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Sammanfattning 

Gemenskap och aktiviteter med andra har en positiv inverkan på den äldres hälsa. Att bli äldre och vara i 

livets sista fas och samtidigt vara beroende av andra kan påverka den enskildes förmåga att leva som 

förut. Människans behov och funktionsförmåga kan förändras med åren liksom tillgången på organiserad 

social verksamhet. Syftet med denna studie var att beskriva äldres upplevelser av sociala aktiviteter och 

vad det betyder för en meningsfull tillvaro när de bor på särskilt boende. I studien deltog åtta personer 

som bodde på särskilt boende-sjukhem som inte själva hade en organiserad aktivitetsverksamhet som 

t.ex., terapi eller hobby. Datainsamlingen gjordes med kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer 

som analyserades med manifest innehållsanalys. I analysen framkom mönster som resulterade i två 

kategorier med innehåll som beskriver vad som ”möjliggör och hindrar delaktighet”. Resultatet visade att 

behovet av sociala aktiviteter varierar mellan individer och att flertalet äldre önskade mera aktiviteter 

medan andra i samma situation uttryckte att de var nöjda och kände mening i att helst vara för sig själv. 

Att delta i aktiviteter med andra gav positiva känslor av välbefinnande. Som betydelsefull social aktivitet 

framkom relationer och gemenskapens betydelse som viktiga men de hade förändrats. Resultatet av 

studien kan vara av betydelse och inspirera vårdpersonal till att lyssna in äldres önskningar för vad som 

ger en meningsfull tillvaro. Äldres upplevelser bör ses som vägledande för hur den enskildes vardag ska 

utformas för att stödja ett gott åldrande.  

 

Nyckelord: meningsfull tillvaro, sociala aktiviteter, särskilt boende, åldrande 
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Abstract  
 

Community and activities with others have a positive impact on the health of the elderly. Being older and 

be in life's final stages and be dependent on others may affect the individual's ability to live as before. 

Human needs and functional ability may change over time as well as the availability of organized social 

activities. The purpose of this study was to describe older people’s experiences of social activities and 

what it means for a meaningful life when living in special housing. Eight people who lived in special 

housing participated and they had no common organized social activity as for example therapy or hobby 

activities. Data were collected with a qualitative approach with semi-structured interviews and analyzed 

by manifest content analysis. From the analysis patterns emerged that resulted in two categories that 

described what "enable and hinder involvement." The results described that the need for social activities 

varied between individuals and the majority of participants desired more activities, while others in the 

same situation were satisfied and felt contentment in being by themselves. Participate in activities with 

others will give positive feelings of well being. An important social activity revealed was relationships 

and the importance of the significant but changing past. The results of the study may be relevant and 

inspire health professionals to listen to the old peoples desires of what make life meaningful. Elderly’s 

experiences should be seen as indicative of how individual's everyday life will be designed to support a 

good aging.  

 

Keywords: aging, meaningful life, particularly housing, social activities.  
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Introduktion 

 

I samtal med äldre som flyttar till särskilt boende är vår erfarenhet att det ofta framkommer vad som varit 

viktigt och betydelsefullt i deras tidigare liv. Inte alltför sällan nämns ett aktivt liv och ett utbrett socialt 

nätverk. Det är också uppenbart att de äldres situation förändrats och att de vid flytt till särskilt boende 

till stor del är beroende av andra för att få sina behov tillgodosedda. Vi är medvetna om att det finns ett 

begränsat utbud av aktiviteter i många äldreboenden och när dessa erbjuds så erfar vi att flera avböjer att 

delta samtidigt som andra vårdtagare anser att det händer för lite. Ämnet ”aktivitet eller inte och till 

vilkens nytta?” är inget nytt problem i omsorgen av äldre. En studie av Dehlin och Tornstam (1994) som 

tidigare undersökt detta såg ett dilemma i att aktivera äldre och belyste risken av att en aktiv livsstil 

kunde vara ett medelålders livsideal som felaktigt överförs till äldre och inte alltid vara det som ger 

optimalt åldrande. I Dehlin och Tornstams (1994) studie framkom den goda nyttan av aktivitet för att 

behålla oberoende och självständighet längre men också att vårdpersonal ansåg det svårt att få äldre med 

på det som ordnats och att det inte alltid kändes rätt. Frågan som kan ställas är hur de äldre själva 

upplever sitt sociala behov och vad som är betydelsefullt att göra?   

 

Bakgrund 
 

Äldres sociala situation och hälsa är ett aktuellt ämne som återkommande ses i media, och i 

omvårdnadslitteratur har det även på senare år beskrivits teorier som visar på hur äldres aktivitetsbehov 

kan vara och hur den förändras med åren (Tornstam, 2005; Wadensten, 2006). I svensk äldreomsorg 

framkommer ett behov av att förbättra det sociala innehållet då det kan leda till hälsomässiga och 

ekonomiska vinster (Socialdepartementet, 2007). I Länsstyrelsens tillsynsrapport (2007) framställdes att 

det inom äldrevården skett en förskjutning från omsorg till vård. De äldres praktiska och medicinska 

behov tillgodoses bra men inte de sociala och psykiska behoven med konsekvenserna att det sociala 

innehållet och möjlighet till aktiviteter begränsats (Socialstyrelsen, 2008a). Kommunerna själva skriver i 

sina ansökningar av stimulansmedel för vård och omsorg av äldre om liknande problem, t.ex. att svårt 

sjuka äldre som bor hemma eller på särskilt boende beskrivit sina dagar som innehållslösa och tråkiga 

(Socialstyrelsen, 2008b).  

Social aktivitet 

Hos äldre som tillfrågats om aktiviteter av värde identifierades bl.a. sociala aktiviteter, att resa och att 

läsa som viktigt men också kreativa aktiviteter som dans, musik och konst (Bryant, Corbett & Kutner, 
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2001). Sociala aktiviteter kan innebära t.ex. att spela spel, kort och bingo, att göra utflykter, delta i 

gruppaktiviteter och gudstjänster (Bukov, Maas, & Lampert, 2002; Glass, Mendes De Leon, Bassuk, & 

Berkman, 2006) samt att umgås med familj och vänner via besök (Menec, 2003;Holmén & Furukawa, 

2002) eller via telefonkontakt (Holmén & Furukawa, 2002). 

 

Enligt Menec (2003) har en högre allmän aktivitetsnivå visat sig ge ökad glädje, bättre funktionsförmåga 

och förlängd livslängd för äldre. Brist på intressen kan ge uttryck i form av trötthet, depressionstillstånd, 

försämrad hälsa och en känsla av meningslöshet i personens liv (Holmen, Ericsson, Andersson & 

Winblad, 1992). Att vara socialt aktiv och ha en meningsfull uppgift anses ha en positiv betydelse för 

den psykiska hälsan och utvecklingen av demenssjukdom samtidigt som den inverkar på känslan av 

välbefinnandet (Socialdepartementet, 2007). För de flesta äldre är behovet av sociala aktiviteter en stor 

och betydelsefull del av livet (Statens folkhälsoinstitut, 2008) men studier som undersökt 

aktivitetsmönster hos de allra äldsta visar dock att personer över 90 år utan kognitiv försämring har en 

varierad men relativt låg daglig aktivitetsnivå (Hillerås, Jorm, Herlitz & Winblad, 1999).  

