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SAMMANFATTNING 

Åldrandet resulterar vanligtvis i fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket 

påverkar äldre individers möjlighet att utföra fritidsaktiviteter. Det är viktigt att möjliggöra 

utförande av fritidsaktiviteter för individer som bor på särskilt boende eftersom de har visat sig 

ha en god effekt på såväl deras fysiska som psykosociala hälsa. Vad fritidsaktiviteter innebär är 

individuellt och beror på vilka aktiviteter som individen upplever ger glädje och välbefinnande. 

Syftet är att beskriva hur äldre individer som bor på särskilda boenden upplever utförandet av 

sina fritidsaktiviteter. För att besvara syftet valdes kvalitativ metod och semistrukturerad intervju 

för att samla in data. Nio individer deltog i examensarbetet och intervjuerna genomfördes i deras 

rum på de särskilda boendena. Malterud (2014) fyra steg användes för analys av materialet och 

att utforma resultatet. Resultatet visar att äldre individer boende på särskilda boenden vill utföra 

fler fritidsaktiviteter än de som erbjuds men begränsas av olika faktorer såsom fysiska 

nedsättningar samt att de är i behov av stöd från omgivningen; framförallt personal och 

anhöriga. Examensarbetet visar att äldre individer behöver stöd från personer i sin omgivning för 

att utföra meningsfulla fritidsaktiviteter. 
 

Nyckelord: Åldrande, Omgivningens betydelse, Social miljö, Välbefinnande, Aktivitet 
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ABSTRACT 

 

Aging usually results in physical and/or cognitive impairments that affect older individuals’ 

ability to perform leisure activities. It is important to create the possibility for leisure activities 

for individuals in residential care since such activities have been proven to have a positive effect 

on both physical and psychosocial health. The meaning of leisure activities is individual and 

depends on how far the individual experiences the activity to bring joy and well-being. The aim 

of this study is to describe how older individuals in residential care perceive the performance of 

their leisure activities. To achieve the aim, a qualitative method and semi-structured interview 

were used to collect data. Nine individuals participated and the interviews took place in a 

residential care setting. Malterud (2014) four steps were used to analyze the material and to 

develop the result. The results show that older individuals living in residential care want to 

perform additional leisure activities to those that are offered but are limited by various factors 

such as physical disabilities or being in need of support from people around them, especially 

staff and relatives. The study shows that older individuals need support from people around them 

to perform leisure activities. 
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1 Inledning 

Den äldre befolkningen förväntas öka i Sverige och år 2030 förväntas var fjärde person i 

befolkningen vara 65 år eller äldre. Det finns indikationer på att antalet äldre individer kommer 

att överstiga det svenska samhällets möjlighet att erbjuda insatser till de individer som är i behov 

av vård- och omsorg, exempelvis hemtjänst eller plats på särskilt boende (Socialstyrelsen, 

2016b). I Sverige visar det sig genom att äldre individer på grund av platsbrist inte kan beviljas 

plats på särskilt boende. Detta trots att deras vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses i deras 

ordinära boende (Socialstyrelsen, 2016b). De som beviljas en plats på särskilt boende kan ha 

omfattande funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar vilket kan påverka deras möjlighet 

att utföra och delta i de fritidsaktiviteter som erbjuds (Thomas, O´Connell & Gaskin, 2013). 

Flera av de äldre individer som bor på särskilt boende idag är missnöjda med sin möjlighet till 

utevistelse och andra fritidsaktiviteter (Socialstyrelsens, 2016a). När möjligheten finns att utföra 

och engagera sig i fritidsaktiviteter upplever de boende bättre hälsa och välbefinnande (Causey-

Upton, 2015). Det är därför av stor betydelse att få förståelse för hur äldre individer på särskilt 

boende upplever de fritidsaktiviteter som de utför och hur upplevelsen påverkar deras möjlighet 

att utföra de olika aktiviteterna. Examensarbetet kommer därför att behandla hur äldre individer 

på särskilda boenden upplever utförandet av sina fritidsaktiviteter. 
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2 Bakgrund 

2.1 Aktivitet och dess betydelse för hälsa och välbefinnande 

International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF] (2003) beskriver aktivitet 

som "en persons utförande av en uppgift eller handling" (Socialstyrelsen, 2003).  
Inom arbetsterapin finns det enligt Duncan (2011) och Kroksmark (2014) en gemensam 

uppfattning av att när individer ges möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter har det en positiv 

inverkan på deras hälsa. Möjligheten att utföra aktiviteter är beroende av aktiviteten som ska 

utföras, individens individuella förmågor och individens omgivande miljö. När individer får 

möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter skapar det en känsla av sammanhang vilket bidrar 

till att de upplever en förbättrad hälsa och ett större välbefinnande (Duncan, 2011; Kroksmark, 

2014). Utförandet av aktiviteter har även visat sig ha en positiv effekt på såväl fysiskt som 

psykiskt välbefinnande. Det innebär att engagemang i meningsfulla aktiviteter kan påverka en 

individs välmående och livskvalité (Christiansen & Townsend, 2010; Kroksmark, 2014). 
Aktivitet och delaktighet påverkas av individens funktionella förmågor samt hur miljön runt 

omkring individen hindrar eller främjar utförandet av aktivitet (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Fritidsaktiviteter är fria eller kravlösa aktiviteter som en individ utför för sitt eget välbefinnande 

och som inte ställer några krav på produktivitet (McColl, 2010; Wilcock & Hocking, 2015; 

Zuzanek, 2010). Eftersom definitionen utgår från individens upplevelse kan även aktiviteter som 

traditionellt inkluderas i aktivitetsområdet aktiviteter i dagliga livet (ADL) upplevas som 

fritidsaktiviteter. Det innebär att exempelvis matlagning kan upplevas ge välbefinnande och inte 

enbart uppfylla behov av att tillgodose sig föda. Wilcock och Hocking (2015) menar att 

fritidsaktiviteter ger individen avkoppling och glädje. De kan utföras såväl individuellt som i 

grupp, där individen kan ha ett socialt samspel med andra och aktiviteten kan vara av såväl 

fysisk som avslappnande karaktär (McColl, 2010). Engagemang i meningsfulla fritidsaktiviteter 

är av stor betydelse för individen eftersom det påverkar hälsan och möjligheten att skapa 

aktivitetsbalans. Vad som kategoriseras som en fritidsaktivitet är individuellt och bestäms av 

huruvida individen upplever att aktiviteten behöver utföras eller är kravlös (Krishnagiri & 

Southam, 2013). 
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2.2 Åldrandet och dess konsekvenser för aktivitetsutförande 

Äldres behov av att utföra fritidsaktiviteter går inte att bestämma utifrån ålder eftersom förmågan 

att utföra fritidsaktiviteter kan skilja sig åt i stor utsträckning mellan äldre individer (Eriksson, 

Lilja, Jonsson, Petersson & Tatzer, 2015).  

 

2.2.1 Åldrandet ur ett kronologiskt och funktionellt perspektiv 

Åldrandet kan resultera i en minskad förmåga att utföra och vara delaktig i aktiviteter eftersom 

individen vanligtvis får en ökad förekomst av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. 

Funktionsnedsättningarna som uppstår kan vara av såväl fysisk som kognitiv art vilket kan 

begränsa individens förmåga att utföra fritidsaktiviteter (Stanley & Cheek, 2003).  

Åldrande har flera definitioner som kronologiskt och funktionellt åldrande. Det kronologiska 

åldrandet beskrivs utifrån faktiska siffror, det vill säga hur gammal individen är i fyllda år. För 

att beskriva åldrande finns det enligt Fristedt (2013) ett antal indelningar som bygger på det 

kronologiska åldrandet. De indelningar som beskrivs är exempelvis yngre-äldre eller äldre-äldre. 

Detta sätt att beskriva ålder är förhållandevis bristfälligt eftersom kronologisk ålder i praktiken 

inte beskriver något annat än hur lång tid det har passerat sen individens födelse. Två individer i 

samma kronologiska ålder kan ha olika förmågor att utföra samma aktivitet (Fristedt, 2013; 

Rowland, 2012). Kronologisk ålder beskriver inga viktiga aspekter relaterat till åldrande, såsom 

individens hälsa, livskvalité och aktivitetsförmåga. Det kan därför råda stora skillnader mellan 

olika individers förmåga att utföra aktivitet, trots att de är i samma kronologiska ålder (Rowland, 

2012). Ett annat sätt att kategorisera ålder är utifrån funktionellt åldrande, där åldrandet delas in i 

kategorierna tredje- och fjärde åldern. Den tredje åldern kategoriseras av en bibehållen god hälsa 

och möjlighet att självständigt leva ett aktivt liv. När individen träder in i fjärde åldern försämras 

hälsan, vilket kan resultera i svårigheter att självständigt utföra olika aktiviteter (Rowland, 2012). 

Den fjärde åldern innebär följaktligen att en individ med låg kronologisk ålder kan betraktas 

tillhöra den fjärde åldern om individen har svårigheter att tillgodose sina egna behov. En individ 

med hög kronologisk ålder kan vara självständig i aktivitetsutförande och således tillhöra tredje 

åldern. Det kan därför inte antas att individens kronologiska ålder avgör förmåga eller behov av 

att utföra aktiviteter (Fristedt, 2013; Rowland, 2012). 

 

2.2.2 Åldrandets påverkan på aktivitetsutförandet 

För de som tillhör fjärde åldern påverkas möjligheten att utföra fritidsaktiviteter av försämrade 

förmågor. Individen får följaktligen ofta anpassa sig till nya situationer samt upplever ökade 

förluster av meningsfulla aktiviteter och sociala kontakter (Baltes & Smith, 2003). Det har 

framkommit att äldre individer har behov av att vara aktiva. Kvinnor har i större utsträckning än 

män fortsatt att utföra samma fritidsaktiviteter som tidigare även efter att de gått in i fjärde 

åldern. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning upplever det som betydelsefullt att kunna 

fortsätta utöva fritidsaktiviteter som de upplever meningsfulla, eftersom det bidrar till att 

bibehålla deras sociala hälsa och livskvalité. Även män upplever det som viktigt att fortsätta 

utföra fritidsaktiviteter. Däremot upplevde de det inte lika viktigt att fortsätta med samma 

aktiviteter som de tidigare utfört (Agahi, Silverstein & Parker, 2011). 

