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Sammanfattning 

Denna kvalitativa intervjustudie kartlägger fem boendes upplevelser och synpunkter på de 

aktiviteter som erbjuds på deras äldreboende inom Stockholms stad. Syftet med studien är att 

belysa hur effekten av aktiviteter påverkar boendes livskvalité på heldygnsomsorgsboendet, 

samt om boende upplever att de får de aktiviteter som dem vill ha. I studien besvaras tre 

frågeställningar, den första frågeställningen är: hur upplever boende aktiviteterna som erbjuds 

på heldygnsboendet? den andra frågeställningen är: vilken effekt har aktiviteterna på boendes 

livskvalité? och den sista frågeställningen i studien är: är ett gott åldrande förknippat med 

aktiviteter för boende på heldygnsomsorgsboendet? I resultatet sammanfattas aktiviteterna 

som ett verktyg som öppnar upp för gemenskap i form av utbytet av erfarenheter, skratt, 

diskussion och prat. Det är inte aktiviteten i sig som är det viktiga för boende, utan det är 

gemenskapen som aktiviteterna genererar som är det viktiga. Respondenterna känner sig 

behövda när dem får vara med i utformningen av aktiviteterna och få behålla sina intressen. 
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Inledning                                          

Denna kvalitativa studie ger inblick i fem boendes upplevelser av de aktiviteter som erbjuds 

på ett heldyngsomsorgsboende inom Stockholms stad. Tidigare forskning har visat att 

aktiviteter utefter individens önskningar och intressen bidragit med positiva effekter på 

välbefinnandet. Därför är en viktig del inom äldreomsorg att fokusera på etiska värden för 

varje individ och möjligheten att vara socialt aktiv i gemenskap med andra.                                        

Att flytta till ett heldygnsomsorgsboende är en stor omställning för individen. Från att ha bott 

i sitt eget hem, ha levt sitt liv och haft sina aktiviteter och sysselsättningar som en daglig rutin, 

till att bli tvungen att flytta till ett äldreboende där det sker en förändring av den äldre 

individens vardagsliv. Individen förvandlas då till brukare eller vårdtagare på ett boende och 

är i behov av den heldygnsomsorg som ett äldreboende kan ge. Ett av målen inom ett 

heldygnsomsorgsboende är att alla äldre ska ha möjligheten till olika former av aktiviteter 

som alla erbjuds på boendet. Den nationella värdegrunden som etablerades i socialtjänstlagen 

år 2011 i kapitel. 5 § 4 är utgångspunkten för äldreomsorgen idag och personalen har som 

uppgift att uppmuntra boende att delta i de dagliga aktiviteterna som erbjuds. Bestämmelserna 

om den nationella värdegrunden innebär att socialtjänstlagens omsorg om äldre har en strävan 

efter att äldre ska ha möjligheten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa och förstå hur effekten av aktiviteter påverkar boendes 

livskvalité på ett heldyngsomsorgsboende i Stockholms stad, samt om boende upplever att de 

får de aktiviteter som dem vill ha. Enligt vad jag har kunnat hitta, har få studier behandlat 

aktiviteter för äldre med heldygnsomsorg. Därför anser jag att det är intressant och 

meningsfullt att studera fenomenet ur boendes perspektiv.   

Frågeställningar 

Studien besvarar tre frågeställningar: 

1. Hur upplever boende aktiviteterna som erbjuds på heldygnsboendet?                                

2. Vilken effekt har aktiviteterna på de boendes livskvalité?  

3. Är ett gott åldrande förknippat med aktiviteter för boende på 

heldygnsomsorgsboendet? 
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Avgränsningar 

Studien avser att belysa fem boendes upplevelser av aktiviteter. Detta innebär att resultatet 

inte kan generaliseras till övriga boende på heldygnsomsorgsboendet, inte heller till andra 

heldygnsomsorgsboenden och inte till äldre som inte bor på boendet.                                          

 

Disposition 

I uppsatsens inledningskapitel har jag tagit upp syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

presenterar min studie tillsammans med den nationella värdegrunden som etablerades i 

socialtjänstlagen (kapitel 5. 4§ 2011). Därefter kommer en definition av relevanta begrepp 

och sedan teorier som är relevanta för ämnet. I studiens fjärde del tar jag upp tidigare 

forskning inom området. I metoddelen beskrivs analystekniken, processen från kontakten med 

respondenterna till intervjutillfället, kodningsprocessen, på vilket sätt jag förhåller mig till 

validitet och reliabilitet i studien samt etiska aspekter. Resultatdelen utgörs av 

respondenternas upplevelser, därefter kommer en analys av resultatet och diskussion. Studien 

avrundas med ett kapitel där jag sammanfattar alla de slutsatser som jag har kommit fram till.   
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Begreppsdefinition 

I detta avsnitt definieras begreppen: livskvalité, åldrandet, gott åldrande, psykisk och fysisk 

hälsa samt värdigt liv i äldreomsorgen. Dessa begrepp kommer att förekommer i större del 

utav studien och är därför viktiga att belysa. 

Definitioner av livskvalité  

Livskvalité är ett begrepp som kan ha olika betydelser i olika sammanhang, därför redovisas 

flera definitioner av begreppet i detta avsnitt. Enligt Nordenfelt (1991) förekommer 

synonymer av begreppet, som till exempel: människans välmående. Ett sätt att se på 

livskvalité är alltså att förknippa begreppet med välfärdens- och välbefinnandets värld.       

Med det menas att välfärden är en yttre påverkan som ständigt finns omkring oss. 

Välbefinnandet sammanfattas av vårt inre, det vill säga våra egna reaktioner och upplevelser 

av den yttre världen. Välbefinnandet beskrivs som något man har om man befinner sig i ett 

positivt mentalt tillstånd. Om den yttre världen bidrar positivt till välbefinnandet så uppnår 

individen välfärd, vilket sammankopplas med livskvalitetsvillkoren (Nordenfelt 1991). 

En annan definition av livskvalité är enligt Brülde (2007) en modifierad lyckoteori. Teorin 

bygger på idén om att livskvalité är förknippat med lycka. En människas livskvalité är helt 

beroende av hur lycklig personen är. En människa som har ett bra liv är en människa som är 

autentiskt lycklig, vilket innebär att vara lycklig av ”rätta skäl” eller på ”rätta grunder”. Lycka 

handlar alltså inte enbart om hur en människa mår, utan även hur lyckan påverkas av det yttre 

(Brülde 2007).  

Begreppet livskvalité kan användas i många olika betydelser, därför är det viktigt att belysa 

flera av dem. Wijk (2004) menar att det finns två huvudkomponenter inom begreppet 

livskvalité: funktion och perception. Funktion avser de sociala, fysiska och intellektuella 

funktioner som individen har. Perception avser individens egna upplevelser om sitt välmående 

(Ibid; 2004). 

Enligt WHO:s allmänna principer är livskvalité likställt med god hälsa. Alla människor har 

enligt WHO rätt till den vård som motsvarar deras hälsobehov och samhälleliga behov. Det 

finns ett ansvar hos regeringarna att stödja och se till att alla människor får den vård som dem 

behöver i det samhälle som dem lever i, vilket påverkar människans livskvalité. 
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Gott åldrande  

Enligt Tornstam (2001) krävs det att en äldre individ anpassar sig efter förändrade yttre och 

inre förhållanden för att uppnå ett gott åldrande. Det yttre förhållandet i individens liv avser 

de normer och regler som samhället har angående hur en äldre person ska bete sig och 

förhålla sig till det övriga samhället. Det inre förhållandet handlar om individens egna 

upplevelser av sin situation (Ibid; 2001). Enligt Thorslund (2006) är de allra äldsta 

människorna i samhället kategoriserade utefter den tredje åldern och fjärde åldern. Den tredje 

åldern markerar den tiden då en människa slutat arbeta eller slutat att arbeta på heltid på grund 

av sin ålder (Ibid; 2006). I den fjärde åldern kategoriseras de äldre som är i behov av andra för 

att klara sig (Laslette i Thorslund 2006:20). Hälsofaktorer är också avgörande för ett gott 

åldrande. I Bond, Peace, Dittman-Kohlin och J. Westerhof (2007) är kroppens åldrande 

resultatet av otillräckliga fysiskt aktivitetsutövande. En individs åldrande påverkas av dennes 

arv, miljö och livsstil (Ibid; 2007).  

Psykisk och fysisk hälsa 

En biologisk definition av vad psykisk och fysisk hälsa innebär är att en människa anses vara 

frisk om dennes kropp och psyke fungerar på liknande sätt som andra människors (Nordenfelt 

1991). En människa som avviker från förväntad mental och fysisk funktion saknar enligt 

denna definition god hälsa. Enligt Wijk (2004) minskar intresset för fysisk aktivitet under 

åldrandet. Något som däremot stiger med åldrandet är intresset för psykisk och social 

stimulans, därför är det svårt att motivera äldre att utöva fysisk aktivitet enbart för att det är 

bra för hälsan. Fysisk aktivitet är en av förutsättningarna för ett gott åldrande, därför måste 

motivationen till fysisk aktivitet ligga i individens intressen (Wijk 2004). Enligt Thorslund 

(2006) är de fyra hörnpelarna för att uppnå ett gott åldrande: fysiska aktiviteter, bra matvanor, 

social gemenskap/stöd, delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd. Fysiska aktiviteter 

innebär att kroppen är gjord för att vara aktiv och att en förutsättning för att kroppen ska 

fungera som den ska är att man utövar någon form av fysisk aktivitet Det är inget som ska 

minska på grund av åldern, men man får däremot finna andra sätt än tidigare att utöva fysisk 

aktivitet på. Det är en förutsättning för äldre individer att minska risken till depression och att 

bromsa funktionsnedsättningen. En annan av hörnpelarna är bra matvanor. Bra mat 

förebygger sjukdomar som till exempel diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar och det är 

därför viktigt att se över sin kost under hela livet. En annan hälsofrämjande effekt är att vara 

social i gemenskap med andra individer. Ett socialt nätverk har positiv effekt på hälsan 
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oavsett ålder. Sociala nätverk förstärker individens självbild och ökar känslan av tillhörighet, 

vilket motverkar fokus på de negativa förändringarna i den äldre individens liv. Även känslan 

av att känna sig behövd är en förutsättning för ett gott åldrande. En meningsfull sysselsättning 

är relaterat till välbefinnande för individer i alla åldrar. Att till exempel engagera sig i 

frivilligt arbete eller att engagera sig i samhället på annat sätt efter pensionsålder bidrar till 

ökad självkänsla och möjligheten att känna sig behövd i samhället för den äldre individen 

(Thorslund 2006). 