 

Enligt Wilhelmsson, Andersson, Waern och Allebeck (2005) påverkar relationer, aktiviteter och 

funktionsförmåga de äldres livskvalitet lika mycket som deras hälsostatus. Att delta i sociala aktiviteter 

kan minska kognitiv försämring och därigenom förbättra hälsan och åldrandet (Hsu, 2007). Sociala 

aktiviteter som inte kräver ansträngning eller fysisk kondition anses förbättra livskvaliteten och vara ett 

hälsofrämjande alternativ för sköra äldre (Glass, Mendes De Leon, Marottoli & Berkman 1999). Hos 

dem som dagligen ägnar sig åt någon aktivitet av social, mental eller produktiv art minskar risken för 

Alzheimers demens med ca 40 % jämfört med dem som inte ägnar sig åt denna typ av aktiviteter. Det är 

därför en viktig förebyggande åtgärd att underlätta tillgången för äldre till stimulerande aktiviteter och 

social samvaro inte minst med tanke på att ett begränsat socialt nätverk har setts leda till en låg 

aktivitetsgrad (Wang, Karp, Winblad & Fratiglioni, 2002). Äldre, socialt aktiva, personer drabbas också i 

mindre utsträckning av depressioner än socialt mer inaktiva personer (Glass et al., 2006; Lindwall, 

Rennemark, Halling, Berglund & Hassmén, 2007).  

Meningsfullhet  

Mening och meningsfullhet är begrepp som återkommer i studier av äldre och beskrivs bl.a. av Strang 

(2007) som något centralt som inverkar på livskvaliteten. Att uppleva meningslöshet är enligt Strang den 

yttersta formen av existentiell stress. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) ansåg i sin studie om 

livskvalitet att aspekter som mening, värde och känsla av välbefinnande är nödvändiga för ett gott liv hos 

äldre. I en kvalitativ studie där äldre själva tillfrågats om vad som gav dem ett hälsosamt åldrande 
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framkom att ”göra något meningsfullt” som viktigt. Äldre som gjorde något meningsfullt kände sig 

friskare än de som inte gjorde det (Bryant et al., 2001).  

 

Livskvalitet handlar i stor utsträckning om mening eller avsaknad av mening i livet. Vad som ger mening 

kan variera och vara påverkat av tidigare upplevelser och när livet är skört kan vissa saker vara mer 

meningsskapande än andra. Goda relationer och att få känna sig sedd och bekräftad anses som viktiga 

faktorer för upplevelsen av mening trots svår sjukdom och samtal med andra kan då ge stor 

tillfredställelse och få livets pusselbitar att falla på plats (Strang, 2007). Vad som är meningsfullt är 

individuellt och när en äldre person känner meningsfullhet har denne lättare att acceptera det förgångna 

och nuet och finna harmoni i livet (Antonovsky, 2005). I en kvalitativ studie av äldre i livets sista fas 

ansågs deras förståelse av vad som hände runt omkring ha betydelse för upplevelsen av meningsfullhet. 

De äldre uttryckte även behov att avsluta sitt liv mentalt och acceptera döden för att få en meningsfull 

tillvaro. Detta kunde ske genom reflektion över livet och återupplevande av fina minnen (Andersson, 

Edberg & Hallberg, 2007). 

Åldrandet  

Medellivslängden i Sverige ökar och allt fler uppnår hög ålder (Statistiska centralbyrån, 2007). Den 

”fjärde åldern” då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser för hur äldre klarar sin vardag 

anses vara den livsfas som har förskjutits högre upp i åldrarna (Socialstyrelsen, 2009). Av de äldre över 

65 år vistas ca 6 % i särskilt boende, en vårdform där majoriteten är över 80 år, multisjuka och 

demenssjuka (SOU 2008:113). Trots föreställningar om att den nya generationens pensionärer är friskare 

än tidigare visar uppföljande studier på en markant ökning av mycket skröpliga äldre personer (Meinow, 

2008). Tidigare studier har visat på en tendens till detta (Parker, Ahacic, & Thorslund, 2005) och i en 

aktuell rapport ses ökade hälsoproblem med tyngdpunkt på äldres psykiska ohälsa (Socialstyrelsen, 

2008a).  

 

Åldrandet är en fysisk, psykisk och social process. Det biologiska åldrandet leder till försämrad fysisk 

förmåga att klara av påfrestningar och förändringar samtidigt som krafterna successivt avtar och risken 

för social isolering uppstår (Tabloski, 2006). De äldre själva uttrycker en oro över att hälsan ska 

försämras (Nilsson, Sarvimäki & Ekman 2000) och hos många ses en strävan att så länge som möjligt få 

behålla sin hälsa, vara självständig och oberoende (Nilsson, Ekman & Sarvimäki, 1998).  

Det är individuellt hur människan klarar sig kroppsligt och själsligt genom livet. De psykosociala 

faktorer som har betydelse är människans nätverk, sysselsättning och att kunna se mening och 

sammanhang i sitt liv. Saknas någon faktor är människan mer utsatt för psykisk ohälsa (Cullberg, 2003). 
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Under åldrandet ökar dock risken för livshändelser som kan vara jobbiga och stressande vilket gör att 

förmågan att bemästra en situation (coping) blir allt mer avgörande för välbefinnandet och där det sociala 

stödet är en resurs (Hagberg & Rennemark, 2006).  

 

Människans sociala åldrande och ålderdom kan påverkas av var man bor, ekonomiska förutsättningar, 

familjemönster, resurser och de normer som finns i samhället (Tabloski, 2006). Det sociala nätverkets 

betydelse för äldres hälsa beskrivs i studier som ett känslomässigt stöd som ger skydd mot psykisk stress 

och minskar risken för stressrelaterade sjukdomar (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). Goda 

relationer kan medföra att hälsan bevaras längre. Vetskapen att någon finns och bryr sig skapar trygghet, 

medan avsaknad ger otrygghet, saknad och ensamhet (Field, Walker & Orrell, 2002). Enligt Holmén och 

Furukawa (2002) anses social gemenskap vara en förutsättning för högt välbefinnande oberoende av 

ålder och brister på detta kan ses hos många äldre människor.  

 

Det finns många teorier som kan underlätta förståelsen för den åldrande människan. Enligt Erikssons 

(2004) utvecklingsteori innebär ålderdomen ett resultat och ett accepterande av det liv som levts där 

målet är att uppnå visdom och jagintegritet. Tornstam beskriver det som en tillbakablick på livet då 

pusselbitarna faller på plats. Människan kan nå en känsla av helhet i ett meningsfullt sammanhang eller 

uppleva fruktan inför döden (Tornstam, 2005). Socialgerontologiska teorier berör åldrandet och 

människans aktiviteter och i studier som jämfört psykologiska och sociala teorier betonas vikten av att 

vårdpersonal som ger omvårdnad till äldre bör vara insatta i de teorier som finns för att kunna ge en mer 

nyanserad vård (Wadensten, 2006). Disengagemangsteorin framhåller att äldre har en genetisk drift att 

dra sig tillbaka från sin omgivning samtidigt som samhället avskärmar dem. Det ses som en naturlig 

process att de äldre vänder sig inåt och söker stillhet och inre harmoni. I aktivitetsteorin anses äldres 

behov och önskningar vara oförändrade sedan medelåldern. Förlorade roller i livet behöver ersättas med 

nya för att möjliggöra ett gott åldrande, och för att behålla en positiv uppfattning om sig själv trots olika 

förluster måste människan bevara sin aktivitetsnivå så långt det är möjligt (Tornstam, 2005; Wadensten, 

2006).  

 

Teorin om gerotranscendens anser att åldrandet medför en förändring i människans medvetande, som ett 

tillstånd där självvalda aktiviteter förenas med en ny syn på jaget, människorna och omgivningen i stort. 

Synen på sig själv blir mindre centrerad och intresset för ytliga sociala relationer och materiella ting 

minskar samtidigt som känslan av samhörighet med tidigare och kommande generationer ökar. Detta 

innebär att med åren ökar behovet av stilla stunder, meditation och möjligheten att få glädjas åt det lilla 
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(Tornstam, 2005). Studier som tittat på dessa teorier utifrån omvårdnad beskriver sjuksköterskans roll 

olika beroende på vilken teori som studerats. Det kan innebära allt från att vara passiv till att stödja och 

uppmuntra till aktivering och social samvaro (Wadensten, 2006), och att låta dem själva få avgöra om de 

vill delta i aktiviteter eller vara ensamma (Wadensten & Carlsson, 2003). 

