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Sammanfattning 
 

Att åldras innebär flera förändringar i en persons liv. Nedsatt fysisk förmåga och pension kan 

påverka vilka aktiviteter en person utför och kapaciteten att utföra dem.  

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur ensamboende i åldersgruppen 75 - 84 år 

uppfattar sin aktivitetsbalans. Metoden som valdes var en kvalitativ induktiv ansats. Nio 

deltagare rekryterades genom ett snöbollsurval i södra Sverige och data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet kom fram till tre huvudkategorier: Uppfattning om olika aktivitetskategorier, 

förändringar som påverkar aktivitetsutförandet och faktorer som påverkar aktivitetsmönstret. 

Dessa huvudkategorier omfattades av tio underkategorier. Resultatet visade att de flesta 

informanter var nöjda med sin aktivitetsbalans men hade fått anpassa vissa aktiviteter på grund 

av nedsatt fysisk förmåga. Det framkom även att sociala aktiviteter var de som värderades högst 

och samt att informanterna valde att acceptera att åldrandet innebar förändringar i 

aktivitetsutförandet. Slutsatsen författarna kom fram till var att sociala aktiviteter var de 

viktigaste aktiviteterna för att upprätthålla en tillfredställande aktivitetsbalans. 

 

 

Nyckelord: Aktivitetsmönster, arbetsterapi, kvalitativ metod 

 

 



 
 

Summary 

 

Title: Elderly people who live alone and their perspective on occupational balance. An 

interview study. 

 

The process of aging means several changes in a person's life. Decreased physical capacity and 

retirement can affect what kind of activities that are performed and the capacity to perform 

them. The purpose of this paper was to describe how people in the age-category of 75-84 

experiences their occupational balance. The method chosen was a qualitative inductive 

approach. Nine participants were recruited through a snowball selection in southern Sweden. 

The data was collected through structured interviews. The interviews were analyzed through 

qualitative content analysis. The result found three main categories: views of different 

categories of activity, changes that affect performance of activity and factors that affect the 

activity pattern. These main categories were comprised of nine sub-categories. The result 

showed that most of the participants were satisfied with their occupational balance but had to 

adapt certain activities because of decreased physical capacity. It also emerged that social 

activities were the most valued and that the participants to a large degree accepted that ageing 

meant changes in performance of activity. The conclusion the authors came to was that social 

activities was the most important activity for maintaining a satisfying occupational balance. 

  

  Keywords: Activity pattern, occupational therapy, qualitative method. 
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Inledning 

 

En stor del av alla äldre i åldern 75 - 84 år i Sverige bor ensamma (Sundström, 2014; 

Pensionärernas Riksförbund, 2013). Personer i den här åldersgruppen mellan 75-84 år kommer 

att benämnas som äldre i arbetet. De blir allt mer aktiva och sysselsätter sig mer med olika 

aktiviteter som promenader, semestrar och kulturevenemang (Sundström, 2013). Även den 

fysiska aktiviteten bland äldre har ökat på senare år (Nordström, 2017). Med åldrandet sker 

flera förändringar i kroppen, både fysiskt och psykiskt och flera av dessa kan påverka vilka 

aktiviteter som kan utföras och på vilket sätt personen lever sitt liv. Det kan leda till att 

aktivitetsförmågan påverkas negativt och därmed personens hälsa (Fristedt 2013). Att ha rätt 

variation och mängd av olika kategorier av aktiviteter, aktivitetsbalans, är nödvändigt för att en 

person ska kunna känna tillfredsställelse och leva ett hälsosamt liv. Aktivitetsbalans beskrivs 

av Wagman, Håkansson och Björklund (2012) som balansen mellan arbete, fritidsaktiviteter 

och vila. En tillfredsställande aktivitetsbalans bidrar till god hälsa, både fysisk och mental. Om 

en persons möjlighet att delta i en aktivitetskategori påverkas kan det leda till aktivitetsobalans. 

Behovet av ett aktivt liv med varierande och utvecklande aktiviteter är något som består livet 

ut. Att åldras innebär dock flera förändringar som kan försvåra dessa aktiviteter och leda till en 

ohälsosam aktivitetsbalans (Wilcock & Hocking, 2015). 

 

Författarnas förhoppning är att examensarbetet ska bidra till minskad ohälsa för målgruppen 

genom att synliggöra viktiga faktorer för aktivitetsbalansen hos äldre. Tidigare forskning inom 

aktivitetsbalansbegreppet riktar in sig på aktivitetsbalans hos människor i arbetsför ålder eller 

med en specifik diagnos. Därför behövs aktivitetsbalansen hos denna målgrupp belysas. 

Förhoppningen är att det här i sin tur kan leda till vidare studier. Examensarbetet kan öka 

arbetsterapeuters förståelse för målgruppens aktivitetsbalans samt vilka faktorer som påverkar 

den.  
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Bakgrund 

 

Personer i åldersspannet 75-84 år är en betydande del av Sveriges befolkning, år 2016 uppgick 

gruppen till 603 816 personer (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016).  

Äldre personer är den grupp som kommer öka mest i andel de kommande åren och år 2045 

kommer det finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år gamla (SCB, 2015). 

Även medellivslängden ökar, både globalt och i Sverige (World Health Organisation [WHO], 

2015)  

 

Ålderdomens påverkan på aktivitet 

Ålderdomen är en tid som för många präglas av både positiva och negativa aspekter. Samtidigt 

som den fysiska förmågan försämras och risken för sjukdomar ökar så upplever många ett ökat 

känslomässigt lugn och ökad självkännedom och självkänsla. Att åldras innebär för de allra 

flesta att gå i pension och därmed få mer tid för fritidsaktiviteter men med åldrandet ökar 

samtidigt risken för social isolation och många känner sig nedstämda och ensamma vilket kan 

påverka både den fysiska och mentala hälsan negativt (WHO, 2015). Enligt Zebhauser et. al 

(2014) har personer med ett socialt nätverk av vänner och/eller familj omkring sig en mindre 

risk att känna ensamhet. Att delta i sociala aktiviteter, känna sig som en del i ett socialt nätverk 

och vara delaktig i samhället är en fundamental del för människans hälsa. Att dela positiva och 

negativa aspekter i livet med närstående, träffa vänner och känna att det är möjligt att påverka 

sin närmiljö är alla faktorer som påverkar en persons känsla av belonging. Det innebär att känna 

samhörighet och gemenskap med vänner, kollegor och familj samt samhället i stort. Att ha en 

känsla av belonging är starkt förknippad med positiva hälsoeffekter (Wilcock & Hocking, 

2015).  

I en studie om förändrade aktivitetsmönster i samband med pension upplevde de flesta 

deltagarna att förändringarna som kom med pensionen var till det bättre samt att vissa aktiviteter 

som förr upplevdes som vardagliga nu fick ny positiv mening. Dock upplevde vissa problem 

med att fylla den lediga tiden med meningsfulla aktiviteter och en rädsla för försämrad hälsa 

och fysisk förmåga (Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). Att få en tillfredsställande tillvaro efter 

pension är enligt Jonsson (2011) förknippat med att hitta engagerande aktiviteter att ersätta 

arbetslivet med. Aktiviteterna behöver vara meningsfulla, utföras regelbundet och utföras i en 

social kontext tillsammans med personer som delar intresset. Aktiviteterna kan se olika ut, de 

kan vara fritidsaktiviteter som boule eller relaterat till familjen, som att ta hand om barnbarn. 

