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Sammanfattning   
Självbestämmanderätt är en central aspekt i socialtjänstlagen. Denna rätt är mycket viktigt 

speciellt inom vård och omsorg då en människas liv påverkas i så stor utsträckning. Även om 

självbestämmanderätt finns reglerat i lagstiftning och riktlinjer, säger det inget om hur dessa 

mål om självbestämmande och värdighet ska förstås i praktiken. Ofta förutsätts en viss 

aktivitet hos de äldre för att kunna kräva en god omsorg, men äldre kan inte alltid vara 

dirigenter i sina egna liv då de har funktionedsättningar och är beroende av samhällets 

insatser. Därför är det mycket viktigt att äldre människor kan få god vård från 

omsorgspersonal på äldreboenden. God vård innefattar också den sociala aspekten.  

 

Sociala aspekten i ett äldres liv är mycket viktigt, syftet med uppsatsen är att studera 

betydelser av sociala aktiviteter för äldre som bor på äldreboende utifrån professionella 

perspektiv samt äldres syn på dessa. Äldres funktionsnedsättningar påverkar deras fysiska, 

psykiska och sociala liv. Delaktighet i olika sociala aktiviteter kan vara hjälpsamt mot social 

isolering och ensamhet genom att det skapar socialt välbefinnande. Tidigare forskningen 

inriktar sig mest på äldres fysiska och psykiska välbefinnande som grundar sig på aktivitet. 

 

Eftersom fokus var att undersöka hur individer ser på sociala aktiviteter så valde jag att 

genomföra en kvalitativ studie. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre 

undersköterskor, en aktivitetssamordnare, en enhetschef och två äldre kvinnor.  

 

Resultat av undersökningen visar att för att ha en bra aktivitet på äldreboende krävs resurser i 

flera former. Flera äldreboenden saknar en aktivitetssamordnare och i vissa fall när det finns 

aktivitetssamordnare finns det däremot inget tillräckligt stöd med fler resurser (personal) som 

kan hjälpa till så att aktiviteterna kan genomföras. Den strama budgeten medför brist av 

personal.  Personalens förhållningssätt till aktiviteterna och de äldres välmående är också en 

viktig aspekt. Man ska också fundera på vad som är bra aktiviteter, vilka aktiviteter som är 

anpassade för de boende. Individanpassade aktiviteter är viktigt för äldres sociala välmående 

eftersom aktiviteterna fyller ett syfte i de äldres vardag. 
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Förförståelse och tidigare erfarenheter 
 

Principen är självklar: varje människa ska behandlas som en självständig individ 

och inte som ett bihang till försörjare, det gäller att skapa ekonomiska och sociala 

villkor som gör oss oberoende som individ” (Gandini, 2013)  

 

Citaten ovan kommer från dokumentärfilmen “The Swedish theory of love”.  

Mitt intresse för ämnet “äldre” kom spontant som ett resultat av mina kulturella och 

arbetsrelaterade erfarenheter. De kulturella erfarenheterna är från min uppväxt i Italien, de 

arbetsrelaterade erfarenheterna är inom äldreomsorgen i Sverige.   

 

Under 1970-talet strävade Sverige efter självständighet för alla medborgare. 

Dokumentärfilmen ”The Swedish theory of love”, gjord av svensk-italienaren Erik Gandini, 

tar avstamp i manifestet “Familjen i framtiden - en socialistisk familjepolitik” från 1972. 

Enligt det manifestet skulle relationer mellan individer grunda sig enbart på kärlek och inte på 

en ekonomisk beroendeställning.  

 

Min förförståelse i uppsatsarbetet har varit att en individualistisk kultur har vissa fördelar 

eftersom den typen av kultur, främjar individen, individuell kapacitet och självständighet. 

Samtidigt som människor i arbetslivet har ett hektisk presterande som gör att dem tappar bort 

sig själva och blir utbrända till exempel inom skola, sjukvård finns det många människor som 

arbetar långa arbetspass och får arbetsrelaterade stressyndrom, konsekvensen av det är att dem 

blir sjukskrivna längre tider. Är det inte slöseri med samhällets socioekonomiska resurser? I 

dagens samhälle får familjen inte så stor plats för att individen varken har tid eller ork kvar att 

umgås med de äldre och resultatet kan då bli ensamhet. Att vara ekonomiskt oberoende 

betyder inte samma sak som att vara oberoende emotionellt, självklart behöver man stöd och 

kärlek från familjen/ vänner.   