Äldre individer upplever ofta ett samband mellan stigande ålder och försämrade fysiska och 

kognitiva förmågor. Det kan resultera i att de inte känner sig självständiga eller delaktiga vid 

utförandet av fritidsaktiviteter (Buschus, Dedding & Bunders, 2015). Över 80 % av de individer 

som är 65 år eller äldre har en kronisk sjukdom, vilket kan resultera i att det krävs anpassningar 

av intressen och aktiviteter för att möta individens funktionella, kognitiva och sociala 

begränsningar. Det finns resultat som visar att individer över 75 år deltar i färre fritidsaktiviteter 

än de som är yngre än 75 år (Adams, Roberts & Cole, 2011). Det kan därför vara viktigt att äldre 



  
 

4 
 

individer får stöd så att de kan fortsätta utföra fritidsaktiviteter som tidigare har varit 

meningsfulla för dem. För att möta de behov individen har kan fritidsaktiviteterna anpassas efter 

specifika behov och förmågor. Om fritidsaktiviteterna upplevs som meningsfulla är 

sannolikheten större att individer utför dem. Det är därför viktigt att ta reda på vad som upplevs 

som meningsfullt av individen och att möjliggöra utförande av fler aktiviteter än enbart de som 

omfattas av omvårdnad för att de ska känna ökat välbefinnande (Falk, Wijk, Persson & Falk 

2012; Larson & von Eye, 2010). Det har även framkommit att om äldre individer ges möjlighet 

att engagera sig i och utföra fritidsaktiviteter kan det reducera uppkomsten av åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar (Falk et al, 2012). Delaktighet i fritidsaktiviteter har visat sig ha en 

reducerande effekt på depressiva symtom samt öka livskvaliteten hos äldre individer (Altintas, 

De Bendetto och Gallouj, 2016). När äldre individer får möjlighet att engagera sig i meningsfulla 

fritidsaktiviteter, upplever de en ökad hälsa och ett förbättrat välmående. I en studie av De Castro 

och Carriera (2015) framkom det att flera äldre uppskattade fritidsaktiviteter, som att titta på TV, 

läsa en bok, spela spel, handarbeta eller utföra en fysisk aktivitet som att dansa. Aktiviteterna 

visade sig ha en positiv effekt på de äldres hälsa och deras kognitiva förmågor. När individerna 

blev äldre, minskade deras utförande av fritidsaktiviteter, vilket troligtvis berodde på försämrad 

hälsa och kroppsliga funktioner. När de gick in i fjärde åldern lades mer fokus på att kunna 

utföra ADL. Avsaknaden av fritidsaktiviteter hade en negativ effekt på individernas hälsa (De 

Castro & Carriera, 2015; Paillard-Borg, Winblad & Fratiglioni, 2009).  

 

Åldrandet resulterar vanligtvis i försämrad utförandekapacitet vilket gör att äldre individers 

motivation att utföra fritidsaktiviteter kan minska (Kielhofner, 2012). När de inte får möjlighet 

att utföra fritidsaktiviteter kan det resultera i att de upplever social isolering vilket kan leda till 

försämrad livskvalité (Subasi & Hayran, 2005). När äldre individer får utföra fritidsaktiviteter 

genererar det flera positiva hälsoeffekter, såsom förbättrad sömn och minskade depressiva 

symtom. Detta eftersom ett engagemang i fritidsaktiviteter innebar att de inte fastnade i 

nedstämdhet och fick hjälp att komma ur den upplevda isoleringen (Hellström, Hellström, 

Willman & Fagerström, 2014; Simone & Haas, 2013). Det finns ett samband mellan möjligheten 

att utföra meningsfulla fritidsaktiviteter och identifiering av depressiva symtom hos äldre 

individer. Sambandet uppmärksammades i och med att depressiva symtom minskade när det 

fanns möjlighet för äldre individer att utföra fritidsaktiviteter. De äldre individerna reflekterade 

inte över betungande upplevelser och minnen när de hade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter 

(Fernández-Fernández, Losada-Baltar, Romero-Moreno & Márquez-Gonzáles, 2014). När 

fritidsaktiviteten anpassades efter den äldre individens funktionsförmåga ökade deras möjlighet 

att utföra fritidsaktiviteter. Både fritidsaktiviteter som krävde fysisk ansträngning, samt de som 

inte krävde att individen var fysiskt aktiv, hade en positiv effekt på de äldre individernas hälsa 

(Carpentieri, Elliot, Brett & Deary, 2017; Ku, Fox & Chen, 2015). Om den äldre individen ges 

möjlighet att vara en del av en social gemenskap kan det resultera i positiva effekter på de 

kognitiva förmågorna (Boruassa, Memel, Woolverton & Sbarra, 2017). 
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2.3 Särskilt boende och fritidsaktiviteter 

Särskilt boende för äldre är ett samlingsbegrepp för flera boendeformer såsom ålderdomshem, 

servicehus och gruppboende och riktar sig till äldre individer som har ett omvårdnadsbehov som 

inte kan tillgodoses i deras ordinära boende (Wånell, 2007; Socialstyrelsens termbank, 2013). En 

av de vanligaste orsakerna till att äldre individer är i behov av att flytta till ett särskilt boende är 

försämrad hälsa och ett ökat behov av hjälp med att utföra ADL (Falk, Wijk, Persson & Falk, 

2013; Hallberg & Lagergren, 2009). Det är även vanligt att den äldre individen behöver flytta till 

ett särskilt boende på grund av en demensdiagnos eller försämrad kognitiv förmåga (Larsson, 

Thorslund & Kåreholt, 2006). I socialtjänstlagen står det att socialnämnden ska verka för att 

äldre individer får möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro med andra. Det står även att när den äldres vård- och omsorgsbehov inte längre kan 

tillgodoses i det ordinära boendet ska den äldre individen ha möjlighet att ansöka och erbjudas 

plats på särskilt boende (SFS 2001:453). Insatser som utförs på särskilda boenden ska hålla en 

god kvalitet. Verksamheten ska inriktas på att arbeta för att skapa bästa möjliga vård samt ta 

hänsyn till den äldres behov av socialisering och delaktighet. Personalen på verksamheterna kan 

möjliggöra en meningsfull tillvaro för de äldre individerna genom att uppmuntra dem att pröva 

fritidsaktiviteter som kan stärka individernas tro på sig själva (Altintas, De Bendetto & Gallouj, 

2016; Lok, Lok & Canbaz, 2017; Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg om äldre, 2012). 

Yuen, Huang, Burik, och Smith (2008) beskriver att särskilda boenden oftast fokuserar på äldre 

individernas fysiska behov och inte på de psykosociala behoven vilket minskar deras möjlighet 

till delaktighet i fritidsaktiviteter. För att förebygga att verksamheter enbart fokuserar på de äldre 

individernas fysiska behov finns det särskilda boenden där de försöker möjliggöra för de äldre att 

uppleva att de kan utföra meningsfulla aktiviteter. Detta gjordes genom att identifiera tidigare 

intressen och möjliggöra utförandet av liknande aktiviteter. Det upplevdes positivt av de äldre 

individerna eftersom det gav en känsla av delaktighet (Yuen et al., 2008). Att ge äldre individer 

som bor på särskilt boende möjlighet att utöva fritidsaktiviteter har resulterat i positiva effekter 

på depressiva symptom (Altintas, De Benetto & Gallouj, 2016). 

Äldre individer på särskilt boende uppskattade möjligheten att utföra olika fritidsaktiviteter. En 

populär fritidsaktivitet var att åka på bussutflykter. Det möjliggjorde utförande av andra 

fritidsaktiviteter än de som var möjliga att utföra på det särskilda boendet, såsom att spela kort, 

läsa en bok eller utföra gymnastik. Fritidsaktiviteter som gärna utfördes enskilt var att läsa 

tidningen eller lyssna på radion. De aktiviteterna uppskattades eftersom de gav flera individer en 

känsla av välbefinnande (Thomas, O´Connell & Gaskin, 2013). När äldre individer gavs 

möjlighet att utföra fritidsaktiviteter såsom bakning, samtala med andra i deras omgivning och 

delta i frågesport resulterade det i att individerna upplevde att de kunde glömma sina krämpor. 

De upplevde även att tiden gick fortare (Gustavsson, Liedberg & Larsson-Ranada, 2015). 

 

Det har för examensarbetet identifierats tre svenska artiklar som beskriver äldre individers 

upplevelse av de fritidsaktiviteter som är möjliga att utföra på särskilda boenden i Sverige idag 

(Gustavsson, Liedberg & Larsson-Ranada, 2015; Hallberg & Lagergren, 2009; Falk, Wijk, 

Persson, Falk, 2012). Därmed råder det en kunskapslucka kring hur äldre individer upplever 

fritidsaktiviteter som utförs på särskilt boende inom Sverige. Betydelsen av att aktiviteten 

upplevs som meningsfull av individen beskriver Kielhofner (2009) är av vikt för individens 

känsla av tillfredställelse och välmående. 

Examensarbetet kan bidra till ökad förståelse för hur äldre individer på särskilda boenden 

upplever fritidsaktiviteter som de utför, vilket är viktigt eftersom utförandet av fritidsaktiviteter 

har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur äldre individer som bor på särskilda boenden 

upplever utförandet av sina fritidsaktiviteter. 

