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Sammanfattning: Arbetsterapeuter möter ofta äldre personer som behöver hjälp och stöd för att 
kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I och med att medellivslängden ökar i Sverige kommer 
denna grupp av äldre personer att behöva mer hjälp från arbetsterapeuter. Det är därför viktigt att vi 
får en förståelse för vad som är viktigt för äldre personer när det gäller aktiviteter, förutsättningar, 
boende och deras möjligheter till delaktighet i samhället. Syftet med studien var att beskriva 
aktiviteters betydelse och förutsättningar för utförandet av aktiviteter för äldre personer som bor i 
ordinärt boende. Som metod valdes kvalitativ design där data samlades in genom två 
fokusgruppsintervjuer. Fem kvinnor och två män i åldern 75–85 år boende i en mellanstor stad i 
Mellansverige deltog. Materialet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys där tre domäner och 
10 kategorier identifierades. Resultatet presenteras utifrån de tre domänerna. Första domänen 
Aktiviteter och dess betydelse innehåller kategorierna: För nöjes skull, Socialt aktiv, Aktiviteter som 
måste göras och Identitetsskapande aktiviteter. Andra domänen Omgivningens betydelse för 
utförandet av aktiviteter innehåller kategorierna: Sociala miljöns betydelse, Fysiska miljöns betydelse 
och Ekonomins betydelse. Tredje domänen Förändrade förutsättningar för utförandet av aktiviteter 
innehåller kategorierna: Att bli ensam, Överväga förändringar och Samhällets förändringar. 
Slutsatsen är att äldre personer vill vara aktiva och det är betydelsefullt för dem att få vara 
aktiva både fysiskt och socialt, njuta av livet och utvecklas som personer. Samhället är i ständig 
förändring och för att skapa förutsättningar för god livskvalitet för äldre personer bör samhället 
erbjuda fler bostäder med hiss, i en närmiljö med bättre tillgänglighet till både samhällsservice och 
naturupplevelser. Fler samlingsplatser för socialsamvaro och aktiviteter bör erbjudas, samt möjlighet 
att få information om IT-teknik.  
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1 Inledning 
Medellivslängden ökar i Sverige vilket ställer krav på samhället inom många olika områden för att 
kunna bemöta behoven hos äldre personer över 65 år (Abramsson & Nord, 2012). Statistik över 
levnadsförhållanden i Sverige har visat att äldre personer idag är mer aktiva än för 45 år sedan och 
att de är aktiva i fler olika sorters aktiviteter (Sundström, 2013). Arbetsterapeuter möter ofta äldre 
personer i sin profession och kunskap om vad de tänker och tycker om sina aktiviteter är viktigt för 
att kunna arbeta förebyggande och stödja dem i ett tryggt åldrande med god livskvalitet (Haak, 
Fänge, Iwarsson, & Ivanoff, 2007). För att kunna erbjuda individanpassade interventioner behövs mer 
forskning om de äldres subjektiva upplevelser, önskemål och krav vid valet av aktiviteter (Abramsson, 
Elmqvist & Magnusson Turner, 2014; Abramsson & Nord, 2012; Granbom, 2014; Haak m.fl., 2007; 
Hansen & Gottschalk, 2006; Å. Larsson, Haglund & Hagberg, 2009). För att få ökad kunskap och en 
fördjupad förståelse om äldre personers upplevelser och tankar, kring betydelsen och förutsättningar 
för att utföra aktiviteter, valdes detta examensarbete.  

 

2 Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs tidigare forskning kring, äldre personer och deras boende, begreppen 
livskvalitet, delaktighet och aktivitet utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

2.1 Äldre personer och deras boende 

Medellivslängden för kvinnor kommer att öka från 84 till 89,1 år och för män från 80,3 till 86,7 år 
mellan åren 2016–2060, skillnaden i medellivslängd mellan könen kommer därmed att minska 
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016). Idag lever fler kvinnor än män ensamma. Hur medellivslängden 
kommer att påverka boendet i framtiden vet man inte, men prognoserna tyder på att fler kan bli 
samboende i framtiden, eftersom männens medellivslängd ökar mer än kvinnornas (Abramsson & 
Nord, 2012). Tidigare studier har också visat att aktivitetsmönstret hos äldre personer skiljer sig åt 
beroende på om de är samboende eller ensamboende (Avlund & Legarth, 1994). Med ökad ålder 
tillbringar äldre personer mindre tid utomhus, de håller sig mer inomhus och blir mer en betraktare. 
En platstillhörighet kan skapas när personen bott en längre tid på samma ställe (Abramsson & Nord, 
2012). Det blir därför viktigt att stödja de äldres oberoende i det egna boendet och erbjuda 
individuella insatser, utifrån de äldres behov och önskemål (Å. Larsson m.fl., 2009). Om äldre 
personers förväntningar av bostadsanpassning är uppfyllda och möjliggör till fortsatt utförande av 
vardagliga aktiviteter på ett tryggt och säkert sätt, ökar de äldres känsla av tillfredsställelse och 
genom att anpassa bostaden kan de äldre bo kvar hemma längre (Abramsson & Nord, 2012). Utöver 
bostadsanpassning erbjuds även hemtjänst (Abramsson & Nord, 2012). Socialtjänstlagen och lagen 
om bostadsanpassning är politiska beslut som gör det möjligt för äldre personer att bo kvar längre i 
sitt ordinarie boende (Abramsson & Nord, 2012). Ordinarie boende är boendeformen som finns på 
den vanliga bostadsmarknaden (Abramsson & Nord, 2012). För att ytterligare stödja äldre personers 
oberoende i boendet har flera mellanboendeformer tillkommit, som senior- och trygghetsboende 
(Abramsson & Nord, 2012). Dessa boendeformer på den privata marknaden ger möjlighet till 
trygghet och gemenskap med gemensamma ytor för samvaro och tillgänglig personal (Abramsson & 
Nord, 2012). De olika boendeformerna kan också erbjuda kvalitet, design och inredning som ger 
möjlighet till ökad livskvalitet (Abramsson & Nord, 2012). 