 

Att växa upp i en svensk – italiensk familj gav mig möjlighet att se olika aspekter av båda 

kulturerna, samt att försöka ta det bästa från båda världarna. Från den italienska kulturen är 

närheten till familjen central, från den svenska kulturen är oberoende och självständighet ett 

värde. I Italien bodde min familj i ett hus tillsammans med min farmor och farfar, som gick 

bort och farmor blev ensam och sjuk. Därför bodde vi oftast en trappa ner (hos henne) och 

familjen ställde upp och hjälpte henne med allt hon behövde (socialt och ekonomiskt) så länge 

hon levde.  Hela farmors boenden blev som ett vårdhem och alla var överens om att hon 

aldrig skulle få bättre vård på ett äldreboende. Farmors läkare (kommunanställd) kom ofta på 

hembesök, hon hade haft samma läkare i många år. Det kan vara ett stort värde för de äldre att 

ha samma läkare under flera år och speciellt skapas det ett förtroende för sin husläkare.  

 

I Sverige så upplevde jag en helt annorlunda situation. När min morfar blev sjuk ville han inte 

flytta till varken sjukhus eller specialiserad palliativ vård, men han ville bo kvar hemma 

ensam i sitt hus därför att han ville vara självständig men det fungerade inte, varken med 

hemtjänst (där han träffade olika personer hela tiden) eller med matleveranser därför att maten 
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ställdes utanför dörren och det var alldeles för anonymt. Morfar flyttade till ett särskild 

boende specialiserad i palliativ vård.  Trots att min mamma och hennes syskon ofta var hos 

honom, fick han långa stunder av ensamhet, hjälpen fick han från främlingar och sista 

andetaget tog han i ett främmande och sterilt rum. Man kan påstå att den sydeuropeiska 

kulturen är mer familjecentrerad än den nordeuropeiska, detta innebär att man uppskattar och 

respekterar mycket mer de äldre vilka ses som viktiga resurser och inte bara som 

familjemedlemmar. Man vet att äldre har mycket att lära de yngre generationerna och man tar 

gärna till vara den kunskapen.  

 

I Sverige idag har barn och unga inte så stor kontakt med äldre och ser på dem som en 

kategori snarare än som enskilda personer. En anledning kan vara att det saknas tid att umgås, 

då större delen av tiden går till att arbeta. När vi blir äldre däremot och lämnar arbetslivet, blir 

nära relationer kanske det enda vi kommer att ha kvar. Genom att arbeta på ett äldreboende 

har jag märkt att äldre människor ofta känner sig ensamma, deras vänner har dött, äldre saknar 

sina barn därför att det inte finns så mycket tid att träffas och umgås. Det kan också uppstå en 

distans mellan äldre och personal på grund av kulturell och språklig olikhet.   

 

I den bästa av världar förväntas sociala aktiviteter skapa roliga, glada moment för de äldre där 

de kan vara tillsammans och ha det trevligt. Enligt min erfarenhet är den skandinaviska 

välfärdsmodellen mer väl utbyggt än den italienska. I Sverige är det en självklarhet att 

äldreomsorgen står för äldres aktiviteter men detta är inte alltid fallet i andra länder. I till 

exempel Italien står familjen för äldres sociala aktiviteter. Det har med socioekonomiska 

förutsättningar att göra men också genom tradition och familjesammanhållning. Äldre 

människor i Italien är en del av familjen som utför sina sysslor med det man kan bidra med. 

Även i hög ålder känner de sig viktiga och behövda.   

  

Enligt min erfarenhet ges äldre inte så stor uppmärksamhet, eller att deras perspektiv och 

erfarenheter tas tillvara. Idag ges inte längre samma vikt till äldres visdom i Sverige. Man tror 

att äldre människor inte har någonting att bidra med men äldre människor har sett mycket 

under sina liv. Äldre har ofta förmåga att se ett värde i det lilla och det stora och kan bidra 

mycket till samhället. De kan bidra med visdom och livserfarenhet för samhället och är därför 

viktigt att tillvarata. Det är också en risk att en del av vår svenska kultur går förlorad om inte 

erfarenhetsbaserad kunskap tas till vara.  
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1. Inledning  
 

I Sverige finns en stark tradition att som medborgare vara oberoende och autonom. I en studie 

av Johansson Heinö (2009) beskrivs Sverige som ett exempel av demokratiskt land som 

stödjer individualismen (ibid.). Att samhället fokuserar så mycket på individernas 

självständighet kan skapa känslor av ensamhet speciellt för äldre personer med 

funktionsnedsättningar. Frihet och självständighet har starka positiva sidor som chanser till 

utveckling för alla medborgare genom studier eller arbete, möjligheter till att fatta beslut över 

sina egna liv samt att självförverkliga sig, vilket inte är en sådan självklar uppfattning 

(speciellt för kvinnor) i många andra länder. En viktig fråga att ställa är var gränsen mellan 

oberoende och ensamhet går?  

 

Det svenska trygghetssystemet bygger på att vara självständig så långt det går. Detta 

förutsätter också aktiva individer som kan hantera sociala aktiviteter och relationer. Personer 

som är i en beroendeställning kan ha svårigheter i ett sådant samhälle då man behöver hjälp 

(Bravell 2013). Äldre som bor på äldreboende kan ses som en grupp som befinner sig i en 

sådan beroendeställning och som kan känna sig ensamma. Individ anpassade sociala 

aktiviteter kan ses som ett recept mot äldres ensamhet.   