Värdigt liv i äldreomsorgen 

I rapporten: Värdigt liv i äldreomsorgen från SOU 2008:51 framläggs ett förslag om en 

värdighetsgaranti. Förslaget om en värdighetsgaranti eller en nationell värdegrund som det 

kom att kallas, infördes år 2011 under kap 5. 4 § i Socialtjänstlagen. Rapporten är genomförd 

innan värdegrunden etablerades i socialtjänstlagen, därmed syftar den till att ge ett förslag om 

den nationella värdegrunden som äldreomsorgen idag styrs av. 

Värdighetsgarantin ska enligt rapporten syfta till en beskrivning av vad äldreomsorgen 

erbjuder och vad de äldre kan förväntas när de är i behov av stöd från äldreomsorgen. Tanken 

med utformningen av denna värdighetsgaranti är enligt rapporten att alla äldre individer ska 

kunna leva utefter vem hon eller han är, alltså utefter sin egen personlighet. Enligt rapporten 

är ett värdigt liv förknippat med att vara medveten om sitt jag, alltså sin upplevelse av den 

egna personligheten. Med detta syftas att den äldre individen ska kunna leva så som hon eller 

han tidigare levt, trots de förändringar som skett i den äldre individens liv. Rapporten, som är 

skriven innan värdegrunden etablerades i lagstiftningen, hävdar att äldreomsorgen brister i att 

ta hänsyn till äldre individers sociala behov eftersom det redan finns ett standardiserat utbud 

som är lika för alla. Fokus ska snarare läggas på den unika individens intressen och vanor som 

han eller hon tidigare haft. Äldreomsorgen ska sträva efter att bli mer och mer 

individanpassad överlag och ska därmed ta tillvara på hur den äldre individen har levt sitt liv. 
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Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt följer en presentation av olika synsätt och teorier på hur aktiviteter kan 

åstadkomma ett gott åldrande och hur individen upplever åldrandeprocessen.   

Den teoretiska grunden för denna studie bygger på aktivitetsteori. Enligt Berg och Ewert 

(1979) är ett aktivt liv förutsättningen för ett lyckligt åldrande. Resonemanget innebär att ett 

gott åldrande förknippas med aktiviteter (Berg, Ewert 1979; Tornstam 2001; Atchely 1994). 

Samhället måste ha förståelse för att en äldre individ har samma psykologiska och sociala 

behov som en människa i medelåldern, därför är det viktigt att äldre individer ersätta förlorade 

roller med andra roller. Ersättandet av förlorande rollerna i den äldre individens liv bidrar till 

känslan av att känna sig behövd och värdefull i samhället, trots de förändringar som sker i 

individens liv (Tornstam 2001). Vikten i aktivitetsteorin läggs på att fortsätta vara aktiv och 

social i gemenskap med andra för att skapa sig en positiv självbild (Ibid; 2001). En motsats 

till aktivitetsteorin är disengagemangsteorin. Teorin bygger på att den äldre individen inte är 

lika involverad i samhället som tidigare (Cumming 1961). Interaktionen mellan den äldre 

individen och samhället minskar och i en naturlig process stöter samhället ut de gamla som 

drar sig tillbaka (Ibid; 1961). Det är naturligt att en äldre individ får minskat antal roller i 

samhälle därför ses lösgörandet som en oundviklig process. Det är viktigt att skilja på två 

olika typer utav disengagemang, ett socialt disengagemang och ett psykologiskt 

disengagemang. Det sociala disengagemanget menar att äldre individens interaktioner med 

andar människor minskas i takt med att individen åldras (Tornstam 2001). Det psykologiska 

disengagemanget menar att den äldre individen i inte längre intresserar sig för människor i sin 

omgivning som tidigare (Ibid; 2001). En annan teori på åldrandet är gerotranscendens. 

Tornstam (2001) menar att teorin fokuserar på individers syn och uppfattningar på åldrandet. 

När vi är barn lever vi i hög grad i ett transcendent tillstånd och vi kan inte se skillnad på jag 

och du, dåtid och nutid samt fantasi och verklighet. Åldrandet är en process där graden av 

transcendens i sättet att tolka verkligheten ökar efter en viss tid i livet. Med tiden kan 

individen se skillnader mellan jag och du, dåtid och nutid. När individen blivit gammal börjar 

gränserna suddas ut på nytt och åldrandet beskrivs som en förändring i hela individens 

livsperspektiv då individen går från ett materiellt och rationellt synsätt till ett mer kosmiskt 

och transcendent tillstånd (Tornstam 2001). Som tidigare diskuterats påverkas den äldre 

individens roller i samhället under åldrandet och därmed kommer vi in på rollteorin. Teorin 



  

 7 

avser samhället som en teaterscen. Samhället är scenen och aktörerna är de som har en 

samhällsroll (Goffman 2010). Samhället har förväntningar på hur individen ska agera och bete 

sig i olika sammanhang (Ibid; 2010).  Samhällets rollförväntningar riktas mot individerna som 

tar emot förväntningarna och agerar därefter, i ett så kallat rollutförande (Tornstam 2001).         

En individ är gammal vid pensionsålder och rollförväntningarna förändras (Ibid; 2001). Den 

äldre individen ska enligt förväntningarna stiga åt sidan och lämna plats åt nya (Goffman 

2010).  

Aktivitetsteorin är en av teorierna om vad rollförluster innebär för den äldre individen och den 

teori som ligger till grund för denna studie. De andra teorierna besvarar också hur den äldre 

individen påverkas under åldrandet, men fokuserar på olika sätt. Alla de nämnda teorierna 

skulle kunna användas i min studie också, men mitt nuvarande val av aktivitetsteorin passar 

bättre.  
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras studier som genomförts för att ta reda på hur äldre individers 

levnadsförhållanden påverkas av aktivt deltagande i olika typer av aktiviteter.  

Silverstein och Parker (2002)  fokuserar på de allra äldsta samhällsmedlemmarnas 

levnadsförhållanden. Den bygger på Rowe och Khans (1998) uppfattningar om att äldre som 

aktiverar sig har bättre livskvalité och syftar till att undersöka vikten av fritidsaktiviteter för 

att upprätthålla en god livskvalité. Under en tioårsperiod mellan 1981 och 1992 testas 

hypotesen genom att de studerar hur förändrade fritidsaktiviteter påverkar livskvalitén bland 

äldre individer i Sverige. Studien har tagit data från SWEOLD, en tidigare undersökning vars 

deltagare är hämtade från tidigare respondenter av SLLS. SLLS är mer känd på svenska som 

LNU, levnadsnivåundersökningen, och är en enkätundersökning av Sveriges vuxnas 

levnadsstandard. Respondenterna i SWEOLD är över 75 år och därmed olämpliga för fortsatt 

deltagande inom SLLS, som har en övre åldersgräns. I studiens representativa urval ingår 324 

äldre svenskar och resultatet av intervjuerna har delats in femton fritidsaktiviteter som 

genererat sex olika områden. De respondenter som engagerat sig i flera av dessa områden 

upplever god livskvalité. Studiens resultat visar att deltagandet i fler aktiviteter utesluter fokus 

på fysiska och sociala brister i den äldre individens liv. I en annan studie, av Henricksen och 

Stephens (2010), från Nya Zeeland, genomfördes semistrukturerade intervjuer med 23 

respondenter, varav 14 kvinnor och 9 män, i ålder mellan 56-76 år. Studien syftar till att 

undersöka vilka aktiviteter som förstärker glädjen för äldre vuxna. Utifrån resultatet 

identifieras fyra huvudteman för att sammanfatta äldres välbefinnande genom aktiviteter: 

”socialt umgänge”, ”personliga åsikter och intressen”, ”tankar och attityder” samt 

”åstadkomster”. Under studiens gång uppmärksammades ytterligare två aktiviteter som täcker 

fler teman: ”andliga aktiviteter” och ”arbete utefter intresse”. Att be är ett exempel på en 

andlig aktivitet, så även att gå på gudstjänster eller att vara aktiv i andra trosrelaterade grupper 

och aktiviteter.  ”Arbeten utefter intressen” avser de sysselsättningar som passar individen och 

är anknutna till individens intressen och kunskaper. Resultatet av studien visar att 

individanpassade aktiviteter förstärker respondenternas glädje och välbefinnande. Enligt 

studien har tidigare forskning fokuserat på aktiviteter som anses vara bra för individen snarare 

än hur väl en aktivitet passar ihop med individens personlighet. Resultatet visar att valet av 
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aktiviteter är individuellt, hur en individs välmående påverkas av olika aktiviteter beror på 

individens personlighet.          