2.2 Livskvalitet  

De äldres livskvalitet och livssituation påverkas av hälsa, sociala nätverk, ekonomi och miljö. Detta 
påverkar i sin tur hur de äldre väljer att flytta eller bo kvar för att fortsätta vara självständiga med 
god livskvalitet (Granbom, 2014; Hansen & Gottschalk, 2006). Livskvalitet innefattar många aspekter 
och känslan av att må bra och känna tillfredsställelse med sitt liv har stor betydelse för att leva ett 
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gott liv förutsatt att känslan är sann och stämmer överens med den faktiska verkligheten (Brülde, 
2003). Livskvalitet kan också ses utifrån tre kvaliteter: bevara kontinuiteten genom att göra som förut 
fast på ett nytt sätt, att ha makt med självbestämmande och strävan efter mening i livet (Bergland & 
Narum, 2007). För att förbättra livskvaliteten hos den åldrande befolkningen med avseende på hälsa, 
delaktighet och säkerhet, har Världshälsoorganisationen (WHO) utarbetat ett ramverk; Active ageing 
(World Health Organisation [WHO], 2002). Detta ramverk ska optimera möjligheterna till god hälsa, 
delaktighet och säkerhet (WHO, 2002). Guiden Age friendly cities (WHO, 2007) utgår ifrån Active 
ageing där äldre personer från 60 år och uppåt, från 33 städer i olika länder, har blivit tillfrågade om 
vilka områden i stadsmiljön de anser viktiga att ta hänsyn till för att möjliggöra ett aktivt åldrande. 
Områden som identifierades var: transport; kommunikation och information; samhälls- och 
hälsoservice; utomhusmiljö, byggnader och boende; respekt och social integration, delaktighet i 
samhälle i form av olika aktiviteter och social delaktighet.   

2.3 Delaktighet 

Att få uppleva och känna delaktighet innebär ett personligt engagemang utifrån den kontext en 
person befinner sig i och påverkas av personens vilja, vanor och miljöförhållandet. Delaktighet är en 
personlig och individuell upplevelse över tid och innebär personlig anpassning i aktivitet. När en 
person med sina färdigheter är delaktig i aktivitetsutförande skapas en identitet som leder till en 
personlig aktivitetshistoria i ett livstidsperspektiv (Kielhofner, 2012). Människor styr och ger livet 
mening genom att placera sig själva i berättelser som innefattar deras dåtida, nutida och framtida jag 
(Kielhofner, 2012). 

Delaktighet kan också definieras som en persons engagemang i en livssituation (socialstyrelsen, 
2007). Äldre personers delaktighet skapas i och omkring hemmet och förändras över tid från att vara 
fysiskt deltagande till mer passivt deltagande (Fristedt, 2013; Haak, Ivanoff, Fänge, Sixsmith & 
Iwarsson, 2007). Närmiljön är viktig för äldre personer. Om närmiljön upplevs attraktiv och möjliggör 
till aktivitet, underlättar det för de äldre att fortsätta vara delaktiga och aktiva (Fristedt, 2013). För 
att arbetsterapeuter ska kunna stötta de äldre i deras strävan att leva ett meningsfullt liv behöver 
hänsyn tas till de äldres egna upplevelser av delaktighet (Haak m.fl., 2007; Å. Larsson m.fl., 2009). 

2.4 Aktivitet 

Begreppet aktivitet kan definieras som en persons genomförande av en uppgift eller handling 
(Socialstyrelsen, 2003). Inom arbetsterapi ses aktivitet utifrån dess meningsfullhet (Hammell, 2004). 
Hammell (2004) tar upp och beskriver de fyra dimensionerna: görandet i målinriktad aktivitet (doing), 
varandet i aktivitet (being), känsla av tillhörighet i aktivitet (belonging), och blivandet att bli någon 
som kan se sig själv i ett framtida liv, med idéer om vem de vill bli och hur livet kan upplevas 
meningsfullt (becoming). Inom arbetsterapi ses även aktivitet utifrån aktivitetsbalans som innefattar 
tre perspektiv: aktivitetskategori, aktiviteter av olika karaktär och tidsanvändning (Jonsson, 
Håkansson & Wagman, 2012). Aktiviteter kan utföras på olika vis och aktiviteterna kan indelas i: 
aktiva, passiva och sociala aktiviteter (Ball, Corr, Knight & Lowis, 2007). Faktorer som visat sig öka 
motivationen för äldre till att delta i aktivitet är nöje, tillfredsställelse och välmående (Ball m.fl., 
2007). 

Människor har personliga motiv vid valet av aktiviteter och olika förutsättningar och tillvägagångssätt 
att utföra dessa på. Människans aktiviteter är det vi gör såsom arbete, lek och dagliga aktiviteter. 
Aktivitet omfattar en mängd olika göranden som sker i olika situationer i tid, rum, samhälle och 
kultur (Kielhofner, 2012). För att förstå människors utförande av aktiviteter måste hänsyn tas till 
faktorer som styr vad vi gör och hur vi upplever det vi gör (Kielhofner, 2012). Kielhofner (2012) 
menar att i människan finns en viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet. Kielhofner (2012) menar 
också att miljöns förutsättningar möjliggör eller hindrar aktivitetsutförande. Viljekraft är en 
uppfattning om vår egen förmåga, värderingar och intressen. Viljekraften är en process där tankar 
och känslor uppstår efter hand vi tolkar, upplever och får förväntningar (Kielhofner, 2012). 
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Vanebildning är vårt handlingsmönster som sker rutinmässigt i vårt sätt att göra saker på och hur vi 
interagerar med andra. Utförandekapaciteten styr vår förmåga att utföra aktiviteter och är beroende 
av våra fysiska och psykiska kapaciteter och vår upplevelse av vår förmåga (Kielhofner, 2012).  

Andra faktorer som påverkar äldre personers val av aktiviteter är samhällsklass, livslopp och kön 
(Avlund & Legarth, 1994). För att arbetsterapeuter ska kunna erbjuda individuella insatser till äldre 
personer är det viktigt med kunskap om dessa faktorer som kan påverka äldres val av aktiviteter 
(Avlund & Legarth, 1994).  

För att arbetsterapeuter ska kunna bemöta den växande åldrande befolkningens behov behövs 
ytterligare kunskap om äldres synpunkter om aktiviteter, aktivitetsutförande och förutsättningar i 
deras omgivning för att öka äldre personers livskvalitet, delaktighet och oberoende i det egna 
boendet. Det behövs ytterligare forskning om vad äldre personer vill att samhället ska bidra med för 
att de ska kunna leva ett aktivt liv. Denna studie bidrar med kunskap om hur arbetsterapi kan skapa 
förutsättningar för meningsfulla aktiviteter i och utanför hemmet för äldre personer som bor i 
ordinärt boende.  

 

3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva aktiviteters betydelse och förutsättningar för utförandet av 
aktiviteter för äldre personer som bor i ordinärt boende. 

 

4 Metod 
Under metod beskrivs design, urval, deltagare, datainsamling, dataanalys och forskningsetiska 
ställningstaganden. 

4.1 Design 

Utifrån syftet valdes kvalitativ design för att kunna lyfta fram deltagarnas egna berättelser och 
beskriva deras personliga och unika livserfarenheter av aktiviteters betydelse och förutsättningar för 
aktivitetsutförande. Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att skapa interaktion med 
deltagarna. Kvalitativ design ger möjlighet att gå tillbaka i de olika momenten i forskningsprocessen 
för att vid behov hämta in mer material för att nå datamättnad (Polit & Beck, 2012).  