 

För att svara på syftet har två frågeställningar använts; 

1. Vilka fritidsaktiviteter utförs på och utanför det särskilda boendet där den äldre individen 

bor? 

2. Hur upplever den äldre individen utförandet av sina fritidsaktiviteter? 

 

4 Metod 

För att genomföra examensarbetet användes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ metod användes eftersom syftet är att beskriva en individs upplevelse av ett fenomen 

(Malterud, 2014). Principen för kvalitativ metod är att varje deltagare är unik och deltagarna får 

möjlighet att beskriva sin egen upplevelse av fenomenet som studeras (Kristensson, 2014; 

Olsson & Sörensen, 2011).  

 

4.1 Datainsamling 

För att genomföra en kvalitativ studie kan intervju användas (Kristensson, 2014). Intervju 

användes som datainsamlingsmetod eftersom det ger en nyanserad redogörelse av varje 

deltagares upplevelse av de fritidsaktiviteter som utförs. Merriam (2009) och Justesen och Mik-

Meyer (2011) beskriver en typ av intervju inom kvalitativ metod vilken kallas för 

semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju innebär att ett antal bestämda 

övergripande frågor ska ge svar på ett eller flera områden samtidigt som det finns utrymme att 

ställa följdfrågor för intervjuarna. Detta möjliggör att intervjun berör flera områden och att 

deltagaren ges möjlighet att svara utifrån sin individuella upplevelse och att intervjuaren kan 

anpassa frågorna utifrån de svar som ges (Kristensson, 2014; Justesen & Mik-Meyer, 2011). En 

semistrukturerad intervju kan användas som en ram, vilket underlättar avgränsningen för vilken 

data som är relevant att samla in under intervjun. Ramen kan underlätta för intervjuarna att ställa 

följdfrågor som kan hjälpa deltagarna att delge berättelser som kan svara på syftet (Malterud, 

2014; Kristensson, 2014).  

 

Vid genomförandet av examensarbetet har en intervjuguide utformats (se bilaga 4), eftersom 

Malterud (2014) menar att det är en ram som kan användas för den semistrukturerade intervjun. 

Intervjuguiden omfattades av tre delar, varav den första delen innehöll inledande frågor såsom 

demografiska frågor, samt frågor om den äldre individens tidigare upplevelser av 

fritidsaktiviteter. Den andra delen innehöll frågor om individens upplevelser av fritidsaktiviteter 

som utfördes på det särskilda boendet. Tredje delen innehöll frågor om vilka faktorer som kunde 

påverka upplevelsen av att utföra fritidsaktiviteter på det särskilda boendet. Vid utvecklingen av 

intervjuguiden utformades frågor som "Hur upplever du de nuvarande aktiviteterna som utförs 

här på äldreboendet" och "Upplever du att det finns aktiviteter som du skulle vilja göra men som 

äldreboendet inte erbjuder idag". Dessa frågor var baserade på examensarbetets syfte. Malterud 

(2014) beskriver att intervjuguiden ska stödja intervjuaren att få svar på de frågeställningar som 

ska svara på syftet och ge förutsättningar att få tillräcklig data för att utforma ett resultat. 

 

Carlsson (2012) skriver om vikten av att pröva intervjufrågor i förväg eftersom otydliga frågor 

kan påverka resultatet. Därför prövades intervjuguiden genom att en pilotintervju genomfördes 
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med en äldre individ i ordinärt boende. Vid pilotintervjun användes en ljudupptagare samt ett 

utkast på intervjuguiden. Pilotintervjun genomfördes för att pröva om frågorna var formulerade 

på ett sådant sätt att deltagarnas svar kunde relateras till syftet. Det som framkom av 

pilotintervjun var att det fanns frågor vars innehåll var överflödiga, samt att pilotintervjun gav 

idéer på fler inledande frågor, såsom vad individen har utfört för fritidsaktiviteter tidigare. 

Intervjuguiden reviderades efter pilotintervjun bland annat genom att frågorna formulerades om 

med ett mindre akademiskt språk. Frågor gällande deltagarnas namn togs bort eftersom det 

ansågs vara överflödig information, samt kompletterades med exempel på följdfrågor. Vid 

genomförandet av datainsamlingen användes den reviderade intervjuguiden. Intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas privata rum på de särskilda boendena med båda författarna 

närvarande. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagare och var mellan 15 och 36 minuter 

långa (medellängd 24 minuter). Intervjuerna fördelades mellan författarna där en ansvarade för 

fyra intervjuer och en ansvarade för fem. Den författare som inte ansvarade för att ställa frågor 

placerade sig i bakgrunden och ställde enbart följdfrågor vid behov. Följdfrågor ställdes för att 

undgå att missförstånd skulle uppstå. Ibland upprepades frågor eller förklarades på ett annat sätt 

under datainsamlingen. Exempel på fritidsaktiviteter såsom bingo eller gymnastik tillhandahölls 

för att underlätta för deltagarna att förstå och svara på frågorna. 

 

4.2 Rekrytering och urval 

För att lämna tydlig skriftlig information om vad examensarbetets syfte var och vad ett 

deltagande i det skulle innebära utformades två missivbrev. Vid insamling av kvalitativ data är 

det viktigt att möjliggöra ett informerat samtycke. Samtycket är viktigt eftersom deltagaren kan 

hamna i en situation där frågorna kräver personliga svar. Det är även en förutsättning för att 

säkerhetsställa att deltagaren har fått tillräckligt med information om tillvägagångssätt samt att 

deltagandet när som helst kan avbrytas (Malterud, 2014). Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska de 

som väljer att delta i en studie eller i detta fall ett examensarbetes erbjudas information om och 

ges möjlighet att samtycka till sitt deltagande. I detta examensarbete har möjlighet till informerat 

samtycke erbjudits genom en samtyckesblankett och missivbrev. Det första missivbrevet skrevs 

för att informera verksamhetsansvariga (se bilaga 1) och det andra missivbrevet skrevs för 

deltagarna som blev intervjuade (se bilaga 2). Där framkom det vad intervjuerna skulle användas 

till samt att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande. En samtyckesblankett utformades för att säkerställa att deltagande i examensarbetet 

var frivilligt samt att deltagarna hade information om att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande (se bilaga 3). De som inte hade möjlighet att signera samtyckesblanketten fick efter 

uppläsning av samtyckesblanketten ge ett muntligt samtycke. Detta spelades in innan intervjun 

med en ljudupptagare. 

 

I ett första skede kontaktades 15 verksamhetsansvariga på olika särskilda boenden i södra 

Sverige via mejl. I mejlet presenterades information om examensarbetets syfte, att 

samtyckesblankett skulle lämnas ut till de som valde att delta samt kontaktuppgifter genom 

bifogat missivbrev. Efter ungefär en vecka kontaktades verksamhetsansvariga via telefon för att 

kontrollera om det fanns möjlighet att komma dit och presentera examensarbetet för de boende. 

En av verksamhetscheferna gav sitt medgivande till att examensarbetet presenterades på det 

särskilda boendet. Genom den kontakten gavs möjlighet att sedan presentera examensarbetet för 

äldre individer boende på ytterligare ett särskilt boende. Eftersom det behövdes fler intresserade 

deltagare kontaktades ytterligare tre särskilda boenden på samma sätt som tidigare. En 

verksamhet var intresserad av att få en presentation av examensarbetet och bokades därför in för 

ett möte där potentiella deltagare fick information om examensarbetet.  
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Informationen framfördes av författarna till de äldre individerna på de särskilda boendena i 

samband med att det anordnades gruppaktiviteter. Efter att gruppaktiviteten avslutats gavs 

information till de deltagare som valde att stanna kvar. Informationen innefattade beskrivning av 

examensarbetets syfte, hur intervjuerna skulle genomföras samt vad ett deltagande i 

examensarbetet innebar. Direkt efter att den initiala informationen presenterats togs kontakt med 

de äldre individer som uttryckt ett intresse för att delta. De erhöll vidare information om 

examensarbetet och vid behov upprepades syftet samt att intervjuerna skulle genomföras av båda 

författarna. De fick även information om hur det insamlade materialet skulle användas. Om 

intresset kvarstod bestämdes en tid och plats för intervjun genom att deltagaren tillfrågades om 

intervjuns skulle kunna genomföras samma dag eller om ett annat tillfälle skulle bokas in och i 

så fall vilken tid.  

 
Avgränsningen av deltagare för examensarbetet kan liknas med den urvalsmetod som 

Kristensson (2014) beskriver som det avsiktliga urvalet. Vid användning av det avsiktliga urvalet 

väljs deltagare ut som bäst anses kunna besvara examensarbetets syfte. 

För att kunna fastställa vilken typ av deltagare som skulle tillfrågas att delta i examensarbetet 

gjordes först en avgränsning utifrån bestämda inklusionskriterier. De inklusionskriterier som 

användes som avgränsning var:  

• Individen ska bo permanent på särskilt boende i södra Sverige. 
• Individen ska muntligt kunna redogöra för sin upplevelse av de fritidsaktiviteter som 

utförs på eller utanför det särskilda boendet. 
 

4.3 Deltagare 

Totalt intervjuades 9 kvinnor 80-95 år (medelålder 88 år) boendes på olika särskilda boenden i 

södra Sverige.  

 

I tabell 1 presenteras deskriptiv information om deltagarna samt om intervjuerna som genomförts 

i examensarbetet. 

 

 

 

  

Tabell 1. Deskriptiv information om examensarbetets deltagare. 