Levasseur, Desrosiers och Tribble (2008) studerade på vilket sätt den fysiska miljön hindrar 

de äldre individerna att utföra olika aktiviteter i samhället och hur detta påverkar deras 

livskvalité. Med hinder i den fysiska miljön avses till exempel möjligheten att ta sig från en 

plats till en annan för att delta i aktiviteter. Studien innefattar ett urval av 156 äldre med god 

kognitiv funktion som lever i sina egna hem. För att illustrera variationen av respondenternas 

aktivitetsbegränsningar i den fysiska miljön delades de in i tre nivåer (ingen begränsning, lätt 

till måttlig och måttlig till svår). Resultatet av studien visar att upplevd livskvalité och 

tillfredsställelse är hög hos de respondenterna med högre aktivitetsnivå. Respondenter som 

hade färre aktiviteter upplevde samhället som en plats med fler fysiska hinder.  

Scharer och Flood (2006) hade tre hypoteser i sin studie: äldre som deltar i grupper där de får 

utlopp för sin kreativitet uppvisar förbättrade kreativa förmågor, äldre som deltar i samma 

grupper upplever förbättrat åldrande och att äldre som deltar i dessa grupper uppvisar 

förbättrande förmågor att hantera åldrandet och kommer därför att ha ett mer framgångsrikt 

åldrande. Hypoteserna testades genom att jämföra uppfattningar från respondenter som 

slumpmässigt valts till att delta i någon form av rutinmässig kreativ verksamhet i grupp och 

en kontrollgrupp som inte fick delta i aktiviteterna. Slutresultatet visade att när forskarna 

utförde mätningar i de båda grupperna gällande deras kreativitet och upplevelse av ett 

framgångsrikt åldrande så fanns det dock inga större skillnader mellan testgruppen och 

kontrollgruppen. 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras metodvalet för studien. Jag kommer att beskriva vilken typ av 

kvalitativ studie som ligger till grund, vilket tillvägagångssätt som använts för att komma i 

kontakt med respondenterna, vilken typ av datainsamlingsmetod som användes samt 

problemlösning. Därefter diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden och kodningsprocessen. 

Den analysteknik som passar bäst för denna studie är den narrativa analysen. Narrativ 

tolkning är underlaget för studien då fokus på äldres livshistorier ligger som grund. Narrativ 

forskning handlar om hur individer framställer sig själva och sin världsbild genom deras 

livsberättelser (Aspers; 2011; Creswell 2013). Inom narrativ forskning utgår forskaren från 

individens berättelser om dennes livserfarenheter om det studerade fenomenet. Syftet med 

denna studie är att utifrån det narrativa perspektivet synliggöra fem äldre personers berättande 

om deras intressen och aktiviteter som påverkar deras livskvalité på ett 

heldygnsomsorgsboende inom Stockholms stad. Genom inspelade semistrukturerade 

intervjuer får varje respondent berätta om sitt tidigare liv innan boendet, för att få tillgång 

samt förståelse för dennes bakgrund. Denna kvalitativa metod anser jag vara lämpligast då 

formuleringen av intervjufrågor i denna studie kretsar kring den enskilda individens 

upplevelser och hur denne har aktiverat sig innan boendet blev aktuellt. Fokus läggs på vad 

respondenterna har arbetat med samt vilka sysselsättningar denne tidigare haft för att se om 

det finns koppling mellan val av aktiviteter innan boendet och efter att respondenterna kom 

till boendet. Genom ett snöbollsurval fick jag tag på mina respondenter på 

heldygnsomsorgsboendet inom Stockholms stad. Genom en bekant hade jag möjlighet att 

kontakta en enhetschef på ett heldygnsomsorgsboende inom Stockholms stad.  Jag kontaktade 

enhetschefen via telefon och beskrev vad studien skulle handla om. Under telefonsamtalet 

beslutades det med enhetschefen att genomföra min studie på heldygnsomsorgsboendet. 

Enhetschefen kontaktade därefter boenden som kände för att delta efter en presentation om 

studiens ämne och syfte. Efter förfrågning bland boende blev jag guidad av enhetschefen till 

de fem respondenter som var intresserade av att delta i studien för att tydliggöra ämnet innan 

intervjuerna genomfördes. Ett problem som dök upp var att en tilltänkt respondent i min 

studie inte hade möjlighet att bli intervjuad under det aktuella tillfället, därför blev jag 

tvungen att i viss mån ändra urvalsprocess. På plats tog jag kontakt med ytterligare en boende 
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och fråga om hon hade möjlighet och intresse att delta. Intervjufrågorna formulerades tydligt 

för att minska risken för misstolkning av vad det är jag vill veta (Se intervjuschema bilaga:1). 

Samtliga av respondenterna är kvinnor, då en blandning av män och kvinnor inte blev aktuell 

för studien. Jag vill dock poängtera att deltagandeförfrågningar ställdes oberoende av kön. 

Hade några av respondenterna varit män i studien hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Intressen är något som jag tolkar ofta skiljer könen åt. Den enskilda individens livsberättelse 

kan ge förklaring till varför denne inte vill delta på de dagliga aktiviteterna som boendet 

erbjuder, därför hade det varit intressant att göra en jämförelse mellan vad män och kvinnor 

vill ha för aktiviteter. Det kan däremot vara en idé till framtida studier.                                                                                                                            

Syftet för denna studie är inte att göra en jämföra mellan det manliga och kvinnliga könet, 

snarare att belysa och få förståelse för respondenternas upplevelser och livskvalité genom 

aktiviteterna                    

Jag genomförde intervjuerna på den plats där respondenterna kände sig mest bekväma och där 

svaren inte kunde påverkas av att personalen. Alla intervjuerna utfördes i ensamhet med 

respondenten. Några intervjuer genomfördes i matsalen på avdelningarna och några i 

respondenternas egna lägenheter, allt för att minska risken att svaren påverkas av den yttre 

miljön. Hade intervjuerna genomförts med personalen i närheten hade säkerligen svaren 

påverkats. Då jag har erfarenhet inom äldreomsorgen upplever jag mig som tålmodig i min 

roll som intervjuare. Under intervjutillfällena var det viktigt att lyssna till respondenternas 

berättelser och skapa en diskussion för att få dem att öppna sig så mycket som möjligt. Därför 

valde jag att spela in intervjuerna utan att anteckna för att fokusera på samtalet. Under 

intervjuinspelningen använde jag en Samsung Galaxy S2 mobiltelefon med 

inspelningsfunktion. Jag testade ljudinspelningen innan intervjuerna för att vara säker på att 

tekniken fungerar som insamlingsmetod. Det var viktigt att skriva ut hela intervjuerna för den 

narrativa processen för att få en översikt av respondenternas berättelser.  

Validitet  

Thurén (2007) menar att validiteten kan betraktas som studiens giltighet och relevans, alltså 

om forskaren undersöker det hon eller han syftar till att undersöka. Enligt Halvorsen (1992) 

uppkommer validitetsproblemet på två olika plan, det teoretiska och empiriska. 

Validitetsproblemet i min teoretiska del bygger på att formulera en problemställning för 

studien, samt en tydlig beskrivning över hur jag tolkar resultatet i analysdelen. 

Validitetsproblemet i min empiriska del bygger på insamlandet av datamaterialet, därför 
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redogör jag för insamlandet av datamaterialen i metoddelen. Genomförandet av fem intervjuer 

bidrar till möjligheten att upptäcka mönster i materialet och kan sammanställa materialet 

utifrån återkommande beteenden eller handlingar vilket förstärker studiens giltighet och 

relevans (Halvorsen 1992).  

Reliabilitet  

Thurén (2007) beskriver reliabiliteten som studiens tillförlitlighet eller pålitlighet. En studie 

med hög reliabilitet garanterar pålitlighet, genom att det empiriska materialet anknyts till 

studiens problemställning (Halvorsen 1992; Thurén 2007). Studiens intervjufrågor är 

kopplade till frågeställningarna för att minska risken för misstolkning av vad det är som 

studeras. Kvalitén på utrustningen och forskarens kunskaper är också en förutsättning för hög 

reliabilitet (Creswell 2013). Under intervjuinspelningen använde jag en Samsung Galaxy S2 

mobiltelefon med inspelningsfunktion. För att minska risken att till att intervjuerna inte skulle 

bli inspelade testade jag ljudinspelningen innan intervjuerna. Reliabiliteten kan testas genom 

att flera undersökare använder sig av samma metod, får dem då samma resultat så uppnår 

studien hög reliabilitet. Det är dock svårt att testa reliabiliteten i denna kvalitativa studie 

eftersom att studieresultatet kan påverkas av interaktionen mellan forskaren och respondenten. 

Därför är det svårt att veta om en liknande studie skulle ge samma resultat som denna studie. 

Som intervjuare har jag säkerligen inverkan på respondenternas svar, därför är det svårt att 

säga om resultatet skulle bli detsamma om en annan person genomförde studien. Genom att 

jag i min roll som intervjuare har erfarenhet inom äldreomsorgen upplever jag mig tålmodig 

och förstår hur jag ska kommunicera för att få fram respondenternas personliga upplevelser.  

Etiska överväganden 

Etiska aspekter är viktigt att förhålla sig till när det handlar om tillvägagångssättet för en 

studie. Intervjuerna kommer till stor del att kretsa kring de äldres personliga åsikter och 

upplevelser om aktiviteterna, därför är det viktigt att inte avslöja respondenternas identitet i 

studien (Hermerén 2011). För att inte avslöja respondenternas identitet har transkriberingarna 

”anonymiserats”, och respondenterna har tilldelats fiktiva namn: respondent 1 har tilldelats 

pseudonymen ”Lisa”; respondent nummer 2 ”Majken”; respondent 3 ”Aster”; respondent 4 

”Karin” samt respondent 5 ”Greta”. Informationskravet uppfylls genom att respondenterna 

har fått ta del av vilket syfte som studien innefattar, att deras medverkan i studien är frivillig 

och att respondenterna när som helst kan avbryta sitt deltagande. Studien uppfyller även 
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nyttjandekravet då respondenterna informerats om att materialet enbart kommer att användas 

till denna studie och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2011 sid.18). I studien följer jag 

identitetsskyddskravet eftersom att delar av personlig fakta anonymiseras samtidigt som en 

del av den är relevant för studiens syfte respektive mål (Hermerén 2011). Med 

respondenternas medgivande har en viss mängd personlig fakta tagits med i studien för att 

illustrera variationer hos respondenterna. En viktig åtgärd som vidtogs för att bevara 

konfidentialiteten, var att de personliga fakta som var relevant för studien enbart syftar till att 

illustrera skillnaden mellan respondenterna i studien. Det är även nödvändigt att se över 

intervjuschemats struktur och typen av intervjufrågor som ställs till respondenterna. I denna 

studie innebär det att utforma frågor som är anpassade till äldre individer, därför utformade 

jag begripliga frågor för att minska risken för misstolkning. 