4.2 Urval 

För att rekrytera deltagare gjordes ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014) på en ideellt driven 
mötesplats. Informationsbrev lades ut på mötesplatsens café några dagar innan intervjuerna skulle 
äga rum och de som ville kunde ta ett exemplar och läsa. Informationsbrevet innehöll information 
om studien samt när och var intervjuerna skulle äga rum. Information om studien lämnades också 
muntligt vid två gruppaktiviteter på mötesplatsen. Vid tidpunkten för intervjuerna mötte vi upp och 
tog emot de som frivilligt anmälde sig för att delta i studien. Mötesplatsen är en plats där flera ideella 
föreningar erbjuder aktiviteter för människor i alla åldrar. Där de kan träffas, umgås, fika och delta i 
olika aktiviteter.  

Inklusionskriterierna var äldre personer mellan 75 år och 85 år bosatt i ordinärt boende utan 
hemtjänst. Personer över 60 år och uppåt brukar delas in i åldersgrupperna: yngre-äldre 60–80 år, 
äldre-äldre från 75–80 år och uppåt, allra äldsta från 85 år och uppåt (Ernsth Bravell, 2013). År 2010 
hade 13% av 65–74 åringarna fortfarande ett lönearbete och inte inträtt i pensionärslivet 
(Sundström, 2013). Detta gjorde att nedre gränsen på 75 år valdes då pensionärslivet troligtvis har 
infunnit sig med ändrade vanor och rutiner. Äldre personer med hemtjänst valdes bort då vi ville veta 
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vad aktiva och självständiga pensionärer utan insatser från samhället gör för aktiviteter. Kristensson 
(2010) menar att omsorgsbehovet ökar med stigande ålder. Den övre gränsen valdes därför till 85 år 
för att exkludera åldersgruppen de allra äldsta. Åldersgruppen äldre-äldre valdes därför som 
deltagare till studien.   

4.3 Deltagare 

Deltagarna bodde i en medelstor stad i Mellansverige. Sju personer valde att delta i studien, fem 
kvinnor och två män i åldern 75–85 år, medelåldern var 79 år. Två kvinnor var samboende och tre 
kvinnor var ensamboende, en man var samboende och en man ensamboende. Fyra deltagare bodde i 
lägenhet med hiss, två bodde i radhus och en bodde i villa. Inom en tioårsperiod har tre deltagare 
flyttat från lägenhet respektive radhus till lägenhet för att få tillgång till hiss. Alla har bott i samma 
stad sedan 60-talet. Deltagarna hade varierande utbildning och yrkesbakgrund, några var akademiker 
och några hade jobbat inom industri och andra med hantverk.  

4.4 Datainsamling 

Data samlades in genom två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer (Olsson & Sörensen, 2011). 
Fokusgrupper valdes som intervjuform för att få en variation i diskussionen mellan deltagarna om 
aktiviteters betydelse och förutsättningar för utförandet av aktiviteter har för dem samt deras 
upplevelser och tankar kring sina aktiviteter. Fokusgruppsintervju ger möjlighet att studera samtalet 
mellan deltagare kring ett visst ämne och ger forskaren ett djup i den kontext som undersöks 
(Wibeck, 2010). En semistrukturerad intervjuguide utformades med öppna frågor för att användas 
som stöd vid intervjuerna (bilaga 1). En enskild pilotintervju genomfördes för att testa 
intervjuguiden. En mindre korrigering av guiden gjordes och ytterligare en enskild pilotintervju 
genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på mötesplatsen. Deltagarna fick lämna personlig 
information om sig själva; kön, ålder, civilstånd, bostad, år i nuvarande kommun och tidigare yrke i 
ett bakgrundsdokument (bilaga 2) vid intervjutillfället innan intervjun startade. Vi ansvarade för att 
leda varsin intervju och hade en observatörsroll vid den andra intervjun. Första fokusgruppen bestod 
av 3 deltagare, en kvinna och två män och den andra fokusgruppen bestod av 4 deltagare, alla 
kvinnor. Ingen tidigare relation fanns mellan intervjuare, observatör och deltagarna, men några av 
deltagarna kände varandra sedan tidigare. Fokusgruppsintervjuerna spelades in på ljudfiler och varje 
intervju varade i ca en timme. Vi transkriberade därefter varsin intervju ordagrant.  

4.5 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera materialet och identifiera likheter och skillnader i 
textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Båda intervjuerna lästes igenom i sin helhet 
för att få en förståelse för materialet. Meningsbärande enheter markerades först enskilt utifrån 
intervjuguidens fem frågeområden. Därefter fördes diskussioner kring de meningsbärande 
enheternas betydelse. Arbetet fortskred gemensamt med kondensering där de meningsbärande 
enheterna kortades ner men behöll sitt centrala innehåll. De kondenserade meningsbärande 
enheterna bearbetades vidare med en induktiv kodning för att lyfta materialet till en högre logisk 
nivå. Koder med liknande innehåll grupperades i underkategorier och kategorier skapades sedan 
utifrån dessa. Kategorierna delades slutligen in under tre domäner. Domän utgör ett specifikt 
område med låg grad av tolkning och kan sammanfalla med intervjufrågorna (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Tabell I visar exempel på analysen av materialet från meningsbärande enheter, 
kondensering till kodning och kategorisering. För att säkerställa trovärdigheten diskuterades 
kondensering och kategorisering med handledaren till konsensus uppnåddes.  
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Tabell I. Exempel på innehållsanalysen. 

Domän Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Aktiviteter och 
dess betydelse 

jag har ju blommor 
åh odling det är 
jätteroligt åh så frön 
och kärnor åh se om 
det kommer upp  
 

jätteroligt att så 
frön och kärnor 

 

roligt att odla 

 
Få göra det man 
gillar 

För nöjes skull 

Omgivningens 
betydelse för 
utförandet av 
aktiviteter 

jag känner att vore 
inte dem här 
aktiviteterna här i 
huset så är det ju 
inte säkert att man 
letar på var det 
fanns nånstans utan 
nu är det ju så 
bekvämt verkligen 

vore inte 
aktiviteterna här i 
huset är det inte 
säkert att man 
letar reda på dem 

 

aktiviteter finns i 
huset 

Närhet till aktivitet Fysiska miljöns 
betydelse 

Förändrade 
förutsättningar 
för utförandet av 
aktiviteter 

men då ska man 
flytta medans man 
orkar egentligen och 
det här var ju 
gränsfall för mig och 
för sen jaha 
 

man ska flytta 
medans man 
orkar, var 
gränsfall för mig 

 

 orka flytta 

 
Byta bostad Överväga 

förändring 

 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, i enlighet med informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2016; Tivenius, 2015). Informationsbrev om studien lades ut på mötesplatsens 
café några dagar innan intervjuerna skulle äga rum, för att deltagarna skulle få möjlighet att i god tid 
läsa om studien, för att sedan bestämma om de ville vara med eller inte. Informationsbrevet innehöll 
kontaktuppgifter till ansvariga för studien för att intresserade personer skulle kunna ringa och ställa 
frågor. Informationsbrevet innehöll även studiens syfte, intervjufrågor, tillvägagångsätt, tid och plats 
för intervjun och konfidentialitet. Studiens syfte presenterades också muntligt för två 
aktivitetsgrupper på mötesplatsen. 