Deltagare Kön Ålder Boende 

nummer 

Tid 

(min) 

1 Kvinna 80-85  1 16 

2 Kvinna 90-95 1 15 

3 Kvinna 80-85 1 26 

4 Kvinna 85-90 1 22 

5 Kvinna 90-95 2 34 

6 Kvinna 80-85  2 22 

7 Kvinna 90-95 2 18 

8 Kvinna 90-95 3 36 

9 Kvinna 90-95 3 24 
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4.4 Dataanalys 

När en intervju transkriberas arbetas det muntliga materialet om till skriftligt. Ljudinspelningar 

är ett vanligt hjälpmedel för att koncentrera sig på samtalet med den som intervjuas utan att 

missa viktig information, eftersom intervjun senare kan spelas upp flera gånger för att därefter 

återge samtalet så korrekt som möjligt. Den som genomför examensarbetet ansvarar för att 

avgöra hur ingående utskriften och därmed analysen blir (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna transkriberades och fördelades mellan författarna genom att främst arbeta med en 

intervju vardera. Under transkriberingen höll författarna kontakt för att kunna erbjuda varandra 

hjälp om det fanns intervjuer kvar att transkribera för att effektivisera och fortare påbörja 

analysen. För examensarbetet låg fokus på att transkribera intervjuerna till en läsbar text och 

skratt togs därför inte med om det inte behövdes för att förstå en kontext. Målet var att skapa ett 

resultat utifrån vad deltagarna berättade. 
 

Vid analysen av det transkriberade materialet följdes Malterud (2014) fyra steg.  

Första steget är att materialet läses igenom för att skapa en översiktlig helhetsbild. I detta steg är 

det viktigt att hitta svar på frågeställningar genom att materialet läses utan förutfattade meningar 

(Malterud, 2014). I första steget lästes materialet enskilt av respektive författare för att skapa 

egna uppfattningar om materialets innehåll och hur det skulle kunna svara på syftet. Efter att 

materialet lästs igenom enskilt diskuterades materialets innehåll gemensamt för att komma fram 

till vad i materialet som upplevdes mest framträdande och därför skulle kunna svara på syftet. 

Även om materialet ska läsas igenom övergripande, kan preliminära teman identifieras 

(Malterud, 2014). Det gjordes genom att det uppmärksammades att deltagarna beskrivit vissa 

fenomen mer frekvent, såsom betydelsen av utevistelse och att de upplevde att det fanns en brist 

på fritidsaktiviteter att utföra. Efter det första steget i analysen genomfördes alla resterande 

analyssteg gemensamt av författarna. I analysens andra steg studeras materialet mer ingående. 

Malterud (2014) beskriver att fokus nu ska ligga på att belysa material som kan ge svar på 

frågeställningarna i examensarbetet och sorteras in i kodgrupper. Det gjordes genom att 

materialet lästes igenom och att meningsbärande enheter, där upplevelser om fritidsaktiviteter 

framkom, identifierades och presenterades i ett nytt dokument. Samtliga meningsbärande enheter 

systematiserades sedan genom att samla liknande upplevelser och ge dessa enheter olika koder. 

Koderna sorterades sedan i kodgrupper exempelvis ”aktiviteter som det önskas mer av”. I tredje 

steget studerades koderna ur ett mer abstrakt perspektiv för sortera dessa utifrån likheter mellan 

koderna för att på så vis få en översikt av materialet. Det kan vara beskrivningar av ett fenomen 

och ska belysa deltagarnas upplevelser (Malterud, 2014). I examensarbetet gjordes det tredje 

steget genom att de upplevelser som ansågs ha gemensamma beröringspunkter grupperades 

tillsammans utifrån koderna. I detta steg sammanfattades deltagarnas upplevelser kortfattat under 

olika rubriker. Rubrikerna skulle spegla ursprungsmaterialet som deltagarna bidragit med för att 

ge en helhetsbild av materialet. I fjärde steget ska koderna sammanfattas under de teman som ska 

vara det färdiga resultatet. Resultatet ska skrivas som en löpande text utifrån sammanfattningarna 

och återges på ett sådant sätt att tolkningarna av deltagarnas beskrivningar skrivs fram på ett 

rättvisande sätt (Malterud, 2014). I detta steg skrevs en löpande text av sammanfattningarna och 

huvudteman samt underteman bestämdes för att presentera deltagarnas upplevelser av sina 

fritidsaktiviteter. För att kontrollera att resultatet som tagits fram ger en rättvisande bild av 

deltagarnas beskrivningar har citat från intervjuerna använts. Det gjordes även en kontroll av 

resultatet mot de ursprungliga intervjuerna, för att minimera antalet feltolkningar av materialet. 

 

  



  
 

10 
 

4.5 Etiska överväganden 

Etiken kan delas upp i fyra områden: "informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll". Informerat samtycke innebär att den som intervjuas förstår syftet med sitt eget 

deltagande, vilket tillvägagångssätt som använts, hur dokumentationen ska användas samt att de 

deltar av fri vilja och har möjlighet att dra sig ur arbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

säkerhetsställa att de individer som skulle delta i examensarbetet skulle förstå syftet med sitt 

deltagande informerades de skriftligt i form av missivbrev (bilaga 2). De gavs dessutom en 

muntlig information som sammanfattade missivbrevet innan intervjun påbörjades. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) ska inte forskning genomföras utan information och samtycke även om 

det inte direkt kommer att påverka deltagaren genom exempelvis fysisk påverkan. I relation till 

Vetenskapsrådet ansågs det därför vara motiverat att utforma två missivbrev samt en 

samtyckesblankett för examensarbetet. Detta med avseende att alla som deltog skulle få 

tillräcklig information om syftet med examensarbetet.  

Under den individuella informationen med respektive deltagare informerades de av författarna 

om vad insamlad data skulle användas till, konfidentialitet, informerat samtycke och forskarens 

roll för detta examensarbete. De informerades om att det som kunde skrivas fram i 

examensarbetet var citat om de tydligt belyste de teman som analyserades fram. Eftersom 

deltagarna omfattades av konfidentialitet så innebär det att personlig information avidentifieras i 

examensarbetet. Reflektion kring etiska frågor bör påbörjas tidigt i ett arbete. Det bör därför 

reflekteras över om deltagarna på något sätt kan påverkas negativt av sitt deltagande (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det säkerställdes genom att intervjufrågorna diskuterades och reviderades för 

att de inte skulle uppfattas kränkande eller på något sätt kunna påverka deltagarna negativt. 
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5 Resultat 
Examensarbetets resultat syftar till att beskriva hur äldre individer på särskilda boenden upplever 

utförandet av sina fritidsaktiviteter. I början av resultatet presenteras de fritidsaktiviteter 

deltagarna uppgav utfördes på de särskilda boendena. Därefter presenteras den tematiska analys 

som genomförts. De huvudteman som presenteras är; Deltagarnas upplevelse av arrangerade 

fritidsaktiviteter som utförs på särskilda boenden, Deltagarnas upplevelse av brist på 

fritidsaktiviteter och Deltagarnas upplevelse av hur deras funktionsförmåga påverkar utförandet 

av fritidsaktiviteter. I tabell 2 presenteras examensarbetets fyra huvudteman samt tillhörande 

underteman. 

 

Fritidsaktiviteter som deltagarna utför på särskilda boenden 

Det framkom inga större skillnader mellan vilka fritidsaktiviteter som arrangerades på de 

särskilda boendena där datainsamlingen för examensarbetet genomfördes. Fritidsaktiviteterna 

arrangerades framförallt av personalen och de fritidsaktiviteter som erbjöds var gymnastik, 

bingo, frågesport, högläsning, allsång, besök av trubadurer och anhörigträffar vid olika högtider. 

Det fanns även möjlighet att ta promenader samt att gå och handla. I de gemensamma 

utrymmena fanns även en TV som var möjlig att titta på för de äldre individerna.  

 

  

Tabell 2. Översikt av huvudteman och underteman 

Huvudteman Underteman 

Deltagarnas upplevelse av arrangerade 

fritidsaktiviteter som utförs på särskilda 

boenden 

Personalens betydelse för utförandet av 

fritidsaktiviteter 

Anhörigas betydelse för utförandet av 

fritidsaktiviteter 

Utomstående aktörers betydelse för 

utförandet av fritidsaktiviteter 

Deltagarnas upplevelse av hur deras 

funktionsförmåga påverkar utförandet av 

fritidsaktiviteter 

 

Deltagarnas upplevelse av brist på 

fritidsaktiviteter 

 

Deltagarnas upplevelse av att brist på 

fritidsaktiviteter som erbjuder social 

gemenskap 
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5.1 Deltagarnas upplevelse av arrangerade fritidsaktiviteter som utförs på särskilda boenden 

Det framkom att deltagarna upplevde att de hade behov av stöd från andra människor när de 

utförde fritidsaktiviteter. För utföra fritidsaktiviteter på boendet spelade främst personal men 

även andra aktörer en viktig roll. Anhöriga spelade en viktig roll främst för utförande av 

fritidsaktiviteter som utfördes utanför de särskilda boendena. 
 

5.1.1 Personalens betydelse för utförandet av fritidsaktiviteter 

Deltagarna var beroende av att personalen arrangerade olika fritidsaktiviteter. De upplevde att de 

hade begränsade möjligheter att utföra fritidsaktiviteter utan stöd från personal. Majoriteten av 

fritidsaktiviteterna som arrangerades på de särskilda boendena ansvarade personalen för. Drygt 

hälften av deltagarna upplevde att personalen hade för lite tid vilket begränsade deras möjlighet 

att utföra olika fritidsaktiviteter. En fritidsaktivitet som uppskattades var att spela kort. Flera 

deltagare upplevde att det var svårt att arrangera fritidsaktiviteter själva eftersom de hade svårt 

att samla ihop tillräckligt många deltagare. När personalen arrangerade fritidsaktiviteter menade 

deltagarna att det var det lättare att samla tillräckligt många individer för att genomföra 

exempelvis kortspel. Ett annat exempel på fritidsaktiviteter som deltagarna uppskattade var att få 

komma ut från boendet på olika sätt. Personalen upplevdes inte ha tid att följa med deltagarna i 

den utsträckning som var önskvärt av flera eftersom flera av deltagarna behövde stöd vid 

exempelvis promenad.  