 

Kodningsprocessen 

Kodningen sker utifrån centrala begrepp som aktivitetsteorin innefattar: behov, önskemål 

samt gott åldrande (Se bilaga: 2). Forskningsfrågorna har också varit en grund i utformandet 

av koder där begrepp som: livskvalité, upplevelser och gott åldrande genererat teman. De 

huvudteman jag valt att utgå ifrån togs fram efter att jag sammanställt respondenternas svar 

från intervjun. Därefter kunde jag relatera svaren till dessa huvudteman: socialt engagemang, 

psykiskt och fysiskt välbefinnande samt önskemål. Temat ”socialt engagemang” avser 

respondenternas uppfattningar om sin delaktighet i de aktiviteter som boendet erbjuder. Temat 

”psykiskt och fysiskt välbefinnande”, avser respondenternas uppfattning om deras 

välbefinnande i de aktiviteter som de väljer att delta i. Temat ”önskemål”, avser de 

önskningar respondenterna har angående boendets aktiviteter. Eftersom att alla huvudteman 

formades utefter aktivitetsteorin, frågeställningarna och mina egen uppfattning av 

respondenternas svar, är det inte säkert att det skulle bli samma teman om någon annan 

genomförde samma studie. För att kunna se olikheter men även likheter mellan 

respondenterna skapades underkategorierna. Underkategorierna skapades ur det empiriska 

materialet och kan anslutas till begreppen i både teorin och frågeställningarna. Genom att 

koderna är knutna till teoretiska begrepp så är de av andra ordningens konstruktion (Aspers 

2007).       
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Marginalmetoden var den metod som användes under kodningsprocessen. Varje tema är kodat 

med en färg för att skilja dem åt i det empiriska materialet och för att få materialet 

överskådligt. Med färgpennor och det transkriberade materialet genomfördes kodningen (Ibid; 

2007). Genom att använda olika färgpennor markerades relevanta begrepp och meningar i det 

empiriska materialet som kunde anknytas till valda huvudteman.  Kombinationen av att 

markera både begrepp och meningar genomfördes då respondenternas svar ofta var utförliga 

beskrivningar av deras egna upplevelser av aktiviteter som inte enbart kunde sammanfattas 

med ett ord. Jag valde att inte korrigera språket i det transkriberade materialet då det är viktigt 

för den narrativa processen att bevara respondenternas berättelse. I min roll som författare av 

studien var det viktigt att skriva ut hela intervjuerna och inte enbart delar, för att få ett 

överskådligt material och se hela berättelsen.   
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Resultat 
I resultat avsnittet presenteras resultatet av intervjustudien som är uppdelat efter 

kodningsschemats huvudteman: socialt engagemang, psykiskt och fysiskt välmående och 

önskemål.  

Resultat av intervjuerna 

I urvalet ingick fem kvinnor, mellan 74-och 90 år. De är alla beroende av hjälpmedel för att 

förflytta sig; antingen går de med rullator eller sitter rullstol. Kvinnorna deltar kontinuerligt i 

flera av de aktiviteter som deras heldyngsomsorgsboende inom Stockholms stad erbjuder.  

Respondenterna 

Respondenter Ålder Kön Ursprung Yrke Sysselsättning Sjukdomsbild 

Lisa 74 år Kvinna Italien Kontorsarbete Samla på 

filmstjärnor, 

klippa och klistra 

Neurologisk 

sjukdom 

Majken  82 år Kvinna Sverige Sekreterare och 

guide 

Rest mycket Fallolycka  

Aster 81 år Kvinna Sverige Kontorist på 

Posten 

Landstället         - 

Karin 90 år Kvinna Sverige Skadereglerare Bingo Brutet höftben 

Greta 82 år Kvinna Sverige Förvärvsarbete Folkmusik Fallolyckor 

                                                                                                                                                                          

I översiktsschemat ovan presenteras respondenternas ålder, kön, ursprung, tidigare yrke, sysselsättning och 

deras sjukdomsbild. Alla respondenter presenterade sin ålder. Dem är alla kvinnor och en av respondenterna 

har sitt ursprung i Italien medan de övriga kommer från Sverige. Yrkesbakgrund och sysselsättningar 

presenterades av samtliga respondenter. Respondenterna tillfrågades inte specifikt om sin sjukdomsbakgrund, 

men fyra av fem berättade om den under intervjuns gång. 
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Socialt engagemang 

Avsnittet presenterar respondenternas möjligheter att leva ett socialt aktivt liv i gemenskap 

med andra på heldygnsomsorgsboendet inom Stockholms stad. Utgångspunkten ligger i att få 

fram respondenternas upplevelser av aktiviteterna. 

Nedanstående är ett citat som är plockat ur intervjun med Majken om vilka aktiviteter som 

erbjuds på boendet 

… vi har fem coacher som underhåller oss med olika ting, läser högt 

för oss, sjunger för oss, spelar spel med oss, gör gymnastik med oss, 

målar med oss, you name it, we have it! 

Ett genomgående mönster bland respondenterna är att de vet om vilka aktiviteter som erbjuds 

på boendet genom informationsblad på anslagstavlor som finns på vardera avdelningen, samt 

ett schema som delas ut för en veckas period.  

Hantverksgrupp, bokcirkel, pianokonsert, bingo, filmvisning, målarverkstad och gratis fika 

varje fredag är aktiviteter som respondenterna pratar mycket varmt om. Pianokonserten som 

är varje torsdag är mycket eftertraktad bland respondenterna. Genomgående är pianokonserten 

veckans höjdpunkt och det man ser fram emot: 

… Han är jättebra! och nu är det många av boende som bor här som 

kommer på det… Det är jättevackert… 

… Sen som idag så är det pianokonsert klockan elva och det är för 

mig veckans höjdpunkt! 

En gång i veckan kommer ju en pianist och spelar, och det är ju 

trevligt, då brukar jag alltid vara med och lyssna, det är ju ingenting 

som gör ont för mig haha. 

Ett anpassat brett utbud av aktiviteter bidrar till att respondenterna känner att de har 

möjligheten att delta i de dagliga aktiviteterna, vilket bidrar till känslan av social stimulans 

under och efter aktiviteterna.  

Några av respondenterna är aktiva i utformningen av aktiviteter, Majken beskriver sitt 

engagemang då hon själv arbetat under sommarsäsongen som auktoriseras Stockholmsguide: 

… Jag har själv en gång […] två gånger gett dem föredrag, gratis 

naturligtvis, om Stockholms stad, det där som jag kan. 



  

 17 

Även Aster har på eget initiativ engagerat sig i aktiviteterna och nyligen startat en kör för alla 

boende som vill vara med och delta: 

… Det är ju liksom ingenting man ska öva in sjuttio gånger för att visa 

upp en gång kanske, sådan kör vill jag inte att vi ska ha, det ska bara 

vara roligt och det ska ge luft. 

Något som uppmärksammats i alla intervjuerna är att aktiviteterna ska ”ge luft”, en så kallad 

flyktväg från att bli en isolerad individ. Greta beskriver boendet som en anstalt, men det får 

inte vara en sluten anstalt, snarare en öppen anstalt vilket hon skojar med cheferna om. För 

Greta är det viktigt att komma ut, se gator och trottoarer, liv, inte bli instängd och 

kategoriserad. Greta ger en tydlig beskrivning hur gemenskapen förändrats för henne när hon 

kom till boendet: 

På sommaren var man ute vid bad, ja, jag skadade mig ju som sagt 

tidigt, men vi var alltid ute, som jag saknar, och gemenskapen med 

andra människor… Du förstår, mina väninnor, en är död och en har 

fått Alzheimers sjukdom, man blir ju bara ytligt bekant på ett sådant 

här ställe, man har ju inget gemensamt. 

Greta upplever en tomhet från en gemenskapskrets hon tidigare haft, andra boenden blir ytligt 

bekanta, medan vänner som följts genom livet går bort och drabbas av sjukdom. Jag tolkar det 

som att förluster präglar Gretas vardag vilket kan kopplas till aktivitetsteorin. För att Greta 

inte enbart ska fokusera på förlusterna i livet behöver hon delta aktivt i det sociala livet. Greta 

beskriver att hon vill att alla boende ska få tillgång till att en gång i veckan komma ut: 

Vi måste alltså få gå ut en gång i veckan härifrån, man står inte ut! Jag 

vill se gator och trottoarer. 

Något som respondenterna påpekar är att promenader inte är schemalagda som andra 

aktiviteter. Promenaderna får man göra upp med personalen beroende: 

… Vi har ju inte några promenader som är schemalagda, utan 

promenader och sådant får man göra upp beroende på väder och vind 

och lust… 

 

Respondenterna påpekar att det är brist på personal när det handlar om att få ”det där lilla 

extra”. Utöver de schemalagda aktiviteterna som coacherna arbetar med, hinner inte 
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personalen med det som är utöver det praktiska. Majken beskriver det lilla extra som ”myset, 

pyset” som är viktigt ta vara på för en meningsfull tillvaro: 

Man hinner inte med myset, pyset. Om det skulle vara i ett privat liv 

så skulle det till exempel kunna vara att klappa dig på kinden för att 

du kanske är min dotter eller något sådant, men det hinns inte med, det 

hinns inte med. 