 

Enligt Fristedt (2013) så har personer med större engagemang i aktiviteter, som till exempel 

hobby eller trädgårdsaktiviteter, längre livslängd, jämfört med de som är mindre engagerade. 

Detta menar hon har att göra med att psykologiska dimensioner kring aktiviteter som 

motivation, värderingar, syfte och meningsfullhet är direkt kopplade till hälsa och överlevnad. 

 

Enligt Bravell (2013) är aktivitetsteorin dominerande i Sveriges äldreomsorg. Enligt den 

teorin är det viktigt för att uppleva ett gott åldrande, att hålla sig lika aktiv som tidigare i livet. 

Åldrandet medför förluster av olika roller, som t.ex. yrkesrollen genom att försöka behålla 

sina aktiviteter och sociala kontakter så långt som möjligt kan man bevara sitt egenvärde. De 

förluster som man har gjort skulle man kunna ersätta med nya aktiviteter och nya sociala 

kontakter med andra personer - individen skulle alltså fortsätta att leva som man hade gjort 

som medelålders. Människan är en social varelse och helt i linje med aktivitetsperspektivet 

finns det, även för äldre personer, en korrelation mellan välbefinnande och ett aktivt umgänge 

med vänner, grannar och närstående.  

 

Fungerande sociala aktiviteter framstår nästan som ett botemedel medan bristande aktiviteter 

framstår som motsatsen men det finns nyanser där emellan. Aktiviteters goda påverkan kan 

bero på hur man är som individ, olika individer reagerar olika, därför är det viktigt att 

individanpassa aktiviteter. Kan det vara så att om äldre inte får någon nytta av att delta på 

aktiviteter kanske inte heller vill delta i dem? Vilken betydelse tillskrivs egentligen sociala 

aktiviteter från olika perspektiv på ett äldreboende? 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka verksamhetsföreträdares synsätt på sociala aktiviteter vid 

ett äldreboende samt hur äldre ser på de aktiviteter som finns. Centrala frågeställningar är:  

  

 Hur beskrivs sociala aktiviteter inom äldreboendeverksamhet?  

 Vilka aspekter av sociala aktiviteter lyfts fram som betydelsefulla?  

 

 

2. Bakgrund   
 

Idag blir befolkningen allt äldre och förändrad demografi innebär att samhället måste anpassa 

sig på nytt till äldres behov genom mer ekonomiska resurser och i form av arbetskraft samt ge 

bättre stöd till äldre personer. Sveriges myndighetsutövare som arbetar inom socialtjänsten 

ansvarar genom sina beslut för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå till sina medborgare. 

Varför används ordet “skälig” i lagstiftningen istället för använda ordet “god” 

levnadsnivå?  Enligt svenska ordboken ordet “skälig” betyder: billig, rättvis, befogad, rimlig 

medan ordet “god” betyder: bra, utmärkt, värdefull, felfri, solid.  

 

Alltså innebär god levnadsnivå en högre kvalitet än skälig levnadsnivå. Om vi tar som 

exempel och jämför socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) och lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade LSS (SFS 1993:387), framstår LSS lagstiftningen som mer tydlig och 

med större rättigheter för den enskilde. Personlig assistans enligt LSS ger stor frihet 

(självbestämmande/inflytande) till sina brukare att bestämma över insatserna (vilka, var och 

när insatserna ska utföras). I SoL framträder inte lika starka rättigheter för äldre att ställa krav 

och ger inte de äldre samma grad av självbestämmanderätt och frihet. Att bli äldre tycks vara 

att ”tvingas ”nöja sig med mindre, enligt samhällets syn på äldre via lagstiftningen.   

 

2.1 Självbestämmande  
 

Självbestämmanderätt är en central aspekt i socialtjänstlagen. Av 1 kap. 1 § tredje stycket i 

socialtjänstlagen framgår det tydligt att verksamheter ska bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet (SFS: 2001:453). Självbestämmanderätten har stärkts i 

samband med ändring SoL 1 januari 2011 då värdegrunden infördes: ”Socialtjänstens omsorg 

om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund).” 5 kap. 4 § SOL (SFS 2001:453). 

 

Det har med andra ord framkommit i lagstiftning att äldres självbestämmanderätt är mycket 

viktig och bör tas hänsyn till och respekteras, speciellt inom omsorg då en människas liv 

påverkas i så stor utsträckning. Hur pass bra de sista åren i äldres liv kan bli kan påverkas av 

brukarens möjlighet till inflytande och därför bör vården genomsyras av respekt och 
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delaktighet. Dessa mål finns tydliggjord i Socialstyrelsens allmänna riktlinjer. För att uppnå 

dessa mål behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens 

rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 

individanpassning (SOSFS 2012:3). 
  