 

”Ja, jag får inte gå ut själv, för jag har ramlat, så jag måste ha någon med mig. […] Nä 

personalen de har inte så mycket tid att gå ut med mig.” 

~ Deltagare 2 ~ 

 

Enligt flera deltagare var det brist på personal på de särskilda boendena speciellt på helgerna. 

Det påverkade deltagarnas möjligheter att vara aktiva. När tillgången på personal på det särskilda 

boendet minskade, resulterade det i att det blev ett begränsat antal fritidsaktiviteter att utföra. 

 

”De har dragit in på personal […] på söndagarna och lördagarna är det bara två, det är för lite 

då ska de sköta köket, maten och göra allt, det är inte så lätt på elva personer […] Dem, dem 

har väl att göra, lite mer personal skulle vi behöva tycker jag. Dem skulle kunna gå in till mig 

och sitta och prata med mig en stund, men det händer aldrig, det händer aldrig.” 

~ Deltagare 3 ~ 

 

 

Det fanns deltagare som undvek att utföra fritidsaktiviteter som de uppskattade om dem behövde 

stöd från personal. Deltagarna var medvetna om att personalen var stressade på grund av 

personalbrist.  

 

”Nej, nej, du förstår det är fler än jag som sitter i rullstol och det kan personalen inte hålla på 

att dra på, det förstår jag så väl […] Så vill man ju absolut inte störa, nej det får väl gå att 

hanka sig fram så gott det går.” 

~ Deltagare 7 ~ 

 

Några av deltagarna nämnde att det skiljde sig åt mellan personalens förmåga att ta initiativ till 

att arrangera fritidsaktiviteter för deltagarna att utföra, såsom att gå ut på promenader eller ge 

möjlighet för deltagarna att samtala med personalen. Resultatet blev att deltagarnas möjlighet att 

utföra arrangerade fritidsaktiviteter eller få möjlighet till socialt utbyte med någon i personalen 

till stor del styrdes av vem eller vilka i personalen som arbetade. En deltagare beskrev 
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svårigheter att kunna samtala med vissa i personalen. Det fanns däremot personal som deltagaren 

upplevde att det var lättare att prata med. 

 

”Prata med personalen när dem har tillfälle […] Det beror alldeles på vem utav personalen, det 

är så olika så […] Det är inte alla som vill prata med en” 

~ Deltagare 5 ~ 

 

5.1.2 Anhörigas betydelse för utförandet av fritidsaktiviteter 

Kontakten med anhöriga spelade en viktig roll för flera deltagare eftersom de upplevde att deras 

anhöriga bidrog till att skapa en social miljö. Kontakten med anhöriga ökade deras möjligheter 

att utöva flera fritidsaktiviteter på och även utanför det särskilda boendet. Det var flera deltagare 

som framförallt upplevde att kontakten med anhöriga bidrog till glädje. Det kunde vara när deras 

anhöriga kom på besök. Det blev då möjligt att samtala en stund och kanske ta en fika. Ett 

exempel var att följa med anhöriga hem för att fika tillsammans och ett annat var att få hjälp med 

att komma ut på promenader eller bli bjuden på fika på sitt rum.  

 

"Men ibland så, då kommer ju min dotter och hämtar mig och då går vi ut och går och sen går vi 

hem till henne … och dricker kaffe. Sen har hon ett par väninnor som kommer dit … och då har 

vi lite roligt tillsammans". 

~ Deltagare 4 ~  

 

De deltagare som inte hade eller kunde träffa sina anhöriga regelbundet upplevde sig som mer 

begränsade att utföra fritidsaktiviteter. Detta på grund av att anhöriga spelade en viktig roll i att 

erbjuda deltagarna miljöombyte. Det fanns exempel där anhöriga fanns i närmiljön men saknade 

förutsättningar att hjälpa deltagarna att utföra önskade fritidsaktiviteter.  
 

5.1.3 Utomstående aktörers betydelse för utförandet av fritidsaktiviteter 

Vid några tillfällen arrangerades fritidsaktiviteter av personer eller organisationer som inte hade 

en koppling till de särskilda boendena. Det kunde vara trubadurer, någon från kyrkan eller annan 

religiös organisation samt personer från Röda korset. Det var fritidsaktiviteter som deltagarna 

uppskattade att ta del av och som flera deltagare önskade förekom oftare. För de deltagare som 

tidigare hade varit aktiva i föreningsliv eller i någon form av frivilligarbete var dessa 

fritidsaktiviteter speciellt uppskattade.  

 

”Det är en som brukar komma och spela och sjunga … och det är alltid roligt tycker vi. Men han 

kommer inte så ofta.” 

~ Deltagare 2 ~  
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5.2 Deltagarnas upplevelse av hur deras individuella funktionsförmåga påverkar utförandet av 

fritidsaktiviteter 

Åldrandet och de sjukdomar eller funktionsnedsättningar som uppkommit i samband med 

åldrandet var en faktor som deltagarna upplevde begränsade deras möjlighet att utföra 

fritidsaktiviteter. Flera deltagare upplevde även att deras möjlighet att utföra fritidsaktiviteter 

begränsades av att de behövde använda ett hjälpmedel, såsom en rullstol. Användandet av 

hjälpmedel upplevdes begränsa självständigt utförande av fritidsaktiviteter. 

 

En majoritet av deltagarna beskrev att de upplevde att olika fysiska funktionsnedsättningar 

begränsade dem i utförandet av fritidsaktiviteter. Två deltagare beskrev exempelvis att de hade 

en synnedsättning som påverkade dem på olika sätt. En av deltagarna beskrev att hon blivit 

begränsad i aktivitetsutförandet när det gällde läsning vilket hon tidigare uppskattat. Den andra 

deltagaren påverkades i möjligheten att gå på promenader själv. Detta gällde speciellt när det 

blivit mörkt eftersom det var svårare att uppfatta den omgivande miljön. 

 

”Ja, det finns ju inte så mycket att göra […] Annars får jag ju roa mig med att läsa. Läser gör 

jag inte så mycket nu, för ögonen orkar inte med, annars läste jag mycket förr, böcker.” 

~ Deltagare 2 ~  

 

Det framkom att åldrandet påverkade deltagarnas funktionsförmåga och det blev därför en faktor 

som upplevdes påverka utförande av fritidsaktiviteter. Det berodde på att möjligheterna att utföra 

fritidsaktiviteter var begränsade eftersom de inte hade lika mycket energi längre. Några av 

deltagarna upplevde att de begränsades av fysiska besvär såsom värk i hela eller olika delar av 

kroppen samt biverkningar av mediciner.  

 

”Värken? Ja den kan hindra mig i mycket, jag har ju det i hela kroppen. "  

~ Deltagare 5 ~  

 

Flera av deltagarna var rullstolsburna vilket gjorde att de upplevde sig begränsade i att kunna 

utföra de fritidsaktiviteter som utfördes på det särskilda boendet. En deltagare upplevde att det 

enda som var möjligt att göra var att sitta i rullstolen och en annan upplevde att deltagandet i 

gymnastiken begränsades eftersom det inte var möjligt att flytta fötterna från fotplattorna på 

rullstolen. 

 

”Jag brukar vara fastlåst med fötterna så jag kan inte vara med som jag vill.” 

~ Deltagare 6 ~  
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5.3 Deltagarnas upplevelse av brist på fritidsaktiviteter 

Upplevelsen av att utföra fritidsaktiviteter enskilt varierade mellan deltagarna i examensarbetet. 

Flera deltagare upplevde att det fanns en brist på gemensamma fritidsaktiviteter att utföra utöver 

de som arrangerades. Det berodde på att deltagarna upplevde sig vara i behov av stöd från 

personal samt att de inte hade något gemensamt med dem andra som bodde på de särskilda 

boendena.  

 

5.3.1 Deltagarnas upplevelse av att brist på fritidsaktiviteter som erbjuder social gemenskap 

Det framkom att flera deltagare upplevde att gemenskapen mellan de som bodde på det särskilda 

boendet var begränsad. De satt ofta tysta vid gemensamma samlingar såsom måltidsituationer 

eftersom de inte hade något att prata om. Ett förslag var att personalen kunde hjälpa igång ett 

samtal om något ämne för att slippa att alla satt tysta vid gemensamma samlingar. 

 

”Det vore roligare om någon liksom ledde samtalet så att det blir lite, för att om vi gamla sitter, 

dem säger ju ingenting. Och inte vet man vad man ska ta upp och så frågar dem [de gamla] om, 

men om det vore någon som verkligen ledde något […] Och så blir det lite sagt, för nu kan man 

ju bara sitter och tiger, det tycker jag också är pinsamt” 

~ Deltagare 8 ~  

 

Det fanns även dem som generellt upplevde att de saknade möjlighet till fritidsaktiviteter i form 

av samtal. Detta berodde på att flera av de äldre individerna spenderade mycket tid på sina rum. 

Det löstes ibland genom att titta på TV eftersom det möjliggjorde att kunna lyssna på ett samtal.  

 

”Utan vi sitter ett tag och sen går man in till sig och så sitter man där till det blir kvällen och då 

går man och lägger sig […] Vi har ju varsin TV […] Och det är ju det enda sällskap jag har här, 

så TV:n det hör man ju i alla fall att det är någon som pratar.”  

~ Deltagare 7 ~  

 

Brist på social gemenskap var det flera deltagare som upplevde. Många uppfattade att hälsan och 

de fysiska- och kognitiva förmågorna varierade mycket mellan de olika individerna som bodde 

på det särskilda boendet. De upplevde också att de själva i flera avseenden var piggare än de 

andra. Till följd av detta upplevde flera deltagare att det påverkade deras möjlighet att hitta 

gemensamma intressen och ämnen att samtala kring. Samtalen kretsade ofta kring sjukdomar 

vilket de flesta av deltagarna uppgav att de inte hade något intresse av att diskutera. Det gjorde 

att flera deltagare upplevde sig som väldigt ensamma och upplevde att de saknade någon att 

prata med.  