Psykisk och fysiskt välbefinnande 

I detta tema kommer respondenternas psykiska och fysiska hälsoupplevelser genom 

aktiviteterna att belysas. Hur aktiviteterna på heldygnsomsorgsboendet påverkar 

respondenternas livskvalité, vilka aktiviteter som får dem att må bra. 

På intervjufrågan ”Hur får aktiviteterna dig att må” svarade respondenterna att dem mår bra 

av att delta i de aktiviteter som dem väljer att delta i: 

… Jag mår bra i alla aktiviteter som jag deltar i, och som jag tycker 

om att delta i. Efteråt mår man så glatt. 

… Det är ju absolut pianokonserten, fantastiskt är det. 

Främst sätter jag pianokonserten och sittgympan, det är bra, faktiskt 

väldigt bra… 

… Jag lyssnar gärna som sagt på musik och vi får vara med på 

pianokonsert! ... Han är jättebra! och nu är det många av boende som 

bor här som kommer på det. 

… En gång i veckan kommer ju en pianist och spelar och det är ju 

trevligt, då brukar jag alltid vara med och lyssna. 

Utbudet av aktiviteter är så pass brett att det i stort sätt finns någonting som lockar alla. 

Respondenterna väljer själva vilka aktiviteter de vill delta i. Däremot finns det många 

önskemål och förbättringsförslag från respondenterna vilket vi återkommer till under temat 

”önskemål”. Det är viktigt för respondenterna att markera att aktiviteterna är anpassade utefter 

målgruppen, Aster och Lisa beskriver för hur boendets gymnastik har anpassats efter deras 

förmåga att delta: 

… Det är inte frågan om att hoppa i bock och klättra i linor, för det är 

vi ju inte lämpade för någon av oss, utan det är ju för 
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blodcirkulationen, cirkulationen för att vi inte ska få besvär, för det är 

väldigt lätt att få om man sitter mycket. 

… Sittgymnastik, alltså, jag kan inte delta i det, men dem har en sådan 

där ballong man kan kasta med. 

Utformningen utefter individens behov bidrar till att respondenterna inte har någon anledning 

att inte delta i de dagliga aktiviteterna och boende har även möjlighet att påverka utbudet av 

aktiviteterna. Lisa beskriver att all personal på boendet lyssnar på henne och tillmötesgår 

henne i alla sammanhang. Anna berättar vidare om att hon nyss börjat måla tillsammans med 

en grupp på boendet, vilket hon tycker är så roligt. Hon var konsthistoriker till yrket och har 

målat som elev på Konstfack och har haft studentundervisningar på akademin i konst. Därför 

är hon nöjd med att ha målning som en aktivitet på boendet.  

… Målningen har jag just börjat med… hon som leder kursen gav mig 

tid att bara försöka på och jag målade blommor. 

Anna har även ledsagarservice som hon glatt berättar om: 

Vad som bokstavligen räddade mitt liv var […] du kommer säkert att 

skratta åt det, det är ledsagarservice. Jag har i tjugofem års tid haft 

ledsagarservice en gång i veckan… Då får man göra vad man vill. 

Med hjälp av ledsagarservice har Anna möjligheten att komma från boendet en dag i veckan 

och sysselsätta sig med aktiviteter utanför boendet. Det är viktigt att nämna den möjligheten 

vilket öppnar upp för de boende och som till exempel Anna uttryckligen nämner, att hon 

slipper känna sig isolerad från omvärden.  

Jag ligger inte i den här sängen och säger till mig själv att jag ska dö, 

men de är ju det på de här ställena, men jag är glad till sinnen och gör 

allt! 

Anna begränsas inte av sin fysiska kapacitet, hon gör allt som hon vill ändå.  

Genomgående har pianokonserten varit höjdpunkten i veckan för respondenterna. Musik 

verkar överlag vara det som kryddar respondenternas tillvaro på heldygnsomsorgsboendet. 

Även boendets innegård är något som lockar under sommarsäsongen, respondent Aster 

berättar om den fantastiska innergården där boende på somrarna kan sitta tillsammans med 

personalen och fika:                                                                                                                                                         
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… På sommaren, jag vet inte om du har sett det, att här emellan husen 

så finns det en stor park och den är väldigt väldigt fin och det är ingen 

mer än vi som bor här som har tillgång till den… 

Tillgången till frisk luft, att få komma ut är av oerhörd betydelse för respondenterna. Därför 

uppskattas det av respondenterna att det finns en gemensam plats, som gör det möjligt att 

bekanta sig med andra boenden från olika avdelningar.                                                          

Greta mår bra av att gå på pianokonsert, men hon pratar mycket om hur uppskattat det är för 

henne att ha tillgång till en träningscykel på boendet: 

Att cykla! Det är ju inte ansträngande och ändå får man bra motion, 

det är en cykel som finns på gymnastiksalen här.        

Sittgymnastiken har också visat sig vara populär bland respondenterna, det är både roligt och 

värdefullt för att kroppen ska hållas igång och så är det en gemensam aktivitet. Fokus läggs på 

det gemensamma i intervjuerna, istället för att respondenterna pratar i jag-form så blir det vi-

form, ”vi som bor här” ”tillsammans med varandra”, det är viktigt för respondenterna att finna 

sig tillsammans med andra. Enligt respondenterna kan ett gott åldrande sammanfattas i social 

stimulans och fysiskt välmående. Social stimulans avser den gemenskap som aktiviteterna 

genererar: 

I musikfrågesport kan vi säga något roligt och alla minns tillbaka… 

det är så roligt och så underhållande att alla deltar när vi har 

musikfrågesport. På det sättet är det bland det bästa vi har… 

Det är en förutsättning för respondenterna att känna tillhörighet och gemenskap vilket dem 

gör genom aktiviteterna. Fysiskt välmående avser de aktiviteter som påverkar respondenternas 

fysiska välbefinnande: 

… Och nu håller jag på och kämpar med sjukgymnastik för att komma 

åter… Jag kommer aldrig kunna gå mer, men jag tror att jag 

åtminstone kommer att kunna gå på toaletten själv 

Att cykla! Det är ju inte ansträngande och så får man bra motion. 

… Sittgympan, det går jag på i vanligaste fall… Det är ju för 

blodcirkulationen, cirkulationen för att man inte ska få 

cirkulationsbesvär, för det är väldigt lätt att få om man sitter mycket… 
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Respondenterna strävar efter att må så bra som möjligt genom de aktiviteter som de deltar i, 

både socialt och fysiskt. Dessa två faktorer är förutsättningen för ett gott åldrande enligt 

respondenterna på heldygnsomsorgsboendet.  

 

Önskemål 

I detta tema ska respondenternas negativa och positiva aspekter på de aktiviteter som erbjuds 

belysas, samt om respondenterna anser att det finns variation i utbudet av aktiviteter. Temat 

erhåller även en presentation för önskemål, förslag och förbättringar på aktiviteterna.  

I det stora hela så är respondenterna nöjda med utbudet av aktiviteter på boendet. Aster ger en 

beskrivning av hur variationen ser ut: 

… I princip kör vi samma sak, men du vet, det är ju olika dagar och så 

är det helg, sen så ska vi inte glömma att vi har besök, våra familjer 

kommer och hälsar på och kanske vänner. Så nej, tiden är inte lång… 

Man ska ju tänka på att vi är ju inte några ungdomar precis, så ibland 

så kan man tycka att det är skönt att sätta sig ned. 

Som vi har fått ta del av så finns det ett brett utbud av aktiviteter på heldygnsomsorgsboendet, 

det tillkommer även nya sådana ibland, men i regel så är det samma aktiviteter som erbjuds 

med olika upplägg beroende på vem det är som håller i det. Det är ett sätt att skapa en vardag, 

rutiner och ambitioner för att boende inte ska betrakta åldrandet som något negativt, utan 

snarare se en mening i att det finns en vardag även om man blir äldre och bor på ett 

heldyngsomsorgsboende. 

Respondenterna kom även med förslag för att påverka aktiviteternas genomförande. 

Respondenten Lisa upplever att det finns ett gemensamt önskemål bland boende om att varje 

avdelning på boendet ska ha sina separata aktiviteter: 

… Vi tycker att varje avdelning kan ha en egen sådan här 

undervisning, vi hade i flera år, bara vi på åttan och sen kunde de från 

nian komma ned också, men de tycker tydligen att det ska spridas över 

fler… Men de känner ju inte oss, dem vet ju inte hur det är… Alla 

skulle må bättre av om vi hade samtliga aktiviteter avdelningsvis. 

Detta stärker vikten av gemenskap för respondenterna. Det är betydelsefullt och tryggt att 

känna igen de man har aktiviteterna med. Respondenterna upplever att dem som bor på 
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samma plan automatiskt har en annan relation till varandra. De har ett gemensamt allrum, de 

äter och fikar tillsammans och på så sätt lär de känna varandra. Det är även av stor betydelse 

att aktiviteten öppnar upp för samtal och skratt menar respondenterna. Vid frågesporten är det 

inte äran som har betydelse, det är ”babblet” runt omkring, frågesporten ska väcka minnen 

tillbaka och få boende att öppna upp för kommunikation och en rolig stund i sällskap med 

varandra. 

