitet (Socialstyrelsen, 2001), vilket kan kopplas till 

motivationsekvationen (Holmbom et al., 2008). Där måste upplevd chans att lyckas och 

upplevd betydelse av målet väga högre än att känna att utförandet kommer misslyckas. Därför 

måste självkänslan till utförandet öka tillsammans med hjälpmedel och kraven på utförandet 

sänkas för att genomförandet av tillexempel fysisk aktivitet ska kännas meningsfullt.  

Aktivering på äldreboende handlar inte bara om fysiskt aktivitet i rak benämning. Äldre 

personer ska ha tillgång och utbud på olika aktiviteter som inte bara täcker de basala behoven, 

utan också erbjuder de äldre att vara delaktiga i sina egna val om sitt eget liv (Bengtsson, 

2003). Att leva ett vanligt liv på äldreboende och ta egna beslut om sitt eget liv och aktiviteter 

som passar det egna intresset, kan vara svårt då varje individ har olika vårdbehov. Ju mer 

behov en äldre individ har desto mer beroende är denne av hjälp utifrån vilket kan försämra 

livskvalitén. Aktiviteter som hushållsarbete, trädgårdsarbete och utevistelse betonas vara mest 

populära hos äldre personer och anledningar till varför äldre människor flyttar till äldreboende 

kan vara för att hushållsarbete känns krävande. Om hushållsarbete, som anses som en populär 

aktivitet, är betungande att utföra som äldre, behövs andra alternativ eller utbud på liknande 

aktiviteter. Detta för att bibehålla alternativ till trädgårdsarbete och utevistelse för att de äldre 

ska vara fortsatt motiverad (Bengtsson, 2003). Äldre personer måste oftast känna 

meningsfullhet med utförandet av en aktivitet och ha ett känslomässigt motiv, exempelvis att 

det är roligt, för att det ska utföra aktiviteten. För att äldre personer ska fortsätta med rörelse 

och aktiviteter när de flyttat till ett äldreboende behöver de känna att aktiviteterna betyder 

något och att det är meningsfullt att utföra, annars tynar motivationen bort och utan 

motivation är det svårt att genomföra något (Antonovsky, 2005). Om ett arbete känns 
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betungande eller svårt för de äldre att genomföra är det svårt att motivera dem till handling, 

den fysiska aktiviteten måste anpassas till individen och formas utifrån deras förutsättningar.  

3. Motivation 
Under följande avsnitt kommer olika motivationsteorier introduceras och fördjupas. Därefter 

följer en presentation av inre och yttre motivation, samt motivation till fysisk aktivitet och 

rörelse. Fokuseringen kommer vara motivation till fysisk aktivitet hos äldre personer.   

3.1 Motivationsteorier  
Begreppet motivation är svårfångat och mångtydigt, flera forskare har olika uppfattningar 

kring motivationsteorierna (Hassmen, Hassmén & Plate 2003). Enligt Nationalencyklopedin 

[Ne] (2012) handlar motivation om vilka processer som väcker, upprätthåller och riktar 

beteenden hos människan till olika mål. Ne (Ibid) menar också att motivation består av två 

olika kategorier, inre och yttre. Den först nämnda talar för att motivationen kommer inifrån 

och speglar individens egen tro på sig själv och handlandet beror på det egna intresset. Medan 

yttre motivation handlar om belöningar från omgivningen (Nationalencyklopedin, 2012). 

Madsen (1969) menar att människan alltid har ett motiv bakom sina handlingar, en individ 

genomför ingenting som saknar motiv. Motivet kan vara både medvetet och omedvetet, men 

det ligger alltid något bakom människans handlade. Mycket av det omedvetna och medvetna 

handlar om känslor och vilken relation vi har till ett fenomen eller en handling som ska 

utföras. En person som tävlar för att vinna har en känsla av tävlingslust vilket är motivet till 

att tävla. Motivet behöver inte alltid vara något fysiskt ansträngande utan det kan även handla 

om motivationen att träffa personer, agera socialt med vänner och bekanta runt om kring 

(Madsen, 1969). Motivation är strävan hos människan att självförverkliga ett meningsfullt liv, 

detta hänger ihop med människans natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv 

(Revstedt, 2000). Att självförverkliga ett meningsfullt liv handlar om att varje individ tar 

ansvar för sina egna handlingar och utför dessa på tillfredställande vis. Ett konkret exempel är 

att individen söker hjälp för drogmissbruk. Att söka hjälp får individen att se ansvaret som 

kommer vid en handling, vilket i enlighet med det Madsen (1969) diskuterar, om att ha ett 

motiv bakom sitt handlande. Att söka hjälp för ett drogmissbruk är motivet till att individen 

motiveras till handling. Genom att individen känner mening med det som utförs och tron av 

att klara av målet, så finns det en känslosam relation till tinget vilket också gör det 

meningsfullt (Revstedt, 2000). Om målet är obegripligt eller svåruppnåeligt finns risken att 

individen inte genomför handlingen. 

Känsla Av Sammanhang [KASAM] är en teori som handlar om meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. Om en individ ska genomföra något måste meningsfullhet vara 

prioriteringen och individen måste känna av begripligeten av genomförandet samt hur denne 

ska hantera situationen (Antonovsky, 2005) Begriplighet i detta fall är hur genomförandet av 

att söka hjälp för drogmissbruk kommer gå till. Om individen förstår hur målet med hjälpen 

ska uppnås, och om målet känns genomförbart och uppnåeligt, kan det ge känslan av att det 

finns en mening med att söka hjälp (se avsnitt 2.2). En individ måste känna en tro av att det är 

genomförbart annars vacklar motivationen. Holmbom, Ritzén och Lundin-Olsson (2008) 

menar att motivation handlar om känslan av att lyckas med genomförandet. Vilket även 
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Madsen (1969) menar är viktigt. Det går inte att genomföra något som inte har ett motiv 

(motivet att lyckas). Det som individen tror är uppnåeligt är också mentalt genomförbart. 

Därför är det viktigt att känna mening, ha en känslomässig relation till handlingen och tron att 

handlingen är genomförbar. Motivation får individen att genomföra något, antingen påverkad 

inifrån beroende på individuella känslor till utförandet och vilken kompetens som innefattas. 

Men individen kan också motiveras utifrån omvärlden och händelser runt om kring. Detta 

kallas inre och yttre motivation samt amotivation (Hassmén et al., 2003; Granbom, 1998).  

Amotivation handlar om vilken upplevelse individen har av den egna kapaciteten och 

förmågan i genomförandet, hur denne ser sina egna tillgångar som otillräckliga och att 

handlingen då blir betydelselös. Amotivation påverkar också hur individen upplever 

handlingen, och om det känns krävande och svårt att genomföra något vilket inverkar på 

engagemanget. Amotivation är relaterad till känslor som hjälplöshet, misslyckande och brist 

på kontroll av genomförandet (Hassmén et al., 2003). Det handlar om ointresse till handlingen 

eller situationen eftersom att genomförandet känns jobbigt. Individen ser inte meningen med 

utförandet (Eriksson & Kruse, 2009). För att se en mening med ett utförande krävs yttre eller 

inre motivation.  

Inre motivation handlar till största del om ett behov eller en drift inifrån som ligger till grund 

för handling eller aktivitet. Inre motivationsfaktorer baseras ofta på personlighetsdrag 

(Granbom, 1998). Inre motivation är inget som en individ kan skapa själv, utan det är något 

som uppstår på grund utav ett intresse. Det upptäcks om individen engagerar och aktiverar sig 

inför ett fenomen om det anses viktigt och betydelsefullt (Granbom, 1998). Inre motivation 

handlar även om att överträffa sig själv vid deltagande av en aktivitet. Men på grund av inre 

motivation handlar det om tillfredställande av det egna jaget, om att genomföra något som ger 

tillfredställelse. Överträffande handlar inte om prestation, utan det handlar om att hela tiden 

genomföra något på nytt för att bli tillfreds om att man kunde genomföra det bättre (Hassmén 

et al., 2003).  

Istället handlar yttre motivation om prestation och belöning. Yttre motivation menas med att 

aktiviteten eller inlärningen uppmuntras med hjälp av belöning från omgivningen (Granbom, 

1998), till exempel som åsnan och moroten. Åsnan tar sig inte framåt utan att bli motiverad av 

moroten han får när han når målet. Den yttre motivationen kan inte hanteras utan vissheten 

om att få en belöning. Handlingen är inte självvald eftersom att man förväntas belöning om 

utförande vart tillfreds för omvärlden. Gärningen är inte frivillig eftersom att handlingen 

utförs på grund utav press från annat håll (Hassmén et al., 2003). 

Motivation till en handling baseras både på yttre och inre motivation. Individer motiveras mer 

eller mindre av yttre och inre motivation beroende på vad utförandet har för relation till 

personen. Vid fysisk aktivitet motiveras individer av både inre och yttre motivation då deras 

utförande kan vara individuellt känsloladdat, exempelvis genom att göra mål i en 

fotbollsmatch för att hamna i poängtoppen. Men även yttre faktorer kan motivera och sätta 

press på utförandet, exempelvis genom att vinna fotbollsmatchen för att få en pokal 

(Frederick & Ryan, 1993). 
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3.2 Motivation till fysisk aktivitet och rörelse 
Det finns olika motivationsfaktorer till fysisk aktivitet. Granbom (1998) kallar det 

Aktivitetsmotivet. Vilket handlar om drivkraften till att vara aktiv så som vid lek, arbete och 

fritidssysselsättning. Inom Aktivitetsmotivet finns olika kategorier där motivation till fysisk 

aktivitet beskrivs. Dessa är Rörelsebehovet, Skaparlusten och Forskarbehovet samt 

Spänningsbehovet. De täcker och förklarar behovet individen har till rörelse, vilken drivkraft 

som finns bakom arbetsprestationen, behovet av nya kunskaper och den mentalt 

betydelsefulla delen vid ett arbete (Granbom, 1998). Fredrick och Ryan (1993) pratar om att 

motivation till fysisk aktivitet baseras både på yttre och inre motivation. Individer motiveras 

olika mycket beroende på vad aktiviteten har för relation till personen vilket hör ihop med 

aktivitetsmotivet som Granbom (1998) diskuterar. Aktivitetsmotivet handlar bland annat om 

den känslomässiga relationen till fysisk aktivitet. Det handlar även om varför individer har 

behovet av att skapa nya kunskaper om något samt vilket motiv individer har till varför 

utförandet är viktigt och genomförbart. Frederick och Ryans (1993) studie baseras på både 

aktiva och inaktiva människors motivation till fysisk aktivitet. De menar att motivationen ofta 

handlar om självkänsla, tävling, hälsa och välmående samt social erfarenhet. Det fanns tydliga 

skillnader mellan män och kvinnor där män motiveras starkare av tävling medan kvinnor 

motiverades av sociala erfarenheter (Ibid). Tävling och sociala erfarenheter är känslomässiga 

motiv till varför utförandet är viktigt. Det handlar om rörelsebehov och behovet att skapa nya 

erfarenheter i form av samverkan (Granbom, 1998). 