Till intervjuerna hade en neutral, lättillgänglig och lugn plats valts och deltagarna informerades om 
att de själva fick bestämma hur mycket de ville berätta under intervjun. För att skapa en avslappnad 
och tillåtande miljö bjöds deltagarna på kaffe och smörgås. Deltagarna kände till varandra, vilket 
också bidrog till en avslappnad stämning. Innan intervjuerna påbörjades hölls en genomgång av 
informationsbrev, samtyckesbrev och bakgrundsdokument för deltagarna. Deltagarna läste 
materialet i lugn och ro och hade möjlighet att ställa frågor. Deltagarna skrev under samtyckesbrevet 
som innehöll information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan utan att ange orsak, att det som sägs under intervjun får användas i studien samt att 
deltagaren tagit del av studiens innehåll, i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2016; 
Tivenius, 2015).  

I enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011; Tivenius, 2015) avidentifierades 
deltagarna vid analysarbetet. Detta gjordes genom att byta ut namnen mot bokstäverna A-G vid 
transkriberingen. Källdata och personinformation förvaras på säkert ställe hos oss utan obehörigas 
tillträde. Material som samlas in, intervjuer och personlig information om deltagarna, ska förvaras på 
ett säkert sätt för att förhindra spridning av känslig information om informanterna (Vetenskapsrådet, 
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2011). I enlighet med nyttjandekravet får data som samlats in ej användas till andra syften än till den 
berörda studien (Vetenskapsrådet, 2011; Tivenius, 2015). Efter färdigställd och godkänd studie 
kommer därför det insamlade materialet att förstöras. 

Efter intervjuerna stannade vi kvar och pratade med deltagarna för att kunna stödja dem utifall 
samtalen och diskussionerna framkallat obehagliga minnen. Ingen av deltagarna uttryckte behov av 
att få prata efter intervjuerna. Nyttan med att genomföra studien är att arbetsterapeuter får ökad 
kunskap om vad aktiviteter i och utanför hemmet har för betydelse för äldre personer som bor i eget 
boende.  

 

5 Resultat 
Resultatet av analysen mynnade ut i tre domäner och tio kategorier som beskriver aktiviteters 
betydelse och förutsättningar för utförandet av aktiviteter för äldre personer (tabell II). 

Resultatet presenteras utifrån de tre domänerna: Aktiviteter och dess betydelse, Omgivningens 
betydelse för utförandet av aktiviteter, Förändrade förutsättningar för utförandet av aktiviteter. 
Resultatet tydliggörs med citat från deltagarna och personerna namnges med bokstäverna A-G. För 
att tydliggöra kategorierna i löpande text används kursiverad stil. 

 

Tabell II. Resultatöversikt.  

 

 

5.1 Aktiviteter och dess betydelse 

För nöjes skull och Aktiviteter som måste göras var de kategorier som innehöll samma aktiviteter 
med olika betydelse i. Deltagarnas berättelser visade att gymnastik, korsord, trädgårdsarbete och 
städning var de aktiviteter som skiljde sig åt. Vissa deltagare utförde dessa aktiviteter för att känna 
välbehag, stärka kroppen eller få göra något de tyckte om. Andra var aktiva för att de behövde 
bibehålla sin fysik eller ta hand om hemmet, inte för att de tyckte om att göra det. 

Domäner Kategorier 

Aktiviteter och dess betydelse För nöjes skull 

 Socialt aktiv 

 Aktiviteter som måste göras 

 Identitetsskapande aktiviteter 

Omgivningens betydelse för utförandet av aktiviteter Sociala miljöns betydelse 

 Fysiska miljöns betydelse 

 Ekonomins betydelse 

Förändrade förutsättningar för utförandet av aktiviteter Att bli ensam  

 Överväga förändring 

 Samhällets förändringar 
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Jag tycker jättemycket om och städa, det har jag alltid gjort i hela mitt liv……..jaa jag tycker fortfarande att 
det är roligt men jag vill vara själv hemma och städa och sen vill jag ta det i den ordning som jag själv vill 
va (person E) 

Ja inte och städa det, det städa det är nånting som jag är tvungen till emellanåt (person F) 

Vidare innehöll kategorin För nöjes skull ytterligare aktiviteter med enhetliga betydelser. Dessa var 
att få känna välbehag och njuta. Aktiviteterna var att uppleva natur och kultur, åka längdskidor, läsa 
böcker, njuta av sängen, gå på qigong, cykla och promenera. Skapande aktiviteter som sköta om 
blommor, plantera och sticka var också aktiviteter de gillade att göra. Deltagarna uppdaterade sig 
också om vad som händer och sker i samhället genom att läsa tidningen, åka på guidade turer, 
bilturer, läsa nyheter på datorn och surfplatta. Dessa aktiviteter gjordes av nyfikenhet och intresse. 

  

dagarna går fort vad är det sen, sängen blir skönare och skönare, ja man ligger där, man sköter sig där, 
man har en madrass som man sjunker ner i, fått från min dotter och ja det är så himla skönt där och så 
drar man på sig täcket och ibland blir klockan nio innan man går upp. (person C) 

jag tycker också om och bläddra men köper jag inte om jag vill ha en kvällstidning då kan jag gå in och 
titta på rubrikerna, nä men jag vill ha för att då, då har jag min tidning, hinner jag inte idag så kanske jag 
kan ta i imorgon bitti och läsa resten. (person E) 

jag fick min första blomma i år nu, kom upp för trappan fick se änglatrumpeten blomma utslagen och det 
luktade så gott, jag har den uppe hela vintern ovanför trappen, jag vart så snopen för jag kände lukten, 
yippee nu är det vår, hahaha (person D) 

 

Att vara Socialt aktiv var något deltagarna berättade om att de tyckte var viktigt. Att hålla kontakten 
med släktingar och bekanta, äta lunch med före detta arbetskamrater eller ringa och höra hur 
vännerna mår. Möjlighet till att kommunicera med släktingar och vänner på avstånd via mobiltelefon, 
sms, mms och sociala medier som Skype och Facetime ansågs viktigt och betydelsefullt. Deltagarna 
umgicks med andra i föreningsaktiviteter som kurser, boulespel och mattcurling. Aktiviteter för att 
hjälpa andra förekom också som ideella styrelseuppdrag och organisera föreningsaktiviteter, att sitta 
barnvakt, skjutsa andra med bil, måla, skotta snö och sticka åt andra.  