I stort sett är alla aktiviteter schemalagda. Några av respondenterna strävar efter att få gå ut 

med personal en gång per vecka. Promenader är alltså inget som är schemalagt och 

respondenterna kopplar det till personalbrist. Greta är en stor förespråkare för att få komma ut 

mer under veckodagarna som hon gjorde innan hon kom till boendet. Karin däremot har 

simtränat i hela sitt liv och vill ha en bassäng på boendet: 

… Vad jag är ute efter är att vi ska få gå ut en gång i veckan och jag 

har sagt det här… Jag skojar ju med chefen och säger att det är en 

öppen anstalt och ingen sluten anstalt... Vi måste alltså få gå ut en 

gång i veckan härifrån, man står inte ut! 

En bassäng! Där jag kunde simma, jag simmade innan jag var sex år, 

så det jag gjort hela mitt liv, jag tycker att det är skönt. 

Alla förslag som respondenterna kommer med på nya aktiviteter för deras boende är anknutna 

till aktiviteter som de sysslade med innan de kom till boendet. Det är intressant att se att 

samma önskemål som respondenterna hade innan de kom till boendet följer dem genom livet.  
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Analys 

I avsnittet analyseras resultatet av intervjustudien genom tolkning av aktivitetsteorin, teorin 

som beskrevs i teori-delen och behandlar ämnet aktiviteter för den äldre individen samt 

tolkning utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Syftet med denna studie är att belysa och förstå hur boende på ett heldyngsomsorgsboende i 

Stockholms stad upplever att de får de aktiviteter som de vill ha, samt hur effekten av de 

aktiviteter de deltar i påverkar deras livskvalité. 

För att besvara studiens syfte har ett antal frågeställningar ställts under studieprocessen: 

 Hur upplever boende aktiviteterna som erbjuds på heldygnsboendet? 

 Vilken effekt har aktiviteterna på de boendes livskvalité? 

 Är ett gott åldrande förknippat med aktiviteter för boende på 

heldygnsomsorgsboendet? 

 

Respondenterna upplever aktiviteter som en flyktväg, något som ger luft och energi till orken 

att leva, även om man möts av förluster under åldrandet (Berg, Ewert 1979; Tornstam 2001; 

Atchely 1994). Aktiviteterna är något respondenterna mår bra av och är en förutsättning för 

att respondenterna ska känna sig delaktiga, få en mening med tillvaron och en positiv 

självbild, vilket jag kopplar till aktivitetsteorins antaganden om ett gott åldrande (Berg & 

Ewert 1979; Tornstam 2001; Atchely 1994). Sammanfattningsvis har respondenterna 

beskrivit att de är nöjda med utbudet av aktiviteter. Enligt den nationella värdegrunden i 

kapitel 5. § 4 i socialtjänstlagen är det viktigt att den äldre individen får möjlighet att leva 

utefter sin egen personlighet. Respondenterna beskriver att det finns mycket att välja på efter 

intressen och smak, vilket är en förutsättning för äldre individers välbefinnande enligt lagen.                                              

Det är gemenskapen genom aktiviteterna på heldygnsomsorgsboendet som omsluter 

respondenternas sociala liv i vardagen.  Respondenterna menar att det inte är själva aktiviteten 

som är det viktiga, det är snarare gemenskapen som aktiviteterna skapar som är betydelsefullt. 

Aktiviteten är kärnan och ett verktyg för att respondenterna ska ha möjligheten till ett aktivt 

liv i samvaro med andra. Som jag uppfattar det så berättar respondenterna om sina tidigare liv 

som om att det var då de levde. En av respondenterna nämnde att man enbart har ytlig kontakt 

med de andra boende på avdelningen, detta skiljer sig starkt från de vänner man följt genom 
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livet. Respondenterna påpekade att människan inte är skapt att leva i ensamhet, utan bör leva 

ett aktivt liv i gemenskap med andra individer för att må bra vilket jag kopplar till 

aktivitetsteorins förutsättning för ett gott åldrande. Aktivitetsteorin menar att aktiviteter 

genererar ett gott åldrande och att en äldre individ har samma önskemål som denne hade 

tidigare i livet (Berg & Ewert 1979; Tornstam 2001; Atchely 1994). Aktiviteterna som 

boendet erbjuder ingår i respondenternas vardag, det blir en rutin att delta i de aktiviteter som 

de vill delta i under veckan och det prioriteras utefter ett mönster, ett schema som följs 

kontinuerligt med förändringar. Det bidrar i sin tur att respondenterna känner en 

meningsfullhet i sin vardag vilket är förutsättningen för ett lyckligt åldrande (Berg, Ewert 

1979). Möjligheten för respondenterna att leva så som dem gjorde innan dem kom till boendet 

begränsas av respondenternas sjukdomsbakgrund. Jag får intryck av att respondenterna 

upplever att de i viss mån har möjligheten att göra de saker som de gjort tidigare i livet, vilket 

jag kopplar den nationella värdegrunden i kapitel 5. § 4 i socialtjänstlagen som avser att 

äldreomsorgen ska vara individanpassad för att alla äldre ska kunna leva som dem tidigare har 

gjort. Respondenterna mår bra till sinnet av att delta i aktiviteter som är kopplade till deras 

egna intressen, liknande resultat har hittats i Henricksen och Stephens (2010).  

Respondenterna vill känna sig fria precis som innan de kom till boendet. En av 

respondenterna kallar skämtsamt boendet för en anstalt, men understryker att det ska vara en 

öppen anstalt då alla boende bör ha tillgång till att gå ut minst en gång i veckan med 

personalen. Enligt respondenterna är det tiden och resurserna i form av personal som 

begränsar utrymmet för promenader, att få komma ut och se skyltfönster och annat som skiljer 

sig från boendet är en förutsättning för dem att känna sig fria.                                                                                                                                            

Musik verkar överlag vara det som kryddar respondenternas tillvaro något extra. Som jag 

tolkar det anser respondenterna att musik är något som alla kan relatera till. Samtliga 

respondenter beskriver att pianokonserten som är varje torsdag är något utöver det vanliga och 

att det är något som de ser fram emot varje vecka. Det är intressant att se att det finns ett 

gemensamt intresse bland de boende. Pianokonserten är en aktivitet där respondenterna 

tillsammans med andra boende får sitta och lyssna, en avkopplande stund som är både 

rogivande och meningsfull för respondenterna. Att ha något att se fram emot under veckan 

tolkar jag som ett bidrag till en meningsfull tillvaro.  

För att illustrera effekten av aktiviteterna på respondenternas livskvalité, utrycker 

respondenterna sina psykiska och fysiska hälsoupplevelser av aktiviteter genom positivt 

laddade begrepp och meningar som jag anser är viktiga för att få förståelse för deras egna 
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upplevelser: ”jag mår bra i de aktiviteter som jag själv väljer”, ”det är roligt”, ”jag är 

oerhört nöjd”, ”efteråt mår man så glatt”, ”glad”, ”man gör vad man vill”, ”en möjlighet att 

komma från boendet”, ”slipper känna sig isolerad”, ”jag tänker inte på att jag ska dö”.        

De positivt laddade begreppen kopplar jag till en definition av livskvalité där lycka är en 

förutsättning (Brülde 2007). Att vara autentiskt lycklig innebär att vara lycklig av ”rätta skäl” 

eller på ”rätta grunder”. Lycka handlar alltså inte enbart om hur en människa mår, utan även 

hur lyckan påverkas av det yttre (Ibid; 2007). Samtliga respondenter beskrev att aktiviteterna 

bidrar till skratt, diskussion, minnen och prat, vilket indikerar på respondenternas välmående. 

Respondenterna upplever att dem mår bra i alla de aktiviteter som de deltar i vilket jag 

kopplar till en definition av livskvalité. En av huvudkomponenterna för denna definition är 

perception, och avser att synen på livskvalité ska betraktas utifrån individens egna upplevelser 

om sitt välmående (Ibid; 2007). En förutsättning enligt respondenterna till god livskvalité på 

heldygnsomsorgsboendet är att känna gemenskap, bli påmind om gamla minnen, skratta 

tillsammans och på något sätt delge sina egna intressen och erfarenheter till varandra genom 

de aktiviteter som boendet erbjuder. Som jag tolkar det är alla respondenterna väldigt 

uppfyllda av att schemalägga sin vardag utefter vad boendet har att erbjuda, detta kan komma 

att kopplas till aktivitetsteorin. Ett utbyte av de roller som individen tidigare haft i samhället 

är en förutsättning för att individen känner sig värdefull (Tornstam 2001).                       

Aktiviteterna som boendet erbjuder ingår i respondenternas vardag, det blir en rutin att delta i 

de aktiviteter som de vill delta i under veckan. Det bidrar i sin tur att respondenterna känner 

en meningsfullhet i sin vardag. Respondenterna är nöjda med att de har möjligheten att 

påverka aktiviteterna som ska erbjudas på boendet. Några av respondenterna har även varit 

med och engagerat sig i utformningen och utförandet av aktiviteter. Jag tolkar det som ett 

bidrag till förstärkandet av individens självkänsla och känslan att känna sig meningsfull och 

behövd i samhället, vilket aktivitetsteorin förespråkar för att uppnå ett gott åldrande.                  

Förslagen som kom in på förbättring av aktiviteter var framförallt genomförandet av 

aktiviteterna. Fokus ska inte läggas på att någon till exempel ska vinna i en frågesport, 

däremot ska frågesporten öppna upp för samtal, diskussion, minnen och skratt bland boenden. 

Respondenterna menar att det också är lättare för dem att öppna upp för varandra om boende 

från vardera avdelningen samlas för att delta i aktiviteterna i egna samlingssalar som är 

anslutna till respektive avdelning. Det är lättare knyta kontakt till varandra på ett sätt som man 

inte kan med människor som man inte träffar så ofta. Som boende på ett 

heldyngsomsorgsboende lever man mycket tillsammans med sina grannar, vissa fäster sig till 
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varandra och andra inte. Samtliga respondenter ger antydelser om att ”det lilla extra” är det 

som saknas i vardagen, aktiviteter som bidrar till en djupare relation snarare än en ytlig sådan. 