Att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter som ger tillfredsställelse ökar känslan av being. Det 

innebär att för att uppnå hälsa och välbefinnande behöver vi också ägna oss åt aktiviteter som 

upplevs som meningsfulla och ger mental tillfredsställelse. Vad det är varierar från person till 

person och beror på tidigare erfarenheter, kultur och personliga intressen (Wilcock & Hocking, 

2015). 
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Med åldern ökar även risken för försämrad fysisk förmåga vilket kan ha en negativ inverkan på 

aktivitetsförmågan. Att inte kunna ägna sig åt de aktiviteter man vill kan påverka den mentala 

och psykiska hälsan negativt.  På samma sätt kan också den fysiska hälsan också främjas om 

personen har delaktighet i produktiva, meningsfulla och sociala aktiviteter. Det omfattar 

aktiviteter som tillgodoser de grundläggande mänskliga behoven som att äta och sköta personlig 

hygien samt de meningsfulla och sociala aktiviteter som tillsammans bidrar till bättre hälsa 

(Fristedt, 2013). 

Ändrade aktivitetsmönster 

 

Med åldrandet ändras personers aktivitetsmönster. I en studie av Fortujin et.al (2006) delas de 

dagliga aktiviteterna in i tre kategorier, hemmabaserade och familjeaktiviteter, individuella 

aktiviteter utanför hemmet och delaktighet i lokala samhället. I studien fann man att utförande 

av hemmabaserade och familjeaktiviteter såsom hushållsarbete, sociala aktiviteter i hemmet 

och hobbys var väldigt vanligt även upp i hög ålder. Individuella aktiviteter utanför hemmet, 

exempelvis kultur-evenemang och resor blev dock mer ovanligt i takt med stigande ålder. 

Delaktighet i det lokala samhället, att hålla politiska uppdrag eller hjälpa familjen var den 

kategori som minskade starkast i takt med åldrande. Aktiviteter som kräver låg fysisk förmåga 

som att se på tv eller lyssna på musik ökar i takt med åldrande medan hushållsarbete och sociala 

aktiviteter förblir relativt oförändrade (Gauthier & Smeeding 2003). Att delta i aktiviteter är 

centralt för människans överlevnad och välbefinnande, det vill säga doing. Människan behöver 

vara aktiv för att uppnå grundläggande behov såsom bostad, personlig hygien och näring, men 

också för att nå ett stadie av mental hälsa (Wilcock & Hocking, 2015). 

 

För att uppnå hälsa är det viktigt att ha en balans mellan olika aktiviteter och vila det vill säga 

aktivitetsbalans (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 

 

Aktivitetsbalans 

  

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapin. Det finns ingen enhetlig definition 

av aktivitetsbalans men de kriterier som återkommer i flera definitioner är att det är rätt mängd 

av aktiviteter och rätt variation mellan olika aktiviteter i ett aktivitetsmönster. Begreppet 

myntades av Adolph Meyer som på en konferens 1922 beskrev nödvändigheten av en sund 

balans mellan aktiviteter i kategorierna arbete, lek, vila och sömn (Wagman, Håkansson & 

Björklund, 2012). 

  

Andra forskare har fortsatt att utveckla och precisera begreppet. Wilcock och Hocking (2015) 

menar att innebörden av begreppet skiljer sig mellan olika individer beroende på individuella 

intressen men också olika kulturer och miljöer. Vidare diskuterar de relationen mellan det 

fysiska, mentala och sociala i aktivitetsbalans. Den fysiska delen innefattar de basala aktiviteter 

som krävs för att hålla kroppen fysiskt frisk såsom att äta och motionera. Den mentala innebär 

att kunna utföra dagliga aktiviteter som ger personen glädje och meningsfullhet och finna 

utrymme för självförverkligande.  
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Med den sociala delen menas deltagande i sociala aktiviteter och relationer med familj, 

kollegor, vänner och samhället i stort. De tar, precis som Meyer upp vila och sömn som 

väsentliga komponenter i aktivitetsbalans. 

  

Anaby, Backman och Jarus (2010) undersökte olika sätt att mäta aktivitetsbalans och definierar 

begreppet som en subjektiv känsla av harmoni i individens dagliga aktivitetsmönster. 

Motsatsen, aktivitetsobalans, beskrivs av författarna som självupplevd disharmoni i det dagliga 

aktivitetsmönstret.                  

  

Aktivitetsbalans innebär relationen mellan de olika aktivitetskategorierna arbete, 

fritidsaktiviteter, vila och sömn. I arbetskategorin ingår exempelvis förvärvsarbete och 

hushållsarbete. Fritidsaktiviteter är rekreationsaktiviteter som hobbys och idrottsaktiviteter. 

Vila innebär lugna aktiviteter som ger en person ny energi i vardagen. I denna kategori ingår 

exempelvis titta på tv och att läsa böcker. Även sömnen är en viktig komponent i 

aktivitetsbalans. Hur mycket tid som behöver läggas på varje aktivitetskategori för att en person 

ska ha aktivitetsbalans varierar från individ till individ. Aktivitetsbalans är subjektivt och det är 

individens egen uppfattning som definierar om hen har aktivitetsbalans (Wagman, Håkansson 

& Björklund, 2012).  

Aktivitetsbalans och välbefinnande 

 

Motsatsen till en hälsosam aktivitetsbalans är aktivitetsobalans vilket innebär ett överskott eller 

underskott av aktivitet och är förenat med flera hälsorisker. Att ha för mycket aktiviteter och 

krav på sig i sin vardag är påfrestande för kroppen. Brist på aktivitet kan leda till uttråkning, 

vilket i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa, övervikt och överkonsumtion av alkohol (Wilcock 

& Hocking, 2015). För att undvika att bli uttråkad är det viktigt att ägna sig åt aktiviteter som 

är varierande och utvecklande. Det kan öka känslan av becoming som är förknippat med 

positiva effekter på hälsan (Wilcock & Hocking, 2015). 

 

Att leva ett aktivt liv, med rätt balans av olika aktiviteter, även när vi åldras har en positiv 

inverkan på självupplevd hälsa och välbefinnande. Menec (2003) visar i en studie på personer 

mellan 67 - 95 år att olika typer av aktiviteter har olika effekt på hälsan. Sociala och produktiva 

aktiviteter har positiv inverkan på kroppsfunktion och livslängd. Aktiviteter som görs ensam, 

såsom att läsa eller handarbeten, har istället en positiv inverkan på det psykologiska 

välbefinnandet. När vi åldras försämras vissa fysiska funktioner och förmågan att utföra vissa 

aktiviteter kan försämras. I vissa fall kan det leda till att personen väljer bort en tidigare omtyckt 

aktivitet till förmån för en annan aktivitet där det inte krävs samma fysiska förmåga.  

 

Tidigare studier inom ämnet aktivitetsbalans fokuserar på en arbetsför befolkningsgrupp som 

innefattar olika vårdyrken, vuxna individer och hos individer som är föräldrar (Borgh, Eek, 

Wagman & Håkansson, 2017; Wagman & Håkansson, 2014; Wagman, Lindmark, Rolander, 

Wåhlin & Håkansson, 2017). Aktivitetsbalansen kan ju också påverkas av åldrandet, men det 

finns lite forskning gjord på hur aktivitetsbalansen ter sig hos äldre i Sverige.  
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Det finns därför ett kunskapsglapp i hur de äldres aktivitetsbalans ser ut och därmed syftar detta 

arbete till att belysa området. Förhoppningen med examensarbetet är att ge en djupare inblick i 

äldre människors aktivitetsbalans samt att få en bild av hur äldre personers vardag och 

aktivitetsbalans ser ut samt vilka faktorer som påverkar den. 
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Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur ensamboende i åldersgruppen 75 - 84 år 

uppfattar sin aktivitetsbalans. 
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Material och metod 

Design 

Examensarbetet utgick från en kvalitativ metod med en induktiv ansats (Kristenson, 2014) då 

syftet var att beskriva de äldres uppfattning om sin aktivitetsbalans. 

Förförståelse 

Författarna har ingen förförståelse inom området. 

Urval 

Deltagarna rekryterades genom ett snöbollsurval (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för 

informanterna var att de skulle vara 75 - 84 år och ensamboende i ordinärt 

boende.  Exklusionskriterierna som fanns var om informanten inte var adekvat nog att deltaga 

vilket skulle vara problem som afasi, svårigheter att uttrycka sig samt demens. Det var upp till 

författarna att bedöma huruvida en person var lämplig att deltaga eller inte. 