 

åh är jag med i handarbetscirkeln här på mötesplatsen, åh då har vi stickat bebissaker till o skicka iväg till 
Ghana. ABF håller ju med garn som vi stickar då. (person F)  

jaha men möjligtvis kan, jag skickar då sms och mms, det gör jag här till ungarna och ibland och så där 
(person A) 

jaha vi har haft ett av barnbarnen i Spanien och då har vi det här när man kan se dem på datorn och hålla 
kontakten, ändå veta att de lever. (person B) 

 

Identitetsskapande aktiviteter som datakurser för att lära sig låna böcker och hantera surfplattor var 
några aktiviteter deltagarna utförde för att utveckla sig själva. För att fortsätta handla själv och 
uppleva självständighet i vardagliga aktiviteter berättade deltagarna att de använde hjälpmedel som 
t ex rullator. De upplevde även aktiviteter de alltid utfört som en del av dem själva. Deltagarna 
berättade om aktiviteter de utförde förr, dessa verkade fortfarande ha en betydelse för dem även 
om de inte utförde dessa längre på grund av olika anledningar. 

 



 

8 
 

jag går på kurs för och lära mig det här med surfplatta, jaa det är inte så svårt det värsta är när det är det 
blir nå fel liksom, då då står man sig helt. (person G) 

ja ska tala om att jag är föreningsmänniska. (person B) 

 

5.2 Omgivningens betydelse för utförandet av aktiviteter  

Den Sociala miljöns betydelse för deltagarna var stöd och hjälp från anhöriga vid olika tillfällen som 
att handla. De uttryckte även att stöd från samhället var viktigt för att kunna utföra aktiviteter. 
Stöden var att få hjälpmedel, som förstoringsglas och rullator, eller snöröjning och sandning vid halt 
väglag för att möjliggöra promenader. Bostadsanpassning, hjälp med IT och någon som anordnar 
aktiviteter för äldre personer var också något de uttryckte sig ha behov av. 

 

det [aktiviteter] finns ju i stort sett inte mer än vad kyrkan har, det är dom som har aktiviteterna där ute, 
kommunen har ju ingenting vad jag vet….. (person D) 

….. det är bara en gång jag fick ju den [rullatorn] i höstas, september oktober så det är väl en gång första 
snöfall som jag var ute, åh då gick det väl inte så bra men sen dess har jag väl, har det gått bra, då har jag 
försökt undvikit gått med den då, åh sen har väl, hinner dem väl sopa eller ehm skotta göra snyggt där jag 
bor också, det är bra (person F) 

 

Den Fysiska miljöns betydelse av att ha närhet till aktiviteter var något som deltagarna uttryckte som 
betydelsefullt, för att få tillfälle att medverka och oberoende förflytta sig till aktiviteterna. Deltagarna 
berättade att bo nära affären är bra och närheten till mötesplatsen ger möjlighet till att fika och 
träffa andra. Deltagarna berättade också att närhet till naturen var viktig. Betydelsen av att kunna gå 
ut på innergården för att njuta av gamla träd och fågelsång, närhet till skogen för att plocka bär och 
bo nära motionsslinga underlättar promenader i naturen. Avsaknad av närhet till affär, för att kunna 
handla, var en anledning till att söka ny bostad. 

 

och det är jätteskönt för jag bor ju närma motionsslingan och skogen så där, oja det är jätteskönt åh ha 
och bärskogen. (person D) 

precis därför så brukar vi säga mycket bättre än det här kan man inte bo att ha affären så här nära (person 
C) 

Den Fysiska miljöns betydelse med avseende på tillgång till olika platser var viktigt för deltagarna. 
Tillgång till kolonistuga, samlings- och föreningslokaler var viktigt för att kunna utföra aktiviteter som 
promenader, föreningsaktiviteter, tipspromenader och grillaftnar. Deltagarna berättade positivt om 
en nyligen utförd ombyggnad av mötesplatsen, till en öppnare planlösning, som möjliggjorde mer 
social kontakt och gjorde det lättare att träffa nya vänner. Tillgång till hiss var något som upplevdes 
viktigt för deltagarna för att fortsätta kunna utföra sina aktiviteter. De uttryckte att det var jobbigt 
att gå i trappor vilket var en anledning till att byta bostad. 

 

jaha jag har ju kolonistuga uti X så där är jag ute och promenerar (person B) 

[berättar om anledningen till att hon bytte bostad]…..när det var 48 [trapp]steg upp och när man då 
kommer med [mat]kassarna så här till 45 då kände jag amen så här kan jag ju inte fortsätta nu måste jag 
ju se till, jag blir ju inte jag blir ju inte yngre tvärtom alltså (person G) 
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Den Fysiska miljöns betydelse för att kunna transportera sig till olika aktiviteter genom att cykla, köra 
bil, åka buss och flexlinjen, var viktigt för deltagarna för att kunna utföra aktiviteterna. Att fortsätta 
köra bil upplevdes som positivt eftersom avståndet till aktiviteterna då inte blev något hinder. 
Friheten att själva välja när de ville transportera sig upplevdes också positivt. Deltagarna diskuterade 
flexlinjens färdväg. Flexlinjen går inte utanför innerstan, vilket gjorde att de blev beroende av andra 
för att kunna åka och hälsa på sina barn som bodde utanför stan. 

 

nej nej skulle det vara nå annat då då tar jag ju bilen, för jag måste ju ut i alla fall och handla (person E) 

tänk om den [flexlinjen] kunde gå till X och X som jag har son också, och kunna ta den ut där (person F) 

 

Ekonomins betydelse diskuterades mellan deltagarna om kostnader för att ringa och åka buss till stan 
samt kostnader för bilanvändning som garage- och parkeringsavgifter. Deltagarna diskuterade om att 
det var dyrt och svårt att parkera bilen inne i stan, vilket gjorde att de valde bussen istället många 
gånger. Deltagarna tyckte det var billigt att åka buss och det fanns olika busskort/bussbiljetter att 
välja mellan. Diskussionen om telefonkostnad handlade om deltagarnas fasta telefoner, dessa 
upplevdes dyra och onödiga att behålla då de hade mobiltelefoner, men några deltagare hade ändå 
valt att behålla den fasta telefonen. För alla var det ändå viktigt att ha telefon trots kostnaderna för 
att hålla kontakt med nära och kära. 

 

och sen har man så bra priser på bussen nu, det kostar ju nästan ingenting, ska man ta bilen och försöka få 
parkering och betala det det är jättedyrt och bussen går vart femte minut (person A) 

ja vi hade ju telefon både i stugan och hemma vet du det kostar ju skjortan att bara betala av de fasta 
avgifterna så vi tog en var sin mobil då (person B) 

 

5.3 Förändrade förutsättningar för utförandet av aktiviteter  

Att bli ensam var något deltagarna pratade om. När anhöriga och vänner dör, upplevde de saknad 
efter personen, men också av aktiviteter som förändras eller försvinner som de annars skulle ha gjort 
tillsammans som föreningsträffar och danskvällar. De pratade också om att acceptera åldrandet som 
en del av livet, känslan av att inte längre ha kraft och förmåga till aktiviteter.  