De schemalagda aktiviteterna är de aktiviteter som man hinner med på boendet, men det finns 

en stor saknad av ”det lilla extra” eller det personliga som man har när man lever i sitt hem, 

med en partner, ett barn eller ett barnbarn och så vidare. Som jag tolkar det så handlar det om 

en gemenskap eller relation som inte enbart är ytlig. 

Utifrån intervjuerna är aktiviteterna en förutsättning för ett gott åldrande och sammanfattas i 

två olika teman som jag ser det, socialt och fysiskt välmående. Med sociala välmående menar 

respondenterna att aktiviteterna är en förutsättning för att själen och kroppen ska må bra i ett 

liv på ett heldyngsomsorgsboende. Det är en hälsofrämjande effekt är att vara social i 

gemenskap med andra på boendet.  Aktiviteterna är ett verktyg som öppnar upp för samtal, 

diskussion, skratt och prat, vilket medför sociala nätverk (Thorslund 2006). De sociala 

nätverk som respondenterna omsluts av på boendet förstärker deras självbild och känsla av 

tillhörighet när de får vara engagerade i utförandet och framtagningen av aktiviteter. 

Aktiviteter som handlar om att röra på sig är aktiviteter som bidrar till respondenternas 

fysiska välmående. Det är viktigt för respondenterna att utöva fysisk aktivitet för att kroppen 

ska behålla sin funktion.  En av respondenterna nämnde att hon tyckte mycket om att cykla 

eftersom att det fick henne att må bra fysiskt, här kan jag dra paralleller till liknande resultat 

som hittats i Silverstein och Parker (2002). Genom aktiviteterna upplever respondenterna 

möjligheten till aktivt deltagande, vilket minskar risken av fokus på negativa förändringarna i 

deras liv (Ibid; 2006). Flera av respondenterna har engagerat sig frivilligt i arbetet av 

utformning av aktiviteter vilket jag tolkar bidragit till deras välbefinnande och positiva 

inställning till boendets aktiviteter och personal (Thorslund 2006). 
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Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt kommer intressanta delar från analysen att belysas och diskuteras extra. Det är 

viktigt att se det centrala i intervjuerna som lyfts fram från alla respondenterna därmed 

diskuteras de gemensamma som togs upp bland respondenterna. Avsnittet avrundar studien 

med en presentation av de slutsatser som jag har kommit fram till efter studien gång. 

Utifrån resultatet fick jag reda på att aktiviteter är ett begrepp som definieras av 

respondenterna på följande sätt: aktiviteter är något som man gör i gemenskap med andra, det 

är något som ska öppna upp för skratt, samtal, diskussion, minnen och prat.                               

Alla respondenterna förknippade aktiviteterna på boendet med något som man gör i 

gemenskap med andra. Den gemensamma tolkningen kan bero på att människan vill dela 

upplevelser, det är lättare att glädjas åt en upplevelse tillsammans med andra. Respondenterna 

berättar under intervjuerna om de schemalagda aktiviteterna som finns på boendet, någon av 

respondenterna påpekar även att hon aktiverar sig utanför boendet och en annan påpekar att 

man inte får glömma att familjemedlemmar och vänner kommer på besök. Ingen av 

respondenterna nämner mer vardagliga aktivitetsföreteelser, som att till exempel äta 

tillsammans eller titta på Tv tillsammans. Några av respondenterna har dock nämnt 

filmvisning som en schemalagd aktivitet, men det är ingen av respondenterna som har 

reflekterat över att enbart Tv-tittande eller att sitta och prata med sin granne är en aktivitet. 

Enligt min uppfattning tenderar inte människan att tänka på det som aktiviteter, eftersom att 

det är företeelser som sker frekvent i vardagslivlivet. Filmvisningen däremot är något som är 

utöver det vanliga för respondenterna. Att gå på boendets pianokonsert är en av aktiviteterna 

som gör livet lite lättare och gladare för respondenterna. Begrepp och meningar som: ”jag mår 

bra i de aktiviteter som jag själv väljer”, ”det är roligt”, ”jag är oerhört nöjd”, ”efteråt mår 

man så glatt”, ”glad”, ”man gör vad man vill”, ”en möjlighet att komma från boendet”, 

”slipper känna sig isolerad”, ”jag tänker inte på att jag ska dö” illustrerar respondenternas 

positiva upplevelser av aktiviteterna. Positiva upplevelser av aktiviteterna är ett tema som jag 

har hittat under studiens gång. Jag tolkar det till att aktiviteterna tar bort respondenternas 

tankar från deras fysiska situation och idé om att äldreboendet kanske är sista anhalten i livet.      

Vidare nämner alla respondenterna att de schemalagda aktiviteterna inte är något som 

förändras regelbundet. Utefter resultatet menar respondenterna att det finns något för alla på 

boendet. Men en fråga som jag ställde mig innan studien genomfördes var att om de äldre 
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enbart blir tillfrågade att delta i de aktiviteter som redan finns organiserade på boendet, 

snarare än att personalen på boendet utgår ifrån vad den unika individen har för intressen. 

Resultatet visar motsatsen då respondenterna menar att de har möjligheten att påverka utbudet 

av aktiviteter och även utförandet av aktiviteter. Detta förstärker deras bild av sig själva och 

deltagandet i samhället. Jag tolkar det som att boendet tar hänsyn till de boendes 

självbestämmande över sitt eget liv eftersom att de har den möjligheten att göra egna val 

gällande aktiviteter och även forma och skapa nya aktiviteter. I viss mån anser jag dock att 

boendet lägger mer fokus på de schemalagda aktiviteterna än att till exempel gå ut på 

promenader som inte är en schemalagd aktivitet. Detta kan dock bero på begränsade 

ekonomiska resurser och brist på personal, vilket flera av respondenterna själva upplever.    

En strävan från respondenterna är att nå ut till de aktiviteter som inte ingår i de ordinarie 

aktiviteterna som är schemalagda. Därmed måste boendet stödja och respektera att de äldre 

vill utföra de aktiviteter som de tidigare har gjort och även se efter deras önskemål. Jag 

upplever att boendet i hög grad fokuserar på att ta fram schemalagda aktiviteter efter 

respondenternas önskemål, det som saknas är dock de aktiviteter som respondenterna haft 

möjlighet att göra förut, men som de idag inte kan genomföra utan stöd. Som jag tolkar det så 

handlar det om att respondenterna måste få mer stöd i de aktiviteter som inte ingår i det 

ordinarie veckoschemat för att behålla ett aktivt liv. Det är viktigt för respondenterna att vara 

aktiva hela livet för att inte bli passiva vårdtagare. Utökad personaltillgång skulle det kanske 

innebära mer tid för respondenterna att få komma ut mer än idag.  

Att göra vad man kan är något som understryks bland respondenterna gällande aktiviteterna 

som erbjuds på boendet. Jag tolkar det som att aktiviteterna är utformade på så vis att alla på 

boendet ska ha möjligheten att delta i de dagliga aktiviteterna, man gör helt enkelt som man 

kan säger respondenterna. Jag anser att det är viktigt att det inte finns någon som utesluts från 

någon av aktiviteterna, det är en förutsättning att alla ska kunna vara med och delta för att alla 

boende ska känna delaktighet.  

Studien har visat att ett aktivt deltagande i de aktiviteter som erbjuds på boendet bidragit till 

en ökad livskvalité för respondenterna. Att ha något att se fram emot är en förutsättning för att 

orka med vardagen. Det är inte vad man gör som är det viktiga för respondenterna, snarare 

hur det görs och vilka det är som gör det. Respondenterna mår bra av att delta i alla de 

aktiviteter som de väljer att delta i. Boendet tar hänsyn till respondenternas självbestämmande 

över sitt eget liv eftersom att de har den möjligheten att göra egna val av aktiviteter och har 
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även möjligheten att påverka och forma aktiviteter. Ett aktivt deltagande bidrar till en känsla 

av att känna sig behövd, vilket har visat sig vara en förutsättning för respondenternas 

livskvalité.  

Aktivitetsteorin förklarar att ett gott åldrande förknippas med ett aktivt socialt engagemang. 

Men i denna studie har jag kommit fram till att det inte enbart är aktiviteterna på 

heldygnsomsorgsboendet inom Stockholms stad som är en förutsättning för att boendes 

livskvalité ska vara så bra som möjligt. Aktiviteterna är något som sammanfattas som ett 

verktyg av respondenterna och en förutsättning till engagemang och delaktighet i vardagen, 

ett sätt att vara social i gemenskap med andra. Aktiviteterna är en förutsättning för deltagandet 

i ett aktivt socialt liv genom diskussion, minnen, skratt och prat. Det är inte aktiviteten i sig 

som är det viktiga för boende, utan det är gemenskapen som aktiviteterna skapar som är det 

viktiga.  

Bidrag till forskningen 

Det finns många studier som behandlar ämnet aktiviteter och aktiviteter för äldre. Mitt 

sökande av liknande studier har inte resulterat i så många studier som behandlar aktiviteter på 

heldygnsomsorgsboenden, därmed valde att lägga fokus på det i min studie. I denna studie 

belyser jag till skillnad från många andra studier boendes perspektiv på de aktiviteter som 

heldygnsomsorgsboendet erbjuder. Denna studie visar hur den unika individens livsberättelser 

kan vara en faktor till varför hon väljer att delta i vissa aktiviteter och inte andra, vilket jag 

anser vara mitt bidrag till forskningen. En framtida liknande studie skulle innefatta en 

blandning av både män och kvinnor för att få en mer överskådlig blick på om det ordinarie 

utbudet av aktiviteter på heldygnsomsorgsboendet är lika anpassat till män. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som har gjort det möjligt för mig att genomföra studien.             