Rekryteringen skedde genom tre, för författarna bekanta personer i södra Sverige. Dessa 

personer rekommenderade andra personer som tillfrågades om de ville deltaga i studien. Om 

personerna tackade ja till att deltaga bestämdes ett tillfälle för att ge ytterligare muntlig samt 

skriftlig information. När informationen hade delgivits fick informanten skriva på en 

samtyckesblankett.  

Den första informanten frågade runt i sin bekantskapskrets i det bostadsområde som hen bodde 

i om det var någon som var intresserad av att delta i studien. Om personen svarade ja så fick 

författarna ta del av kontaktuppgifter och ringde då upp personen för att bestämma en tid för 

genomgång av den skriftliga och muntliga informationen. Vid det tillfället bestämdes även tid 

och plats för intervjun. Genom det här sättet rekryterades fyra informanter exklusive den först 

personen. I intervjun med den informant som är bekant med en av författarna väljer den 

berörda författaren att inte delta. Detta för att undvika att informantens svar på något sätt skulle 

kunna bli påverkad. 

Genom bekant nummer två kom författarna i kontakt med två ytterligare informanter. Den sista 

informanten hittades på en annan ort i södra Sverige. Där hittades även en till potentiell 

informant men vid tillfället för information om studien så uppdagades det att person inte ansågs 

helt adekvat och därav räknas denna person som ett bortfall i studien. Av de nio som deltog i 

studien var sju stycken kvinnor och två stycken män. Åldersintervallet var 76 - 84 år. Två 

informanter bodde i radhus och resterande sju i lägenhet. 
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Datainsamling 

 

Insamling av data skedde under de första veckorna i april 2018 genom semistrukturerade 

intervjuer där frågorna hade en öppen karaktär. Som hjälp användes en intervjuguide (se bilaga 

2) där vissa frågor utgår ifrån Wilcock and Hocking (2015) och deras förutsättningar för hälsa, 

doing, being, belonging och becoming. En del frågor hade syftet att få en uppfattning om hur 

äldres vardag ser ut. De grundade sig i aktivitetskategorierna arbete, vila, fritidsaktiviteter från 

Wagman, Håkansson och Björklund (2012). 

  

Intervjuerna skedde på en plats som var bestämd tillsammans med informanterna och spelades 

in med hjälp av mobiler och varade mellan 17 till 34 minuter. Sex av nio intervjuer skedde 

tillsammans med båda författarna på plats där en författare hade huvudansvar för intervjun och 

den andra författaren kunde fylla på med en fråga vid behov. Resterande tre intervjuer skedde 

med en författare närvarande. 

Dataanalys 

Den inhämtade datan analyserades enligt den kvalitativa innehållsanalysen beskriven av 

Lundman och Hällgren Granheim (2017). Författarna valde att inrikta sig på det manifesta 

innehållet i datan. Intervjuerna lyssnades igenom, och transkriberades av författarna på egen 

hand. Efter det läste båda författarna igenom texterna noggrant och tillsammans tog ut 

meningsbärande enheter, meningar eller korta stycken i texten som har samma centrala 

betydelse. Det gjordes genom att markera de meningsbärande enheterna i texten som sedan 

skrevs in i ett separat dokument. Därefter jämfördes dessa resultat och de meningsbärande 

enheterna kondenserades för att få en bättre överblick över innehållet utan att betydelsen i 

innehållet förlorades. Genom analysen skapades det 48 koder vilka sedan abstraherades till 

underkategorier. De bestod av koder med samma mönster eller likheter. Underkategorierna med 

liknande innehåll samlades efter detta till huvudkategorier (se tabell 1). 
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 TABELL 1 Exempel på innehållsanalys med koder, underkategorier och huvudkategorier. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag ser mig om här i 

omgivningen jag 

menar det är sådana 

som är mycket yngre 

än jag och bara inte 

kan…. så jag… jag 

vill ju gnälla nån 

gång jag med men 

då skäms jag. Så 

skäms jag riktigt. 

För det jag skulle 

vilja mycket men 

jag.,... gå en mil för 

ett par tre år sen det 

var ju ingenting. 

Men det börjar ta 

emot… och det vill 

inte jag acceptera. 

Så får man sätta sig 

ner och tänka till 

eller hur 

Jag tittar på 

min 

omgivning 

och ser att jag 

har det ganska 

bra. Vill inte 

gnälla. Svårt 

att acceptera 

förändring. 

Jämföra 

sin 

situation 

med 

andra.  

Attityders 

påverkan på 

aktivitetsutförandet 

Faktorer som 

påverkar 

aktivitetsmönstret 

 

 

Annars skulle. 

Jag skulle gärna ut 

och resa men det går 

inte längre. Man får 

acceptera det. 

 

 

Kan inte 

längre resa. 

Får acceptera 

det.  

 

 

Acceptans 

av 

situation 

 
 

 

Sen det sociala nätet 

har ju blivit mycket 

mindre för att mina 

vänner har blivit 

sjuka.  

O det är inte jättelätt 

o skaffa sig nya 

heller idag. 

 

Sociala nätet 

minskat. 

Vänner blivit 

sjuka. Inte lätt 

att skaffa nya. 

 

Minskat 

socialt 

nätverk 

 

Förändringar på 

grund av åldrande 

 

Förändringar som 

påverkar 

aktivitetsutförandet 
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Den första huvudkategorin var uppfattningar om olika aktivitetskategorier med 

underkategorierna äldres uppfattning av arbetsaktiviteter, Äldres uppfattningar av 

fritidsaktiviteter, Äldres uppfattning av avkopplande aktiviteter och sömn, Äldres uppfattning 

av sin variation av aktiviteter och Högst värderade aktiviteter. Huvudkategorin kopplas till de 

olika aktivitetskategorierna i aktivitetsbalansbegreppet med arbete, fritidsaktiviteter, 

avkopplande aktiviteter och sömn. Sedan samlades de äldres uppfattning av sin variation av 

aktivitetskategorierna vilket är centralt för att uppleva aktivitetsbalans. De aktiviteter som 

informanterna värderade som viktigast för aktivitetsbalansen kategoriserades in under högst 

värderade aktiviteter. 

 

Nästa huvudkategori, Förändringar som påverkar aktivitetsutförandet med underkategorierna 

Förändringar på grund av åldrande, Förändringar på grund av pensionen och Förändringar 

efter att man blev ensam. Huvudkategorin samlar de olika förändringar som kan påverka 

aktivitetsutförandet. Genom de förändringar målgruppen upplevt kan aktivitetsutförandet 

påverkas genom exempelvis åldrande.  Förändringarna kan leda till att man förlorar förmågan 

att utföra vissa aktiviteter vilket i sin tur kan påverka aktivitetsbalansen. 

 

Den tredje huvudkategorin Faktorer som påverkar aktivitetsmönstret innefattar 

underkategorierna Attityders påverkan på tillfredsställelse av aktivitetsutförandet och 

Ekonomins påverkan på aktivitetsmönster. Då aktivitetsutförandet kan påverkas av olika 

faktorer såsom attityder och ekonomiska problem kan det i sin tur förändra aktivitetsmönstret. 

Det kan leda till att aktiviteter tillkommer eller försvinner och det i sin tur kan leda till en 

aktivitetsobalans (se figur1). 

Etiska överväganden 

 

Intervjustudien följde informationskravet om informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att all information kommer att förvaras på ett säkert sätt och 

avrapporteras på ett sätt som gör att enskilda personer inte kan identifieras av andra personer. 

Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att ingen information som insamlats användes till annat 

än examensarbetet. Författarna tog hänsyn till om potentiella deltagare av olika skäl inte borde 

deltaga. Det kunde innefatta sjukdom/diagnos eller allmänt hälsotillstånd som påverkar 

deltagande (Kristensson, 2014). 