 

man är ju i den där åldersgruppen nu så kompisar dem, en av dem föll ifrån nu så vi var till minneslunden 
och hälsa på istället nu då, så det blir lite annorlunda (person B) 

för min man vill inte heller [flytta] och jag, så länge vi är två så vill jag bo kvar, men blir jag ensam då 
flyttar jag (person A)  

 

I att Överväga förändring uppstod diskussioner då deltagarna pratade om att förändra miljön för att 
fortsätta vara aktiva. De pratade om att byta bostad, ta emot stöd från samhället, tekniskt stöd som 
robotdammsugare och byta transportmedel. Deltagarna kunde tänka sig att byta bostad när de inte 
kan ta hand om och sköta sig själva längre och för att komma närmare samhällets service. De kunde 
också tänka sig att begära hjälp från samhället i form av städhjälp och bostadsanpassning. Några 
deltagare uttryckte oro för att ta emot hjälp då andra ska städa åt dem, medan andra inte upplevde 
det som ett problem eftersom alla städar olika.  
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[i diskussion om att flytta från villa till lägenhet] ja man måste tänka om man tänker så här när man är i 
den åldern, ja det var ju som jag sa, inte flyttar jag här ifrån eftersom det är inga trappor eller någonting 
där jag bodde, men så när inte viljan började finnas och orken när orken försvinner (person C) 

jag har funderat om man skulle skaffa sig en sån där robot som städar, det kunde vara mysigt med en sån 
här som går runt och städar, det var ju som ett djur nästan tyckte man, så bar han iväg ut (person G) 

 

Samhällets förändringar, deltagarna fick frågan om de upplevde någon skillnad mellan aktiviteter 
som de själva gör och vad deras föräldrar gjorde. Alla deltagare sade att det inte gick att jämföra 
aktiviteterna förr och nu. De berättade att det inte fanns något utbud av aktiviteter förr. Föräldrarna 
hade fullt sjå med att arbeta och att det oftast var kroppsarbete för männen och hemsysslor för 
kvinnorna. Fanns tid över träffade föräldrarna släktingar eller lyssnade på radio och tv.   

 

[skillnad i aktiviteterna] men det går ju inte att jämföra nähä (person C)  

Det enda mors uppgifter var handarbete för min mammas del, och pappa tyckte om att snickra lite och så 
där på landet, det fanns ju inga andra aktiviteter (person A) 

 

6 Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras studiens resultat och metod. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva aktiviteters betydelse och förutsättningar för utförandet 
av aktiviteter för äldre personer som bor i ordinärt boende. Resultatet visade att det fanns olika 
förutsättningar för utförandet av aktiviteter och att aktiviteterna hade olika betydelser för deltagarna 
i studien. Betydelsen av att få känna tillhörighet genom att använda IT teknik för att kommunicera 
med andra personer överraskade oss. Deltagarna använde tekniken i större utsträckning än vad vi 
hade räknat med. Deltagarna övervägde också förändringar i vardagen för att fortsätta vara aktiva. 
Genom att ha möjlighet till att välja aktiviteter utifrån sina egna behov skapas enligt Bergland och 
Narum (2007) en egen upplevd god livskvalitet. 

Deltagarna valde aktiviteter för att känna sig starka, känna välbehag och njuta. De valde också 
aktiviteter för att känna delaktighet med andra. Tidigare forskning stödjer resultatet i studien genom 
att påvisa att motivation till deltagande i aktivitet är beroende av upplevelsen av tillfredsställelse, 
nöje och välmående (Ball m.fl., 2007). Intresse av att utveckla sig själv fanns hos deltagarna genom 
att delta i datakurser, för att använda och hänga med i IT-utvecklingen och kommunicera med andra. 
En tidigare studie (E. Larsson, Larsson-Lund & Nilsson, 2013) beskriver att känslan av delaktighet ökar 
genom Internet Baserade Aktiviteter (IBA). Larsson m.fl. (2013) menar att utbildad personal behöver 
därför introducera och informera om fördelarna med IBA för att äldre personer ska kunna ta till sig 
ny kunskap och använda den. Vi anser att det är viktigt att introducera och skapa tillfällen för äldre 
personer att få lära sig använda IT teknik då vi såg i vår studie att deltagarna använde IT tekniken på 
olika vis och olika mycket. Deltagarna var nyfikna och intresserade av att lära sig och uttryckte ett 
behov av att få hjälp och stöd. 

Deltagarna i den här studien utförde aktiviteter både enskilt och i grupp. Det förekom också 
aktiviteter i och utanför hemmet men även på aktivitetsplatser som föreningslokaler och 
mötesplatser. Avlunds (1994) studie visar att äldre personer har en stor variation av fritidsaktiviteter 
och skiljer sig åt beroende på var i livet de befinner sig. I Larssons (2009) studie där äldre personer 
85+ medverkade visar att en vanlig dag inte skiljer sig från hur det var förr men aktiviteternas 
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utförande har förändrats. Bergland och Narum (2007) anser att kontinuitet, självbestämmande och 
möjlighet att fånga meningen med livet är viktiga hörnstenar för att uppleva god livskvalitet. 
Resultatet i vår studie visade också att deltagarna utförde aktiviteter som de tyckte om och alltid har 
utfört och som blivit en del av dem själva, men vi såg även att de sökte sig till nya aktiviteter som är 
intressanta och meningsfulla.  

I studien pratade deltagarna mycket om vad de gjorde förr för att ge en förståelse för vad de gör idag 
och ge en bild av vem de är. Det här sättet att berätta om sina aktiviteter gav oss ett djup och en 
förståelse av vad aktiviteter betydde för dem. Att få höra deltagarna prata i dåtid, nutid och framtid 
skapades en livshistoria som var intressant att få ta del av. Detta berättande stödjer även Kielhofners 
(2012) teori om människans anpassning i aktivitet över tid. Enligt Hammell (2004) är görandet i 
aktivitet målinriktat, målmedvetet och tillsammans med varandet i aktivitet och tillhörighet i aktivitet 
skapas ett blivande, en livshistoria där personen kan se sig själv i framtiden och känna en 
meningsfullhet med livet.   