 

I arbetet med äldre människor är det sjuksköterskans roll att stötta de äldre i sitt åldrande (Tabloski, 

2006; Wadensten, 2006;Wadensten & Carlsson, 2003) och enligt yrkets kompetensbeskrivning ska hon 

även företräda den som inte själv kan föra sin talan och förbättra och utveckla dennes vårdmiljö 

(Socialstyrelsen, 2005). Stödjande kan vara att guida till förståelse, mål och mening där målet inte bara är 

ett längre utan även ett bättre liv (Tabloski, 2006).  

Problemformulering  

Studier visar på ett positivt samband mellan sociala aktiviteter och äldres fysiska och psykiska hälsa 

(Glass et al., 1999; Lee, Jang, Lee, Cho & Park, 2008), och forskare som studerat den åldrade människan 

anser att behovet av aktivitet är något som förändras med åren (Tornstam, 2005; Wadensten, 2006). 

Under 1990-talet begränsades kommunernas insatser för äldre och på många håll har det sedan skett 

nedläggning av dagverksamhet och ekonomiskt stöd (Agahi et al., 2005), och som ett led i detta varierar 

det sociala innehållet på kommunernas särskilda boenden. Några boenden har kvar en organiserad social 

verksamhet medan andra boenden blir beroende av vårdpersonalens inre och yttre resurser. Vårdare vi 

mött anser att de inte har tillräcklig kunskap och tid i anspråk för sociala aktiviteter och de äldre själva 

beskriver sina dagar som långa och enformiga. Befintlig forskning har visat att det finns ett varierat 

utbud av aktiviteter för äldre aktiva, hemmaboende med koppling till livskvalitet eller demenssjukdom. 

Få studier har dock studerat äldre med stort hjälpbehov och deras upplevelse av sociala aktiviteter med 

andra. Därför känns denna studie både aktuell och viktig i arbetet med att stödja ett gott åldrande. 

 

Syftet var att belysa äldres upplevelser av sociala aktiviteter och dess betydelse för en meningsfull 

tillvaro när de bor på särskilt boende. 

 

Metod 
 

Studien har utformats som en kvalitativ studie eftersom syftet var att belysa äldres upplevelser. Kvalitativ 

forskning används enligt Polit och Beck (2008) när en djupare och bredare förståelse av ett fenomen 

undersöks, och enligt Kvale (1997) om man på en djupare nivå vill undersöka erfarenheter och 
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innebörder i en människas liv. Litteraturen som använts i bakgrunden söktes via databaserna Pubmed och 

Cinahl med sökorden; social activity/activities, activity/activities, ageing, elderly, old age och nursing 

home samt via manuell sökning från artiklars referenslistor och via biblioteket. Data insamlades med 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Deltagare 

Intervjuer gjordes med personer som alla var bosatta i särskilt boende i kommunal regi i en norrländsk 

stad. Inklusionskriterierna var; ålder ≥65; verbal förmåga att kunna genomföra en intervju och att de 

vistats på särskilt boende/sjukhem under minst sex månader. Exkluderade i studien var personer med 

demenssjukdom, de som vårdades vid livet slut och sjukhem med en organiserad terapi eller 

hobbyverksamhet. Av nio personer som tillfrågades på två särskilda boenden valde en att inte delta. 

Deltagarna var tre män och fem kvinnor i åldrarna 78-93 år. De hade vistats på boendet mellan sex 

månader och sju år och var alla mer eller mindre beroende av hjälp. 

Procedur 

Kommunens äldreomsorgschef kontaktades och fick muntlig information om studien samtidigt erhölls 

information om vilka boenden som skulle kunna vara lämpade för att delta i studien. Muntlig och 

skriftlig kontakt togs sedan med respektive enhetschef (bil.1) på två sjukhem, de översta enligt den 

turordning som föreslagits. De gav sitt godkännande till att studien fick genomföras inom deras 

verksamhet och gav namn på en sjuksköterska som sedan fungerade som kontaktperson. Sjuksköterskan 

informerades muntligt på telefon eftersom hon också läst det brev enhetschefen fått. Hon var den som tog 

en första kontakt med de vårdtagare som skulle kunna inkluderas i studien och överlämnade i samband 

med detta även skriftlig information om studien (bil.2). De som ville delta ombads att, efter betänketid, 

lämna sitt samtycke till vårdpersonalen men de valde istället att direkt meddela kontaktsjuksköterskan 

om deltagande. När författarna informerats om att åtta personer samtyckt valdes alla åtta ut, då målet för 

studien var åtta till tio stycken. De delades sedan upp mellan författarna med fyra personer vardera. 

Kontaktpersonen blev i detta skede också behjälplig med att samordna tid och plats för intervjuerna och 

var den som presenterade författarna för vårdpersonal och deltagare. 

Datainsamling 

Data samlades in via intervjuer med endast en av författarna närvarande vid varje tillfälle. Olsson och 

Sörensen (2002) anser att intervju som metod bör ses som ett ämnesinriktat samtal med ett gemensamt 

intresse av ett ämne som berör personens livsvärld eller relation till den. I en intervju med 

halvstrukturerade frågor är intervjuarens uppgift enligt Polit och Beck (2008) att uppmuntra deltagaren 

att fritt berätta med egna ord så att de tänkta frågorna besvaras och personen väljer själv hur mycket den 
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vill delge intervjuaren. Intervjuerna utgick från en frågeguide (bil.3) som gav en struktur på vilka 

frågeområden som skulle beröras. Frågorna gav tillsammans ett underlag som behövdes för att få syftet 

besvarat. På uppgjord tid genomfördes intervjuerna i deltagarnas hem och varje intervju varade i ca 20 

minuter. Intervjuerna spelades in på mp3-spelare och skrevs sedan ut ordagrant av den som utfört 

intervjun. Enligt Kvale (1997) underlättar inspelning insamlandet av data samtidigt som intervjuaren kan 

rikta sin uppmärksamhet på informanten.  

Analys av data 

Insamlad data analyserades utifrån en manifest innehållsanalys, vilket innebär att insamlad data 

analyserades på en beskrivande och inte tolkande (latent) nivå (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

lära känna materialet och få ett helhetsintryck lästes alla intervjuer igenom av båda författarna ett flertal 

gånger. Författarna valde sedan var för sig ut meningsenheter utifrån studiens syfte. Meningsenheterna 

lades in i en tabell och kondenserades i nästa steg för att minska textmassan utan att meningsinnehållet 

förändrats. Författarna kodade de kondenserade meningsenheterna och dessa jämfördes sedan och 

diskuterades tillsammans. Efter detta gjordes några justeringar där korta meningsenheter sattes samman 

till större enheter och någon större delades upp i två. Koderna granskades och utifrån innehåll sorterades 

de in under olika subkategorier. Under arbetets gång skickades delar av resultatet till handledare som gav 

tankar och idéer till förbättringar. Utifrån de mönster som sågs i subkategorierna bildades sedan två 

kategorier, (se bilaga 4).  

Etiska övervägande 

Vid planering av studien diskuterades valet av intervjupersoner och då författarnas erfarenhet är att 

många av vårdtagarna på sjukhem är multisjuka och vården ofta har en palliativ inriktning så gjordes ett 

ställningstagande. Valet blev att inte tillfråga äldre personer i sen palliativ fas liksom äldre med 

demenssjukdom om att delta för att inte utsätta dem för onödigt lidande. Deltagarna informerades 

skriftligt och muntligt om studien, dess syfte och tillvägagångssätt och gav därefter sitt skriftliga 

samtycke. De blev upplysta om frivilligheten i att delta och att de själva när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Betydelsen av deras medverkan betonades och att nyttan med studien var att äldres egna 

behov och önskningar är värdefulla för oss som vårdare och för vårdens kvalitet. Det insamlade 

materialet behandlades konfidentiellt genom att endast vara tillgängligt för författare och handledare och 

det slutliga resultatet är avidentifierat från namn och privata uttalanden för att ingen ska bli igenkänd. 