Även om detta finns reglerat i lagstiftning och riktlinjer, säger det inget om hur dessa mål om 

självbestämmande och värdighet ska förstås i praktiken. Ofta förutsätts en viss aktivitet hos de 

äldre för att kunna kräva en god omsorg, men äldre kan inte alltid vara dirigenter i sina egna 

liv då de har funktionedsättningar och är beroende av samhällets insatser. Därför är det 

mycket viktigt att äldre människor kan få god vård från omsorgspersonal på äldreboenden. 

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att personalen får chans till kompetensutveckling, 

att personalstyrkan är tillräcklig samt att personalens arbetsvillkor uppmärksammas. Både 

internationell och nationell forskning visar att omsorgsarbetarnas arbetsvillkor påverkar 

omsorgens kvalitet (Jönson & Szebehely 2018). 

  

Relationen till äldre och möjligheten att kunna ge tillräckligt bra omsorg är en viktig aspekt av 

personalens arbete, känslan av otillräcklighet är förknippad med låg arbetstillfredsställelse och 

ohälsa. Brister i arbetsmiljön som noterats är för lite stöd från chefer och små möjligheter att 

utvecklas i arbetet, både vad gäller att möjlighet till kompetensutveckling och att använda och 

utveckla de kompetenser som personalen redan har. (Jönson & Szebehely 2018). Ökande 

belastning och en stressad arbetssituation gör att det har blivit svårare för personalen att ge 

den omsorg som de anser är bra och nödvändig, allt detta skapar en oro för den egna hälsan 

och funderingar på att lämna arbetet (Szebehely, Strantz & Strandell 2017). Dessa 

försämringar är mycket problematiska för anställda och för äldre som bor på äldreboende 

(Jönson & Szebehely 2018). 

  

Enligt 5kap. 5§ SoL ska socialnämnden verka för att äldre människor skall ge dem som 

behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Enligt 

boverket (2018) har många kommuner i Sverige en stor brist på äldreboenden.  Två av fem 

kommuner har brist på äldreboenden. Samtidigt uppger 116 av kommunerna ett underskott på 

äldreboenden och fyra av tio tror inte att de kommer lyckas möta behovet vare sig på två eller 

fem års sikt (ibid.). Konsekvensen är att flera äldre bor kvar hemma ibland mot sin vilja 

(Jönson & Harnett 2015). Ovan nämnda försämringar i omsorgen påverkar negativt, både 

äldre och personal, ofta måste personalen springa mellan olika brukare och har sällan extra tid 

för att sitta och samtala med äldre och lära känna dem bättre. Fokus ligger ofta på de basala 

behoven, det vill säga mat, dusch etc. och inte i första hand på de sociala behoven. 

Konsekvensen blir ofta att personalen har lätt att glömma att jobbet handlar om människor 

och även om det blir en stressig atmosfär måste de tänka på att inte överföra dåliga känslor till 

äldre (ibid.). Detta är inte alltid möjligt att tänka bort och konsekvensen blir då att många 

äldre känner sig ensamma och dåligt behandlade. I Sverige har ungefär 20 % av de som är 

över 65 år ensamhetskänslor ibland och 10 % har det ofta (Jönson & Harnett 2015).  
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3. Kunskapsöversikt  

 

3.1 Sociala aktiviteter   
  

Jönson och Harnett (2015) beskriver att det goda åldrandet kan mätas utifrån fyra 

karaktäristiska: 1) en livsstil som är socialt önskvärd inom åldersgruppen 2) en fortsättnings 

av medelålders aktiviteter 3) att känna tillfredställelse med status och aktiviteter och 4) en 

känsla av lycka och tillfredställelse med livet.   

 

Aktivitetsperspektivet betonar att äldre liksom andra personer mår bra av att hålla igång och 

vara delaktiga i sociala verksamheter som syftar till att erbjuda aktiviteter för äldre (Jönson & 

Harnett 2015). Utifrån detta perspektiv är det viktigt för hälsan när man blir äldre att ha ett 

aktivt och socialt liv. Engagemang i sociala aktiviteter ger en känsla av meningsfullhet i 

tillvaron och att ha en roll i större sammanhang (ibid.). Att behålla sina intressen under livets 

gång ger således en trygghet när allt annat är borta.  

 

I en kritisk studie av Kats och Calasanti (2015), ifrågasätter de Rowe och Kahn som anses 

vara grundare till teorin om det goda åldrandet. Det goda åldrandet innebär enligt Rowe och 

Kahn att vara aktiv, självständig, produktiv, positiv och hälsosam. Teorin tar inte hänsyn till 

människors olika förutsättningar (ras, ekonomi, kön, kultur påverkar) och sårbarhet. Katz och 

Calasanti (2015) menar att det inte går att generalisera vad det betyder att åldras bra för en 

person, inte är det samma för den andra. I denna kritik kan man finna en koppling med det så 

kallade individanpassad omsorg, som betonas starkt av svensk äldreomsorg att alla människor 

är olika, har olika behov och därför ska stödet vara individanpassat.    