 

”Vi har inget umgänge med varandra, det bara pratas sporadiskt med dem som kan prata så att 

säga… för det mesta så sitter vi tysta. Vi har ju inga samtalsämnen och vi har inte samma 

intressen, TV-program och sjukdomar. Sjukdomar är inte roligt att sitta och prata om, det blir ju 

det utav det.” 

~ Deltagare 5 ~  

 

Många av deltagarna upplevde att det fanns för få fritidsaktiviteter på boendet. Det gjorde att de 

flesta satt på sina rum vilket ökade isoleringen. Det fanns deltagare som upplevde att bristen på 

fritidsaktiviteter var en anledning till varför dem mådde dåligt. Däremot visste deltagarna inte 

hur dem skulle bryta isoleringen som uppstod när dem inte hade någon att utföra fritidsaktiviteter 

tillsammans med.  
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”Nej jag trivs inte riktigt bra, för jag vill ha något att göra, för nu sitter en såhär. Det är inte 

mina tag […] Gymnastiken, ja det är inga problem […] Det finns inget annat, så är det här 

roligt.” 

~ Deltagare 1 ~  

 

Flera av deltagarna upplevde det som svårt att trivas i sitt nuvarande boende eftersom de kände 

sig mer styrda i när och hur ofta de hade möjlighet att utföra fritidsaktiviteter som de 

uppskattade. Bristen på fritidsaktiviteter resulterade i att flera deltagare upplevde att de hade för 

lite eller ingenting att göra.  

 

”Här på boendet finns ingenting att göra […] här sitter jag som jag satt när ni kom (Vid 

TV:n) Ja och troligtvis kommer jag att sitta till det blir kvällsmat och sen så äter man det 

och så går man in […] det är ingenting annat…” 

 ~ Deltagare 7 ~ 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod var den metod som ansåg mest lämplig för att svara på syftet då kvalitativ 

metod enligt Kristensson (2014) ger möjlighet att få nyanserade svar där deltagarna utgår från 

egna erfarenheter och upplevelser. Om en kvantitativ metod hade valts hade möjligheten att få en 

mer geografisk spridning i resultatet ökat eftersom svaren hade varit mer generaliserbara 

(Malterud, 2014). En kvantitativ metod hade inte fångat hur deltagarna upplevde utförande av 

fritidsaktiviteter och vilka faktorer som påverkade deras aktivitetsutförande i samma 

utsträckning som genom en kvalitativ metod. Resultatet i examensarbetet är inte representativt 

eftersom antalet deltagare och deras geografiska spridning inte är tillräcklig för att representera 

den del av den äldre befolkningen som bor på särskilda boenden i Sverige.  

 

För att få en bred målgrupp användes inga exklusionskriterier för examensarbetet. Det 

resulterade i att målgruppen hade en stor variation av funktionsnedsättningar vilket påverkade 

deras möjlighet att utföra fritidsaktiviteter på olika sätt. Tre av deltagarna uppfattades av 

författarna visa tecken på kognitiva nedsättningar som svårigheter med minne och hålla sig till 

ämnet under intervjun. Det påverkade deras möjlighet att svara på frågor, eftersom de hade 

svårare att hålla sig till ämnet. Trots svårigheter att få fram information upplevdes det som 

viktigt att inkludera deras upplevelser eftersom de nyanserade och stärkte det slutgiltiga 

resultatet. Detta eftersom det belyste den variation av upplevelser som fanns bland deltagarna. 

Det styrks av Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning eftersom de menar att intervjun ska 

spegla individens egen upplevelse av ett fenomen utifrån individens livsvärld. Varierande 

kognitiva förutsättningar antogs påverka upplevelsen av fritidsaktiviteter eftersom deltagarna 

med kognitiva nedsättningar upplevde fenomenet i nutid och hade svårare att redogöra för 

fritidsaktiviteter som de inte hade utfört samma dag. Deltagarna med kognitiva nedsättningar 

exkluderades inte eftersom det på särskilda boenden förekommer flera sorters 

funktionsnedsättningar och inte enbart fysiska. En av de vanligaste orsakerna för en flytt till 

särskilt boende är en demensdiagnos (Larsson, Thorslund & Kåreholt, 2006). Därför ansågs det 

viktigt att möjliggöra för en bred målgrupp att delta och delge sina individuella upplevelser av 

möjligheten att utföra och delta i fritidsaktiviteter när de bor på särskilda boenden. 

 

Representativitet, att svaren kan antas gälla för fler individer än de som deltagit i studien, kan 

vara svårt att uppnå med kvalitativ metod eftersom ett specifikt fenomen ska beskrivas genom 

individers upplevelser (Malterud, 2014). Eftersom resultatet inte behöver vara representativt för 

alla äldre individer som bor på särskilt boende, gjordes antagandet att övriga inklusionskriterier 

samt varje deltagares upplevelse av fenomenet skulle resultera i tillräckligt omfattande data för 

att svara på syftet. Trots att det inte hade gjorts någon avgränsning gällande kön var det enbart 

kvinnor som valde att delta i examensarbetet. Resultatet hade blivit mer representativt för äldre 

individer som bor på särskilda boenden om även män hade deltagit. Det antagandet görs 

eftersom forskning har visat att män i lägre grad än kvinnor upplever det som betydelsefullt att få 

utföra samma fritidsaktiviteter som tidigare (Agahi, Silverstein & Parker, 2011). Om männens 

upplevelse hade kunnat inkluderas är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda, eftersom 

de kanske hade varit mer tillfredsställda med de fritidsaktiviteter som erbjöds samt i den 

omfattning de utfördes i. 

 

Totalt valde nio stycken kvinnor fördelade på tre särskilda boenden att ingå i examensarbetet. 

Det upplevdes svårt att rekrytera deltagare eftersom flera särskilda boenden valde att inte delta. 

Om kontakt med verksamhetsansvariga hade tagits personligen på plats istället för via mejl och 

telefon, hade kanske fler särskilda boenden möjliggjort ett deltagande. Detta eftersom 
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verksamhetsansvariga hade kunnat få en personlig kontakt med författarna och det hade funnits 

en större möjlighet att beskriva vad ett deltagande i examensarbetet innebar. 

 

Trots att Malterud (2014) rekommenderar att intervjuguiden revideras under datainsamlingen, 

gjordes inte detta eftersom det fanns en oro över att de första intervjuernas resultat skulle kunna 

skilja sig för mycket från de senare intervjuerna. Om intervjufrågorna hade reviderats efter 

exempelvis tre intervjuer, där det framkom att faktorer såsom utevistelse, behov av stöd från 

anhöriga och personal var viktiga för de äldre individernas möjlighet att utföra fritidsaktiviteter 

hade det sannolikt framkommit ett rikare resultat gällande vilka faktorer som påverkade deras 

utförande av fritidsaktiviteter. 

 

När en intervju genomförs av två personer finns risken att den intervjuade upplever sig vara i ett 

numerärt underläge (Trost, 2010). För att undvika att de intervjuade skulle uppleva detta, 

tillfrågades alla deltagare i examensarbetet om det gick bra att två intervjuare satt med under 

intervjun. För att underlätta för deltagarna att fokusera på den som ledde intervjun satt den andra 

intervjuaren i bakgrunden. Detta föreföll fungera väl och ingen av deltagarna upplevdes 

besvärade av det faktum att det fanns två intervjuare närvarande. Om intervjuerna hade 

genomförts enskilt hade det skapat ett mer jämlikt maktförhållande mellan intervjuaren och den 

som intervjuades. Om detta tillvägagångssätt hade använts hade intervjuarna som under tiden för 

datainsamlingen var oerfarna som intervjuare inte kunnat få stöd under intervjun. Det hade 

kunnat resultera i att flera frågor hade kunnat uppstå vid analysen hos den som inte deltog vid 

intervjutillfället. Möjligheten att få stöd av varandra vid intervjun ansågs överväga risken att 

deltagaren upplevde sig underlägsen gentemot intervjuarna. Stödet som avsågs var att hjälpa 

varandra med formulering av frågor samt att följdfrågor kunde ställas av båda intervjuarna. 

Stödet från varandra varierade under samtliga intervjuer, ibland genom enstaka frågor och vid 

andra tillfällen mer återkommande eftersom intervjuarna mer frekvent fick samarbeta för att 

genomföra intervjun. Det möjliggjorde mer omfattande svar än om intervjuerna utförts av en 

intervjuare. Deltagarna hade informerats om hur intervjun skulle genomföras och att båda 

författarna skulle vara närvarande. Det hade även informerats om att en ansvarade för intervjun 

och den andra ställde följdfrågor vid behov. Om informationen som gavs innan intervjun istället 

hade innehållit fler valmöjligheter än de som gavs, skulle deltagarna kunnat välja om de velat 

intervjuas av en eller två intervjuare. Informationen som gavs innan datainsamlingen kan ha 

upplevts som begränsande av deltagarna eftersom de inte fick någon möjlighet att påverka hur 

intervjun genomfördes när de valde att delta i examensarbetet. Att deltagarna inte informerades 

om detta, upplevs inte har påverkat resultatet i en större utsträckning utan anses snarare ha 

påverkat resultatet positivt. Detta eftersom att två intervjuare har möjliggjort att svaren blivit mer 

omfattande vilket har resulterat i möjligheten att belysa syftet ur flera olika perspektiv. 

 

Validitet innebär att studien har undersökt det som avsågs att undersökas (Malterud, 2014). För 

att säkerhetsställa examensarbetets validitet, där resultatet bygger på tolkningar av deltagarnas 

upplevelser har eventuella feltolkningar försökt reduceras genom att exempelvis ställa 

följdfrågor och sammanfatta svar under intervjuerna. Deltagarna har då getts möjlighet att 

korrigera eventuella missförstånd och förtydliga sina svar. Under analysen kontrollerades 

resultatet mot de transkriberade intervjuerna för att undvika feltolkningar av materialet. 