Med dessa etiska överväganden bedömdes eventuellt obehag för deltagarna som små i jämförelse med 

nyttan av studien. 
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Resultat 
 

Analysen resulterade i två kategorier där äldres upplevelser av sociala aktiviteter på särskilt boende 

framkommit. Den första kategorin visar på vad som gör att de äldre medverkar i olika sociala aktiviteter 

”Möjliggör delaktighet”. Denna kategori beskrivs av subkategorierna utbudet, önskningar och ökat 

välbefinnande. Den andra kategorin beskriver vad som inte möjliggör delaktighet ”Hinder för 

delaktighet” med tillhörande subkategorier fysisk begränsning, tillbakadragenhet och enformighet. 

Resultatet beskrivs i löpande text med illustrerande citat. Varje citat avslutas med vilken intervjuperson 

(IP, 1-8) som citatet är hämtat ifrån.  

 

Möjliggör delaktighet  

Utbudet  

När intervjupersonerna beskrev vad de gjorde tillsammans med andra på dagarna framkom flera olika 

aktiviteter inom- och utomhus som innebar ett mer eller mindre aktivt deltagande. Att samtala var en 

återkommande aktivitet som gjordes både spontant och planerat med medboende och personal på det 

särskilda boendet. Några deltagare ansåg att de alltid försökte samtala med andra när möjlighet gavs. Vid 

planerade gruppsamtal pratade de om aktuella händelser från t.ex. dagstidningar eller om någon kanske 

hade egna frågor och funderingar att ta upp. Att spela spel förekom också och då var Bingo och Fia något 

som gjordes regelbundet enligt flera medan kortspel bara skedde någon enstaka gång. Andra aktiviteter 

som de gärna deltog i var att lyssna på högläsning. Detta förekom bara ibland enlig en intervjuperson 

medan flera beskrev det som något återkommande som också hade ett samband med samtal och 

gemensam kaffestund. Att se på tv beskrevs av flera personer som en gemensam aktivitet som ofta 

utövades. För någon var det viktigt att ”bara sitta tillsammans med andra på kvällen” och för en annan 

avgjorde programmet som visades om de kunde ha roligt tillsammans. Några av intervjupersonerna 

deltog när andakter ordnades och för en av deltagarna var gudstjänsterna som förekom det viktigaste. 

 

” några sagor kanske någon läser…eller från tidningen, det blir ofta ett resonemang då som kommer igång om 

ett ämne som var och en är drabbad av //      ja..roligt att höra…saker och ting som man kanske inte tänkt på 

själv” (IP 2) 

 

De flesta sociala aktiviteter som intervjupersonerna beskrev kunde utföras både inom- och utomhus men 

flera av deltagarna ansåg att vädret styrde aktiviteten och på vintern var det svårt att göra något alls. Om 
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de hade möjlighet att vara utomhus vid t.ex. vackert och soligt väder var det trevligt att utöva aktiviteter 

som att, t.ex. bara sitta ute tillsammans eller att få promenera tillsammans med någon i området. En bra 

dag kunde för flera vara att få åka iväg på utflykt till nya platser eller till ställen de besökt förut. 

 

” Vi fick fara till den där fågelfarmen, vad den nu heter. Det var en rolig utflykt och där fick vi äta middag 

också, mycket god middag// ...det var roligt men det kostade ju lite. Men bara man få komma ut är det bra, det 

betyder så mycket för oss alla…och särskilt mig som är handikappad” (IP 4)   

 

Förutom att göra något med andra beskrev intervjupersonerna även att samvaron och relationen med 

andra var en betydelsefull social aktivitet. Flera av deltagarna ansåg sig inte ha samma umgänge som 

förut men såg fram emot besök och då oftast av barn, barnbarn och vänner. Någon påpekade telefonens 

betydelse och att det var roligt när vänner ringde eller att de själva kunde ta telefonkontakt. För andra 

som inte ansåg sig utföra så mycket sociala aktiviteter framkom att de för det mesta ändå satt ute med 

andra i tv-rum och matsal på dagarna och att de oftast deltog i gemensamma måltider och kaffestunder i 

matsalen när de själva ville det.  

Önskningar 

Aktiviteter av olika slag och att få umgås med andra var något de gärna gjorde och  flera hade en önskan 

och vilja att få göra mera. Flera deltagare ville oftare få spela sällskapsspel och någon ansåg att åldern 

inte behövde vara ett hinder för att leka. Att få komma ut och inte bara sitta ute tillsammans på en 

balkong återkom hos flera samtidigt som behovet att få åka runt med bil och få titta sig omkring också 

fanns. Önskningar kunde, förutom att få komma ut, också vara att få möjlighet och hjälp att gå på stan 

som de gjort förr, inte för att handla utan mest för att tillsammans med någon få gå runt och titta i 

skyltfönster. Någon önskade mera gudstjänster och för andra fanns önskningar om mera underhållning 

och då gärna sångstunder. En deltagare med stort intresse av sport önskade likasinnade att samtala med i 

ämnet. En som inte uttryckte något behov av mera att göra tillsammans med andra önskade sig i stället 

mera lugn och ro 

 

”… men på sommaren skulle jag kunna tänka mig att … man är ju gammal men skulle ändå kunna tänka mig 

vara ute och tävla och leka om nånting” (IP 3) 

 

Ökat välbefinnande 

Att vara delaktig och göra saker tillsammans med andra uttrycktes av de flesta ge positiva känslor av 

olika slag. Tacksamhet framkom över att få slippa alla bekymmer som funnits förut och andra uttryckte 

sin känsla av tacksamhet över att få fortsätta vara aktiv och delta i andakter som de var vana vid. Någon 
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ansåg sig vara nöjd med sitt minskade sociala engagemang och förklarade det med att han nu blivit van 

sin nuvarande situation medan andra gav förslag på sådant som skulle göra dem mera nöjda. En annan 

beskrev sig själv som nöjd när han fick samtala med andra och kände då att någon lyssnade vilket gjorde 

honom sedd och bekräftad. Att känna sig nöjd kunde också innebära att ha litet eller inget behov alls av 

att prata med andra, en ansåg sig aldrig ha varit pratsjuk eller haft ett behov att vara med i aktiviteter som 

ordnats.  

 

De aktiviteter som gjordes med andra ansågs av de flesta som både betydelsefulla och roliga och 

utflykter var något roligt som återkom i flera intervjuer. Den positiva betydelsen beskrevs av deltagarna 

med ord som trevligt med utflykt och att få komma ut och härligt att få vara med trots ett handikapp. En 

deltagare som uppskattade underhållning berättade att det för honom var avkopplande, avslappnande och 

att det gjorde att dagarna blev mindre långsamma. För de flesta ansågs relationer, att få besök och att 

umgås med andra som både uppskattat och roligt och någon betonade att det gav en känsla av 

tillhörighet.   

 

 ”Ja det är ju bara det ...att jag har andra med som är i samma båt. Då vet man det att man inte är  ensam och   

det är ju viktigt…”(IP 1) 

 

Hinder för delaktighet  

Fysisk begränsning 

Vid analysen av intervjuerna framkom på olika sätt vad intervjupersonerna upplevde som hindrade och 

begränsade dem från att delta i sociala aktiviteter med andra. Kroppen svek och den fysiska oförmågan 

gav sig till känna. Flertalet av intervjupersonerna uppgav olika kroppsliga besvär som hindrade dem från 

att ta del av sociala aktiviteter. De uppgav saker som; hjärtbesvär, balanssvårigheter och försämrad 

funktion i armar och ben. En av intervjupersonerna ansågs sig inte kunna delta som förr på grund av sina 

fysiska begränsningar och detta gav känslor av oförmåga, uppgivenhet och beroende.  