Motivationsekvationen som Holmbom, Ritzén och Lundin-Olsson (2008) har studerat, 

handlar om fyra faktorer: ”upplevd chans att lyckas” och ”upplevd betydelse av målet” i 

förhållande till ”upplevd kostnad” och ”benägenhet att bli stillasittande” (Ibid). Tron av att 

genomföra något och lyckas med målet är betydelsefulla faktorer till varför äldre utövar fysisk 

aktivitet. Om inte målet är begripligt eller om målet är svåruppnåeligt finns risken att 

individen inte genomför aktiviteten. Den förstnämnda faktorn, upplevd chans att lyckas, 

handlar om vilka lärdomar och erfarenheter personen i fråga har till fysisk aktivitet, detta 

påverkar i sin tur känslan av att lyckas. Den andra faktorn, upplevd betydelse av målet, ingår 

vilka förändringar som uppkommer och om dessa är viktiga för att personen för att kunna 

klara av målet. Den tredje faktorn handlar om den upplevda kostnaden för ökad fysisk 

aktivitet. Det handlar inte bara om individens ekonomi utan också vilka negativa faktorer som 

uppkommer vid fysisk aktivitet i form av smärta och trötthet. Den sista faktorn, benägenhet 

att bli stillasittande, handlar om fördelarna till att vara fysiskt inaktiv. För att uppleva hög 

motivation vid fysisk aktivitet måste faktorerna upplevd chans att lyckas och upplevd 

betydelse av målet öka och de två andra faktorerna minska (Holmbom et al., 2008). 

Motivation handlar om att individen ska ha så hög självtillit som möjligt vid utförandet. Det 

för att undvika rädsla och osäkerhet som kan bidra till minskad fysisk aktivitet, som kan leda 

till en ond cirkel av succesivt minskande av aktiviteter (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Genom att fokusera på dessa interna och externa faktorer kan det vara mer möjligt att uppnå 

en förändring eller upprätthålla ett beteende hos en äldre individ. För att kunna motivera en 

viss åldersgrupp till fysisk aktivitet gäller det att finna vilka barriärer och faktorer som 

påverkar den angivna åldersgruppen (Holmbom et al., 2008). Känns utförandet jobbigt och 

krävande kan den äldre åldersgruppen känna oro inför aktiviteten. Att fortsätta med en 
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aktivitet påverkas starkt av individens upplevelse av den egna kompetensen och förmågan att 

utföra aktiviteten, vilket även påverkar engagemanget (Hassmén et al., 2003). Vid utförandet 

av en handling behövs motivation, om motivationen är otillräcklig försämras prestationen i 

utförandet. En maratonlöpare brottas med sina egna tankar under lång tids löpning, om dennes 

motivation tryter under loppet försämras prestationen. Likaså drabbas en person som ska gå ut 

och gå med hunden, finns det ingen motivation till promenaden blir prestationen försämrad 

(Ibid). 

Alla handlingar, stora som små, har alltid någon form av motivation bakomliggande (Madsen, 

1969). Som motivationsekvationen framhåller så måste tron att genomförandet lyckas och att 

målet känns betydelsefullt framhävas för att handlingen ska bli genomförd på bästa sätt. Vad 

som påminner om motivationsekvationen är en annan teori för motivation vilken kallas Self-

Determination Theory [SDT] (Eriksson & Kruse, 2009). Teorin handlar om att ju mer kontroll 

individen har för en situation desto större betydelse är det för motivationen. SDT innefattar 

både inre och yttre motivation samt amotivation. Men handlar även om att individens 

kompetens, anatomi och samhörighet är fungerande. Motivationsekvationen menar att en 

individ genomför en handling beroende på upplevd tro att klara av genomförandet. Båda 

teorierna behandlar individens tro på det egna utförandet och huruvida situationen hanteras. 

Kompetens, anatomi och samhörighet kan även kopplas till teorin KASAM (Antonovsky, 

2005), då den behandlar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Kompetens är vilken 

begriplighet individen har till ett utförande, hur situationen förstås. Anatomi behandlar vilken 

hanterbarhet en individ har vid en situation, vilka hjälpmedel (kroppen) som används och 

samhörighet kan kopplas till meningsfullhet (Antonovsky, 2005; Eriksson & Kruse, 2009). 

Samhörigheten med bekanta och omgivningen runt om kring har en betydelse för hur en 

individ känner mening med något. Detta gör att KASAM (Antonovsky, 2005) och Madsens 

(1969) teorier om att det sociala, har en liknande grund om hur en individ känner att en 

situation eller händelse är meningsfull och hur detta sen påverkar till olika handlingar. För att 

personalen ska känna mening med att motivera de äldre personerna måste de ha en betydelse, 

annars är det svårt att se innebörden av insatsen. Det kan vara bra om personalen anpassar 

aktiviteterna efter de äldres förutsättningar, då all fysisk aktivitet inte passar alla individer.  

4. Fysisk aktivitet behöver inte vara hårt arbete   
Statens folkhälsoinstitut (2008) beskriver fysisk aktivitet som en kroppsrörelse där 

skelettmuskulaturen genomför en sammandragning vilket ger resultat av en förhöjd 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet är närmare definierat som en kroppslig rörelse där 

frekvens, varaktighet och intensitet mäts och där rörelsen ökar pulsen och får människan att 

jobba hårdare än vanligt (Ibid). Dock behöver inte fysisk aktivitet innefatta något som är 

fysiskt ansträngande, utan kan även vara aktiviteter som utförs dagligen eller som innefattar 

deltagande i sociala situationer som medför något positivit för individen (Bengtsson, 2003). 

Tyngre hushållsaktiviteter är viktigt för äldre att utföra då det är ett komplement för den 

vardagliga fysiska aktiviteten. Stigande ålder är associerat med fysisk inaktivitet (Persson & 

While, 2011). Fysisk aktivitet kommer i denna undersökning innefatta fysiska aktiviteter så 

som hemmasysslor, promenader, trädgårdsarbete eller liknande, samt annan form av aktivitet 

som får den äldre individen att röra på sig mer än normalt. 
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4.1 Positiva effekter av fysisk aktivitet och rörelse hos äldre  
För individer är aktivitet och rörelse en viktig del för hälsa och välbefinnande. Flera 

aktiviteter bidrar positivt till hälsan beroende på vad det är för aktivitet, exempelvis är 

friluftsliv, trädgårdsarbete och sociala aktiviteter några inviter som tillfredsställer äldre 

(Bengtsson, 2003). Vidare skriver Bengtsson (Ibid) att fysiska aktiviteter bidrar till bättre 

muskelstyrka och starkare skelett samt medför minskad risk för fysiska funktionshinder och 

att dö i förtid. Vilket borde vara anledningar till att uppmuntra äldre till fysisk aktivitet och 

rörelse för att få ett väldmående åldrande. Äldre som regelbundet utövar konditions aktiviteter 

har bland annat mindre risk att drabbas av fallolyckor, bättre rörelseförmåga och starkare 

skelett samt muskler (Faskunger, 2001). För att uppnå positiva hälsoeffekter genom 

konditionsträning rekommenderas äldre personer att minst 2-3 gånger i veckan utöva 

aktiviteter i form av cykling, jogging, promenader och simning under minst 20 minuter 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). För att äldre personer ska kunna bibehålla sin kraft, balans 

och styrka så länge som möjligt är konditions-, muskel- och rörlighetsträning viktigt. Träning 

med inslag av vardagen är värdefullt för att den äldre personen ska kunna vara självständig så 

länge som möjligt. Vardaglig träning kan vara i form av att öppna dörren själv, öppna locket 

på en burk, ta sig upp själv ur sängen eller sätta sig ner på en stol (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). Dessa övningar gör att viktiga vardagssysslor inte känns lika jobbiga för den äldre 

personen. Detta gör att självständigheten bevaras och att annan fysisk aktivitet uppmuntras då 

de äldre personerna känner att de klarar av en utmaning av fysisk karaktär (Holmbom et al., 

2008).  

5. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att äldre personer på äldreboende har svårt att utöva fysisk aktivitet 

på grund av tidsbrist samt att deras vardag påverkas av personalen. Det finns en uppfattning 

om att äldre personer på äldreboende tenderar till att inte utöva fysisk aktivitet likt 

rekommendationerna, eller att rörelser och aktiviteter minskar med åren. Varför den fysiska 

aktiviteten minskar behöver inte bero på sjukdom eller skada utan kan likaväl bero på att 

motivationen minskar med årens lopp. För att en individ ska utföra en handling är motivation 

ett faktum för att genomförandet ska lyckas. Men på ett äldreboende är också kravet att tid, 

hjälpmedel och personal finns tillgängligt för den äldre personen. Möjligheterna att vara 

fysiskt aktiv på ett äldreboende kan vara begränsad beroende på hur mycket vård och stöd den 

äldre personen behöver. Då nedskärningar och besparingar sker runt äldrevård och omsorg 

blir de äldre personernas vardag drabbad och aktiviteter kan minska då tiden inte finns till. 

För att få mer kunskap om äldres motivation är det betydelsefullt att försöka förstå vad det är 

som motiverar äldre personer och vad som amotiverar deras utförande av fysiska aktiviteter. 

När det handlar om personer på äldreboende är det av vikt att undersöka personalens 

uppfattningar, eftersom att de är de äldre personernas hjälp till ett vanligt liv. De äldre 

personerna är mer eller mindre beroende av vård och hjälp av personal. Därför är personalens 

uppfattningar intressanta att undersöka. Om forskningen kan ge mer kunskap om vad som 

motiverar äldre personer till fysisk aktivitet, skulle äldrevårdens prioriteringar kunna se 

annorlunda ut. Trots tid- och personalbrist skulle aktiviteter som de äldre uppskattar kunna 

genomföras ändå. Därför är det av stort intresse som denna undersökning handlar om att ta 
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reda på vad personalen uppfattar är det som motiverar de äldre personerna till att delta i 

fysiska aktiviteter, samt vad som begränsar de äldre till att vara fysiskt aktiva. 

6. Syfte och frågeställningar 

Under följande avsnitt kommer syftet till undersökningen att presenteras och ett antal 

frågeställningar kommer tas upp.  

6.1 Syfte 

Syftet är att undersöka personalens uppfattningar om vad som motiverar och amotiverar äldre 

personer som bor på äldreboende till att utöva fysisk aktivitet, samt att undersöka vilka 

möjligheter det finns för den äldre personen att vara fysiskt aktiv på ett äldreboende.  

6.2 Frågeställningar  

 Vilka uppfattningar har personalen om de boendes motivation till fysisk aktivitet?  

 Vilka uppfattningar har personalen om vad som motiverar och amotiverar äldre 

personer på ett äldreboende till fysisk aktivitet? 

 Vilka fysiska aktiviteter erbjuds på ett äldreboende?  