 

Etisk egengranskning, enlighet Hälsohögskolan, Jönköping University, genomfördes 

tillsammans med handledare innan examensarbetet påbörjades och deltagare rekryterades. 
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Resultat 

Resultatet presenteras efter de tre huvudkategorierna och tillhörande tio underkategorierna (se 

figur 1).  

 

 
FIGUR 1. Översikt av resultatet. 

 

Uppfattningar av olika aktivitetskategorier 

 

Informanterna nämnde olika aktiviteter de utförde och vad de kategoriserade dessa som. Det 

framkom vad de definierade som arbete, fritidsaktiviteter och avkopplande aktiviteter och hur 

de uppfattade sin sömn och dess påverkan på aktivitetsutförandet. Av de aktiviteter som de 

äldre utförde diskuterades även vilken eller vilka kategorier de värderade högst. 
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Äldres uppfattning av arbetsaktiviteter 

 

De flesta informanterna upplevde att de enda aktiviteterna som skulle kunna definieras som 

arbete i dagsläget var städning och annat hushållsarbete. Många var dock motvilliga till att kalla 

det för arbete, då de inte ansåg att det var samma sak som att lönearbeta. De ansåg att det var 

något de var tvungna att göra men såg det inte som betungande. Detta återkom när de berättade 

om när de bodde i villa och ansåg att trädgårdsarbete skulle var ett arbete.  

 

Jaha, arbete kan jag inte säga. Det är ju det som måste göras här hemma då som är arbete isåfall. 

Mat, städning o sånt. (D2) 

 

Av nio personer som intervjuades var det en person som fortfarande förvärvsarbetade. Arbetet 

beskrevs som något som gav mening till vardagen och det var även ett tillfälle för social 

interaktion med kollegor. Även om informanten trivdes bra med sitt arbete så uppgav hen att 

det ibland upptog för mycket tid och energi i vardagen och hen gick i tankarna på att gå ner i 

tid eller sluta helt  

 

Jaa det kan jag nog försöka göra, nu är ju mina dagar precis som alla andras dagar lite olika får 

jag väl lov att säga men jag arbetar fortfarande…. och det har blivit ganska mycket sista tiden, lite 

för mycket nästan… (D7) 

 

Äldres uppfattning av fritidsaktiviteter 

 

Flera äldre hade först svårt att se att de hade någon fritidsaktivitet då de såg på det begreppet 

som speciella aktiviteter som t.ex. fotboll och inte som något de gjorde för att de ville. De 

vanligast förekommande fritidsaktiviteterna som nämndes var promenader i närområdet och 

träffar med olika föreningar/grupper såsom Pensionärernas Riksorganisation [PRO] eller 

sociala sammankomster anordnade av bostadsföreningar. Promenader ägnade sig alla deltagare 

åt i olika utsträckning och för många var det den enda fysiska aktivitet de utförde. Flera gick ut 

och promenerade dagligen och kände att de fick den motion de behöver genom denna aktivitet.  

Utöver medlemskap i PRO var det en stor del som deltog på sammankomster och studiecirklar. 

Även andra sociala nätverk förekom så som stickcaféer och grannträffar.  En stor del av 

deltagarna hade börjat gå på denna typ av sammankomster efter pension eller i samband med 

att deras partner gått bort och många beskriver sammankomsterna som väldigt viktiga.  

 

Ja… mitt stickcafé är väldigt viktigt för mig. För där har jag gamla vänner så det tycker jag är 

viktigt, och det blir likadan nu sen om jag ska ut på träffar det blir också viktigt för där har jag 

också vänner… så vänner är ju viktigt… (D3) 
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Aktiviteter som boule, handarbete och ta hand om husdjur förekom också. En åsikt som 

framkom vid flera tillfällen i intervjuerna var att sedan informanterna gått i pension var alla 

aktiviteter fritidsaktiviteter. Man ansåg att sedan man slutade lönearbeta så lade man upp sin 

tid som man ville och gjorde det man gjorde för sin egen skull.  

 

Neee, ne det behöver jag inte. Det är inga måsten, det är det inte utan jag gör det jag vill o det jag 

tycker… det jag själv vill. (D4) 

 

Äldres uppfattning av viloaktiviteter och sömn 

 

Den vanligaste aktiviteten som utfördes för att koppla av var att titta på TV. Samtliga 

informanter uppgav att de tittade på TV i någon utsträckning när de ville koppla av. Att läsa 

böcker, lösa korsord och handarbeta, ofta framför TV:n, var också vanligt förekommande. Det 

var inte ovanligt att de ansåg att det var negativt att titta på tv så mycket som de gjorde. 

 

Ja jag måste nog säga att jag tittar rätt mycket på tv. (D6) 

 

Många av informanterna upplevde sin sömn som problemfri. De flesta sov mellan 7-8 timmar 

per natt och hade regelbundna tider när de gick o la sig och när de gick upp på morgonen. Hade 

man sovit dåligt en natt var det inte ovanligt att informanterna vilade en extra gång på 

eftermiddagen.  

 

Jag vill gärna gå och vila på eftermiddagen om jag inte har fått nog sömn. Det är nog 

mest det. (D2) 

 

Äldres uppfattning av sin variation av aktiviteter 

De flesta upplevde att de hade en tillfredställande variation mellan olika aktiviteter men att det 

fanns vissa aktiviteter de saknade. Det kunde variera mellan att vilja kunna gå ut och handla 

eller att träna mer på gymmet. De informanter som upplevde att något saknades nämnde olika 

saker men oftast att de inte kände sig nöjda med mängden fysisk aktivitet.  

 

Ja det har vi ju varit inne på… alltså jag saknar nog egentligen det här… att gå iväg till ett gym 

kanske… Jag saknar nog att vara med i en grupp likasinnade ungefär jämngamla och göra enklare 

rörelser… sträcka på sig till exempel du vet jag har ganska ont i nacken och axlarna… Så jag 

saknar nog det egentligen. (D5) 

 

Informanten som fortfarande lönearbetande ansåg att arbetet tog för mycket tid och energi och 

att hen skulle försöka minska antalet arbetade timmar eller sluta helt.  

 

Så det är väl så veckorna ser ut nu, för tillfället men som sagt jag kanske minskar på jobbet 

litegrann, jag är ju lite gammal också… (D7) 
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Gällande variationen var det även en inställning om att man gör vad man vill när man vill. Då 

informanterna inte hade mycket planerat på dagarna så gjorde de det som behövdes när de var 

tvungna. De tog dagarna som de kom och gjorde det som de orkade. 

 

Nae det tycker jag det…. funkar nog rätt bra. Jag städar när jag tycker det behövs när det blir för 

många tussar. O mat när jag blir hungrig. (D3) 

 

Samtliga intervjuer avslutades med frågan om informanterna kände att de hade en 

tillfredsställande variation mellan de tidigare nämnda aktivitetskategorierna. Det vanligaste 

svaret var att man var nöjd med sin variation av aktiviteter och varken saknade eller ville lägga 

till något i någon aktivitetskategori. 

 

Nae det är… jag tycker det är…. lagom det är vad jag orkar. (D9) 

 

Högst värderade aktiviteter 

 

De aktiviteter som värderades högst varierade. Det kunde vara stickkaféer, PRO-träffar, middag 

och umgänge med särbo eller vänner. Gemensamt för alla dessa aktiviteter var att de utfördes 

med andra, och det som värderades med dem var den sociala aspekten.  

Flera beskrev det som det viktigaste de hade i sina liv. Även om aktiviteterna varierade så var 

det som man fick ut av dem det samma, socialt umgänge med människor i liknande ålder och 

livssituation. Samtliga hade regelbundet socialt umgänge ett par gånger i veckan, ibland oftare 

än så.   