 

Även i studien av Stephens, Breheny & Mansvelt kritiserar författarna det goda åldrandet 

teorin. Författarna menar att teorin är förtryckande (oppressive) och att det inte tar hänsyn till 

åldrande kroppar och sätter gränser på hur individer ska åldras idag. Att inte lyckas följa det 

goda åldrande perspektivet betyder då att misslyckas och bli utsatt för stigmatisering.  

  

3.2 Ensamhet   
 

Ensamhet och ålderdom är något man i Sverige i allmänhet förknippar med varandra. 

Ensamhet är en allmän upplevelse av brist på tillfredsställande, personliga och samhälleliga 

relationer (Dehlin 2000). Inom forskning om ensamhet betonas det att ensamhet kan vara 

önskad eller påtvingad. Det önskade ensamheten är inte problematisk. Det påtvingade 

ensamheten kan vara det, även om den typen av ensamhet kan vara en normal aspekt av livet. 

(Jönson & Harnett 2015). Den påtvingade ensamheten grundar sig på att inte ha möjlighet att 

välja vilket kan skapa stressymptom i kroppen.  

 

Sjuka personer upplever ensamhet i större utsträckning jämfört med dem med god hälsa.  

Om man arbetar inom sjuk eller äldrevården träffar man ofta människor som känner sig 

ensamma (Dehlin 2000). Ensamheten leder till psykisk ohälsa och depression. En stor 
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riskfaktor för psykisk ohälsa är att vara utan det sociala skyddsnätet, detta gäller alla 

människor men det blir ännu viktigare när det handlar om äldre människor med 

funktionsnedsättningar. Andersson (2008) beskriver ensamhet som någonting som lämnar 

människor som lider av den känslomässigt paralyserade och hjälplösa. Enligt Bravell ska 

aktiviteter kännas som meningsfulla för individen för att de ska hjälpa mot social isolering 

(Bravell 2013). Åldrandet kan ses som en riskfaktor för negativ ensamhet och isolering.  

 

Risken för sjukdom och funktionsnedsättning ökar med åldern, vilket kan begränsa 

möjligheterna till sociala relationer. I enlighet med disengagemangsteorin kan hög ålder 

associeras med ett mindre behov av sociala kontakter. Jönson och Harnett (2015) hänvisar till 

en undersökning som Nordenmark genomfört 2006 med data från SCB som påvisar motsatta 

resultat. Förekomsten av nära relationer inom familjen var av större betydelse för 

välbefinnandet bland de som var 75 år eller äldre, jämfört med åldersgruppen 55–74 år 

(ibid.).  

  

3.3 Individanpassad äldreomsorg  
 

Individanpassning och personcentrerad omsorg är centrala aspekter i insatser, riskerar att få 

stå tillbaka för standardiserade kvalitetsmått som antal aktiviteter som erbjuds eller 

verksamtsrutiner och checklistor (Jönson & Szebehely 2018). Den kroppsnära och 

emotionella omsorgen riskerar därför att osynliggöras. Risken är att detta kan leda till en mer 

likartad och standardiserad, snarare än en mer individuellt anpassad omsorg.   

 

Att äldreomsorgen ska vara individanpassad är ett av de starkast uttryckta målen inom både 

svensk äldrepolitik och internationell omsorgsforskning (Harnett & Jönson 2015).  

Omsorgen om äldre ska ha en holistisk karaktär där personen – och dennes önskemål och 

behov – ställs i centrum. Internationellt används också begreppet ”personalization” för att 

uttrycka denna strävan efter ett individuell omhändertagande. Utmaningen består då inte bara 

i att undvika ett rutiniserat, manualbaserat och medikaliserat omhändertagande, utan också i 

att få kunskap om vem personen är och vad personen vill i de fall då det på grund av 

demenssjukdom är det svårt att få kunskap från personen i fråga (Harnett & Jönson 2015). 

 

Även fritid ska vara individanpassad till de äldre för att de ska på bästa sätt kunna ta emot det 

goda av aktiviteterna och känna tillfredställelse med att ha varit med och deltagit. I Harnetts 

(2010) studie av makt av äldre i äldreomsorgen framkommer att personalen inte har tid att 

jobba individanpassat på grund av få resurser.   

   

I sin studie av makt i äldreomsorgens vardag beskriver Harnett (2010) hur Sverige är ett 

individualistiskt land och att barn har väldigt få kontakter med äldre. Barn och äldre bor inte 

under samma tak och detta skapar en distans mellan de olika generationerna (Harnett 2010). 