7. Metod 

Nedan presenteras den valda metoden för undersökningen, samt vilken urvalsgrupp och vilket 

tillvägagångssätt som använts. Undersökningens data har valts att analyseras genom ett 

fenomenologiskt perspektiv. Detta för att inte lägga in egna värderingar i respondenternas 

uppfattningar. Avsnitten avslutas med en fokusering kring tillförlitlighet och giltighet i 

studien och hur studien har tagit hänsyn till forskningsetiska principer.  

7.1 Val av metod 

Undersökningen baseras på personales uppfattningar om motivation till fysisk aktivitet hos 

äldre personer. Intervju är en bra metod att använda då det gäller att undersöka individuella 

uppfattningar och personliga värderingar samt när data ska vara mer detaljerad och djup 

(Jacobsen, 2012). Valet av metod berodde också på praktiska skäl då intervjun behandlade 

olika ämnesområden som diskuterades fritt efter respondentens egna värderingar (Lantz, 

2007). Meningen var också att ha individuella intervjuer då detta resulterar i enskilda och 

personliga synpunkter om äldres motivation till fysisk aktivitet (Jacobsen, 2012). Intervjun 

var öppen och semistrukturerad med ett antal ämnesområden som jag önskade få svar på 

(Kylén, 2004) och vartefter intervjun fortgick så formades följdfrågor anpassat efter innehållet 

(Lantz, 2007). Semistrukturerade intervjuer är användbara när det önskas få svar på en del 

huvudområden, men det finns utrymme för egna åsikter och tankar från respondenterna 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Semistrukturerade intervjuer gör också att data återspeglar 

verkligheten (personalens uppfattningar) i det angivna sammanhanget. Detta för att 

respondenterna får prata fritt istället för att styras i intervjun (Jacobsen, 2012). Data som 

framkommit i den kvalitativa intervjun har sedan analyserats utifrån ett fenomenologiskt 

synsätt. Fenomenologin är ett användbart synsätt att tolka data när en semistrukturerad 

intervju genomförts (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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7.2 Fenomenologisk kunskapsteori 

Fenomenologisk kunskapsteori handlar om att förstå uppfattningar och föreställningar om ett 

fenomen och därigenom kunna analysera insamlad data (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Fenomenologi handlar om hur ett fenomen uppfattas, fenomenet i denna undersökning är 

personalens uppfattning om äldre personers motivation till fysisk aktivitet. Fenomenologi 

handlar om att förstå känslor, tankar, värderingar och känslor i den mänskliga världen, utan att 

blanda in fördomar och egna åsikter (Bjurwill, 1995; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Valet av metod grundas på syftet i undersökningen. Genom att intervjua personalen med hjälp 

av ämnesområden har de fått berätta om sina uppfattningar och hur de själva ser på äldres 

motivation till fysisk aktivitet. Fenomenologi handlar om förhållandet mellan uppfattning och 

objektet för uppfattningen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För att kunna tolka data 

objektivt får inga egna värderingar förekomma. Det egna omdömet är oväsentligt och ska 

reduceras för att förutfattade meningar och fördomar inte ska påverka resultatanalysen 

(Bjurwill, 1995). Huvudsaken är här att försöka förstå insamlad data med hjälp av 

respondenternas egna perspektiv, istället för att bara förklara (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

7.3 Urval 

Kommunala och privata äldreboendens verksamhetschefer kontaktades per telefon. Frågan 

som ställdes var om det fanns personal som frivilligt ville delta i en intervju om boendes 

motivation till fysisk aktivitet. Undersökningens urval hade kriterier för att vara styrt då 

respondenterna valts av verksamhetschefen beroende på arbetslivserfarenhet (Jacobsen, 

2012). Efter kontakt med verksamhetschefen frågade denna vilka ur personalen på 

äldreboendet som var villiga att delta. Det var viktigt att personalen borde ha arbetat på 

äldreboendet under en längre tid, och inte var vikarie. Detta för att respondenterna skulle ha 

fler erfarenheter och bredare kunskap om ämnet i fråga. Flera verksamhetschefer menade att 

personalen inte hade tid att medverka i en intervju. Medan några verksamhetschefer var mer 

hjälpsamma och ordnade därför så att respondenten fick tid att delta i intervjun under 

arbetstid. Tillslut var det fem intervjuer som genomfördes, och urvalet innehåller både 

kommunala och privata boenden. Detta för att på ett mer generellt plan kunna diskutera 

framkommen data. Genom att intervjua personalen på olika äldreboenden kan en mer rikhaltig 

beskrivning av fenomenet framkomma. Detta eftersom att personalen jobbar på olika boenden 

och därmed kan ha olika uppfattningar (Jacobsen, 2012).  

7.4 Tillvägagångssätt 

Material och information har hämtats från olika databaser och litteratur från biblioteket. 

Därefter har materialet bearbetats och sammanställts för att ge en bred bakgrund till 

undersökningen. Nyckelord på svenska som användes i olika databaser var exempelvis hälsa, 

personalens uppfattningar om motivation, motivation, äldre personer och fysisk aktivitet. 

Engelska nyckelord var health, employee, older adults, physical activity och inducement. De 

databaser som användes för att hitta information till undersökningen var bland annat 

Academic Search Elite, Eric ProQuest, PsycINFO, Swepub och Libris.  

Efter att sökningen på bakgrundsmaterialet påbörjats och ytterligare kunskap i ämnet 

inhämtas, inleddes struktureringen av ämnesområden till intervjun. Ämnesområdena är 

baserade på frågeställningarna och relaterar till syftet, vilket behandlar uppfattningar. Valet 
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föll därför på att genomföra en intervju. Ämnesområdena är planerade för att intervjun ska 

vara öppen och semistrukturerad. Detta för att personalen ska kunna prata fritt om det valda 

ämnesområdet (Kvale, 1997). På så vis blir ämnesområdet relevant diskuterat samtidigt som 

det är svårare för intervjuaren att styra respondentens svar till undersökningens fördel.  

När ämnesområdena var framtagna kontaktedes flera verksamhetschefer i en stad i mellersta 

Sverige. Cheferna kontaktades oberoende om äldreboendena var privata eller kommunala. 

Efter att ett antal verksamhetchefer accepterat att personalen fick delta i undersökningen 

bokades ett möte för intervju med samtliga deltagare. Intervjumötet var inplanerat att äga rum 

på respektive äldreboende, just för att locka fler ur äldreboendets personal att delta. Men det 

var också för att inte intervjusituationen skulle kännas obehaglig för personalen som blev 

intervjuad (Kvale, 1997). En annan fördel med besöksintervjuer är att data som samlas in kan 

ha hög kvalité (Dahmström, 2000). Verksamhetscheferna på samtliga äldreboende var 

sammarbetsvilliga och tog ansvar att hitta deltagare ur personalen som frivilligt ville ställa 

upp på en intervju. Dock var det svårt att hitta deltagare och väntetiden på personalens 

godkännande tog tid vilket gjorde att tidsramen blev lidande.  

Innan intervjuerna genomfördes prövades ämnesområdena genom en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes på ett äldreboende och innebar en fördel för att se om 

ämnesområdena passade in på syftet och frågeställningarna och om svaren stämde överens 

med undersökningen. Innan intervjuerna genomfördes strukturerade jag bakgrundsmaterialet 

för att få en bred kunskap inför intervjun. Att ha god kunskap vid intervjun är en fördel för att 

data ska bli så användbart som möjligt. God kunskap inger också ett förtroende för 

respondenten att intervjun är professionell (Jacobsen, 2012). Innan intervjun startade fick 

respondenten ta del av de ämnesområden som skulle diskuteras under intervjun samt ett 

missiv som deltagaren fick läsa i lugn och ro. Därefter förklarades missivets innebörd bland 

annat om respondentens rättigheter vid deltagandet. Därefter frågades det om det fanns några 

oklarheter kring ämnesområdena eller deltagandet, och så småningom startade intervjun. 

Samtliga intervjuer utfördes i enskilda rum för att undvika störningsmoment eller att intervjun 

skulle bli avbruten av personal eller boende. Det var också för att samtliga intervjuer skulle 

likna varandra om möjligt gällande miljön (Jacobsen, 2012).  

Intervjuerna pågick i ungefär 20-30 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon om 

personalen hade givit sitt godkännande i förväg. Flera intervjuer kändes klara efter cirka 20 

minuters inspelning men efter att diktafonen blivit avstängd tillkom ibland information som 

då antecknades. Efter att intervjun genomförts och alla ämnesområden berörts frågades 

respondenten om denna hade något att tillägga för att vara säker på att allt fåtts med 

(Jacobsen, 2012). När all data samlats in bearbetades den genom att hitta kategorier och 

likheter från de olika intervjuerna. 

7.5 Databearbetning 

Efter att lyssnat på intervjuerna och skrivit ner intervjuerna i Microsoft Word dokument 

påbörjades transkriberingen. Bearbetningen av rådata har skett med aktiv läsning för att 

uppmärksamma vilka uppfattningar personalen hade om äldres motivation till fysisk aktivitet. 

Uppfattningarna kategoriserades sedan in i olika teman som visade uppdelning av all data 
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(Jacobsen, 2012). När analysen kändes klar och placeringen av uppfattningarna delats upp 

tydliggjordes fyra olika kategorier. Dessa kategorier föll också naturligt i ungefärlig 

sammandrabbad form som intervjuns ämnesområden (Jacobsen, 2012). Kategorierna 

benämndes Uppmuntring och samvaro är betydelsefullt vid motivering, Det är svårt att 

motivera äldre personer till fysisk aktivitet och Fysiska aktiviter som erbjuds på äldreboendet. 

Inom varje kategori sammanställdes innehållet med hjälp av rådata. När all rådata placerats in 

i rätt kategori jämfördes skillnader och likheter mellan de olika uppfattningarna 

respondenterna uppgett. Därefter plockades citat ut som ansågs ha relevans för de data som 

analyserats. I resultatet presenteras de olika kategorierna med en presentation om vad som 

kommer finnas inom den givna kategorin. Därefter kommer de underkategorier som på ett 

mer organiserat vis förklarar kategoriernas innebörd. Intervjupersonerna har tilldelats varsitt 

fiktivt namn, och namnen har ingen koppling till intervjupersonerna eller äldreboendet. 

Namnen på intervjupersonerna är Sven, Petra, Johanna, André och Malin. Efter varje citat har 

det fiktiva namnet placerats ut för att hålla isär de olika personernas uppfattningar. Citaten är 

anpassade från talspråk till skriftspråk, men innehållet i citatet har inte påverkats av 

ändringen. Det är för att på ett enklare sätt kunna läsa och förstå citaten (Trost, 2010). 

7.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Då syftet var att undersöka motivationen till fysisk aktivitet hos äldre på äldreboende, hade 

metoden kunnat innefatta intervju med den boende istället för med personalen. Då äldre 

personer på äldreboende kan inneha fysiska eller psykiska handikapp föll valet på att intervjua 

personalen, eftersom att det kunde ge en mer tillförlitlig data. Personalen är de boendes högra 

hand och hjälpare och därför de närmaste valda personerna att välja för att få tag på 

information som är så kallad förstahands källor (Jacobsen, 2012). Eftersom att personalen 

också uppfattar situationer från sin egen synvinkel och inte den boendes är det ändå därför 

undersökningens syfte blev att undersöka personalens uppfattningar, och ingenting annat.  