Jag vill tacka min handledare Linda Kridahl som har stöttat mig och kommit med råd och tips 

under hela studieprocessen. Jag vill även tacka respondenterna som deltog i studien och 

enhetscheferna på heldygnsomsorgsboendet inom Stockholms stad som gjorde det möjligt för 

mig att kontakta respondenterna. Jag vill slutligen tacka alla mina närstående som har fått 

korrekturläsa studien vid flertal tillfällen.  

 

 



  

 30 

Referenslista 
1. Aspers, P (2011) Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. Malmö: 

Liber.)  

2. Atchley, R.C. (1994). Social forces & aging: an introduction to social gerontology. (7. 

ed.) Belmont, Calif.: Wadsworth.  

3. Berg, S, & Mårtensson, E. (1979). Åldrandets psykologi. Stockholm: Natur och kultur. 

4. Bond, J. (red.) (2007). Ageing in society [Elektronisk resurs]: European perspectives 

on gerontology. (3rd ed.) London: Sage Publications. 

5. Brülde, B. (2007). Lycka och lidande: begrepp, metod och förklaring. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

6. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. (3. ed.) Thousand Oaks: SAGE Publications 

7. Cumming, E. & Henry, W.E. (1961). Growing old: the process of disengagement. 

New York: Basic Books. 

8. Flood. M & Scharer, K. (2006) Creativity enhancement: possibilities for successful. 

Issues in Mental Health Nursing, 27:939–959. 

9. Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. (5. uppl.) 

Stockholm: Norstedts. 

10. Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

11. Henricksen, A. & Stephens, C. (2010). An Exploration of the Happiness-enhancing 

Activities Engaged in by Older Adults. Springer Science+Business Media, LLC. 

12. Levasseur, M. Desrosiers, J. St-Cyr Tribble, D. Do quality of life, participation and 

environment of older adults differ according to level of activity? Health and Quality of 

Life Outcomes. 2008; 6(30). 

13. Nordenfelt, L. (1991). Livskvalitet och hälsa: teori & kritik. (1. uppl.) Solna: Almqvist 

& Wiksell. 

14. Silverstein. M & Parker G. M (2002) Leisure Activities and Quality of Life                                    

Among the Oldest Old in Sweden. Research on Aging 2002 24: 528. 

15. Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: 

Liber. 

16. Tornstam, L. (1998). Åldrandets socialpsykologi. (6., [rev.] uppl.) Stockholm: Rabén 

Prisma. 

Elektroniska källor: 

17. Hermerén, G. Gustafsson, B. Petterson, B. (2011) God forskningssed. Nedladdad från 

Vetenskapsrådets rapportserie 2012-11-20: 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forsknin

gssed+2011.1.pdf 

18. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nedladdad från 

socialstyrelsens hemsida 2012-11-27: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18222/2011-1-7.pdf 

19. Värdigt liv i äldreomsorgen (2008). Nedladdad från statens offentliga utredningar SOU 2012-

11-15: http://www.government.se/content/1/c6/10/62/88/0c31a755.pdf 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18222/2011-1-7.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/10/62/88/0c31a755.pdf


  

 31 

20. Organisation av äldrepsykiatrisk vård – Ett konsensusuttalande. Nedladdad från 

världshälsoorganisationen WHO 2012-11-24. Svensköversatt: Lund, den 17 december (1999) 

http://www.who.int/mental_health/media/en/252.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mental_health/media/en/252.pdf


  

 32 

Intervjufrågor  

 

 Kan du berätta lite om ditt liv innan du kom till boendet?  

• Vart bodde du? 

• Vad har du arbetat med? 

• Hur gammal är du? 

 

 Kan du berätta lite om vad du brukade göra på din lediga tid när du inte jobbade eller 

skötte hushållet, innan du kom till boendet? 

 

 Idag är det torsdag, förra veckan var det inte så bra väder,  

• Hur upplevde du förra veckan?                                                                                                             

• Vad hade ni för aktiviteter på boendet?                                                                                    

• Var du med på aktiviteterna? 

 

 

 Finns det några aktiviteter som du inte kan delta i? varför? 

 

 Tycker du att det finns olika aktiviteter på boendet? 

 

 

 

 Hur får aktiviteterna dig att må? Vilka aktiviteter får dig att må bra? 

 

 

 Vet du vilka aktiviteter som erbjuds på ditt boende? 

 

 Vem är det som berättar för din vilka aktiviteter som ni kommer att ha under veckan? 

 

 Om du fick bestämma vilka aktiviteter som skulle erbjudas på ditt boende, vilka skulle 

det då vara? 
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Kodningsschema 

1. Respondenter (Rosa) 

1.1 Ålder 

1.1.2 Kön 

1.1.3 Nationalitet 

1.1.4 Tidigare yrke 

1.1.5 Tidigare sysselsättning 

1.1.6 Sjukdomsbild 

2. Socialt engagemang (Blå) 

2.1 Aktiviteter på boendet 

2.1.1 Behov av social samvaro 

2.1.2 Pianokonserten 

2.1.3 Meningsfullhet 

2.1.4 Upplevelser 

2.1.5 Gott åldrande 

3. Psykiskt och fysiskt välmående (orange) 

3.1 Förväntningar 

3.1.1 Positivt/negativt 

3.1.2 Påverkan 

3.1.3 välmående genom aktiviteter 

3.1.4 Livskvalité 

4. Önskemål (Röd) 

4.1 Beslut av aktiviteter  

4.1.1 Positivt/negativt 

4.1.2 Möjligheter 

4.1.4 Förslag 

4.1.5 Variation av aktiviteter 
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Utdrag från intervjutranskriberingarna  

Respondenten kännetecknas av bokstaven ”B”. 

Intervjuaren kännetecknas av bokstaven ”A” samt i fet stil. 

Pauser som uppkommer då respondenten tänker trasskriberas på följande sätt […]. 

Namn på platser eller personer som uppkommer i intervjuerna ”anonymiseras” har antingen 

exkluderats eller ersatts med ”x”. 

 

Utdrag från intervjun med respondent 2 

Totaltid: 21:36 min 

A: Kan du berätta lite om vad du brukade göra på din lediga tid när du inte jobbade 

eller skötte hushållet innan du kom till boendet? 

B: Ja, det är ju svårt att säga […] för att jag var ju trebarnsmor och då, då har man och stå i, 

men, men även så efter som att jag, jag är konsthistoriker, jag reste på tre resor med 

universitetet och studerade tre veckors resor till Rom, Aten och London, men inte efter 

varandra, men det har varit sååå underbara saker och som du vet så är universitetets studier de 

bästa som finns   

A: aa  

B: så det har vart sagolikt […] vad mer har jag gjort, jo, vi har en kolonistuga i Tantolunden 

om jag ska ta med värdsliga ting  

A: absolut!   

B: och där var.. har jag ju varit väldigt mycket på somrarna. 

A: Idag är det ju torsdag, men förra veckan var det inte så bra väder, hur upplevde du 

förra veckan, vad hade ni för aktiviteter då på boendet? 

B: det kommer jag inte riktigt ihåg vad vi hade, för att jag har så mycket aktiviteter, så jag kan 

bara […] boendet är så fantastiskt och det bjudet oss på så mycket, vi har fem coachers, som 

underhåller oss med olika ting, läser högt för oss, sjunger för oss, spelar spel med oss, gör 

gymnastik med oss, målar med oss you name it, we have it! 

A: mm 

B: men förra torsdagen ösregnade det eller som vi säger i England ”it´s raining cats and 

dogs”, men hörru, det gör mig inget, för jag får komma ut  

A: aa  
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B: och eftersom jag inte är ute som andra människor kan jag ju alltid gå i gallerier och titta på 

sådant där, ååå nu är det ju dags att börja handla till jul  

 

A: Finns det några aktiviteter som du inte kan delta i som boendet erbjuder? 

 

B: ja.. nej det är vad jag hinner, alltså […] som till exempel, dem har mycket bra gymnastik 

med musik men min kropp får inte göra för mycket sådant säger dem på spinalis, så att den är 

reabiliterande men jag har två hela timmar i veckan två gånger med gymnast, bara hon och 

jag, och nu kan jag stå i tjugo sekunder  

A: vad bra! 

 

B: det hade jag aldrig kunnat tro att en sådan sak skulle kunna göra mig så glad, men därför så 

kan jag ju inte (…)och säkert många andra här som är sjuka på olika sätt delta i allt vad dem 

har, för att jag orkar inte det, jag kan ju inte stå […] som gymnastik till exempel  

A: mhm 

 men vad jag kan delta i är ju alla […] frågesport och musikprogram och frågemusikprogram 

och vi har världens lyx, vi har någon som läser en timma högt för oss ur en bok, så får vi 

själva komma underfund med vad vi vill läsa […] då känner jag mig som en slottsfru som 

bara sitter där och lyssnar, ja, det är så mycket så […] ja, sen så har vi ju en konsertpianist 

som kommer, och på somrarna så spelar han en gång i veckan och på vintern två gånger per 

termin  

A: mm 

B: han är ju konsertpianist och har spelat över hela värden  

A: åh! 

B: så jag kan gå och lyssna på honom naturligtvis och jag kan gå och lyssna på olika föredrag 

som vi har, så jag kan göra mycket ändå. 

A: Tycker du att det finns olika aktiviteter på boendet? 

B: Oh ja!  Det finns ju dem här fem coacher programmen som vi har, och […] och dem har 

ofta underprogram så att säga, vi har väldigt mycket program som det är väldigt roligt att få ta 

del av. Och jag har själv en gång […] två gånger gett dem föredrag gratis naturligtvis om 

Stockholms stad, det där som jag kan  

  

 