När deltagarna i vår studie fick frågor om nutid och framtid berättade de att de övervägt och 
överväger förändringar i bostaden, i närmiljön och av sina aktiviteter för att fortsätta vara aktiva, 
delaktiga och oberoende. Liknade resultat har framkommit i andra studier (Abramsson m.fl., 2014; 
Granbom, 2014; Hansen & Gottschalk, 2006). Hansen och Gottschalk (2006) menar att beslut om att 
flytta eller inte påverkas av förändringar i livet och om bostaden inte tillgodoser personens behov. 
Svårigheter med att flytta beror på personens förmåga att klara av att flytta, kostnader och tillgång 
till alternativa boendeformer. I vår studie framkom diskussioner om att ta beslut om att flytta medan 
orken fortfarande finns kvar och inte vänta för länge då orken försvagas med stigande ålder. 
Granboms (2014) studie visar att färre miljöhinder för aktivitetsutförande och fortsatt tillgänglighet i 
samhället skapas när äldre flyttar från ordinärt boende till ett annat ordinärt boende. Hon lyfter 
behovet av att förstå de äldres resonemang i övervägandet av bostadsbyte, för att som 
arbetsterapeut kunna vägleda dem i beslutsprocessen. Abramsson m.fl. (2014) menar i sin studie att 
äldre personer är positiva till att flytta men även att platstillhörigheten i den gamla bostaden är stark 
hos vissa äldre personer vilket gör att det blir osäkert hur äldre och deras boende kommer att 
utvecklas i framtiden. Resultatet i vår studie visade att de deltagare som flyttat gjorde det för att 
självständigt fortsätta utföra sina aktiviteter i hemmet och kunna förflytta sig obehindrat i närmiljön, 
att få komma nära affärer, samhällsservice och aktivitetsutbud. I studien framkom också att 
deltagarna kunde tänka sig att anpassa bostaden, men ville flytta då de blev ensamma för att få vara 
delaktiga i en social tillvaro. Abramsson m.fl. (2014) visar i sin studie att de nya ordinära 
boendeformerna ger möjlighet till trygghet och social gemenskap. Vi anser utifrån vårt resultat att 
detta sätt att bygga bostäder motsvarar de äldres behov och önskemål, för att kunna utföra sina 
aktiviteter och skapa ett aktivt och meningsfullt åldrande.  

Deltagarna i vår studie hjälpte andra och tog emot hjälp av andra, familj och samhälle. Tillhörighet 
och delaktighet skapades i känslan av att vara behövd och höra ihop. Det framkom även i en studie 
(Haak m.fl., 2007) att deltagarna tyckte det var viktigt att få känna sig behövd och få bidra med sina 
kunskaper och erfarenheter för att hjälpa andra. Resultatet i vår studie visade att stöd från andra 
behövdes för att deltagarna skulle kunna förflytta sig till och från aktiviteter utanför hemmet. I en 
studie (Hovbrandt, Fridlund & Carlsson, 2007) visar resultatet att en stödjande närmiljö är viktigt för 
att äldre personer ska kunna utföra aktiviteter. Detta visar hur viktig arbetsterapeutens roll är för att 
underlätta och stödja de äldres aktivitetsutförande i närmiljön. I vår studie framkom det också att 
förflytta och transportera sig till aktiviteter med hjälp av olika transportmedel och hjälpmedel gav en 
frihet som deltagarna upplevde som viktigt.  

I vår studie visade resultatet att ekonomin påverkade deltagarnas sätt att transportera sig och hur de 
kommunicerade med andra. Äldrecentrums rapport (Lennartsson, Agahi & Wånell, 2012) om äldre 
personers hälsa och livssituation visar att äldre personer fått det ekonomiskt bättre som grupp men 
skillnaden i inkomst varierar mycket för de äldre över 65 år. Ekonomiska och sociala resurser har 
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betydelse för livssituation och levnadsvanor både i nutid och framtid och påverkar hälsan och 
överlevnaden. Ekonomins betydelse tillsammans med övriga kategorier i resultatet i vår studie, 
stämde väl överens med WHO:s områden i guiden Age friendly cities (WHO, 2007) som skapar en god 
livskvalitet för äldre personer.  

Vi anser att arbetsterapeutens arbetssätt att se det unika i varje individ och samtidigt se individen i 
sin helhet tillsammans med sin omgivning gör att arbetsterapi kan bidra till att bibehålla eller öka de 
äldres delaktighet i aktivitet och på detta sätt bibehålla eller öka deras livskvalitet. Resultatet i den 
här studien har gett kunskap om aktiviteters betydelse och förutsättningar för utförandet av 
aktiviteter för äldre personer som bor i ordinärt boende. Inom arbetsterapi blir denna kunskap ett 
stöd för arbetsterapeuter i deras arbete och vid planering av interventioner för äldre personer. 
Kunskapen kan även användas vid hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre personer, 
genom att erbjuda information, stöd och hjälp vid åldersförändringar och förändrade levnadsvanor. 

Förändringar i samhället sker kontinuerligt. Vad vill morgondagens pensionärer att samhället ska 
tillhandahålla för meningsfulla aktiviteter? Resultatet i studien visade att deltagarnas aktiviteter 
skiljde sig från vad deras föräldrar gjorde. Vilken betydelse kommer aktiviteter ha för pensionärer i 
framtiden? Hur kommer det påverka arbetsterapeuternas yrkesroll och samhällsplaneringar? Detta 
är intressanta områden att ta ställning till och forska vidare i för att hålla sig uppdaterad om äldres 
behov och hur samhället förändras.  

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes för att kunna beskriva aktiviteters betydelse och förutsättningar för 
utförandet av aktiviteter för äldre personer som bor i ordinärt boende. Designen gav möjlighet att 
fånga variationer och detaljer i svaren. Utifrån en kvantitativ design hade inte variationer och 
detaljerna i svaren kunnat nås. Människan är unik och ska ses i sin helhet tillsammans med 
omgivningen (Kristensson, 2014). Vi sökte därför aktiva deltagare till studien på en mötesplats som 
erbjöd olika aktiviteter för äldre. Detta för att få deltagare som kunde bidra med sina erfarenheter av 
aktivitet, då syftet med studien var att beskriva aktiviteters betydelse och förutsättningar för 
utförandet av aktiviteter för äldre personer som bor i ordinärt boende.  

Bekvämlighetsurvalet på mötesplatsen innebar att deltagarna som ingick i studien var aktiva med 
varierande erfarenheter av olika aktiviteter, utifrån dess betydelse och förutsättningar. Detta gav 
kunskap om hur äldre såg på sitt aktivitetsutförande. Kunskap om vilka betydelser aktiviteter har och 
förutsättningar för utförandet av aktiviteter för inaktiva äldre personer har inte studerats i denna 
studie. Valet av inklusionskriterierna och exklusionskriterierna gör att resultatet visade aktiviteters 
betydelse och förutsättningar för utförandet av aktiviteter för pensionärer i 75–85 års ålder. Övriga 
åldrar är inte representerade och vad de tycker om sina aktiviteter har inte studerats i denna studie. 
Fem kvinnor och två män deltog i studien och det kan ha påverkat resultatet eftersom kvinnorna 
uttryckte mer känslor än männen. I fokusgruppen med fyra kvinnor, fördes djupare diskussioner om 
aktiviteternas betydelser än i den andra fokusgruppen där endast en kvinna deltog. Denna skillnad i 
interaktion inom grupperna kan ha påverkat resultatet. Eftersom fler känslor och betydelser 
framkom i de diskussioner där dialogen mellan deltagarna skapade djupare diskussioner. Antalet 
deltagare i fokusgrupperna kan också ha påverkat resultatet och det är möjligt att fler deltagare i 
grupperna hade skapat fler djupa diskussioner. Enligt Wibeck (2010) är fokusgruppsdiskussion ett 
gruppsamtal mellan minst tre deltagare. Wibeck (2010) skriver att det finns olika teorier om hur stor 
en fokusgrupp ska vara, gruppen ska inte vara för stor då det kan vara svårt att behålla allas 
uppmärksamhet, hon skriver också om studier som visar att gränsen går vid fyra personer och att 
små fokusgrupper har använts med gott resultat. Wibeck (2010) anser att ett lämpligt antal deltagare 
i fokusgrupper är fyra till sex personer. Hade vi valt en stor fokusgrupp på sju till åtta personer hade 
vi fått svårt att hålla samman gruppen, behålla allas uppmärksamhet och ge alla en chans att få 
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uttrycka sig. Trots det låga antalet deltagare i vår studie anser vi att datainsamlingen resulterade i ett 
innehållsrikt material.  