 

Det är väl att det är meningsfullt….. meningsfullt att komma ut o träffa människor man känner igen, 

det behöver inte vara några märkvärdiga stora grejer utan bara att man umgås och pratar med 

andra människor va…. (D3) 

 

Ofta genomfördes även de fysiska aktiviteterna såsom boule, vattengympa eller promenader 

tillsammans med andra i liknande ålder. Även här var det den sociala faktorn som låg i fokus 

istället för själva aktiviteten som istället blev ett verktyg för att träffa och umgås med andra 

människor. Utöver sociala aktiviteter så värderades förmågan att kunna gå och röra sig högt av 

många. Flera förknippade förmågan att kunna gå självständigt med livskvalitet och 

självständighet. Vid flera tillfällen poängterades att de ofta satte sitt liv i relation med andra i 

samma ålder som inte hade förmågan att gå och var därför nöjda med sin egen tillvaro på grund 

av detta.  

 

Gå ut och gå alltså det är väl det viktigaste att mina ben hänger med och huvudet naturligtvis. (D2) 
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Förändringar som påverkar aktivitetsutförandet 

 

Det framkom att de äldre upplevde flera förändringar som påverkat deras aktivitetsutförande 

och aktivitetsmönster. Förändringarna berodde på tre olika orsaker. Vissa av förändringarna 

berodde på att de blivit äldre och de förändringar som medföljer. Pensionen var även något som 

hade påverkat tiden de hade till att utföra de aktiviteter de ville. Då alla var ensamboende 

framkom det också att det skett förändringar i aktivitetsmönstret efter att partnern gått bort. 

 

Förändringar på grund av åldrande 

 

Samtliga upplevde att åldrandet hade förändrat deras dagliga aktivitetsmönster. Främst hade 

den allmänna orken minskat vilket innebar en långsammare tillvaro där de inte tog sig för lika 

mycket som förut. Bland annat var det fysiska aktiviteter som blivit svårare. Man orkade inte 

gå lika långt som förut och hade inte energi till att ta sig ut lika mycket. 

 

Ja förr så gick jag ut och gå hemskt mycket. Både förmiddag och eftermiddag. Men det kan jag inte 

göra längre. Jag kan inte springa upp på [varuhus] och gå i affärer det orkar jag inte så det är…. 

ja orkar…. jag måste ju sätta mig ibland när jag inte får luft. (D9) 

 

En del upplevde att ökad risk att ramla på grund av ostadiga ben och dålig ork. Detta gjorde att 

de hade en rädsla för att gå ut och gå, speciellt på vintern. Promenaderna, som annars utgjorde 

både fysisk träning och fritidsaktivitet blev då inte utförda. Den dåliga balansen och bristande 

ork hade i flera fall lett till att deltagarna använde sig av hjälpmedel såsom rollatorer och gå-

stavar. En annan rädsla som framkom var att resa med kollektivtrafik. Några kände att de inte 

vågade åka buss utan sällskap av släkt eller vänner, något de båda beklagade då det hindrade 

deras förmåga att åka iväg. 

 

Aha. Jag vet inte. Det måste ju vara att en är gammal. Att man känner att man vågar inte likadant. 

Eller orkar med kanske. Att åka iväg med bussen själv det tror jag inte jag skulle göra. (D6) 

 

Vissa informanter upplevde ett sviktande minne vilket innebar problem i vardagen. De var 

tvungna att ha noggranna rutiner för att inte förlägga nycklar och plånbok. En nämner också att 

synen försämrats med åren, vilket lett till att hen fått svårare att läsa. 

 

Andra informanter kände att umgängeskretsen hade krympt sedan de blev äldre och att de med 

tiden förlorat många gamla vänner. De upplevde att det berodde dels på att vänner och bekanta 

blivit sjuka eller gått bort och dels för att man växt ifrån varandra.  

 

Sen det sociala nätet har ju blivit mycket mindre för att mina vänner har blivit sjuka.  

O det är inte jättelätt o skaffa sig nya heller idag. (D2) 
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Förändringar på grund av pensionen 

 

Flera upplevde pensionen som något positivt. Delvis för att jobbet upplevdes som stressigt och 

påfrestande men även för att de fick mer tid och frihet att ägna sig åt det man ville och saker 

man ej hunnit med tidigare i livet. Engagemanget i olika föreningar som nämns under 

aktivitetskategorin fritidsintressen hade ofta tagits upp efter pension. 

 

Nu kan man inte göra allt man vill. (D5) 

 

Vissa uppgav en vilja att ha fortsatt att arbeta. De kände att de inte ville sluta arbeta när det var 

dags för pensionen då de tyckte om sitt jobb och trivdes med hur livet såg ut då. Andra upplevde 

pensionen som något bra i början men hade på senare år börjat uppleva att vardagen blivit 

långsam och att man saknade meningsfulla aktiviteter.  

  

Jaha. För det första går ju allting mycket saktare. Och sen blir det ju kanske att man tänker göra 

men det blir inte gjort. Ibland är det väl. Ja man tänker för sig själv. Varför ska man sitta här 

ensam. Nu är jag ju så pass att jag kan ju gå ut. Annars är det ju lite trist ibland. (D6) 

 

Flera förändringar i de dagliga aktiviteterna skedde också efter pensionen. Dels förändringen 

att de inte längre behövde gå till jobbet varje dag. Men även nyfunna intressen så som de sociala 

aktiviteterna med olika föreningar. Flera berättade att de börjat resa mer efter pensionen. Den 

informant som ännu inte pensionerat sig upplevde att arbetet tog väldigt mycket energi och att 

tiden lagd på rekreationsaktiviteter därför minskat. 

 

Förändringar efter att man blev ensam 

 

Omställning från att bo tillsammans med någon till att bli ensamboende var en stor omställning 

för många. De nämnde saknad efter partnern vilket lämnade ett tomrum i det sociala 

vardagslivet. Att leva ensam påverkade även vilka aktiviteter som utfördes och i vilken 

utsträckning man utförde dessa då det inte var samma sak att utföra vissa aktiviteter själva. Det 

gällde aktiviteter som utfördes tillsammans och man hade som gemensamma intressen.  

 

Och vi hade det ju så himla bra och vi hade ju flera år framför oss med aktiviteter och det här men 

ändå så blev det såhär, man sjönk ner till noll alltihop. (D1) 

Faktorer som påverkar aktivitetsmönstret 

 

Det fanns ett starkt inslag av attityders påverkan på vilka aktiviteter som utfördes och hur man 

utförde dessa. Tacksamhet över vilka aktiviteter informanterna, trots sin ålder, fortfarande 

kunde utföra var vanligt förekommande. Många jämförde också sin egen förmåga att delta i 

aktiviteter med andra i samma åldersgrupp och var då tacksamma att de var så pass friska som 

de var. Det påverkade hur de uppfattade sin livssituation för stunden.  
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Förutom attityder så framkom det att ekonomin påverkade vilka aktiviteter man kunde utföra 

och därmed aktivitetsmönstret. 

 

Attityders påverkan på aktivitetsutförandet 

 

Flera informanter upplevde hinder i sitt aktivitetsutförande som fysiska krämpor, ensamhet och 

rädsla. De flesta uppgav dock att de accepterade att de inte kunde utföra alla aktiviteter på 

samma sätt som förr på grund av ålder och krämpor, speciellt när de jämförde sin situation med 

andra personer i samma åldersgrupp. 

 

Jag ser mig om här i omgivningen jag menar det är sådana som är mycket yngre än jag och bara 

inte kan…. så jag… jag vill ju gnälla nån gång jag med men då skäms jag. Så skäms jag riktigt. För 

det jag skulle vilja mycket men jag.... gå en mil för ett par tre år sen det var ju ingenting… men det 

börjar ta emot… och det vill inte jag acceptera. Så får man sätta sig ner och tänka till eller hur. 