Resultatet kontrollerades även genom att säkerhetsställa att det svarade på syftet.  

Reliabilitet innebär enligt Nordenström (2007) att studien ska ge liknande resultat om den 

upprepas. Det är svårt att säkerhetsställa examensarbetets reliabilitet eftersom resultatet bygger 

på enskilda individers upplevelse av att utföra fritidsaktiviteter. Det är svårt att avgöra om deras 

upplevelser representerar alla individer som bor på särskilda boenden vilket heller inte var 

studiens syfte.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att deltagarna var beroende av att andra personer i deras omgivning 

arrangerade fritidsaktiviteter. Arrangerandet av fritidsaktiviteter upplevdes såväl främja som 

hindra deras möjlighet att utföra och delta i fritidsaktiviteter på det särskilda boendet och 

personalen upplevdes ha en avgörande roll. Det stämmer överens med det Thomas et.al (2013) 

beskriver om relationen mellan tillgång till personal och möjligheten att utföra fritidsaktiviteter. 

När det var brist på personal upplevde flera deltagare att personalen prioriterade 

omvårdnadsarbetet och att arrangerandet av fritidsaktiviteter därför valdes bort. Något som 

vägde upp bristen på personal för deltagarna i examensarbetet var att utomstående arrangörer och 

anhöriga gav dem möjlighet att utföra en större variation av fritidsaktiviteter. I Causey-Upton 

(2015) artikel beskrivs personalens betydelse för individernas möjlighet att utföra 

fritidsaktiviteter. Det har i examensarbetets resultat framkommit att utomstående arrangörer och 

anhöriga var viktiga faktorer som främjade utförande av fritidsaktiviteter för deltagarna. De gav 

även deltagarna möjlighet att träffa andra människor än de som arbetade eller bodde på de 

särskilda boendena. 

 

En annan aspekt som framkom var att flera av deltagarna upplevde att deras fysiska och 

kognitiva förmågor hade förändrats vilket påverkade deras möjlighet att utföra och delta i 

fritidsaktiviteter på de särskilda boendena. Det beskrivs även av Stanley och Cheek (2003) som 

drar slutsatsen att möjligheten att utföra fritidsaktiviteter påverkas av individens 

funktionsförmåga. Negativa hälsoeffekter kan uppstå ifall äldre individer inte ges möjlighet att 

utföra fritidsaktiviteter och därför behöver aktiviteterna anpassas för att möta de äldre 

individernas funktionsförmåga. I examensarbetets resultat framkommer att behov av stöd från 

andra påverkade deltagarnas möjlighet att utföra fritidsaktiviteter på de särskilda boendena.  

 

Det fanns deltagare som upplevde en skillnad mellan sig själva och andra individer på det 

särskilda boendet avseende kognitiva förmågor vilket resulterade i svårigheter att utföra fler 

fritidsaktiviteter gemensamt. Deltagarna upplevde att antalet fritidsaktiviteter relaterat till socialt 

utbyte med andra begränsades av att det fanns skillnader i kognitiv förmågor mellan de som 

bodde på de särskilda boendena. Det resulterade i att deltagarna upplevde sig som ensamma och 

att det inte fanns tillräckligt många som också önskade att få utföra fler fritidsaktiviteter. Hur 

deltagarnas upplevelse överensstämmer med de övriga som bodde på de särskilda boendena är 

svårt att avgöra. Upplevelsen är dock relevant att lyfta eftersom den beskrevs av flera deltagare 

och var något som påverkade deras känsla av trivsel, gemenskap och i vilken grad de kände sig 

tillfredsställda med sin livssituation. Att arrangera fritidsaktiviteter som bidrar till social 

gemenskap kan ge positiva effekter, enligt Altintas et al. (2016) som beskriver att 

fritidsaktiviteter kan öka social interaktion hos personer på särskilt boende och den sociala 

samvaron kan minska depressiva symtom. Hoover et al. (2010) beskriver att depressiva symtom 

är vanligt förekommande hos äldre individer på särskilda boenden i stora delar av världen.  

 

Utevistelse såsom promenader var något som flera deltagare uppskattade att utföra. Möjligheten 

att utföra fritidsaktiviteter begränsades av deltagarnas funktionsnedsättningar samt av den 

begränsade möjligheten att få stöd och hjälp. Möjligheten att utföra fritidsaktiviteter som är 

betydelsefulla för individen påverkas av hur individens omgivande miljö hindrar eller främjar 

utförande av aktiviteten (Hammel & Iwama, 2012). Eftersom den sociala miljön är en del av 

individens omgivande miljö, så kan individens möjlighet att utföra fritidsaktiviteter påverkas av 

huruvida exempelvis anhöriga eller personal kan stödja den äldre individen i att utföra 

fritidsaktiviteter. Äldre individer som bor på särskilt boende påverkas därför i sitt utförande av 
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fritidsaktiviteter av både sin fysiska förmåga och hälsa men även av det stöd som finns i deras 

sociala miljö (Thomas et al., 2013). För att förebygga att hinder uppstår vid utförandet av 

fritidsaktiviteter är det viktigt att medvetandegöra de svårigheter som kan finnas och hur det kan 

påverka äldre individers aktivitetsutförande. De flesta äldre individer som bor på särskilda 

boenden har någon form av individuell funktionsnedsättning som påverkar deras utförande av 

fritidsaktiviteter. Den fysiska men framförallt den sociala miljön behöver därför vara anpassad 

för att begränsa effekterna av de hinder som kan uppstå. Det är även viktigt att personalen får 

kunskap om sin egen roll och hur den kan möjliggöra för den äldre individen att utföra 

fritidsaktiviteter som de upplever som meningsfulla.  

 

6.3 Implikationer 

Det resultat som har varit mest framstående i examensarbetet är att deltagarna upplevde att det 

inte fanns tillfredställande antal fritidsaktiviteter att utföra, trots att de var nöjda med den omsorg 

som erbjöds på det särskilda boendet. Resultatet av examensarbetet lyfter även att deltagarna 

uppfattades vara i behov av stöd från sin omgivning för att möjliggöra utförandet av 

fritidsaktiviteter. Deltagarna önskade att personalen hade mer tid att arrangera gemensamma 

fritidsaktiviteter samt stötta deltagarna till att hitta gemensamma intressen med de andra som 

bodde på de särskilda boendena. För att uppnå detta skulle personalen exempelvis kunna: 

- Stötta de äldre individerna på de särskilda boendena att börja en konversation genom att lyfta 

olika samtalsämnen som kan vara av intresse för de boende. 

- Arrangera gemensamma TV-kvällar där de som bor på de särskilda boendena tillsammans 

tittar på något TV-program som inbjuder till samtal. Detta för att undvika att TV:n står på 

utan syfte.  

- Prata med de äldre individuellt eller under gemensamma möten på avdelningarna, för att ge 

de äldre individerna möjlighet att uttrycka intressen och önskemål om vilka fritidsaktiviteter 

de vill utföra.  

I en vidare kontext behöver verksamheten och den omgivande organisationen få en ökad 

förståelse för fritidsaktiviteter och deras betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. Resultatet kan 

bidra med kunskap gällande betydelsen av fritidsaktiviteter och att de även kan innefattas av 

aktiviteter såsom att möjliggöra samtal mellan de äldre individerna. Detta kan möjliggöras 

genom att examensarbetets resultat vidarebefordras till aktuella verksamheter samt genom att 

arbetsterapeuter utbildar personal och chefer om betydelsen av att äldre individer får möjlighet 

att utföra meningsfulla fritidsaktiviteter.  
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6.4 Möjlighet för vidare forskning 

Det finns forskning som belyser vikten av att få utföra fritidsaktiviteter för äldre individer som 

bor på särskilt boende exempelvis Bourassa et al. (2017), Ku et al. (2015), Larsson et al (2006) 

och Subasi och Haryran (2005). Studierna lyfter att utförandet av fritidsaktiviteter resulterar i 

förbättrad hälsa, välbefinnande samt reducering av depressiva symtom. Det har identifierats tre 

studier som har genomförts på särskilda boenden i Sverige, exempelvis Gustavsson, Liedberg 

och Larsson-Ranada (2015), Hallberg och Lagergren (2009) och Larsson, Thorslund och 

Kåreholt (2006). På grund av att det har identifierats en begränsad mängd forskning har det 

upplevts svårt att skapa en förståelse för hur äldre individer på särskilda boenden i Sverige 

upplever möjligheten att utföra fritidsaktiviteter. Det här examensarbetet kan utgöra en grund för 

vidare forskning där både kvantitativ och kvalitativ metod kan användas. Studierna kan 

exempelvis fokusera på hur äldre individer upplever sin omgivande miljö samt personalens 

upplevelse av vad som hindrar eller främjar deras möjlighet att stödja de äldres utförande av 

fritidsaktiviteter. Det behövs även vidare forskning inom detta område för att kartlägga de äldre 

individernas behov av fritidsaktiviteter samt vad som hindrar eller främjar deras utförande av 

fritidsaktiviteter. 
 

7 Konklusion 
Examensarbetet beskriver hur äldre individer som bor på särskilt boende upplever 

fritidsaktiviteterna som de utför. Det framkommer att deltagarna i examensarbetet upplever en 

brist på fritidsaktiviteter och att de ofta är beroende av att andra personer i deras omgivning 

arrangerar dessa. Flera deltagare upplever även en social isolering och att de har svårt att känna 

gemenskap med de andra som bor på de särskilda boendena. För att möjliggöra för de äldre 

individerna att utföra fritidsaktiviteter i större utsträckning och komma ur den upplevda sociala 

isoleringen, behöver personalen möjlighet att avsätta tid utöver omvårdnadsinsatser för att hjälpa 

de äldre att utföra fritidsaktiviteter. 
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Bilaga 1 

 

Examensarbete vid Linköpings universitet. 