Alla intervjuer spelades in med diktafon, och det antecknades om något kändes extra viktigt. 

Diktafonen användes för att säkerhetsställa att all information blev ihågkommen.  

Anteckningarna hjälpte till att markera det som ansåg relevant eller viktigt under intervjun 

vilket kunde användas till fördel under genomlyssnandet av alla inspelade intervjuer 

(Jacobsen, 2012). Eftersom att diktafonen stängdes av när intervjuen kändes klar och det 

ibland uppkom relevant information efteråt valdes det att bara antecknas. Det kan ha medfört 

att viss data inte blivit ihågkommen helt rätt. Dock har det varit noggrann transkribering 

direkt efter intervjun vilket menas att all data har tolkats när det var färskt för att minimera att 

något glömts bort.  

Innan intervjuerna genomfördes prövades ämnesområdema med hjälp av en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes för att kunna utsäga om ämnesområdena var giltiga eller inte 

(Lantz, 2007). Efter att pilotintervjun var genomförd behövdes inget ändras eller läggas till då 

ämnesområdena tog upp det som var relevant för undersökningens skull. Ämnesområdena är 

öppna för att respondenterna ska kunna prata fritt om en uppfattning eller något som är 

relevant. Dock fanns det vissa huvudfrågor som jag önskat få svar på som styrt intervjun 

något. Detta har inte påverkat respondenten i någon specifik riktning som gynnat 

undersökningen.  
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För att säkerställa att personalen under intervju berättar sina sannaste uppfattningar om äldres 

motivation till fysisk aktivitet betonades anonymiteten i deltagandet. Det för att varken 

personal eller äldreboende ska känna sig uthängda eller orättvist kritiserade i undersökningen. 

7.7 Forskningsetiska överväganden 

Under bearbetningen av ämnesområdena skrevs ett missiv som både verksamhetschefen på 

boendet fick ta del av via mejl och respondenten som fick det i pappersformat innan intervjun. 

Det var frivilligt att delta och en intervju genomfördes endast om både verksamhetschefen och 

personalen accepterat deltagandet. I missivet upplystes det om respondentens deltagande och 

rättigheter, vilket syfte undersökningen hade och hur undersökningen kom att genomföras 

samt information om exempelvis kontaktuppgiftshantering. Det förklarades även muntligt vad 

missivet innebar, för att säkerligen veta att respondenten begripit. Detta gör att 

undersökningen har tagit hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. 

Det var genom missivet och den muntliga redogörelsen viktigt att betona att varken namn på 

äldreboendet eller personalen var av betydande för undersökningen. Under transkriberingen 

uppfanns fiktiva namn som skulle användes vid citat i resultatanalysen, vilket har gjorts med 

hänsyns för intervjupersonernas konfidentialitet.  

Efter undersökningens slut kommer all insamlat material att raderas för att på så vis vara säker 

att de bara använts för studiens skull. Detta gör att undersökningen kommer att ta hänsyn till 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

8. Resultatanalys 

Under följande avsnitt kommer resultatet från de fem intervjuerna att presenteras i form av en 

analys genom tre olika kategorier. Dessa kategorier sammanförs var och en efter varandra. 

Inom varje kategori kommer analysen av vad respondenterna sagt samt ett eller flera 

styrkande citat. Kategorierna som har framkommit är Uppmuntring och samvaro är 

betydelsefullt vid motivering, Det är svårt att motivera äldre personer till fysisk aktivitet och 

Fysiska aktiviteter som erbjuds på äldreboende. Under varje kategori finns några 

underkategorier som kommer presenteras efter hand med kursiv stil, dessa finns inte med i 

innehållsförteckningen. I slutet av detta avsnitt kommer ett sammandrag av resultatet att 

framföras.  

8.1 Uppmuntring och samvaro är betydelsefullt vid motivering 

Respondenternas uppfattning är att det finns flera faktorer som motiverar äldre personer att 

vara fysiskt aktiva på äldreboenden. Dessa är bland annat sociala aktiviteter, gruppaktiviteter 

samt personal och anhörigas engagemang. Alla respondenter uppfattar dessa aspekter som en 

fördel och återkommer ständigt ifrån alla intervjuer som en ledande faktor vid äldres 

motivation till fysisk aktivitet. Nedanför följer analysen och stärkande citat som styrker 

personalens uppfattningar om de äldre personernas motivation till fysisk aktivitet. 

Sociala aktiviteter 

Alla respondenter menar att sociala aktiviteter påverkar de äldre personernas motivation till 

fysisk aktivitet. Äldre personer vill hellre delta i sådana aktiviteter som är sociala till exempel 
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sång och dans, än i ett träningspass. Respondenterna uppfattar att sociala och fysiska 

aktiviteter får den boende att tycka att det är roligt istället för ansträngande. Om en aktivitet 

även inbjuder till gemenskap och en stund att umgås med andra tycker äldre personer att det 

är roligare att aktiveras. Vilket personalen uppfattar är en fördel när äldre personer ska 

motiveras vid fysisk aktivitet. 

”Vi har aktiviteter varje dag. Bingo, allsång, lässtund […]  

de äldre blir glada av att umgås med andra” (Sven) 

Personalen menar att sociala och fysiska aktiviteter som kombineras får de äldre att vilja delta 

och motiveras lättare. De äldre kan prata och umgås med jämbördiga istället för att bara 

ansträngas. Även dem som på grund av sjukdom eller ålder inte kan delta helhjärtat försöker 

att delta så gott de går för umgängets skull. På så vis motiveras äldre genom glädje och 

kamratskap, menar respondenterna. Samvaro med andra och kamratskap betyder mycket för 

motivationen till rörelse och fysisk aktivitet. Det kan bidra till ett ökat deltagande hos äldre 

även fast de är sjuka eller utan ork.   

”Även fast de äldre inte vill delta i aktiviteten varje gång,  

så vill de gärna vara med och titta på för att umgås” (Johanna) 

Flera av respondenterna har en uppfattning om att underhållning är en motivationsfaktor. 

Flera av de äldre vill helst inte delta i aktiviteter som inte är roliga. Det är större deltagande i 

exempelvis sociala aktiviteter som allsång och dans, än vad det är i sittgympa. Trots att äldre 

personer inte alltid orkar vara med lockar sociala aktiviteter till deltagande ändå. Eftersom att 

de äldre i alla fall kan delta på sidan genom att titta på. Det lockar mer om det är en rolig 

aktivitet som de tittar på än om det är något tråkigt och ansträngade.  Respondenterna har en 

uppfattning om att känslan av att inte orka utföra något minskar hos den äldre personen, 

eftersom de ändå deltar till hälften genom att vara i samma rum som utförandet. Många 

respondenter tror att det beror på samvaron. Flera av de äldre motiveras av att träffa andra 

personer än de som de delar avdelning med, eftersom att det oftast är aktiviteter med alla 

avdelningar.  

”Det är ju trappor emellan varje avdelning,  

så det är alltid lika kul att se de äldre träffa sina kompisar från en annan 

 avdelning till exempel när vi har aktiviteter med hela huset” (Petra) 

Om två äldre personer på två olika avdelningar blir vänner kan de inte umgås allt för ofta då 

det är svårt att förflyttas mellan avdelningarna. Vid sociala aktiviteter får de chans att ses och 

då ökar viljan och motivationen att delta. Annars kommer det ta lång tid tills nästa gång 

vännerna får träffas.  

 

Personalens och anhörigas engagemang 

När det är en äldre person som oftast brukar delta i de fysiska aktiviteterna, inte vet om denne 

ska delta brukar personalen bestämma åt dem. När de väl kommit iväg och genomfört en 

aktivitet så tycker äldre personer att det är roligt, menar Petra.  
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”När de är osäkra på om det vill delta eller inte så får vi 

 oftast bestämma åt dem och säga åt dem att delta,  

fastän de är osäkra på om de vill” (Petra) 

 

Men ibland går det inte att driva på de äldre till deltagande utan ursäkter för att inte delta 

framkommer ofta. Det går inte att tvinga de äldre till deltagande i fysiska aktiviter, menar alla 

respondenter. När de äldre väl bestämt sig för något är det svårt att ändra deras åsikt. Men ofta 

försöker personalen att ändra deras åsikt, även om det är svårt, genom att vara positiv och 

stöttande. Alla respondenter talar om anhörigas betydelse vid motivation och att många äldre 

som bor på äldreboendet blir piggare vid besök av anhöriga. Dock menar några respondenter 

att de anhöriga inte utnyttjar besöket till exempelvis promenader, utan att de oftast bara fikar 

på rummet.  

”Det är tråkigt att inte anhöriga utnyttjar sin tid när de är här,  

ofta sitter dem bara på rummet och fikar. Jag tycker att de skulle 

 vara bättre om de tog en promenad, särskilt när det är fint väder. 

 Många av de äldre uppskattar det, och tycker att det är mycket  

roligare att gå ut och gå med sina anhöriga än oss som de träffar hela tiden” (Sven) 

Då tidsbrist är en anledning till att personalen inte hinner vara mer fysiskt aktiva med de äldre 

(Mer om tidsbrist se 7.2 begränsningar till fysisk aktivitet) anser flera av respondenterna att 

det är anhörigas skyldighet att föreslå en promenad istället för fika vid besök. Det finns dock 

annan hjälp att få, om varken personal eller anhörig har tid med exempelvis promenad. Bland 

annat pratar alla respondenter om ledsagare som kommer mellan två gånger i veckan och 

varannan vecka, dessa utnyttjas maximalt och är en fördel när flera av de äldre vill gå ut på 

promenader samtidigt. På ett av äldreboendena berättade en respondent att de hade frivilliga 

volontärer från olika skolor. Unga personer kommer och besöker de äldre personerna och 

utövar fysiska aktiviteter med dem. Det ordnas också med olika musik- och danstävlingar. 

Dessa unga personer är en fördel i personalens arbete, menar Johanna, då de hjälper 

personalen att få tid att utöva sysslor medan de unga personerna uppvaktar de äldre.  

”Det är bra att det finns ledsagare som kommer hit och 

 går ut och går med de äldre, eftersom att vi inte alltid har tid med det 

 och för vissa boende bor anhöriga långt bort vilket gör att de inte ofta 

 kommer och hälsa på. Då är det bra med ledsagare som kommer hit ofta” (Johanna) 

Ledsagare är en faktor som personalen uppfattar gynnar när äldre personer behöver lite extra 

stöd och motivation. De äldre personerna uppskattar att yngre personer kommer på besök och 

då vill de äldre gärna gå ut och gå. 