(D5) 

 

Några informanter såg mindre positivt på sin situation. De här informanterna hade båda fysiska 

krämpor på grund av sjukdom som hastigt inskränkt deras aktivitetsförmåga där de gått från ett 

aktivt liv med promenader och resande till att bli hämmade i sin förmåga att lämna hemmet. 

Det fanns ändå en acceptans i tankarna gällande detta men med en mer negativ ton. 

 

Ja det är inte roligt. Det är inte roligt. Men det är så för alla som blir äldre. (D8) 

 

De flesta accepterade att sin aktivitetsförmåga inte var som den var förut. Det framkom även 

att många av informanterna såg till sin situation till vad de åstadkommit och hunnit att göra i 

sitt liv. Attityden delades in i två aspekter, acceptans av nuvarande situation och tillfredställelse 

över vad man hunnit med i livet. 

 

Jag känner ju bara en stor tacksamhet för egen del inför det liv jag har fått leva det är helt otroligt… 

helt otroligt.... (D5) 

 

Trots att aktivitetsförmågan försämrats så utförde informanterna ändå de aktiviteter de 

värderade högst, även om aktiviteten utfördes på ett annorlunda sätt. Promenader utfördes av 

alla informanter även om de blev kortare längd eller tog längre tid.  

 

Jag tänkte idag att jag har gått mycket med stavar förut men det är lite svårt att komma igång med 

det igen när man har vant sig vid rollator för jag tycker jag hänger mest på rollatorn. Jag brukar 

ta ett par varv runt kvarteret här och det tar ju nästan en kvart och gå runt två varv. (D1) 
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Ekonomins påverkan på aktivitetsmönster 

 

Ekonomin var något som togs upp som en faktor som påverkade vilka aktiviteter som utfördes. 

Resor kunde inte längre utföras på grund av en begränsad ekonomi då man bodde ensam.  

 

Ja det är stor skillnad. Det är jättestor. När man var två. Ekonomiska när man är två. Det 

är två pensioner. Det är ju stor skillnad. (D4) 

 

Hade man istället fortfarande ett förvärvsarbete eller annan inkomst så gav det extra möjligheter 

och bättre förutsättningar för ett aktivt och tillfredställande liv.  

 

Det är ett arbete och jag har ju naturligtvis betalt för det här arbetet och eftersom jag är 

ensamstående och så tjänar jag lite pengar och då blir det ju lite guldkant på tillvaron (D7) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Under arbetets gång har en diskussion pågått för att stärka trovärdigheten. Kristensson (2014) 

beskriver trovärdighetsbegreppet som innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. 

 

Valet att använda snöbollsurval som metod ansågs lämpligt på grund av kontakter till en av 

författarna. Informanterna lokaliserades till två olika områden i två städer i södra Sverige vilket 

gjorde att spridningen på materialet inte blev särskilt stor. Då flera informanter bodde i samma 

område hade de liknande möjligheter att deltaga i olika aktiviteter inom bostadsrättsföreningen. 

Gruppen av personer hade även ett socialt nätverk ur vilket de rekryterats från. Det gör att ingen 

saknade sociala kontakter, något som ansågs viktigt i resultatet.  Författarna är medvetna om 

att tillförlitligheten påverkas av att materialet inte har en stor variation. Enligt Kristensson 

(2014) syftar inte kvalitativa studier till att generalisera resultatet på en större population. De 

olika stegen i metoden beskrevs utförligt i examensarbetet för att öka överförbarheten. 

 

Alla intervjuer skedde i informantens bostad. Enligt Danielsson (2017) ger en ostörd miljö 

trygghet och en bra atmosfär för att ge mer innehållsrika intervjuer. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide (se bilaga 2) för att säkerställa att alla intervjuer gav svar på samma 

frågor och undvika att samtalet gled ifrån ämnet. Användandet av en intervjuguide ökar 

giltigheten i en studie (Kristensson, 2014). Under intervjuerna framkom det att flera frågor 

behandlade liknande områden vilket gjorde att det ibland uppstod återupprepningar av svaren 

från informanten men även oväntade pauser för att intervjuaren var tvungen att sammanfatta 

vilka frågor som redan hade besvarats. Det hade kunnat undvikas om en provintervju hade 

genomförts och frågorna hade kunnat utvärderas tidigare. Enligt Danielsson (2013) är 

provintervjuer bra för att utvärdera frågorna i intervjuguiden för att justera dessa. 

Intervjuguidens första fråga är bred och öppen för att låta informanten berätta fritt. Sedan blir 

frågorna mer specifika när de inriktar sig på vad de gör i de olika aktivitetskategorierna. Efter 

det följer frågor om hur de uppfattar olika situationer. Enligt Kvale, Brinkmann & Torhell 

(2014) är det viktigt att börja med breda frågor för att sedan gå in på mer specifika områden 

som nämns i intervjun. För att till sist väva ihop intervjun med frågor om hur saker uppfattas så 

även om frågorna ibland överlappade varandra hjälpte detta att få ut mer information ur andra 

synvinklar. Det hjälpte till att få ett mer rikt insamlat material vilket ökar tillförlitligheten 

(Kristensson, 2014). 

 

Under intervjuerna framkom det från ett par informanter att ekonomin hade påverkan på vad de 

kunde utföra. En fråga som behandlar den ekonomiska faktorn hade kunnat inkluderas i 

intervjuguiden. Det övervägdes när intervjuguiden skrevs men valdes bort av anledningen att 

det kunde vara en känslig fråga. 
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En intervju blev endast 17 minuter lång vilket är betydligt kortare än övriga intervjuer. Kvale, 

Brinkmann och Torhell (2014) skriver att kvalitén på intervjun beror på hur intervjupersonen 

svarar på frågorna. Svar som svarar på frågan och inte behandlar saker som är irrelevanta för 

ämnet anses som ett bra svar. Samtidigt är alla intervjupersoner olika och svarar olika långt. 

Intervjun i sig innehöll relevanta svar och informanten var kortfattad och svarade på frågan. 

Därför anses intervjun ändå vara av god kvalité.  

 

Efter intervjuerna var gjorda genomfördes en ordagrann transkribering av materialet. Processen 

att ta ut de meningsbärande enheterna genomfördes tillsammans. Efter att de meningsbärande 

enheterna hade kondenserats så bearbetade båda författarna resterande steg av analysen 

tillsammans för att undvika att en enskild individs tolkning påverkar resultatet. Enligt 

Kristensson (2014) stärker triangulering verifierbarheten. Analysen illustreras (se tabell 1) för 

att ytterligare ge inblick i analysprocessens vilket gör att tillförlitligheten ökas.  

 

Studien kunde ha genomförts med en annan urvalsmetod bredare urvalsgrupp. Därför skulle 

vidare studier behövas med ett större och mer varierat urval för att få en bredare bild av 

målgruppens aktivitetsbalans. 

Resultatdiskussion 

 

Det viktigaste resultatet som framkom var vikten av socialt umgänge för att nå aktivitetsbalans. 