 

”… jag måste ju ha hjälp till allt; till toaletten… allt vad jag ska göra så behöver jag hjälp, jag kan  inte fara ut 

och åka hur som helst…”(IP 6) 

 

Det framkom också att tillvaron förändrats och att man inte kunde delta och vara aktiv som tidigare då 

man varit självständig. En av intervjupersonerna saknade att köra bil vilket inte längre gick på grund av 

att ”benen är borta”. En annan saknade att vara ute i skog och mark vilket han inte längre klarade av på 
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grund av fallrisk. Andra åter uppgav oförmåga till utevistelse på grund av hjärtbesvär eller att de blev så 

trötta i armarna och därför inte kunde gå ut. Dålig syn och hörsel var något som de ansåg inverkade på 

kommunikationen och förmågan att umgås och samspela med övriga på boendet. Trots hjälpmedel i form 

av hörapparat kunde det vara svårt att höra andra, framför allt om de var lite på avstånd. Det omvända 

var också ett problem: att man pratade men andra inte uppfattade vad man sa på grund av att de hörde 

dåligt. 

 

”…man hälsar på dom som sitter vid bordet ute där…men många pratar man med men, . ja, det går  ju inte… 

som jag tänkt mig…och dom som  är lite bättre som man skulle kunna prata med, dom hör inte” (IP 6) 

 

Tillbakadragenhet  

Intervjupersonerna beskrev att fysiska begränsningar påverkade och ledde till en ökad vilja att dra sig 

undan och vara för sig själv. Det upplevdes som tråkigt att höra dåligt men samtidigt fanns en acceptans i 

att det var som det var. 

”När man har dålig hörsel och inte hör så bra och inte heller ser så bra. Jag tror det gör sig själv då att man 

vill vara för sig själv... jag lider inte av det… (IP 1) 

Andra hinder som framkom var att man inte upplevde sig ha något gemensamt med de övriga på boendet. 

Intervjupersonerna uppgav att de andra inte förstod sig på eller bara ville lägga sig och vila. Man kunde 

inte göra någonting tillsammans med övriga och man hade inget gemensamt med dem. En av de 

intervjuade uppgav sig aldrig haft lätt att ta kontakt, men hade ändå försökt börja prata men när ingen har 

svarat gav vederbörande upp. Det blev lätt att man drog sig tillbaka och satt på sitt rum vilket var ett 

annat hinder för sociala aktiviteter. Flera av de intervjuade uppgav att de helst satt på sitt rum och var 

nöjda med det. På rummet kunde de läsa, se på TV i avskildhet eller helt enkelt bara njuta av lugn och ro. 

Att vara nöjd och inte ha några krav, eller minskade krav, är uppgifter som flera av intervjupersonerna 

uppgav. 

 

”Jag är ju nästan så ..att jag vill mest vara hemma på mitt rum... jag läser ju tidningar .... Och sedan har jag ju 

bibeln som jag läser...också” (IP 1) 

 

Enformig tillvaro 

Att inte kunna vara delaktig i sociala aktiviteter gjorde att tillvaron blev enformig och enahanda när de 

övriga på boendet inte delade intressen eller saknade förmåga att vara aktiva. Ett fåtal besök lyste upp 

tillvaron, man hade färre bekanta, vänner hade försvunnit på grund av att de var sjuka eller avlidit. Flera 

av intervjupersonerna uppgav att det inte fanns så mycket att göra, man gjorde inget, eller inte så mycket 
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tillsammans med andra. Man åt, läste, låg och vilade, dagarna gick och alla dagar var nästan lika. 

Personalen beskrevs vara upptagen med sina sysslor. Den dagliga tillvaron beskrevs av några 

intervjupersoner som tråkig och flera saknade någon att dela sina intressen med och någon att prata med. 

De saknade sällskap, för det kändes tråkigt att vara ensam. De saknade att göra sånt de gjort förut som att 

gå på stan och gå i affärer. Några av deltagarna saknade dans och en som tidigare varit aktiv 

föreningsmänniska, sa sig sakna allt i sin nuvarande situation. 

 

”Jo dom kommer och hälsar på mig. Ibland kommer dom ju. Men det är ju sällan, det blir det när man ligger så 

här. Och så länge som jag varit här nu då blir det ju det, då blir man bortglömd… ja det är klart det känns ju 

tråkigt alldeles hemskt att vara ensammen ” (IP 5) 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa äldres upplevelser av sociala aktiviteter och dess betydelse för 

meningsfull tillvaro på särskilt boende. Sammanfattningsvis framkom i studiens resultat att sociala 

aktiviteter var något vanligt förekommande som de flesta äldre valde att delta i beroende på sin hälsa och 

aktiviteternas tillgänglighet. Vilken betydelse och mening det gav den enskilde varierade men överlag 

framkom att det inverkade positivt på välbefinnande, gav en känsla av samhörighet men också att man 

trots deltagande kunde uppleva ensamhet och en saknad av det man kunnat göra förr. De äldres 

upplevelser och behov av social aktivitet framkommer i resultatet som olika, allt från inget behov alls till 

saknad och önskan om att få göra mera. 

 

I kategorin möjliggör delaktighet beskrevs utbudet av aktiviteter av deltagarna och då framkom att de 

flesta deltog i de aktiviteter som var tillgängliga, att de trivdes och upplevde ett nöje i att vara aktiv och 

deltagande. Detta kan stämma väl mot Statens folkhälsoinstituts (2008) undersökningar som visade att 

sociala aktiviteter är en betydelsefull del av livet även för äldre. Utbudet som de äldre beskrev i denna 

studie var varierande och stämmer väl in på tidigare studiers beskrivningar av aktiviteter av värde. 

Gemensamt ses aktiviteter som att, spela spel, göra utflykter, delta i gudstjänster och att på olika sätt 

kunna ha relationer med familj och vänner som önskvärda och betydelsefulla (Bukov et al.,2002; Glass et 

al.,2006; Menec, 2003; Holmén & Furukawa, 2002).  
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Deltagarna i denna studie upplevdes genomgående som aktiva med relativt bestämda åsikter om vad de 

ansåg som roligt och meningsfullt att göra på dagarna. Att få prata om ämnen som man varit intresserad 

av tidigare och att få fortsätta delta i t.ex. gudstjänster och att umgås med vänner kan ses ha koppling till 

den aktivitetsteori som beskrivits tidigare. Tornstam menar att människors behov och önskningar följer 

med upp i åldrandet och efter att möjligtvis ha anpassat sig till nya roller finns en strävan att behålla sin 

aktivitetsnivå så länge det går för att möjliggöra ett gott åldrande (Tornstam, 2005). Det framkom dock i 

aktuell studie att nivån på aktiviteterna, mängden och behovet av dessa ändå var individuellt och något 

som förändrats med åren. En minskad aktivitetsnivå skulle kunna kopplas till en studie av Hillerås et al. 

(1999) som sett att de allra äldsta har en varierad men låg grad av aktiviteter men det är inget som vi 

jämfört. Hur de upplevde utbudet av aktiviteter som fanns tillgängliga var alltså olika, allt från att vara 

tillräckligt för någon till att vara mycket begränsat och enformigt för andra.  

 

Några av deltagarna kunde uppfattas som mycket aktiva när de beskrev sitt deltagande i allt som hände 

medan de själva inte ansåg att de var så aktiva längre. De uttryckte ett behov och en vilja göra mera 

samtidigt som andra på samma boende inte såg på aktiviteter på samma sätt. Andra som var mindre 

aktiva eller inte ansågs sig aktiva alls var ändå med, men kanske inte så aktivt och uttryckte ett nöje med 

det. Det som gav mening och betydelse blev då relationen och inte att man gjorde någon speciell sak 

tillsammans. De äldre deltog genom att dela gemenskapen vid kaffe och matstunder och något oväntat 

beskrevs aktiviteter som kan upplevas som solitära av några deltagare som något socialt och 

betydelsefullt. Det kunde vara att sitta tillsammans med andra när de själva så önskade eller att de på 

kvällen kunde se på tv gemensamt. I en studie som intervjuat äldre på sjukhem om mening vid livets slut 

framkom förutom ”inre dialog och styrka” att kontakt med andra skapade mening i livet som helhet. Att 

få känna sig behövd och känna tillhörighet var några av de källor som nämndes som viktiga (Dwyer, 

Nordenfeldt, & Ternestedt, 2008). Studier refererade till i bakgrunden i denna studie visar också på 

betydelsen av social gemenskap men då ansågs den vara en förutsättning för att uppnå högt 

välbefinnande (Holmén & Furukawa, 2002).  