Även om SoL-lagstiftning lyfter betydelsen av äldres rätt att leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (5 kap. 4§) så finns det en tendens att de äldre i praktiken betraktas som mindre 

betydelsefulla än andra grupper. 
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Lagen och praktiken överensstämmer inte, medan lagen pekar att äldre ska få vara med och 

bestämma över sina liv. I själva verket är situationen annorlunda i praktiken. Å ena sida 

betonas vikten av att möta individens behov och främja självbestämmandet och å andra sidan 

läggs en äldre person i säng mot sin vilja (Harnett 2010). Äldres självbestämmande tas 

tillvara, så länge den inte hindrar personalens jobb. Personalen betonar vikten av att bli klar 

med duschning, bäddning och matning inom en viss tid. Allt detta skapar en rutiniserad och 

manualbaserad omhändertagande av äldre. Harnett (2010) beskriver i sin studie hur 

personalen måste få ihop dagen och har därför svårt att arbeta individanpassad. Personalen 

skapar en retorisk kontext där deras begränsningar av äldres inflytande framstår som logiska 

och moraliskt riktiga. Att lägga en person i sängen mot sin vilja kunde rättfärdigas med att 

alla gamla skulle vara i säng när nattpersonal kom. I studien framgår tydligt att personalen 

inte ger så stort utrymme till individens självbestämmanderätt och integritet utan följer bara 

verksamhetsrutiner.  
  

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

 4.1 Aktivitetsteori  
 

Med tanke på att aktiviteter har blivit så central i äldreomsorg har jag valt att ta 

utgångspunkten i aktivitetsteori och disengagemangsteorin. Aktivitetsteorin betonar att äldre i 

likhet med andra mår bra av att hålla igång och vara delaktiga därmed sociala verksamheter 

som syftar till att erbjuda aktiviteter för äldre. Perspektivet har stått i opposition till 

traditionella föreställningar om att äldre mår bäst av vila passivt och inte ha behov av 

sysselsättning. Förespråkarna till aktivitetsteori och dess synsätt menar att åldrande medför 

olika förluster och att det då är av vikt att hålla sig aktiv för att motverka effekten av åldrandet 

negativa effekten och för att uppnå ett gott åldrande (Malmgrön & Ågren, 2011). 

 

Aktiviteter kan bidra till att äldre har en positiv bild av sig själv alltså sin förmåga, självkänsla 

och sin identitet vilket kan leda till livstillfredställelse (Fristed, 2013). Det är dock endast 

individen själv som kan avgöra vilka aktiviteter som är meningsfulla och bidrar till 

delaktighet och hälsa för just henne eller honom (Fristed, 2013).  

 

Enligt Bravell (2013) personalens positiva förhållningssätt till aktiviteterna och äldres hälsa är 

viktig för att aktiviteterna genomförs på bästa sätt. Aktivitet kan vara ett medel för att uppnå 

delaktighet. Men en person kan känna en aktivitetsbegränsning utan att uppleva 

delaktighetsinkränkning och vice versa. I en vetenskaplig studie upplevde 14 procent av 

deltagarna med störst aktivitetsbegränsning att de inte hade någon delaktighetsinkränkning 

(Fristed, 2013)  

  

Aktivitetsteorin har utsatts för en hel del kritik. Det finns en risk att människor som inte lever 

upp till mellanålderns aktivitetsideal stigmatiseras. Perspektivet riskerar att dölja det faktum 

att det finns människor som är mycket gamla och trötta och som varken vill eller orkar leva ett 
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aktivt liv (Jönson & Harnett 2015). Aktiviteter måste vara individanpassade så att äldre kan 

känna delaktiga, finna meningsfullhet och tillfredställelse annars är aktiviteterna 

meningslösa.   

 

4.2 Disengagemang teori  
 

Enligt disengagemangteorin är det funktionellt att samhället minskar sitt beroende av äldre 

människor, som en förberedelse inför kommande döden. Detta disengagemang uttrycks i 

pensioneringen och i försvagning av de sociala banden. Teorin förutsäger att de äldre 

människorna kommer att minska sitt engagemang i samhället; äldre interagerar mindre och 

med färre personer (Jönson & Harnett 2015). Enligt disengagemangsteorin påverkar denna 

process inte individen negativt utan är tvärtom förenat med välmående (Tornstam, 2004).  

Det är enkelt att hitta belägg att det sociala disengagemanget förekommer. Samhället önskar 

att ha icke produktiva äldre människor drar sig tillbaka. Disengagemangteorin har anklagats 

för rättfärdiga en passiv äldre politik och behandling av äldre som annorlunda. När yngre 

personer drar sig undan betraktas detta som ett möjligt tecken på psykisk ohälsa eller 

depression, men för äldre ses samma hållning som ett naturligt disengagemang (Jönson & 

Harnett 2015).   