Det uppnåddes oftast i fritidsaktivitetskategorin. Att umgås med vänner, särbo eller i andra 

sociala miljöer togs upp av samtliga informanter som något viktigt och något de inte skulle 

klara sig utan. Många poängterade vikten av att kunna dela upplevelser och vardagshändelser 

med personer i snarlik ålder och livssituation. De informanter med störst socialt nätverk och 

flest sociala aktiviteter upplevdes som mest nöjda med sin tillvaro. Informanterna poängterade 

ofta att det inte var just själva aktiviteten som var viktig utan det sociala samspelet när man 

utförde den. Detta styrks av Jonsson (2011) som menar att för att få en tillfredsställande tillvaro 

efter pension måste man hitta meningsfulla sociala aktiviteter som ersätter arbetslivet. Ett 

socialt nätverk med vänner och familj är viktigt för den allmänna hälsan, både självupplevd och 

faktisk (Wilcock & Hocking, 2015). Samtliga informanternas sociala liv hade förändrats efter 

pension. Efter man slutat arbeta upplevde man ett behov av att dels fylla tiden med andra 

aktiviteter men även ersätta den sociala kontext arbetet gav. Detta hade lett till organisering i 

exempelvis PRO eller bostadsrättsföreningar. Enligt Van Den Bogaard, Henkens och Kalmijn 

(2013) fyller förvärvsarbete en viktig social funktion. Det är därför inte förvånande att 

informanterna aktivt ersatt detta med andra sociala sammanhang.  Att umgås med vänner och 

bekanta och känna en social delaktighet är den huvudsakliga faktorn i känslan av belonging 

som också det är förknippat med hälsa och välbefinnande. Det var även tydligt att dessa sociala 

aktiviteter var det som gav informanterna stört känsla av meningsfullhet och känsla av being 

(Wilcock & Hocking, 2015). Då informanterna uppgav att fritidsaktiviteterna hade fått ökat 

utrymme är det möjligt att de medvetet försökt hitta mer sociala aktiviteter i den kategorin, då 

tiden lagd på arbetskategorin minskat efter pension. Det sociala utbytet vilket förvärvsarbetet 

gav kan ha ersatts av sociala aktiviteter på fritiden för att upprätthålla aktivitetsbalans.  
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Den vanligast förekommande uppfattningen hos informanterna var att de hade en 

aktivitetsbalans och en tillfredsställande variation mellan de olika aktivitetskategorierna.  Även 

om de sade att de ville ha mer av någon aktivitet eller saknade att göra något de inte kunde göra 

längre så var de ändå nöjda. Det kan vara en konsekvens av den positiva attityd många 

informanter gav uttryck för och kan kopplas till att aktivitetsbalans är en subjektiv tolkning av 

sin egen balans mellan olika aktiviteter i sitt aktivitetsmönster (Wagman, Håkansson och 

Björklund, 2012). 

 

Arbetskategorin ansågs inte viktig av de äldre utan den innefattade måsten som städning eller 

matlagning som inte upptog för mycket tid och de utfördes när de kände för att utföra dem. 

Återigen fanns det undantag i och med informanten som fortfarande arbetade. Alla informanter 

hade fritidsaktiviteter som man ägnade sig åt såsom boule, promenader eller engagemang i 

föreningar. Avkopplande aktiviteter bestod av tv-tittande och läsning.  

 

Det fanns dock några undantag, tydligast var den informanten som fortfarande arbetade som 

tyckte arbetet tog för mycket tid från övriga aktiviteter och att hen inte orkade på samma sätt 

som förr. Detta är det tydligaste exemplet på aktivitetsobalans i resultatet och det berodde, enligt 

informanten själv, på försämrad fysisk förmåga och nedsatt energi som hen själv ansåg bero på 

åldern.   

 

Flera informanter beskrev att de efter pension tagit upp nya aktiviteter som de ej ägnat sig åt 

tidigare. Utöver tidigare nämnda exempel som engagemang i PRO och bostadsrättsföreningar 

nämndes studiecirklar och boulespelande. Människan behöver genom aktivitet utvecklas som 

människa och att nå sin personliga potential för att uppnå en känsla av becoming. Dagliga 

aktiviteter bör vara utmanande och varierande för att undvika uttråkning och tristess. Detta 

behov försvinner inte för att vi åldras (Wilcock & Hocking, 2015). Det förklarar varför 

informanterna känt ett behov av att ta upp nya aktiviteter även på äldre dagar.   

 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för alla människor oavsett ålder. Att aktivera sig fysiskt 

påverkar både den fysiska och mentala hälsan positivt. Det minskar risken för allvarliga 

sjukdomar och detta är något som inte ändras när man åldras. Enligt en internationell 

rekommendation bör man vara fysiskt aktiv på en medelintensiv nivå, exempelvis promenera, 

ca 30 minuter per dag. (Fristedt 2013). Majoriteten av informanterna ägnade sig åt fysisk 

aktivitet flera gånger i veckan genom att promenera i närområdet, ett fåtal ägnade sig även åt 

organiserad träning såsom vattengympa. De som inte gjorde det uttryckte en saknad av att 

kunna gå ut och gå men hindrades av smärta. Försämrad mobilitet och gångförmåga är en vanlig 

konsekvens av åldrande och kan leda till nedsatt aktivitetsförmåga (Fristedt 2013; Rantanen, 

2013). En annan faktor som hindrade informanter från att gå ut och gå var rädsla att ramla. 

Enligt Painter et. al (2012) är rädsla att falla en faktor som kan inverka negativt på 

aktivitetsförmågan och innebära att individen väljer att inte delta i vissa aktiviteter. De 

informanter som berättade om rädsla för fall kände frustration över att inte kunna gå ut och gå 

som man ville och beskrev det som ett stort problem. Att inte kunna röra sig i samhället som 

man vill på grund av rädsla eller nedsatt mobilitet kan påverka aktivitetsbalansen genom att ge 

ett underskott i en aktivitetskategori. Arbetsterapeuter har här en viktig roll att fylla genom att 
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göra det möjligt för äldre att kunna gå ut och vara delaktig i olika sociala aktiviteter och 

sammanhang. Dels hjälpa de personer som har fysiska hinder genom hjälpmedel och träning i 

aktivitet men även genom att minska rädslan för fall genom att anpassa miljön, både i hemmet 

och offentliga miljöer (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016) 

 

Trots att samtliga informanter bodde ensamma fanns det inte ett starkt inslag av känslor av 

ensamhet i resultatet. Alla informanter hade antingen ett eller flera sociala nätverk kring sig 

och/eller en särbo de träffade regelbundet. Detta stämmer överens med vad Zebhauser et al. 

(2014) beskriver, det vill säga att sociala kontakter motverkar ensamhet medan de fysiska 

förändringarna som kommer med åldrande enligt studien inte hade någon nämnvärd påverkan.  

Resultatet visar också på vikten av föreningar såsom PRO. Även om ett antal informanter hade 

kvar vänner från tidigare i livet så framkom det att många hade förlorat vänner i takt med 

ålderdomen och istället blivit mer engagerade i föreningar. Hade inte dessa föreningar funnits 

skulle känslan av ensamhet mycket väl kunnat visa sig mer påtaglig i resultatet. Flera 

informanter uppgav att när partnern gått bort fick de mer hushållsarbete att utföra, det vill säga 

aktiviteter i arbetskategorin ökade. Flera informanter beskrev också en tid av mindre aktivitet, 

i vissa fall rent av passivitet, i tiden efter partnern gått bort. Detta berodde delvis på sorgen men 

även att man gjorde så pass många aktiviteter tillsammans med partnern.  

 

Alla informanter upplevde, i olika grad, att deras aktivitetsmönster förändrats på grund av 

fysiska förändringar i takt med åldrandet och/eller när de blev ensamma. Exempelvis kunde de 

inte gå ut och gå lika länge eller så hade man fått göra mer hushållsarbete när partnern gått bort. 

Det fanns i resultatet ett starkt inslag av acceptans bland informanterna inför dessa förändringar. 

De upplevde sig själva som relativt friska för sin ålder och många var av åsikten att man inte 

skulle klaga då många andra i åldersgruppen hade det sämre. Man menade att i den åldern 

informanterna befann sig i fick man helt enkelt räkna med ett visst inslag av krämpor och man 

var nöjd så länge man ansåg att dessa krämpor inte överskred en viss nivå. Att anpassa sig till 

fysiska och miljömässiga förändringar kallas för coping (Malmberg & Ågren, 2013). Coping 

kan delas in i två grupper, beteendeinriktade och kognitiva. Beteendeinriktade copingstrategier 

innebär aktiv handling för att överkomma problem, exempelvis att skaffa en rollator för att 

underlätta att gå. Kognitiva copingstrategier är mer passiva, exempelvis att acceptera problemet 

(Malmberg & Ågren, 2013). Enligt Birkeland och Natvig (2009) är det en vanlig copingstrategi 

hos äldre i liknande situation att acceptera sin situation och försöka anpassa sig. Det styrks även 

i resultatet där acceptans av situationen var den vanligaste copingstrategien för att hantera de 

negativa förändringar som ålderdomen fört med sig. Att acceptera situationen och försöka 

anpassa sig för att kunna bibehålla en tillfredsställande aktivitetsbalans var ett återkommande 

inslag i resultatet. Ett tydligt exempel på det var informanternas promenader. Dessa hade ofta 

minskat i längd och tempo men de utfördes ändå. 
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Examensarbetets betydelse för arbetsterapi 

 

Resultatet och efterföljande diskussion ger en tydligare bild över hur äldre tillbringar sin vardag, 

vad de anser vara de viktigaste aktiviteterna, hur ålderdom och ensamhet påverkat deras 

aktivitetsmönster samt hur de hanterar dessa förändringar.  