 

I aktuell studie framkom alltså relationens betydelse som en återkommande och viktig del och relationen 

och samvaron med andra kan uppfattas som en betydelsefull social aktivitet, något som även setts i 

flertalet studier (Wilhelmsson et al., 2005; Field et al.,2002; Holmén & Furukawa, 2002; Cullberg, 2003; 

Agahi et al., 2005). Enligt Wilhelmsson et al. (2005) påverkar äldres relationer deras livskvalitet lika 

mycket som deras hälsostatus. Det sociala nätverket har betydelse för äldres hälsa i form av 

känslomässigt stöd och skydd mot psykologisk stress (Agahi et al., 2005) och enligt Field et al. (2002) 
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skapar goda relationer trygghet i att veta att det finns någon som bryr sig och kan medföra att de äldres 

hälsa behålls längre. Att ha goda relationer och få känna sig sedd och bekräftad är viktiga faktorer för att 

kunna uppleva mening i tillvaron trots svår sjukdom (Strang, 2007). Att få vara delaktig ger positiva 

känslor som tacksamhet och förnöjsamhet. Under hela livet är det viktigt att känna att man ingår i en 

gemenskap. I aktuell studie framkommer alltså en tydlig förnöjsamhet hos intervjupersonerna. Trots en 

uttryckt önskan hos flera om mer aktiviteter och trots upplevelsen av en enahanda tillvaro är de 

intervjuade till största delen nöjda och tacksamma.  

 

För de äldre som intervjuats i vår studie anses det sociala umgänget ha minskats. Vännerna har 

försvunnit för att de avlidit eller själva blivit gamla och sjuka och inte längre orkar eller kan hälsa på. 

Intervjupersonerna själva har också försämrade resurser och möjligheter och de upplever, som beskrivits 

tidigare, hinder att ta sig ut. Besök sågs ändå som något viktigt som intervjupersonerna såg fram emot 

och då oftast av barn, barnbarn och vänner. I en isländsk studie framkom relationen till familjen ha stor 

betydelse för de gamla och deras kvalitet i livet.  Den relationen bekräftar den äldre som person men 

också att deras plats i familjen finns kvar (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). I aktuell studie framkom 

också telefonens betydelse, som ett hjälpmedel för att både få, och själv kunna ta, kontakt och det kan 

också ses i annan studie där telefonen beskrevs som det viktiga verktyg som innebär att äldre kan 

bibehålla kontakt med familjen (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007).  

 

I kategorin Hinder för delaktighet framkom några aktiviteter som deltagarna oftare återkom till och som 

kan uppfattas mera betydelsefulla än andra var att ha tillgång att komma utomhus, att få åka med på 

utflykt och att få kommunicera med andra i sin omgivning. För de äldre var dessa aktiviteter viktiga och 

något man längtade efter samtidigt som man upplevde och beskrev dem som mer eller mindre 

svårtillgängliga. Att inte kunna delta som förr pga. fysiska begränsningar gav känsla av oförmåga, 

uppgivenhet och beroende. I en annan studie som undersökt vad äldre anser inverkar på nedstämdhet och 

depression framkom att äldre belyste brister i att få komma ut och såg det som en faktor till nedstämdhet. 

Där ansågs vistelsen på institution kunna ge känsla av fångenskap och avskärmande och en ökad 

uteaktivitet skulle få dem att behålla kontakt med omvärlden och sitt tidigare liv (Choi, Randsom & 

Wyllie, 2008). 

 

I aktuell studie med ett beskrivet varierad utbud av sociala aktiviteter är det intressant att fundera på vad 

som gör att äldre trots allt upplever sig hindrade att utföra aktiviteter och varför aktiviteterna upplevs 

svårtillgängliga. En försämrad hälsa var det som de äldre själva beskrev som hinder till många 
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aktiviteter. Det kunde vara kroppsliga funktionsnedsättningar av olika omfattning men även att andra i 

omgivningen inte längre hade förmåga att kommunicera. Hälsa som ett hinder till aktivitet kan förstås 

utifrån den inverkan som åldrandet har på kroppen och som enligt Tabloski (2006) är en omfattande och 

oundviklig process som berör människans alla dimensioner. Att de äldre på särskilt boende ökar i ålder 

och blir sjukare och mera hjälpbehövande är ett faktum (Socialdepartementet, 2007) och något som kan 

förklara den förskjutning av fokus på vården som beskrivits tidigare. Aktuell studie visar att ålder, 

handikapp och ett stort hjälpbehov begränsar ett deltagande men tydligt i studien är också att viljan till att 

göra saker med andra och vara aktiv ändå finns kvar hos många.  

 

Utifrån de brister som belystes i bakgrunden angående neddragningar och en förskjutning från omsorg 

till vård (Socialstyrelsen, 2008a; 2008b) kan den senaste brukarundersökningen som gjorts i svensk 

äldreomsorg också kopplas (Socialstyrelsen, 2009). I den framkom att äldre och deras anhöriga 

fortfarande påtalar behov och brister som bl.a. berör social samvaro och aktivitet. Det finns ett uttalat 

missnöje att äldre inte får hjälp med att göra det man vill och att få en pratstund med personalen eller att 

komma ut när man vill.   

 

Åldersförändringar och en försämrad funktionsförmåga är svårt att göra något åt men kan ändå vara 

något som de äldre förhåller sig till på olika sätt och kan behöva stöd i. Kopplat till begreppet coping som 

beskrevs i bakgrunden (Hagberg & Rennermark, 2006) visar aktuell studie att det från de äldres 

upplevelser kan urskiljas olika sätt att hanterar sin situation och sina behov. I analysen under 

subkategorin tillbakadragenhet framkom att äldres sätt att hantera sina egna fysiska begränsningar kunde 

innebära att de själva valde att dra sig tillbaka, för någon var begränsningen som upplevdes inte rolig 

men ändå något de accepterade. Det framkom också att när kommunikationen med andra inte fungerade, 

beroende på egen eller andras förmåga valde man medvetet att undvika den genom att själv dra sig 

tillbaka på sitt rum. Andra kan uppfattas ha accepterat sin situation, de anser sig nöjda med sin situation 

och ser en mening i att kraven minskats.  

 

I vår studie framkom att de äldre t.ex. upplevde att vädret hade betydelse för vad som kunde utföras. På 

vintern var aktiviteterna mera begränsade och någon ansåg att det då inte fanns något att göra alls medan 

det på sommaren fanns mera att göra när vädret så tillät. Vädret kan ses som en enkel förklaring till att 

äldre inte är ute så mycket men intressant är också att utifrån brukarenkäten (Socialstyrelsen, 2009) 

fundera om det är hjälpen att göra saker som man vill och när man vill som kanske behöver större 
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prioritet i vården. Vi kanske är duktiga att komma på aktiviteter i vården eftersom studien visar på ett 

utbud av detta men kanske inte att erbjuda rätt aktivitet vid ett tillfälle som passar den enskilde bäst.  