 

Två äldreboenden som deltog i intervjun erbjöd Kvalitetstimmar vilket består av en till två 

timmars kvalitetstid per vecka med en personal. Då bokar den äldre personen in någonting de 

ska göra ihop med personalen, exempelvis fika nere i centrum eller promenad i skogen.  Sven 

menar att de oftast brukar bli lättare aktiviteter utanför äldreboendet. Eftersom att de äldre 
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personerna bara vill ha sällskap som inte beblandas med äldreboendet. De personer som är lite 

friskare än vissa andra brukar tycka att det är jobbigt att vistas och behandlas likvärdigt med 

någon som mår psykiskt eller fysiskt sämre än en själv. Därför är timmarna utanför 

äldreboendet viktiga för dem. Kvalitétstimmarna är ett tillfälle då den äldre personen får göra 

något helt för sin egen skull, exempelvis gå sy-, dans- eller matlagningskurs eller något annat 

som intresserar dem. Kvalitétstimmarna är även en fördel för att personalen och de boende 

ska kunna komma varandra närmare. De får mer intim tid att spendera med varandra. Petra 

anser att ju närmare personalen kommer de äldre desto roligare är det att jobba. Det är 

upplyftande att se de äldre personerna bli glada över deras jobbinsats. Relationen mellan 

personal och boende är viktigt då det därigenom kan bli enklare att motivera de äldre till 

genomförande av olika aktiviteter och sysslor. Fördelen är också att personalen jobbar bättre 

om relationen till den boende är bra, anser Petra.  

”När personalen är mer engagerad så tycker ju 

 de boende att det är roligare också speciellt vid 

 fysiska aktiviteter, det är väl som med vem som helst,  

det positiva skiner igenom” (Petra) 

Alla respondenter menar att ett glatt humör motiverar de äldre som bor på äldreboendet att 

genomföra vardagssysslor om de har en dålig dag. Att fika eller spendera tid med den äldre 

personen är betydelsefullt för att skapa en god relation. Respondenterna menar att det är 

meningsfullt för relationen mellan personal och boende, och att de blir enklare att motivera 

vid en god relation.  

Gruppaktiviteter 

Alla respondenter menar att gruppaktiviteter ökar deltagandet och motivationen hos äldre. Det 

har framförallt att göra med kamratskapen mellan de som bor på boendet och personalen. När 

det är fler som deltar kan de äldre skratta och ha roligt. Detta gäller både när det är fysiska 

gruppaktiviteter och vid andra aktiviteter så som promenader och musikquiz. Sven menar att 

de äldre ofta är mer villiga att utföra jobbiga saker ihop med andra. 

”De äldre tycker att de är roligare att delta när det 

 är flera andra i samma situation som en själv” (Sven) 

På äldreboende kan känslan av att inte orka göra någonting överträffa känslan av att livet är 

roligt och meningsfullt, och då är det viktigt att ofta få skratta och vara glad menar Petra. Det 

är inte roligt att utföra exempelvis sittgympa om den äldre personen vet att det är jobbigt och 

om det kanske gör ont. Är sittgympa istället något som framhävs roligt kan det bidra till ett 

ökat deltagande och att motivationen ökar, är respondenternas uppfattning. När den fysiska 

aktiviteten utförs kan de äldre konversera med varandra och ha roligt istället för att tänka på 

att det är ansträngande. 

”Gruppaktiviteter får de äldre att skratta och ha roligt […]  

kommunikationen med varandra och med oss gör att  

de äldre blir gladare och skrattar även när det är jobbigt” (Petra) 
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Gruppaktiviteter motiverar de äldre till deltagande då de vet att de inte behöver utföra 

ansträngningen ensamma. Petra menar att när de har sittgympa på hennes äldreboende är det 

hela huset som deltar. Det kan vara roligt för äldre då de bor avdelningsvis och att den 

gemensamma sittgympan gör att de får träffa andra utanför deras egen avdelning. Oftast går 

det att peppa den äldre att delta i de fysiska aktiviteterna, men ibland måste personalen peppa 

lite extra. Då peppar de ofta med att säga att kamraten på en annan avdelning ska vara med.   

Det är populärt att kombinera fysiska aktiviter med gruppaktiviteter och Malin uppfattar att på 

sommaren är det enklare att göra detta då de kan vara utomhus. De äldre får mer kraft och lust 

att utföra aktiviteter på sommarhalvåret, då det är varmt och skönt. Aktiviteter som annars är 

trist att göra inomhus blir ofta populära utomhus menar Malin. Deltagandet i många 

aktiviteter ökar på sommarhalvåret.  

”Vi har promenadbingo på sommaren där de får 

 gå runt de närmaste gatorna och svara på frågor,  

det tycker de flesta är roligt speciellt när det är fint väder” (Malin) 

Det är inte alls samma engagemang och motivation från de äldre när det är inomhus. Flera 

respondenter menar att bland annat promenader blir mer populärt på sommarhalvåret, både 

enskilt och i grupp. De äldre kan komma tillbaka med stora buketter av blommor som de 

plockat och då kan de ha varit ute i någon timme på för- eller eftermiddagen.  

8.2 Det är svårt att motivera äldre personer till fysisk aktivitet 

Respondenterna är enhälliga om att bland annat personalbrist, sjukdomsbild och ork är de 

begränsningar som finns vad det gäller att vara fysiskt aktiv på ett äldreboende. Det är 

återkommande att vård- och omsorgspersonalen inte räcker till vilket påverkar personalens 

vilja att hjälpa de äldre. Andra faktorer som diskuterats under intervjuerna har varit vädret. 

Respondenternas uppfattning är att nästan alla äldre personer på äldreboenden tycker att det är 

tråkigt och kallt med vintern.  

Väderförhållandena 

Promenader är populärt bland de äldre menar respondenterna, men det är något som bara är 

populärt under sommarhalvåret då det är för kallt under höst och vinter. De äldre tycker ofta 

att väderförhållandena är dåliga under vinterhalvåret. Därför vill de äldre inte vara utomhus. 

Medan på sommaren är det full fart på de flesta äldre personerna. De intervjuade 

respondenterna är enhälliga om att vädret påverkar de äldres livslust, både motivationen till 

fysisk aktivitet men också till vardagliga sysslor. Det är flera av de äldre personerna som 

ändrar livslust under sommarhalvåret. 

”Vädret påverkar de äldre väldigt mycket, vi har en boende 

 här som knappt vill kliva ur sängen när det är grått och kallt 

 under vintern men under sommarn är han den piggaste på avdelningen” (André) 

Under sommarhalvåret vill alla äldre vara ute, antingen bara sitta i skuggan och vila eller 

spela kort eller boule i solen menar Malin. På äldreboendet där Malin jobbar försöker de 

kombinera och anpassa alla fysiska aktiviteter med vädret för att de äldre ska få mycket sol 
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och värme. Solen gör att flera av de äldre personerna motiveras mer och gärna vill delta i 

aktiviteterna som är utomhus. Exempelvis är promenadbingo en mycket populär 

sommaraktivitet, medan det på vintern är väldigt få som deltar även om det är inomhus.  

”Under sommarhalvåret är det mer attraktivt att vara utomhus  

och under vinterhalvåret kommer ofta ursäkten om att det blåser kallt” (Sven) 

Flera respondenter uppfattar att de finns många ursäkter till att inte vara utomhus på vintern. 

Anledningarna är bland annat att det blåser kallt, svårt att gå på snön, tråkigt väder eller halt. 

Vårvädret inbjuder till trädgårdsarbete och de äldreboenden som har tillgång till markplan 

eller större balkong kan erbjuda de äldre att plantera enklare plantor. Dessa får de sedan sköta 

om under vår, sommar och höst och även vinter om det är en planta som klarar kylan. Detta 

motiverar äldre att utföra något som kan innebära lite hårdare arbeta än normalt. Flera 

respondenter påpekar viljan att sköta om plantan och på så vis få de äldre att vara fysiskt 

aktiva. Det är dock flera äldreboenden som inte kan erbjuda denna typ av aktivitet då 

äldreboendet ligger mitt inne i centrum där betong och avgaser försvårar plantering.  

Sjukdom och ork 

Vardera respondentens uppfattning är att sjukdomsbilden och orken att utföra vardagliga 

sysslor och fysiska aktiviteter är det som oftast hämmar motivationen hos äldre. Äldre 

personer tycker inte att det är lika roligt när de inte orkar lika mycket som förr. De äldre är 

rädda att inse att de inte klarar av att utföra vissa aktiviteter som var enkla att genomföra 

förut. Om en aktivitet har varit enkel att utföra förut och att personen nu tycker att den är 

ansträngande blir de ledsna. Respondenterna uppfattar att det ofta påverkar motivationen hos 

de äldre. 

”Sjukdomsbilden gör ofta att de äldre inte vill utföra något,  

de gör ont och de blir utmattade av 

 ansträngnigen vilket de inte tycker är roligt” (André) 

André påpekar att många äldre personer på boendet där han jobbar tycker att det är tråkigt att 

de hela tiden är sjuka eller har ont överallt. Vilket gör att de inte vill utföra saker som höjer 

smärtan eller enligt dem själva försämrar deras hälsa. Om en person ofta är sjuk eller trött är 

det svårt att motivera den personen upplever respondenterna. Den äldre personen kommer ofta 

med motargumentet att den har ont eller är sjuk vilket gör att de inte alls vill delta i 

aktiviteterna. Ibland kan denna ursäkt uppstå även fast personen i fråga är frisk, fast oftast 

brukar vara sjuk eller trött. Detta för att slippa ansträngningen.  

Åldern kan medföra vissa minnesproblem som exempelvis ådersdemens och flera 

respondenter menar att de äldre blir oroliga när de inte förstår varför de ska utföra en aktivitet 

som de inte förstår meningen av. Det kan vara enkla aktiviteter som sittgympa, men har de 

aldrig utfört en sådan aktivitetet förut är det svårt att få dem motiverade.  

”Både sjukdom och ålder påverkar. Och sen att de 

 slutar förstå varför de ska utföra vissa saker,  

de slutar se mening med att göra saker” (Malin) 
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Personalens uppfattning är även att de äldre personerna kan tappa livsgnistan när de hamnar 

på äldreboende. Detta kan medföra att orken tryter vilket gör att de äldre personerna inte 

tycker att aktiviteterna är roliga om de behöver be om hjälp med utförandet. Flera av de äldre 

personerna vill inte förstå att dem blivit äldre och lite svagare i kroppen, vilket medföljer 

behovet av hjälp med vardagliga sysslor. 

”Rädslan att be om hjälp eller vara en börda för att 

 dem inte orkar utföra något gör att 

 de äldre inte vill vara med ibland” (Petra) 

Det kan oftast ta flera månader innan de äldre personerna har bott in sig och vill delta i 

aktiviteterna som äldreboendet erbjuder. Är de också sjuka eller har ont någonstans är det 

svårt att motivera de äldre att vara med i olika aktiviteter, även när de inte handlar om fysiska 

aktiviteter.  