Personer i fjärde åldern upplevelse av de fritidsaktiviteter som erbjuds på äldreboende. 

 

Vi heter Angelica Praetorius Holmgren och Anna Thörnqvist och vi studerar på 

arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet. Vi kommer under hösten 2016 och våren 

2017 att genomföra vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur 

personer i fjärde åldern upplever de fritidsaktiviteter som erbjuds på äldreboende. 

Vi kontaktar dig som verksamhetschef för detta äldreboende med en förfrågan om vi skulle 

kunna få komma och informera de boende om vårt examensarbete. Deltagandet är frivilligt och 

de som väljer att delta kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. 

 

Detta examensarbete är av intresse, då möjligheten att få utföra aktiviteter kan påverka 

människors upplevelse av hälsa och välbefinnande. För att kunna beskriva hur de äldre 

personerna upplever de aktiviteterna som erbjuds på äldreboende, är det av stor vikt att vi får ta 

del av deras individuella upplevelser. 

 

Efter att examensarbetet är godkänt kommer vi att skicka en kopia till dig och vi kan komma och 

presenterar vårt resultat för din verksamhet. Vi kommer att kontakta dig per telefon inom de 

närmaste dagarna. Du får gärna svara på det här mejlet om du har frågor eller om du vill att vi 

ringer en specifik tid. 

 

Anna Thörnqvist     Angelica Praetorius Holmgren 

xxxxxxxx@student.liu.se    xxxxxxxx@student.liu.se 

076- xxx xx xx     076- xxx xx xx 

 

Handledare: 

Johannes H Österholm, Leg. Arbetsterapeut, 

Filosofie doktor, Universitetsadjunkt. xxxxxxxxxxxxxx@liu.se 

  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxxxxxxxx@liu.se
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Bilaga 2 

 

Examensarbete vid Linköpings universitet. 

Personer i fjärde åldern upplevelse av de fritidsaktiviteter som erbjuds på äldreboende. 

 

Vi heter Angelica Praetorius Holmgren och Anna Thörnqvist och vi studerar på 

arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet. 

Vi kommer under hösten 2016 och våren 2017 att genomföra vårt examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att beskriva hur personer i fjärde åldern, upplever de fritidsaktiviteter som 

erbjuds på äldreboendet. 

 

Vi vänder oss till dig som bor på ett kommunalt äldreboende i Östergötlands län och undrar om 

du är intresserad av att delta i detta examensarbete? Ditt deltagande kommer att innebära att du 

kommer att medverka i en intervju, där vi kommer att ställa frågor om din upplevelse av de 

aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. 

 

Detta examensarbete är av intresse, då möjligheten att få utföra aktiviteter kan påverka 

människors upplevelse av hälsa och välbefinnande. För att kunna beskriva hur de äldre 

personerna upplever de aktiviteterna som erbjuds på äldreboendet, är det av stor vikt att vi får ta 

del av deras individuella upplevelser. 

 

Deltagandet i examensarbetet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjun kommer att 

genomföras av oss båda och kommer att spelas in med hjälp av en ljudupptagare. Allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att insamlat material enbart kommer 

att användas för att svara på examensarbetets syfte. Färdigställt material kommer att utformas så 

att varken individ eller plats kan identifieras. Efter att examensarbetet är godkänt kommer vi, om 

så önskas, att skicka en kopia till dig. 

Vid frågor, kontakta 

 

Anna Thörnqvist     Angelica Praetorius Holmgren 

xxxxxxxx@student.liu.se    xxxxxxxx@student.liu.se 

076- xxx xx xx     076- xxx xx xx 

 

Handledare: 

Johannes H Österholm, Leg. Arbetsterapeut, 

Filosofie doktor, Universitetsadjunkt. xxxxxxxxxxxxxx@liu.se  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxxxxxxxx@liu.se
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Bilaga 3 

 

Examensarbete vid Linköpings universitet. 

Personer i fjärde åldern upplevelse av de fritidsaktiviteter som 

erbjuds på äldreboende. 

 

Jag har fått ta del av informationen om syftet med examensarbetet och är villig att delta i ert 

examensarbete "Personer i fjärde åldern upplevelse av de fritidsaktiviteter som erbjuds på 

äldreboende". 

Syftet med studien är att identifiera om personer i fjärde åldern upplever de aktiviteter som 

erbjuds på äldreboendet som meningsfulla. 

 

Det som sägs under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att obehöriga inte 

kan få ta del av informationen. Intervjuerna kommer inte att användas till något annat än att 

besvara detta examensarbete. Resultatet från intervjuerna kommer presenteras på ett sådant sätt 

att det inte kan användas för att identifiera en enskild individ. 

 

Jag har fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst kan avsluta 

det. 

 

Ort/Datum ______________________________________________________ 

 

Namnteckning ___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande _______________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide Examensarbete - Anna & Angelica 

 

Syftet är att beskriva hur personer i fjärde åldern upplever fritidsaktiviteter som erbjuds på 

äldreboendet. 

 

Del 1. 

Demografiska frågor: 

•  Skulle du kunna berätta lite om dig själv: 

o Hur gammal du är (ålder) 

o Hur länge har du bott här (på boendet?) 

o Hur trivs du på boendet? 

 

Inledande/uppvärmningsfrågor 

• Kan du berätta om vad du har gjort tidigare? 

o Exempelvis tidigare arbete 

o Familj (Varit hemmafru, tagit hand om barn etc)  

o Innan du fick familj 

o Aktiv i någon förening 

 

Beroende på vad deltagarna berättar, så kan vi hjälpa dem genom att ange exempel som varför 

de valde det specifika yrket, om att hemarbete också kan ses som ett arbete... 

 

• Kan du berätta om vad du tidigare har tyckt om att göra eller om de aktiviteter som varit 

betydelsefulla för dig att göra tidigare? Någon eller några speciella saker (tidigare 

fritidsintressen): 

o Vad har du gjort på fritiden tidigare? 

o Varför gjorde du det? 

o Hur kom det sig att du gjorde just det? 

o Utövade du aktiviteterna ensam eller tillsammans med någon annan? 

o Hur kom det sig att du gjorde detta? Valde du det själv eller togs beslutet 

gemensamt? 
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▪ Utomhusaktiviteter som promenader etc... 

▪ Datorer, tv-program etc... 

▪ Korsord/sudoku 

▪ Läsa 

▪ Sticka/virka 

▪ Schack mm… 

▪ Sport: fotbolls, ishockey, hästar, dans... 

▪ Umgås med familj/vänner 

▪ Ta en fika/äta ute med andra… 

Beroende på vad deltagarna berättar, så kan vi hjälpa dem genom att ange exempel på olika 

aktiviteter och vad de kan innebära såsom läsa, promenader, umgås med familjen... 

 

Del 2. Upplevelsen av aktiviteterna på äldreboendet. 

 

• Kan du berätta om vad du tycker om att göra på boendet? 

o Exempel vattna blommor, prata med andra som bor på boendet, titta på TV 

 

• Upplever du att något begränsar dig i utförandet av aktiviteter på boendet? 

Beroende på vad deltagarna berättar, så kan vi hjälpa dem genom att ange exempel 

såsom fysiska faktorer (kroppsligt, värk, snabbt trött), psykiska faktorer (nedstämd) och 

sociala faktorer (änka/änkling, långt till anhöriga, smalt socialt nätverk). 

 

• Kan du beskriva en vanlig dag här på boendet? 

o Vad brukar du göra? 

o Hur gör du/ni det? 

o Brukar det vara med någon annan boende eller någon ur personalen? 

Exempel: promenader (ev. med personal/annan på boendet), spel, baka, pyssla… 

o Tycker du att det skiljer sig mot innan när du bodde hemma? 

o Finns det aktiviteter som boendet inte erbjuder, men som du skulle vilja göra? 

 

• Brukar du delta i någon eller några av de aktiviteter som anordnas på boendet? (eller 

inget deltagande alls)? 

o Hur ofta anordnas aktiviteter? 
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o Vilka, kan du ge exempel? 

o Hur ofta brukar du delta i dem? 

• Hur upplever du de nuvarande aktiviteterna?  

o Är de roliga? 

o Ser du fram emot dem? 

o Vilken aktivitet upplever du som mest betydelsefull? 

o Om du inte uppskattar dem, varför? 

o Tycker du att de känns för svåra eller jobbiga att delta i? 

 

• Upplever du att det finns saker som du skulle vilja göra (aktiviteter) som du tycker att 

boendet inte erbjuder idag? 

o Kan du ge något förslag på vad för aktivitet du skulle vilja fanns? 

o Fler idéer? 

 

• Upplever du att personalen involverat dig i några extra aktiviteter? 

o Så som att baka till fikat, sköta blommorna inne på avdelningen etc. 

o Kan du berätta vad du tyckte om det? 

 

• Kan du berätta om varför du deltar i de aktiviteter som erbjuds på boendet? 

 

Del 3. Påverkar information upplevelsen av att vara delaktig i aktiviteterna som erbjuds? 

• Upplever du att du informeras om de aktiviteter som erbjuds här på boendet? 

o Kan du berätta hur du informeras om aktiviteten? 

o Om deltagaren inte förstår frågan, kan vi ge exempel: läste du det på en 

anslagstavla, berättade personalen om det för dig, hör du det från andra boende? 

o Har du känt att information har påverkat din upplevelse av en aktivitet? 

▪ På vilket sätt? 

 

• Om inte tycker du att det påverkar dig att vara delaktig i aktiviteterna som erbjuds? 

o Kan du berätta på vilket sätt? 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Kan du berätta mer om det? 
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- Hur kändes det? 

- Kan du ge något/fler exempel? 

- Hur kom/kommer det sig? 

- Kan du utveckla? 

- Varför blev det…? 

- Varför valde du det? 
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