Intervjuguiden utarbetades för att få frågor som svarade mot syftet. En provintervju utfördes för att 
testa intervjuguiden (Trost, 2010). Intervjuguiden justerades och en ny provintervju genomfördes. 
Guiden bedömdes sedan fungera väl och användes i studien. Genom att göra provintervjuer för att 
stärka intervjuguiden ökar möjligheten till att få ett mer innehållsrikt material, vilket i sin tur ökar 
tillförlitligheten (Tivenius, 2015; Trost, 2010). Intervjuguiden underlättade för oss att fokusera på 
syftet och gjorde oss mer trygga då vi var oerfarna intervjuare. Att göra intervjuer är ett hantverk 
som tar tid att lära sig (Kristensson, 2014). Intervjuguiden gav olika infallsvinklar mot syftet vilket gav 
mycket material att arbeta vidare med. Trots guiden blev en del av materialet svårtolkat och i vissa 
fall irrelevant mot syftet. Intervjuguidens frågor skulle kunnat reviderats ytterligare genom färre och 
tydligare frågor för att få ett material som ännu bättre svarade mot syftet. Vår ovana att intervjua 
gjorde även det svårt för oss att få deltagarna att hålla den röda tråden. Trots det fick vi mycket 
innehållsrikt material som svarade mot syftet. 

Fokusgrupp valdes som intervjuform för att få en variation i diskussionen mellan deltagarna. Vi var 
oerfarna intervjuare vilket medförde att det var svårt att följa upp diskussionerna och ställa 
fördjupande följdfrågor. Det kunde ha varit lättare att ställa fördjupande följdfrågor vid enskilda 
intervjuer och därmed lättare att hålla röda tråden mot syftet. Enskilda intervjuer kunde ha varit en 
datainsamlingsmetod att överväga för att eventuellt få ett mer innehållsrikt material. Valet av lokal 
för intervjuerna var neutral och lättillgänglig för alla deltagare vilket skapade en positiv atmosfär för 
diskussionerna. För att respektera deltagarnas integritet fick de se frågeområdena innan 
intervjutillfället, så de kunde förbereda sig. Detta stärker giltigheten och säkerställde ett mer 
innehållsrikt material (Tivenius, 2015). En styrka utifrån etisk aspekt var att deltagarna fick 
information om studien och frågorna i förväg för att kunna bestämma sig i lugn och ro, utan 
påverkan från oss, för att tacka ja eller nej till att delta i studien. Utifrån konfidentialitetskravet 
skyddade vi deltagarnas identitet genom att redovisa citaten i resultatet med bokstavskoder. 

Vi har båda erfarenhet av att arbeta med människor inom den privata och kommunala barn- och 
äldreomsorgen. Vårt arbete med människor ger en förförståelse för hur olika människor är, tycker 
och vill. Detta blev en fördel vid analysen då det underlättade för oss att identifiera olika betydelser 
vid kodning av materialet. Diskussioner fördes om bearbetningen av materialet med handledaren och 
resultatets verifierbarhet stärktes genom citat. På detta sätt ökar giltigheten och tillförlitligheten i 
resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Det som undersöks är kontextberoende och man är ute efter kärnan i det som sägs och det innebär 
att en kvalitativ design inte generaliseras utan istället talas det om överförbarhet (Kristensson, 2014). 
Resultatets överförbarhet beror på materialets djup, variation och innehållsrikedom (Rosberg, 2012) 
och är beroende av en tydlig beskrivning av studiens genomförande och deltagarna (Kristensson, 
2014). Det har därför varit viktigt att noggrant beskriva antal deltagare i studien, deras ålder, kön och 
hur de bor, tidigare yrke och år i kommun. Vi har också noggrant beskrivit hur vi har gått tillväga vid 
datainsamling och analys samt presenterar resultatet tydligt, för att läsaren ska kunna avgöra om 
studiens resultat är överförbart till andra sammanhang.  

 
7 Slutsats 
Aktiviteter har stor betydelse för äldre personer idag. De äldre vill vara aktiva både fysiskt, socialt 
samt njuta av livet och utvecklas som personer. Samhället är i ständig förändring och för att skapa 
förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och god livskvalitet för äldre personer bör samhället 
erbjuda fler bostäder med hiss, i en närmiljö med bättre tillgänglighet till både samhällsservice och 
naturupplevelser. Fler samlingsplatser för social samvaro och aktiviteter bör erbjudas, samt möjlighet 
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för äldre personer att få information om IT-teknik. Hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning är 
viktiga arbetsterapeutiska interventioner som möjliggör för äldre personer att fortsätta vara 
delaktiga och aktiva i vardagen. Arbetsterapeutens klientcentrerade arbetssätt och holistiska synsätt 
är därför viktigt i arbetet med äldre personer för ett aktivt åldrande med god livskvalitet.  
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 

 

 
1. Vilka aktiviteter gör ni nuförtiden, i och utanför hemmet? 

 
2. Vad betyder era aktiviteter för er, varför? 

 
3. Har er bostad och omgivning där ni bor någon betydelse för vilka aktiviteter ni vill 

eller kan göra?  
 

4. Upplever ni någon skillnad mellan era aktiviteter jämfört med era föräldrars 
aktiviteter?  

 
5. Om ni tänker framåt över era aktiviteter och ni inte längre kan utföra dem, vad skulle 

det innebära för er? 
- Vad skulle samhället kunna bidra med för att äldre ska kunna leva ett aktivt liv? 
- Aktivitetsutbud 
- Transport 
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Bilaga 2.  

Bakgrundsinformation 

 

1. Kön: ______________________ 
 

2. Ålder: _____________________ 
 

 
3. Ensamboende eller sammanboende: _________________ 

 
 

4. Bostadstyp: ________________ 
 

 
5. År i nuvarande bostad: _________________ 

 
 

6. Tidigare bostadstyp: ___________________  
 
 

7. Hur länge har du bott i kommunen: _______________ 
 
  

8. Tidigare yrke: ____________________ 
 