Personal- och tidsbrist 

Inom äldrevården är personalen en resurs som inte alltid räcker till. Flera av respondenterna 

menar på att de äldre personerna tycker att det är jobbigt att vara till besvär. Om det då är 

personalbrist vågar de inte be om hjälp för att personalen då blir stressade. Fyra av fem 

respondenter anser att det är stressande på jobbet när det akut blir sjukdom inom 

personalstyrkan. Det tas även upp att tidschemat på ett äldreboende inte inbjuder till någon 

extra tid eller ompyssling med den boende. Schemat säger vad personalen ska göra och när 

det ska göras. Detta anses stressande och många önskar att de hade mer spontan tid att 

spendera med de äldre personerna. 

 

”Man önskade ju att man hade mer tid med de boende” (Sven) 

Flera av respondenternas uppfattning är att omgivningen är betydelsefull, och därtill hör 

personalen. Personalens uppfattning är att när personalen är stressad är det färre av de som 

bor på äldreboendet som ber om hjälp. Flera av respondenterna tror att det beror på att de 

äldre inte vågar fråga efter hjälp när personalen är stressad. De äldre blir rädda för att vara till 

besvär och göra arbetet svårare för personalen. När personalen istället är positiv och glad vill 

de äldre ha mer hjälp och gärna småpratar en extra stund. Därför tycker respondenterna att det 

är tråkigt att det inte finns mer tid eller personal att tillgå då tillvaron för äldre personer 

kanske skulle bli bättre.  

”Personalen påverkar de äldre bara genom  

att vara glad och trevlig, men på grund  

av tidschemat hinner man ju inte med att pyssla om dem lite extra,  

det är tråkigt” (Malin) 

Flera av respondenterna tycker att tidsbristen är det negativa, och att tidschemat inte tillåter att 

någonting tar mer tid än vad som är bestämt och oftast är det på förmiddagen, lunchen och 

kvällen det inte finns tid till att prata och spendera tid med de äldre personerna då alla ska 

skötas om samtidigt.  
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8.3 Fysiska aktiviteter som erbjuds på äldreboende 

Respondenternas uppfattning är att det är svårt att erbjuda fysiska aktiviteter på ett 

äldreboende. Det är sittgympa och promenader som är dominerande aktiviteter. Sedan finns 

det mindre oregelbundna aktiviteter som är olika på alla äldreboenden. Promenader och 

sittgympa är det som återkommer från tre gånger i veckan till varannan vecka beroende på 

vilket äldreboende det är. 

 

”Vi har sittgympa, det är en gång i veckan.  

Och sen får de gå ut och gå om de vill, de händer ju lite då och då” (Sven) 

 

Andra aktiviteter som inbjuder till fysisk aktivitet är när musikförsamlingar kommer. Då 

brukar det bli dans för de som kan utföra rörelserna. De som sitter i rullstol eller på annat vis 

är rörelsehindrade brukar röra på armar i takt med musiken. Flera av respondenternas 

uppfattning är att de i alla fall försöker få äldre personer att gå ut och gå så ofta som de orkar 

eller har resurs till. Det är svårt att få äldre att vara fysiskt aktiva men sittgympa är den 

aktivitet som dominerar mest och uppskattas bland både personal, anhöriga och den boende. 

Petras uppfattning är att de ofta är samma personer som deltar i de olika fysiska aktiviteterna. 

Hon tror att de både kan bero på fysiska hinder men också att flera av dem äldre inte vill 

beblandas med personer som är sjukare än vad de själva är. Det är inte många aktiviteter som 

erbjuder fysisk ansträngning berättar respondenterna, utan det är mest sittgympa och 

promenader och ibland dans.  

”Sittgympa är det som är populärt bland de äldre, 

 men det är oftast samma personer som deltar. 

 Annars är det promenader som gäller, 

 men ibland kommer kyrk församlingen hit och spelar musik,  

då brukar de äldre dansa eller röra på armar och ben” (Petra) 

Vidare menar respondenterna att de äldre personerna gärna är med på aktiviteter, men att 

fysiska aktiviteter inte är allt för attraktiva hos de äldre. Det är högre deltagande i sång- och 

stillasittande aktiviteter och att det kan bero på att de äldre mest vill ta det lugnt nu när de 

närmar den gamla åldern menar respondenterna.  

8.4 Sammanfattning av resultat 

Relationen mellan de äldre personerna och fysisk aktivitet är olika. Flera av de äldre 

personerna deltar gärna i aktiviteter då och då, medan andra inte alls vill delta. Analysen av 

respondenternas uppfattningar visar att äldre personer motiveras och amotiveras av ungefär 

likadana faktorer.  

 

 

Resultatet visar att respondenternas uppfattning är att sociala aktiviteter, gruppaktiviteter samt 

personal och anhörigas engagemang har stor inverkan på de boendes motivation till fysisk 

aktivitet. Det fanns också en uppfattning om att personalens uppmuntrande till att vara fysiskt 

aktiv är viktig vid motivering. Uppmuntring är en fördel när den äldre personen exempelvis är 

osäker på om den vill delta i aktiviteten eller inte. Då är det viktigt att som personal muntra 
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upp den äldre för att personen ska kunna motiveras. Respondenterna har uppfattningen om att 

stödet från anhöriga och personal är oerhört viktigt när äldre personer ska motiveras. Därför är 

även besök från ledsagare en positiv faktor vid motivering. Detta för att några av de äldre 

personerna som är inneboende på äldreboendet inte får besök av anhöriga särskilt ofta. Då kan 

besök från ledsagare muntra upp den äldre personen.  

 

Flera av respondenterna har en uppfattning om att deras tidschema begränsar de äldre 

personerna till att vara fysiskt aktiva. Om den äldre personen vill ta en promenad, istället för 

att delta i gruppaktiviteterna är det svårt om personalen inte har möjlighet att ta en promenad 

på grund av tidschemat. Finns det ingen personal att tillgå är det svårt att acceptera individuell 

rörelse utanför äldreboendet. Flera av respondenterna önskar mer spontantid att spendera med 

de som bor på äldreboendet då det stärker deras relation. Vilket kan göra att det blir lättare att 

motivera äldre till deltagande i aktiviteter. Med en bra relation mellan både boende och 

personal, kan det vara enklare att motivera äldre personer att delta i exempelvis 

gruppaktiviteter.  

 

Andra faktorer som inverkar negativt på äldre personers motivation är väderförhållanden. När 

det är fult väder utomhus är det ofta som äldre personer avstår från utomhusvistelse. På 

vintern är det nästan ingen som bor på äldreboendena som vill gå på promenad utomhus, 

bland annat för att det är halt och kallt. Andra faktorer som amotiverar äldre personer till att 

utföra fysisk aktivitet är sjukdom och ork. Flera av de som bor på äldreboendet har ursäkten 

att det är sjuka och tackar därför nej till fysisk aktivitet. 

 

På de undersökta äldreboendena erbjuds det regelbunden sittgympa som är fysiskt 

ansträngande för de äldre personerna. Utöver sittgympa är det oftast promenader i olika 

former som utövas, eller lättare sång- och dans tävlingar då de äldre personerna kan röra på 

armar och ben i den mån de själva förmår.  

9. Diskussion 

Under följande avsnitt kommer metoden i undersökningen att diskuteras samt resultatet 

kommer att kopplas ihop med bakgrundsmaterialet för att på så vis framföra en diskussion om 

undersökningens data. Sist kommer en avslutning på undersökningen i form av slutsats samt 

ett avsnitt med framtida forskning. 

9.1 Metoddiskusson 

Det tog lång tid innan alla intervjuer var bokade då allting gick genom verksamhetschefens 

godkännande. Det var en fördel att gå via verksamhetscheferna för att hitta deltagare då dessa 

vet vilka som arbetat under en längre tid. Personal som arbetat längre har fler erfarenheter att 

berätta om vilket kan vara bra för kvalitén på data (Jacobsen, 2012). Dock kan 

verksamhetschefens val av vilka ur personalen som fick delta i intervjun gynnat äldreboendet. 

Då verksamhetchefen kan ha valt personal som inte har ett kritiskt synsätt. Det kan ha gjort att 

data som framkommit, styrts för att gynna äldreboendet. En personal kan ha en uppfattning 

om att de som bor på äldreboendet har god motivation till fysisk aktivitet. Men vid närmare 
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granskning kanske det inte stämmer. Dock är detta inget som anses påverkat resultat 

nämnvärt, då alla respondenter uppfattades som kritiska gällande deras uppfattningar. 

Flera äldreboende antydde på tidsstress eller liknanden och kunde därför inte medverka. 

Intervjuveckorna var före, under och efter en storhelg och det var också en anledning till att 

inte delta. De som kontaktades kunde tacka nej då det var frivilligt att delta.  Det var en lång 

process att hitta deltagare. Eftersom att verksamhetschefen först var tvungen att få 

personalens godkännande, innan denne kunde acceptera deltagandet och boka intervjumöte. 

Eftersom att det tog tid att få tag i respondenter och att intervjuerna skedde lite senare än 

planerat, fanns det mer tid att arbeta på information och bakgrundsmaterial. I efterhand kan 

det ha bidragit positivit till intervjun då det fanns mer tid till att öva för att kunna uppträda på 

ett professionellt sätt. Genom att öva på talspråket och på presentationen av undersökningen 

kändes intervjuerna mer lättsamma. Detta kan göra att relationen mellan respondent och 

intervjuare känns mer behaglig (Jacobsen, 2012). Intervjuerna skedde på hemmaplan inom 

äldreboendets väggar och det skedde alltid avsides i ett privat rum, detta är positivt för 

datainsamlingen då intervjun fick pågå ostört. Respondenterna var under intervjun inte 

påverkade av omgivningen eller av annan personal och kunde därför ge sina sannaste 

uppfattningar om det som efterfrågades. Stämningen mellan respondent och intervjuare 

kändes lättsam. Detta kan ha bidragit till att respondenterna varit mer villiga att berätta om 

uppfattningarna som de har kring äldre och motivation. 

Valet av metod föll naturligt. En öppen intervjuform kändes som ett fördelaktigt val då data 

skulle handla om uppfattningar från personalen. Vid stängda frågor är det svårt att få 

respondenten att tala fritt om uppfattningar. Därmed kan insamlad data bli begränsad. Istället 

valde jag att ha ämnesområden som skulle diskuteras fritt. Ämnesområdena innehöll sedan en 

del huvudfrågor som jag önskade få svar på. Men bortsett från dessa huvudfrågor var 

respondenten tillåten att prata fritt inom angivet ämne. Detta för att vara säker på att data som 

samlades in baserades på respondenternas personliga uppfattningar istället för att som 

intervjuare styra samtalet (Lantz, 2007). När ämnesområdena tagits fram genomfördes en 

pilotintervju för att kunna kontrollera att ämnesområdena svarade på frågeställningarna. Efter 

genomförd pilotintervju behövdes ingenting ändras. Ämnesområdena gav svar på det som 

önskats (Lantz, 2007). Då pilotintervjun gav användbar data användes det också i 

databearbetningen. Då ämnesområdena inte är ändrade efter pilotintervju är det användbar 

data som har räknats med i studiens slutgiltiga resultat. 