 

4.3 Kontinuitetsteorin 
 

Enligt kontinuitetsteori bör en individ leva på samma sätt som tidigare i livet för att uppnå 

livstillfredsställelse (Bravell 2013). Enligt Jönson & Harnett (2015) kontinuitetsteorin tar som 

sin utgångspunkt i livsloppet som riktlinjal. I allmänhet är det viktigt för den som alltid har 

pysslat i köket, läst romaner eller åkt på långresor att kunna fortsätta med det under 

ålderdomen jämfört med den som tidigare inte haft dessa vanor och intressen. Man blir inte en 

annan människa för att man blir äldre. Jönson & Harnett (2015) menar att 

kontinuitetsteoretiska resonemang används ofta inom äldreomsorgen, till exempel för att 

avgöra vad som är bra för personer som har svårt att formulera sig pga. exempelvis sjukdom. 

Kontinuitetsteorin har utsatts för en del kritik. Ideal om produktivitet och aktivitet som gäller 

under medelåldern behöver inter gälla för äldre.  

 

  

5. Metod  
 

5.1 Kvalitativ metod  
 

Eftersom jag var intresserad av att undersöka hur personalen ser på sociala aktiviteter så valde 

jag att genomföra en kvalitativ studie. Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå 

insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet 

(Dalen 2015). Mitt intresse var att få en djupgående förståelse av fenomenet genom att sätta 
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på mig informanternas glasögon och förstå deras synsätt. Jag har valt att använda mig av 

kvalitativ metod för att nå en insikt om de viktiga värderingar som mina intervjupersoner har 

bidragit med. Kvalitativ metod används ofta för att få en djupare insikt om hur människan 

anpassar sig till sin livssituation. Begreppet “livsvärld” används ofta för att belysa denna 

dimension (Dalen, 2015).  

 

I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in 

empiriska data. Den kvalitativa forskningsintervjun förstår världen från intervjupersonens 

synpunkter, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram människors livsvärld, 

innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.2 Urval  
 

I undersökningen har jag använt mig av ett målstyrt urval.  Principen för ett målstyrt urval är 

att med utgångspunkt i studiens syfte göra ett urval av personer som i någon mån har kunskap 

om, det studien syftar till att undersöka (Bryman, 2011). Jag har valt att använda mig av ett 

målstyrt urval för att intervjua personer som är relevanta för att besvara undersökningsfrågor.   

Dessa personer som är valda för intervjun är personer som arbetar på äldreboende med olika 

roller och ansvarsområden. Därför var urvalet självklart relevant. Intervjupersoner som ingick 

i studien var enhetschef för boenden (1), aktivitetssamordnare (1), undersköterskor (2) och 

äldre (2) som ansågs lämpliga att delta i undersökningen. Med lämpliga äldre menas äldre 

utan demens.   

 

För att förhålla mig till de etiska kraven har jag har exkluderat äldre med demens från 

undersökningen. Äldre med demensdiagnos har en nedsatt beslutskompetens och kan därför 

inte ha full förståelse för vad han/hon samtycker till. Jag fick kontakt med intervjupersoner 

genom min arbetsplats (äldreboendet) dvs. kollegor, chefer och äldre människor som bor där.   

  

5.3 Datainsamling och genomförande   
 

I min studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2,3och 4). 

Enligt Bryman (2011) ger semistrukturerade intervjuer intervjupersonerna ganska mycket 

frihet att berätta fritt samtidigt som den är styrd av ett klart och tydligt syfte. Frågor som 

ställdes till intervjupersonerna var förutbestämda, följdfrågor ställdes ifrån vad 

intervjupersonerna berättade. Alla informanterna fick samma huvudfrågor för att finna 

variationer i deras svar. De intervjuguiderna jag utformade innehöll tre olika teman: Struktur 

och organisation, socialiseringsaspekter, hinder och möjligheter. Under dessa teman hade jag 

15 frågor till enhetschefen, 9 frågor till aktivitetssamordnaren och undersköterskorna och 9 

frågor till äldre på äldreboendet. Jag ställde ett antal följdfrågor under alla intervjuer.  

 

Intervjuerna pågick mellan 25 till 45 min. Intervjun med enhetschefen pågick på hennes 

kontor i 45 minuter i en lugn och bekväm miljö. När jag intervjuade aktivitetssamordnaren 

satt vi i lugn och ro på hennes lilla kontor och intervjun pågick under 40 minuter. Dock när 
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jag intervjuade undersköterskorna var situationen helt annorlunda, personalen var stressad och 

intervjuerna pågick under bara 25 minuter, det var max vad de hann med och vi satt på 

äldreboendets avdelningskontor.  Redan där ser man skillnaden på organisationens 

möjligheter och förutsättningar att bidra med så viktig kunskap. När jag intervjuade de äldre 

satt vi på deras respektive rum. Jag var lugn och tålmodig när jag ställde frågorna och försökte 

skapa en trevlig och lugn atmosfär. De äldre orkade inte med en lång intervju därför fick jag 

anpassa mina frågor till de, genom t.ex. att ställa kortare frågor. Jag pratade tydligt och högt 

och upprepade vissa frågor så att jag var säker på att de hade förstått rätt. Det var väldigt 

trevligt att intervjua de äldre och jag fick mycket genom att intervjua de. 