 

Som begränsning framkom bl.a. att man inte upplevde sig ha något gemensamt med de övriga på 

boendet. Det blev lätt att man drog sig tillbaka och satt på sitt rum. Flera uppgav också att de helst satt på 

sitt rum och att de var nöjda med det. Förnöjsamhet och inga, eller minskade, krav framkom från flera 

intervjupersoner. De berättade hur de bara kunde njuta av lugn och ro. Detta går att koppla till Tornstams 

(2005) teori om gerotranscendens; individen känner ett minskat behov av ytliga relationer och ett ökat 

behov av ensamhet och stilla stunder. Detta innebär, utifrån teorin om gerotranscendens och tidigare 

studie (Wadensten & Carlsson, 2003) att vårdpersonalen kanske ska låta det vara upp till de äldre själva 

att avgöra om de vill delta i aktiviteter eller inte. Vi kanske måste låta dem som vill få möjlighet att, som 

Andersson et al., (2007) skriver, i enskildhet få reflektera över livet och därigenom få avsluta sina liv 

mentalt för att kunna acceptera döden och därigenom få en meningsfull tillvaro.  

 

Om vi nu slutligen återgår till studien av Dehlin och Tornstam (1994) kanske den aktiva livsstilen inte 

passar alla men, aktuell studie visar att den ändå passar in på många eftersom behovet av social aktivitet 

och en saknad finns. Att det skulle ses som ett problem om det ska vara aktivitet eller inte anser vi är 

överdrivet och inget som vi ser kan vara endera eller. För någon är ett optimalt åldrande att dra sig 

tillbaka och för en annan att leva aktivt in i det sista Att i vården jobba utifrån endast den ena eller den 

andra teorin om åldrandet anser vi är svårt och dessutom inte försvarbart. Med aktuell studie och andra 

studier som grund anser vi det därför viktigt att självklart stötta de äldre i sitt åldrande (Tabloski, 2006; 

Wadensten, 2006;Wadensten & Carlsson, 2003) men att om möjligt utgå från den enskildes egna 

önskningar och behov för att känsla av meningsfullhet ska uppnås.  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att studera äldres upplevelser vilket avgjorde valet av forskningsmetod. Resultatet 

visar att användandet av intervju som metod för datainsamling gett studien data där de äldres erfarenhet 

och innebörd av fenomenet social aktivitet framkommit, något som också är vanligt att hitta när den 

kvalitativa metoden används (Kvale, 1997; Polit & Beck, 2008). Att använda mp3 för att spela in 

samtalen gav till en början en oro och osäkerhet hos några av deltagarna. Efter förtydligande om varför 

det var nödvändigt blev situationen mer avslappnad vilket underlättade och gav oss möjlighet att som 

Kvale (1997) rikta vår uppmärksamhet på den andre.  
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En annan fördel är att studien planerats och genomförts av två personer som båda är väl insatta i 

geriatrisk vård och omvårdnad. Vi kände till urvalets boendesituation men ingen av oss hade en personlig 

relation till någon av dem. En medvetenhet fanns att vår förförståelse kunde inverka på intervjuerna och 

därför kändes det bra att utgå från en frågeguide (bil.3) så att en gemensam struktur kunde följas och att 

resultatet inte skulle styras och färgas av oss i onödan. Trots vår egen vana att arbeta med detta klientel 

var det inte helt lätt att utföra intervjuerna när några av deltagarna hade nedsatt hörsel eller bara behövde 

god tid på sig och få frågorna förtydligade för att förstå. Deltagarna kom också lätt ifrån ämnet och 

behövde hjälp att komma tillbaka till frågan. Det som var bra var att deltagarna själv valt att delta och att 

de kändes motiverade att prata om sig själv. 

 

Att intervjuerna blev kortare än beräknat kan delvis bero på våra frågor men också på vår egen ovana att 

intervjua. En annan orsak kan vara metoden i sig, eftersom intervjuaren i en halvstrukturerad intervju 

bara ska uppmuntra deltagarna att besvara frågorna och inte styra mängden av svar (Polit & Beck, 2008). 

Vi hade inte i förväg prövat frågeguiden på någon och det kan möjligtvis ha inneburit att vi förtydligat 

någon av frågorna. Vi upptäckte både två efter första intervjun att några av frågorna behövde delas upp, 

både för att bli tydligare men också för att ingen del skulle falla bort och vara av mindre betydelse.  

 

För att kunna belysa det önskade ”fenomenet” på ett trovärdigt sätt anser Graneheim och Lundman 

(2004) det angeläget att välja deltagare med olika erfarenhet. I vår studie bestod urvalet av både män och 

kvinnor i olika åldrar och med olika form av handikapp. I efterhand kan vi se att urvalet blev blandat och 

det fanns olika intressen representerade bland deltagarna, men det var inget som vi i förhand kunnat 

förutse. Det som alla hade gemensamt var ett omvårdnadsbehov som innebar att de bodde tillsammans 

med andra på särskilt boende-sjukhem i samma kommun. Att antalet intervjupersoner blev åtta var färre 

än planerat. Fler personer skulle möjligtvis ha gett en större variation av upplevelser men vi valde att 

utgå från det första urvalet med tanke på en begränsad tidsplan. 

 

I analysen som gjordes stegvis med innehållsanalytisk metod framkom mönster som slutligen gav två 

kategorier vilket är intervjuernas manifesta innehåll. Vi anser att analysen var intressant att utföra, men 

den tog tid och det var svårt att behålla textens sammanhang under kondensering och kodningfasen. Vi 

samtycker med andra studier som ansett det nödvändigt att under analysens gång ständigt pendla fram 

och tillbaka i materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Att vi varit två personer som gjort studien har inneburit att alla moment är reflekterade och diskuterade 

sinsemellan flertalet gånger och som ytterligare stöd har våra handledare funnits med under arbetets 

gång, något som därmed också stärkt studiens tillförlitlighet. Studiens begränsning kan vara att 

intervjuerna delades upp och att vi gjorde dem var för sig. Om båda varit med på alla intervjuer har det 

säkert kunnat innebära att flera följdfrågor ställts och att risken att missa något väsentligt ytterligare 

minimerats. Att detta val gjordes beror på den begränsade tid som fanns och att vi inte ville utsätta de 

äldre för onödig press.  

 

Vi är medvetna om att resultatet i den aktuella studien inte kan generaliseras på alla äldre men anser att 

den kan vara överförbar på andra i samma situation och boendeform. Ett syfte med vår kvalitativa studie 

är att skapa en vidare förståelse för våra intervjupersoners upplevelser och erfarenheter, vilket kan leda 

till en ökad kunskap som vi alla kan ha nytta av i omvårdnaden av de äldre.  

 

Som framtida forskning skulle vårt förslag vara att intervjua dagens vårdpersonal om deras syn på sociala 

aktiviteter och vilken betydelse de tror att den har för äldre med stort hjälpbehov.  

 

Slutsats 
 

Studien visar:   

Att äldre på särskilt boende har kvar ett behov av varierade sociala aktiviteter. 

 

Att det är viktigt att efterfråga den enskildes upplevelser och behov och utgå från det vid planering av 

meningsfulla sociala aktiviteter.  

 

Att låta den enskilde själva få avgöra om den ska delta eller inte när aktiviteter erbjuds. 

 

Att som vårdpersonal vara lyhörd för vad som kan vara det lilla extra kan få stor betydelse för den 

enskildes känsla av meningen i tillvaron och vara till hjälpa när aktiviteter måste prioriteras.  
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Bilaga 1 

 

 

Till dig som Enhetschef för särskilt boende 

 

                                                       Information om planerad studie 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser en specialistsjuksköterskeutbildning i Vård av Äldre vid 

Mittuniversitetet. Vi har i vårt arbete och som anhöriga sett att utbudet av sociala aktiviteter varierar vid 

kommunens särskilda boenden och är därför intresserade av vad det kan ha för betydelse för äldre med 

stort omvårdnadsbehov. I utbildningen ingår att skriva en uppsats på magisternivå därför planerar vi att 

genomföra en intervjustudie med syfte att belysa äldres upplevelser av sociala aktiviteter och dess 

betydelse för en meningsfull tillvaro när de bor på särskilt boende. 