Likväl kan öppna ämnesområden bidra till korta intervjuer om respondenten är osäker och 

inte pratglad. Det var svårt att få respondenterna att prata länge och detaljerande om en 

uppfattning. För att försäkra mig om att insamlad data hade en hög kvalité försökte jag 

förlänga intervjun genom att uppmana deltagarna till att prata detaljerat. Detta utan att 

framtvinga falsk data. De genomförda intervjuerna är i kortaste laget för att uppnå kvalen för 

en kvalitativ intervju. Dock anser jag att intervjuerna har den data som räcker för att få ett 

kvalitativt resultat, eftersom att de som deltog i intervjuerna hade användbara erfarenheter och 

uppfattningar (Dahmström, 2000).  
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All data som har spelats in har transkriberats. Allt har skrivits ut i pappersform för att kunna 

hitta teman och kategorier till vidare analys. Det fenomenologiska synsättet hjälpte till att 

analysera data, och är en fördel när öppna semistrukturerade intervjuer genomförs (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Den informationen som respondenterna delgav som inte blev inspelad har 

antecknats med noggrannhet. Detta för att försäkra mig om att data har blivit rätt citerat.  

9.2 Resultatdiskussion 

Det var fem respondenter som deltog i undersökningen och majoriteten har liknande 

uppfattningar om äldres motivation till fysisk aktivitet. För att försöka få äldre personer att 

delta i fysiska aktiviteter är det med fördel att utnyttja gruppaktiviteter och sociala aktiviteter. 

Respondenterna uppfattar att de äldre vill delta i gruppaktiviteter för att alla andra deltar. 

Hassmén et al. (2003) menar att gruppaktiviteter motiverar individer att delta för att alla andra 

gör det. Gruppaktiviteter motiverar individer för att det bidrar till sociala erfarenheter och 

tävling. Det är alltså ett känslomässigt motiv att delta i gruppaktiviteter (Granbom, 1998). 

Varför personalen uppfattar gruppaktiviteter som något som motiverar äldre personer, kan 

bero på att de har goda erfarenheter av att sådana aktiviteter lättast motiverar äldre personer. 

Respondenterna uppfattar att de äldre personerna gärna deltar i gruppaktiviter för att det får 

tävla och prata med deras kamrater. Varför de äldre gärna vill delta i aktiviteter tillsammans 

kan tyda på aktivitetsmotivet som finns inom människosläktet (Revstedt, 2000).  

Gruppaktiviteter är en motivationsfaktor som inverkar på den yttre motivationen (Granbom, 

1998). Motivationen handlar här om att delta för att alla andra gör det, vilket personalen 

uppfattar att de äldre gör. Varför de äldre ofta vill delta i gruppaktiviteter är för att få stöd och 

uppmuntran från personer i samma situation menar personalen. De äldre måste känna att de 

lyckas med genomförandet, vilket det kan göra om det utförs tillsammans med andra 

(Holmbom et al., 2008). Dock är det flera av de äldre som inte vill delta i gruppaktiviteter. 

Detta kan bero på att det känns påtvingat att delta för att alla andra gör det. Gruppaktiviteter 

kanske relaterar mer till personer som anser att de passar in i gruppen. Det kan bero på att de 

som känner att de har en gemenskap känner en meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Personalens uppfattning om att de är lättare att motivera äldre personer om de äldre känner en 

mening med utförandet kan bero på personalens erfarenheter. Det handlar här om att 

personalen förstår de äldres meningsfullhet och att de oftast är i samspel med grupp som äldre 

motiveras. KASAM hos personalen handlar om att förstå en situation och kunna hantera och 

begripa den. Om personalen förstår varför en gruppaktivitet betyder mycket för en äldre 

persons motivation, kan det vara en fördel att fortsätta motivera till aktiviteter som har en 

känslomässig innebörd. Personlens uppfattning är att de oftast är samma personer som deltar i 

gruppaktiviteterna. Det kan bero på att de som deltar förstår sammanhanget av handlingen och 

därmed den fysiska aktiviteten. Att förstå sammanhanget kan här handla om att känna en 

meningsfullhet med utförandet, och att det inte genomförs bara för sakens skull.  

Vid fysiska gruppaktiviteter motiveras individer av både inre och yttre motivation (Fredrik & 

Ryan 1993). Det beror på vilken relation individen har till utförandet. Vissa individer 

motiveras av gruppaktiviteter för att deras vänner deltar. Medan andra motiveras för att alla 

andra deltar oberoende vänskapsrelation, vilket beror på aktivitetsmotivet (Fredrik & Ryan, 

1993; Granbom, 1998). Aktivitetsmotivet förklarar att människans natur består av att vara 
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fysisk aktiv. Det kan förklara varför vissa äldre personer fortfarande motiveras till deltagande. 

De vill vara med för att aktiveras och det är det som kan vara motivationen vid 

gruppaktiviteter. Varför gruppaktiviteter är en hög motivationsfaktor kan ha att göra med att 

det motiverar både de som har en inre känsloladdad relation, men också de som motiveras av 

yttre faktorer. Vid fysiska gruppaktiviteter är det en fördel att motiveras av inre motivation då 

det genomförs för individens egen skull. Det är lättare att fortsätta med aktiviteter som är 

betydelsefulla istället för att delta på grund av kravet för att alla andra deltar. Fysiska 

aktiviteter är ansträngande nog för individen och då kan det vara svårt att vara fortsatt aktiv 

om det inte är betydelsefullt för individen själv (Fredrik & Ryan, 1993; Antonovsky, 2005). 

Dock kan yttre motivationsfaktorer som exempelvis gruppaktiviteter vara användbara hos 

äldre, menar respondenterna. Eftersom att de äldre gärna deltar för samvarons skull.  

Gruppaktiviteter handlar även om gemenskap och att skapa nya vänner. Detta gör det väldigt 

viktigt att komma överens med personal och de andra som bor på boendet. En god vänskap 

kan öka känslan av meningsfullhet och viljan att delta i gruppaktiviteter (Jakobsen, 2007). 

Hos personalen kan gruppaktiviteter påverka viljan att motivera de äldre att delta med hjälp 

av vänskapen. Om personalen känner att de har en god relation med de som bor på 

äldreboendet, kan det öka meningsfullheten att motivera en äldre person att delta i 

gruppaktiviteter. Detta för att personalen hanterar situationen genom erfarenheter och 

lärdomen som en god relation ger. Då begriper personalen att i denna aktivitet går det att 

motivera vissa äldre personer, och därmed kan personalen känna en större meningsfullhet med 

att fortsätta motivera äldre personer till deltagande (Antonovsky, 2005). 

Gruppträningar kan också ha en specifik anledning till varför det genomförs. Det kan vara för 

att stärka banden på avdelningen eller för att förbättra relationen mellan boende och personal. 

Det gäller att ha tydliga mål och svar på varför en aktivitet är meningsfull för att en äldre 

person ska genomföra det. Annars är det svårt att motivera den äldre personen (Lundström, 

2003). Varför respondenterna uppfattar att gruppträningar motiverar de äldre personerna kan 

också ha att göra med att de äldre finner en gemenskap med varandra. De utför något som är 

ansträngande tillsammans med avdelningskompisar men även tillsammans med personalen. 

Det kan öka betydelsen till utförandet och motivera äldre till att utöva något som är 

ansträngande (Stockholms läns äldrecentrum, 2004).  

Det finns även en uppfattning om att personalens arbetsvilja, glädje och engagemang kan 

inverka på äldres motivation. En omfattande studie i Stockholm visade att personalen har stor 

inverkan på de som bor på äldreboende (Arnetz, 199). Det kan bero på att vid en god relation 

är det lättare att ge positiv feedback då det tas mer personligt (Jakobsen, 2007). Relationen 

mellan personal och boende spelar stor roll, då en bra relation är positivt vid uppmuntring och 

motivation. Hellström och Sarvimäki (2007) menar att personalens glädje och engagemang i 

arbetet smittar av på de boende. Detta kan göra att äldre personer vågar be om hjälp vid 

exempelvis påklädnad till en promenad. En positiv persons glädje smittar av och det kan 

påverka de äldre personerna på flera olika plan. När en person är glad är det lättare att utföra 

en handling, och en känslomässig relation till utövandet kan framkomma. Relationen mellan 

personal och boende blir bättre vilket kan vara av nytta när personalen motiverar de äldre. Om 



27 

 

relationen är bra mellan personal och boende kan det vara ett känslomässigt motiv att utföra 

en ansträngande aktivitet om och om igen (Madsen, 1969; Dewey, 2004). 

En annan faktor som respondenterna uppfattar bidrar till att äldre personer motiveras till 

handling är sociala aktiviter. Sociala aktiviteter är roliga och gemensamma. Det ligger i 

människans natur att vara social och aktiv (Revstedt, 2000) och därför är det inte förvånande 

att personer motiveras av sociala aktiviter. Sociala aktiviter ger en gemenskap med både 

personal och andra boende. Att ha en relation med andra är värdefullt när en person motiveras 

till handling. Det är en inre motivation som driver på en person att delta i sociala aktiviter om 

det är roligt. Medan det är yttre motivation som driver på en person att delta i sociala aktiviter 

om det känns jobbigt (Granbom, 1998). Samverkan med andra behövs för att må bra. Men 

samverkan med andra måste kännas betydelsefullt för individen om det ska vara motiverande 

(Antonovsky, 2005). Personalen hade en uppfattning om att de äldre personerna tyckte att 

sociala aktiviteter var populära då de får någon att prata med. Flera av de boende har vänner 

och bekanta från andra avdelningar. Därför kan det bli en motivering att delta i de sociala 

aktiviteterna för att träffa vännerna, eftersom att det känns betydelsefullt (Bengtsson, 2003). 

Habitus är något som formas genom erfarenheter (Bourdieu, 1993). Erfarenheten av att 

sociala aktiviteter är roliga kan ha bidragit till att det är populärt på äldreboenden. Varför 

äldre personer hellre väljer att delta i sociala aktiviteter kan bero på att deras erfarenheter av 

det är positiva. Habitus är nämligen en bakomliggande orsak till olika val i livet och Engström 

(2010) menar att det kan ligga bakom valen av fritidsaktiviteter. Bildas erfarenheten av att 

sociala aktiviteter är roliga, ökar viljan av att delta. Personalens habitus kan ha formats genom 

åren på det viset att de erfarit att äldre personer gärna deltar i sociala aktiviteter. Det kan vara 

på grund av habitus som personalen, efter funna erfarenheter, fortsätter motivera äldre 

personer att delta i sociala aktiviteter. Detta för att personalen har erfarenheten om att de äldre 

gärna deltar i dessa aktiviteter. Habitus är den bakomliggande orsaken till individens 

tillvägagångssätt i praktiken. Det kan därför vara habitus som påverkar personalens sätt att 

motivera de äldre personerna (Bourdieu, 1993). 