 

Det författarna anser vara det viktigaste fyndet, och som starkt genomsyrat samtliga intervjuer, 

är vikten av sociala aktiviteter och ett socialt sammanhang för äldre. Vikten av ett 

välfungerande socialt nätverk är känt inom arbetsterapi vilket Wilcock & Hocking (2015) 

tillskriver det benämningen belonging. Vad som kan vara intressant är dock att informanterna 

i detta examensarbete ansåg att det sociala utbytet var det absolut viktigaste, och vilken aktivitet 

man ägnade sig åt för att få det sociala utbytet var sekundärt. Arbetsterapeuter borde, enligt 

författarna, ta till vara på denna kunskap och ha detta i åtanke vid möten med klienter i 

åldersgruppen. Arbetsterapeuter ska behandla hela människan och arbeta klientcentrerat. Det 

vill säga det är klientens individuella behov och situation som styr insatserna (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2016). Detta examensarbete visar att social interaktion är viktigt för äldre och 

arbetsterapeuter borde enligt författarna verka för att öka denna, exempelvis genom 

gruppinterventioner och information om sociala mötesplatser för äldre. Arbetsterapeuter skulle 

kunna ta ha en samordnande roll och koordinera kontakten med PRO, andra föreningar samt 

kommunala projekt som erbjuder social samvaro för äldre. På det här sättet kan man erbjuda 

olika alternativ till sociala sammanhang för klienter som är i behov av social samvaro och verka 

för att främja social interaktion och skapa mötesplatser på samhällsnivå.  

 

Dagens samhälle blir mer och mer IT-baserat och enligt Poscia et al. (2018) visar IT-baserade 

interventioner ett gott resultat för att motverka ensamhet. Arbetsterapeuter ska ”Utvärdera och 

utveckla arbetsterapeutiska metoder i linje med vetenskapliga rön och med hänsyn till 

samhällets föränderlighet.” (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012, s.6). Författarna anser 

att arbetsterapeuter bör ta tillvara på den teknik som finns och tänka kreativt kring hur man 

motverkar känslor av ensamhet hos klienter. Att nyttja de moderna hjälpmedel som finns för 

att förhindra underskott av aktiviteter på grund av rädsla eller nedsatt fysisk förmåga kan 

motverka att aktivitetsobalans uppstår. 
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Slutsats 

Resultatet i examensarbetet visar på vikten av sociala aktiviteter för äldres välbefinnande och 

aktivitetsbalans. Behovet av socialt umgänge blev det övergripande ämnet i samtliga intervjuer 

och samtliga informanter ansåg att sociala aktiviteter i fritidsaktivitetskategorin var det 

viktigaste för att uppnå aktivitetsbalans. Denna vetskap kommer författarna ta med sig i sitt 

yrkesverksamma liv. 
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BILAGA 1. 
Informationsbrev. 

Förfrågan om att delta i studien Ensamboende äldres uppfattning om 

aktivitetsbalans. 

Hej! Vi är två arbetsterapeutstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Under våren 2018 kommer vi att skriva ett 

examensarbete som syftar till att undersöka vad ensamboende personer i åldern 75-84 år sysselsätter sig med för 

aktiviteter under dagarna och hur de upplever balansen mellan dessa aktiviteter. För att undersöka det kommer tio 

personer intervjuas. 

Förfrågan om deltagande 

Vi vill fråga dig om du vill delta i denna studie då du är ensamboende och är mellan 75 - 84 år. Vi har fått dina 

kontaktuppgifter genom rekommendation av en bekant till dig. 

Hur går studien till? 

Intervjuerna kommer att genomföras i början av april. Vi kommer tillsammans överens om en plats och tid som 

passar. Intervjun bör ske på en plats som är lugn. Ett exempel är i ditt hem eller på ett lugnt café. Intervjun kommer 

att pågå i max 60 minuter och frågor kommer att ställas till dig gällande olika aktiviteter du utför under dagarna. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ner i text. 

Hantering av uppgifter 

Informationen som du lämnar genom intervjun kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kan ta del av 

den. Informationen kommer att presenteras i rapporten på så sätt att du som individ inte kan identifieras. Efter att 

examensarbetet är godkänt kommer de inspelade intervjuerna och utskriven text att raderas. 

Frivillighet att delta 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att uppge skäl. 

Studiens resultat 

Resultatet kommer att redovisas genom en skriftlig rapport och i form av en muntlig redovisning för personal och 

studenter på skolan samt digitalt på Högskolebiblioteket. 

Om du har frågor eller vill få ta del av studien när den är klar genom kan du kontakta någon av oss eller vår 

handledare 

Joakim Brändström                                                                                      Erik Skoog 

Arbetsterapeutstudent                                                                                  Arbetsterapeutstudent 

Jönköping University                                                                                  Jönköping University 

Brajo1592@student.ju.se                                                                            Sker1566@student.ju.se 

0707-33 29 28                                                                                             0739- 97 78 99 

Handledare för studien är Ann Johansson 

Universitetslektor  

ann.johansson@ju.se 

036-10 12 57 



 
 

  

  

  

  

  
Samtycke till att delta i studien: Ensamboende äldres uppfattning om aktivitetsbalans. 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla 

den skriftliga informationen. 

☐    Jag förstår att insamlat intervjumaterial behandlas konfidentiellt och på ett säkert sätt. 

☐    Jag förstår att det är frivilligt att delta i studien och att jag kan avbryta när som helst utan motivering. 

☐    Jag samtycker till att delta i studien Ensamboende äldres uppfattning om aktivitetsbalans. 

  

Underskrift                                                                            Namnförtydligande 

  

………………………………………..                                ………………………………………… 

  

  

Ort och datum 

……………………………………….. 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2. 

Intervjuguide. 

  

Intervjuguide: 

  

Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig, från att du stiger upp till du går och lägger dig? 

(om inte nämns, fråga om fysisk aktivitet.) 

  

Skulle du definiera någon/några av dina dagliga aktiviteter som arbete? 

  

Vilka av dina dagliga aktiviteter skulle du definiera som rekreation/fritidsaktivitet? 

  

Vad gör du när du vill koppla av? 

  

Vad har du för aktiviteter som du ser som sociala aktiviteter som du utför med andra? 

  

Hur har dina dagliga aktiviteter påverkats av att sluta jobba? 

  

Hur har dina dagliga aktiviteter påverkats av att bli äldre? 

  

Hur påverkas dina dagliga aktiviteter av att bo ensam? 

  

Vilken av dina dagliga aktiviteter värderar du högst, varför? 

(tänk på glädje, meningsfullhet, självförverkligande).  

  

Hur många timmars sömn brukar du få på ett ungefär? 

  

Hur påverkas dina dagliga aktiviteter beroende på sömnen? 

  

Har du på senare dagar börjat göra något nytt? 

  

Känner du att det är någon aktivitet som saknas? 

  

Känner du att du har en tillfredställande variation av de olika sorters aktiviteterna? 

  

  

Följdfrågor 

Hur menar du med det? 

Kan du utveckla det? 

Kan du berätta mer? 
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