 

Vi undrar om vi kan få genomföra delar av vår studie på ert boende genom att intervjua några av 

vårdtagarna under vecka 14. Om det är möjligt är vår önskan att du vidarebefordrar denna information 

till sjuksköterskorna och ger oss ett namn på en dem som vi kan kontakta för att få hjälp med vårt urval. 

Våra kriterier för deltagande i studien är att personen har bott på sjukhemmet i minst 6 månader, har 

förmåga att delta i ett längre samtal, kan ge sitt samtycke och personen ska inte ha demensdiagnos eller 

vara i ett senare palliativt skede.  

 

Intervjun kommer att spelas in på band, beräknas att ta ca 30 minuter och kommer att ske om möjligt i 

den boendes lägenhet. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ned och bearbetas med lämplig 

analysmetod. De uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Det kommer hellre inte att vara möjligt att identifiera enskilda personer eller respektive boende vid 

resultatredovisningen eftersom inga namn och personuppgifter finns med. 

 

Vi önskar få veta ert intresse senast 30/3 och kommer därefter att kontakta er innan vi kommer. 

 

Har du frågor angående studien är du välkommen att ringa oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 
Student Christina Edlund,                                                            Student Britt-Marie Nyberg,   

Tel  0660-252056                                                                         Tel 0660-211218 

 

Barbro Dalbäck                                                                            Titti Melin-Johansson 

Universitetsadjunkt                                                                       Universitetslektor 

barbro.dalbäck@miun.se                                                              titti.melin-johansson@miun.se 
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        Bilaga 2  

                                                                                                                                                                                      

Förfrågan om deltagande i vetenskaplig studie 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen Vård av äldre vid 

Mittuniversitetet. Som en del i denna utbildning ingår att genomföra ett vetenskapligt arbete och som 

ämne för vår studie har vi valt sociala aktiviteter för äldre. 

 

Oavsett ålder har vi människor mer eller mindre ett behov av att umgås och göra saker med andra och 

forskning visar att det har betydelse för hälsan. Inom kommunen finns ett varierat utbud som ser olika ut 

beroende på vart man bor. Syftet med vår studie är att få veta hur ni som äldre ser på den sociala 

aktiviteten och vilken betydelse den har. Den kunskapen vi får kommer att delges kollegor, vårdare och 

arbetsledning som jobbar för att vården av äldre ska bli bättre.  Därför vänder vi oss till dig som bor på 

särskilt boende och undrar om du har möjlighet att delta. 

 

Vi skulle önska att få göra en kortare intervju med dig som spelas in på band. Tiden är beräknad till 30-

45 minuter och om det är möjligt sker den hemma hos dig eller i annat rum på din avdelning.  Efter 

samtalet kommer ditt namn inte att finnas med och materialet blir under arbetets gång inte tillgängligt för 

andra än vi och våra handledare. Vårt samtal kommer att sammanställas och redovisas i en skriftlig 

uppsats vid Mittuniversitetet. 

 

Ditt deltagande i studien är önskvärt men helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering och det kommer inte att påverka din fortsatta vård och omsorg. Ditt deltagande 

noterar du på talongen nederst på detta blad och lämnar till din vårdare som förmedlar den vidare till oss. 

Intervjun planeras till v14. 

 

 

 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga. 
 

Christina Edlund, student                                        Britt-Marie Nyberg, student 

Tel 0660-252056                                                           Tel 0660-211218 

    

Barbro Dahlbäck, handledare                                        Titti Melin-Johansson, handledare 

Tel 060-148509                 Tel 063-165672  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

              

                  

Jag kan tänka mig att delta                                        
                   

Jag vill inte delta                                     
   

 

Namn……………………………………………...………………………………. 
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Bilaga 3 

Frågeguide 

 

 

Kan du berätta vad du gör tillsammans med andra här på boendet en helt vanlig dag? 

Ge exempel på….?  

Hur känns det/vad betyder det för dig? 

Vad har ni gjort när du upplever att dagen har varit god respektive mindre god? 

 

Har ditt umgänge och de aktiviteter du gör tillsammans med andra förändrats sedan du flyttade hit? 

Vad tror du det beror på?  

Hur känns det, vad betyder det för dig?  

Skulle du vilja att det var annorlunda och i så fall hur?  

 

Om du skulle ha möjlighet att få önska vilka aktiviteter som ska finnas tillgängliga här, vad skulle det då 

kunna bli? 

Vilken betydelse får det för dig? 

Tror du att andra har en liknande önskan? 

 

 

Har du något mer du vill berätta innan vi avslutar?  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                            Bilaga 4    
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Exempel på kategori ”möjliggör delaktighet” med subkategorin ”Utbudet”. 

 

Meningsenheter   Kondenserad text       Kod Subkategori                                         Kategori 

1.Ja då har jag till exempel,… dom har 

ju bingo,.. en gång i veckan då brukar 

jag var med på det 

1. Brukar vara med och spela 

bingo en gång i veckan 

1. Spela bingo 

 

1. Utbudet 

 

Möjliggör 

delaktighet 

2.. Hon som ordnar…en gång i veckan 

samlas vi hos henne och hon läser något. 

..Det är olika gånger..  och så blir det ju 

kafferast.. Några sagor läser hon i 

…eller från tidningen, det blir ofta ett, 

ett  resonemang som kommer igång om 

ett ämne som var och en är drabbad av 

2. En gång i veckan samlas vi 

för högläsning och kaffe och 

ofta blir det resonemang om 

något aktuellt ämne 

2. Högläsning, 

kaffe och 

samtalsstund med 

andra 

2. Utbudet 

 

Möjliggör 

delaktighet 

3. ja prata gör vi ju, mycket. (höjer 

rösten)..det är frågorna som ställs och 

vem som ställer frågorna som avgör hur 

det blir, om det är intressant... 

3.samtalar ofta med andra där 

ämnet och deltagarna avgör 

hur intressant det blir  

3. Samtala,  

ämnet och 

deltagarna avgör 

intresset. 

3. Utbudet 

 

Möjliggör 

delaktighet 

3. då har vi gjort utflykt…paus (en bra 

dag). Ibland har vi åkt på varvsberget 

och ibland har vi åkt på utflykt och ätit 

våfflor på vallen också.  

3. En bra dag är att åka på 

utflykt. Tex varvsberget  eller 

för att äta våfflor på vallen 

3. En bra dag , 

utflykt  

3. Utbudet 

 

Möjliggör 

delaktighet 

4 ibland är det,.. inte varje vecka.. men 

då är det bingospel, inte om pengar men 

man får en liten sak.  Du ser vad jag fått 

där, alla muggar där jag vunnit,(fniss)  

4. Ibland är det bingo, inte 

om pengar men man får en 

liten sak och du ser att jag har 

haft tur. 

4. Spelar Bingo 4. Utbudet 

 

Möjliggör 

delaktighet 

6. telefon, det har jag ju . Det går ju bra, 

de ringer. Jo jag har ju mina vänner 

6: Har telefon, och vännerna 

ringer 

6. Relationer via 

telefon 

6. Utbudet Möjliggör 

delaktighet 

7: vad jag gör? Ja det är egentligen bara 

vid måltiderna, och annars så sitter jag 

här : jag kan inte komma på nåt mer. 

7. Umgås med andra vid 

måltiderna 

 

7. Umgänge med 

andra 

 

7. Utbudet Möjliggör 

delaktighet 

8: ja jag har haft mest intressen för 

mötena… gudstjänsterna… dom har ju 

varit mitt högsta.. gudstjänsterna det har 

varit mitt högsta… …ja men jag har väl 

varit på en här också? 

8. Gudstjänsterna har varit 

högsta intresset, har varit på 

gudstjänst här också 

8. Stort Intresse 

av gudstjänst, 

deltagit här 

8. Utbudet Möjliggör 

delaktighet 