Faktorer som begränsar de äldre till fysisk aktivitet är enligt personalens uppfattningar 

väderförhållanden, sjukdom och ork samt personal- och tidsbrist. När personalen inte har tid 

att hjälpa de äldre med individuella aktiviteter kan rädsla uppstå hos den boende. Äldre 

personer har svårt att be om hjälp (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Därför är det flera av de 

äldre som hellre avstår från att be om hjälp när personalen är stressad. Beroende på hur 

mycket hjälp en person behöver är det svårt att hinna med individuella promenader. Fysisk 

aktivitet kan därför amotivera de äldre när personalen är stressad eller inte har tid (Lundgren, 

2000). När personalen är stressad i arbetet kan det gå ut över äldre, detta på grund av att äldre 

behöver hjälp med vardagliga sysslor och ibland lite mer. Äldre personer vill gärna ha en god 

samvaro med personalen vilket drabbas om personalen är stressad. När personalen är stressad 

kan amotivation framstå. Amotivation handlar om att inte ha kontroll över det som 

genomförs, vilket personalen kan uppleva när de är stressade. Detta kan gå ut över arbetet och 

påverka de äldre personerna i deras vardag. Vid tidsbrist hinner inte personalen hjälpa alla, 

och det kan inverka på engagemanget personalen har i sina arbetsuppgifter. Erfarenheten av 
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att tidsbrist påverkar de äldres vilja att be om hjälp kan vara anledningarna till att personalen 

uppfattar bristen som amotiverande (Hassmen et al., 2003).  

Respondenterna har en uppfattning om att miljön runt omkring påverkar de äldre personerna. 

Oftast vill ingen delta i promenader eller liknande under vinterhalvåret om det är utomhus. En 

attraktiv utomhusmiljö inbjuder till aktiviteter, exempelvis trädgårdsarbete eller promenader 

(Benjamin et al., 2011; Socialstyrelsen, 2001). Det kan vara därför respondenterna uppfattar 

att äldre personer motiveras mer under sommarhalvåret. Sommarvärmen kan vara en 

motiverande faktorer till att utöva fysisk aktivitet. Varför vintern är amotiverande till fysisk 

aktivitet kan bero på flera faktorer. Amotiveringen kan bero på att under vintern kan det vara 

stressande att göra i ordning de äldre personerna för en promenad, då det är mycket kläder 

som ska kläs på. Det är även halt och kallt ute vilket kan inverka på personalens engagemang 

till att uppmuntra äldre att gå ut på promenad. KASAM kan här påverka personalens 

motiverande. Beroende på vilken meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet personalen 

känner inför vintermånadernas kyla inverkar det på motiveringen. Personalen kan tycka att det 

är för kallt ute och därför ser de ingen mening med en promenad, och erfarenheten om att de 

äldre kan ramla påverkar personalens handlingssätt (Antonovsky, 2005; Dewey, 2004). 

Vinterkylan kan också inverka på de äldres amotivation, då de inte har kontroll över sin egen 

kapacitet. Det kan vara farligt för en äldre person att ta en promenad på isiga gator. Fallskador 

hos äldre är vanliga (Statens folkhälsoinstitut, 2008; Faskunger, 2001) och kan bidra till 

rädslan att gå ut och gå under vinterhalvåret. Rädslan som äldre personer har inför 

promenader under vinterhalvåret inverkar på personalens motivering. Erfarenheten som 

personalen har om de äldres rädsla kan påverka deras hanterbarhet av situationen 

(Antonovsky, 2005). 

Varför färre personer på äldreboendet vill gå ut under vinterhalvåret kan också bero på 

sjukdom och ork. Respondenternas uppfattning är att sjukdom och ork amotiverar många av 

de äldre till deltagande. Detta kan bero på att deras tro att klara av aktiviteten är låg och att de 

upplever det mycket ansträngande. Sjukdom och ork påverkar tron av att lyckas med ett 

genomförande, för att det känns ouppnåeligt och svårt. Motivationsekvationen (Holmbom et 

al., 2008) handlar om att tron för att genomförandet ska lyckas väger tyngre än tron att 

genomförandet misslyckas. Men på grund av sjukdom och ork är det svårt för de äldre att tro 

på ett lyckat genomförande och kan därför bli amotiverade till handling. En annan teori som 

kan förklara de äldres ovilja att gå ut och gå under vinterhalvåret är SDT (Eriksson & Kruse, 

2009). Det handlar också om hur mycket en individ vill genomföra något beroende på vilken 

kontroll som innehas vid en specifik situation (Eriksson & Kruse, 2009). Bengtsson (2003) 

pratar också om att äldre personer behöver hjälpmedel och sänkta krav för att vilja genomföra 

något. Det hör ihop med SDT, omgivningens krav och individens självkänsla spelar stor roll 

vid genomförandet. Under vinterhalvåret kan det vara ruskigt att gå ut och gå på grund av alla 

snö och is som ligger på gatorna. Bengtsson menar då att hjälpmedel av olika slag behövs för 

att den äldre personen ska vilja gå ut och gå. På så vis får den äldre individen mer kontroll 

över situationen. SDT handlar om kontroll och vilken betydelse en händelse har för individen 

(Eriksson & Kruse, 2009). Om handlingen känns genomförbar med hjälp av exempelvis en 

käpp eller ledsagare vill de äldre hellre gå ut och gå.  
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Fysiska aktiviteter som erbjuds på de undersökta äldreboendena var sittgympa. Oftast utfördes 

det regelbundet mellan två gånger i veckan på vissa äldreboenden medan det på andra 

äldreboenden bara utfördes varannan vecka. Rekommendationerna för att om en äldre ska 

uppnå hälsoeffekt är att utföra ansträngande aktiviteter två till tre gånger i veckan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Flera av boendena erbjöd promenader som fysisk aktivitet flera 

gånger i veckan. De flesta respondenterna menade på att de äldre oftast får nekas fysisk 

aktivitet då tids-eller personalbrist förorsakar bland annat underbemanning. Eftersom att 

studier visar att äldre personer bör utöva fysisk aktivitet för att behålla självständigheten så 

länge som möjligt (Bengtsson, 2003), borde det vara en prioritering på äldreboende att de 

äldre får tillgång till fysisk aktivitet minst två till tre gånger i veckan. Då det är 

rekommendationerna för att bland annat behålla rörelseförmågan och bibehålla ett starkt 

skelett.  

 

Slutsats 

Det som framkommit av undersökningens resultat är att uppfattningen hos den undersökta 

personalen är att äldre personer motiveras av sociala aktiviteter och gruppaktiviteter. Det kan 

bero på den sociala samvaron som förekommer vid dessa aktiviteter. Det gäller mellan både 

personal och boende. Det som personalen uppfattade motiverade äldre personer var oftast 

något som gjordes ihop med andra. Varför personalen hade denna uppfattning kan bero på 

personalens erfarenheter av att roliga och sociala aktiviteter motiverar äldre personer. Det är 

det känslomässiga motivet som står bakom den sociala samvaron, och blir därför en ledande 

faktor för att enklare kunna motivera äldre personer.  

Det som är markant för undersökningen är känslomotivet, då det är en återkommande 

koppling till äldres motivation. Uppfattningen är att vänskap och relationer med personal och 

andra boendekamrater är viktigt för att kunna skapa goda band för stöd och uppmuntring. 

Personalens engagemang och anhörigas stöd har framkommit som en betydelsefull 

motivationsfaktor när äldre personer ska utöva fysiska aktiviteter. Detta för att vänskapen är 

betydelsefull för äldre personer som behöver uppmuntring och motivation.  

Vidare fanns det en uppfattning om att flera faktorer hämmar äldre personer till motivation. 

Dessa var väderförhållanden, sjukdom och ork samt personal- och tidsbrist. Varför det är de 

faktorerna som bidrar till äldres amotivation tros höra ihop med att de äldre personerna 

förlorar kontrollen över situationen.  

Personalens uppfattning av möjligheterna till att vara fysiskt aktiv på äldreboendet är 

beroende av tid och resurser. Detta för att äldre personer behöver individuell hjälp med olika 

utföranden. Därför kan det ses som begränsat att utöva fysiska aktiviteter på äldreboenden, 

men också för att erbjudandet är lågt. Det har endast nämnt två olika fysiska aktiviteter som 

regelbundna på de undersökta äldreboendena. Utöver de regelbundna aktiviteterna är det 

oregelbundna aktiviteter som sker då och då.  
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9.3 Forskning för framtiden  

Med facit i hand och den genomförda undersökningens resultat är det av intresse att både jag 

själv och för övriga forskningsvärlden att fortsätta på ämnet om äldres motivation, både till 

fysisk aktivitet men också till livet i sig. Flera respondenter i denna undersökning menade att 

många av de äldre på äldreboendet kan tappa livsgnistan och motivationen till det mesta. Det 

är därför av stor vikt att fortsätta forska inom ämnet för vilka motivationsfaktorer som 

påverkar äldre till att utöva fysiska aktiviteter.  

Det kan vara av intresse att vid framtida studier flytta fokus från personalens uppfattningar till 

den äldre personens upplevelser. Genom att undersöka upplevelser från äldre personer kan en 

djupare förståelse framgå varför äldre personer upplever olika aktiviterer som 

motivationshöjande, medan andra inte. 

Undersökningen visar att sociala aktiviteter och gruppaktiviteter är de ledande faktorerna för 

vilka aktiviteter som uppmuntrar och motiverar äldre personer. Därför bör det vara gynnsamt 

att anpassa aktiviteter efter dessa faktorer, och en plikt från berörd personal att arbeta efter 

förutsättningarna. Det är också därför det är av stort värde att undersöka varför inte flera 

alternativ för fysiska aktiviteter förekommer på äldreboenden.  
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Bilaga 1 
Hej, 

Mitt namn är Merit Skoghammar och jag studerar till hälsopedagog. Inom 

hälsopedagogsutbildningen ingår det ett självständigt vetenskapligt arbete, som jag under 

våren kommer arbeta med.  

Uppsatsens syfte är att undersöka personalens uppfattningar av de boendes motivation till 

fysisk aktivitet, och vilka möjligheter det finns för den boende att vara fysiskt aktiv på ett 

äldreboende.  

Jag hoppas ni som har arbetat på äldreboendet under en längre tid vill delta i min 

undersökning och därmed ställa upp på en intervju. Intervjun kommer inte ta lång tid eller 

vara en börda som går ut över ert arbete, och Du som ställer upp på intervjun får när som helst 

avbryta intervjun utan någon orsak om varför.  

Intervjupersonerna kommer att vara anonyma, inga namn eller namn på äldreboende eller ort 

kommer att redovisas. Jag är tacksam för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar Merit Skoghammar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 
Ämnesområden till intervjun 

 

1. Aktiviteter på äldreboendet, aktivitetsform: individuella- och gruppaktiviteter 

-Vilka aktiviteter upplever du motiverar äldre personer till deltagande? 

-Vilken aktivitetsform motiverar mest? 

 

2. Äldres motivation till fysisk aktivitet 

-Vill de äldre personerna ofta delta i aktiviteter? 

 

3. Faktorer som har betydelse för de äldres motivation till fysisk aktivitet  

-Vad upplever du/upplever du inte motiverar äldre personer till fysisk aktivitet? Varför?  

 

 

 