 

Jag har valt att transkribera och förklara intervjupersonernas svar för att presentera resultaten 

av analysen. Informanternas fick olikställda frågor utifrån deras roller samt några 

gemensamma frågor där de gav olika svar som kommer att presenteras. Sociala aktiviteter är 

ett brett fält, det finns olika faktorer som påverkar svaren nämligen organisation och struktur, 

socialiseringsaspekter och hinder och möjligheter. 

  

5.4 Analys av empiri  
 

För att analysera empiri har jag valt att använda mig av konventionell innehållsanalysmetod. 

Arbetsgången i en innehållsanalys handlar enligt Bryman (2011) om att till en början läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna för att sedan finna meningsbärande enheter, det vill 

säga meningar, fraser eller stycken som anses viktigt för studiens syfte. Dessa enheter ska 

sedan kodas genom att sätta en etikett vid sidan om de meningsbärande enheterna som 

kortfattat beskriver dess innehåll. Därefter ska koder med liknande innehåll föras samman i 

olika grupper och bilda kategorier. I detta skede av analysen är det viktigt att se till att 

kategorierna är fullständiga och ömsesidigt uteslutande, vilket betyder att en och samma kod 

inte ska passa in under flera olika kategorier. 

  

Därmed menar Bryman (2011) att det sista steget i analysprocessen är att identifiera ett tema. 

Ett tema är den underliggande meningen i datamaterialet, forskarens egen tolkning och den 

röda tråden som återkommer i kategori efter kategori (se bilaga 5).   

 

Första steget i min analys var att läsa de meningar som jag tidigare hade transkriberat för att 

därefter (andra steget) markera de fraser/meningar som ansågs vara lämpliga för studiens 

syfte. Tredje steget i analysen var att sätta en etikett vid dessa fraser/meningar. Dessa etiketter 

skulle sammanfatta innehållet av de fraser som jag tidigare hade valt som lämpliga för 

studiens syfte. Fjärde steget i analysprocessen var att gruppera samman de koderna med 

liknande innehåll och bilda kategorier. Sista steget var att identifiera ett tema för varje 

kategori (se bilaga 5 för exempel på meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman). 
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5.5 Etiska reflektioner  
 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, 

att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas 

forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002) innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett 

berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte 

heller utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkning. Detta krav, som här kallas 

individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 

Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste alltid 

vägas mot varandra. Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en 

avvägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för 

tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall beaktas, (Vetenskapsrådet 2002).  

I min undersökning fann jag att mina intervjupersoner inte utsattes för risker angående skada, 

eller kränkning beroende på att frågorna ställdes på ett sådant vis att ingen kändes sig 

obekväm eller att argumenten som behandlas inte har ett så känsligt tema.   

 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).   

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. I min forskning har jag varit tydlig med att informera 

intervjupersonerna genom informationsbrev om undersökningens syfte vilket handlar om att 

undersöka professionella och äldres synsätt av sociala aktiviteter på äldreboendet.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Utifrån samtyckekravet har jag valt att inte 

intervjua personer med demens för att det var svårt att räkna med deras samtycke just pga. 

deras demenssjukdom. En person med demens kunde samtycka till undersökningen och sedan 

glömma att han/hon hade samtyckt eller så kunde personen ändra sig plötsligt. Utifrån 

konfidentialitetskravet har intervjupersonerna varit anonyma. Namnen på intervjupersonerna 

är alla fiktiva. Vad gäller intervjuerna med de äldre var jag tvungen att anpassa mina frågor 

till dem för att ha en god och förståelig kommunikation mellan oss. 

    

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Undersökningsmaterial som jag har samlat har 
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använts bara för studiens syfte och inte för icke vetenskapliga syfte som för kommersiellt 

bruk. 

  

5.6 Validitet och trovärdighet 
 

Validitet (giltighet) handlar om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser 

forskningsfrågan “om vi mäter det vi säger att vi mäter”(Justesen & Meyer 2011). 

 

Efter att jag hade läst in mig på området valde jag vilken typ av metod som var lämplig att 

använda utifrån syftet med studien. Jag har traskriberat flera citat i redovisningen av empirin 

för att visa på vad intervjupersonerna har sagt och hur de sagt det. I analysen har jag utgått 

ifrån den insamlade empirin vad gäller analysen samt diskussionen. När alla intervjuer var 

klara valde jag vilken metod som var lämpligaste att använda för att analysera empirin så att 

anpassa metoden till materialet.  

 

Enligt Bryman (2011) består trovärdigheten av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. För att öka studiens tillförlitlighet har informanterna haft 

möjlighet till vidare kontakt vid eventuellt ändring av åsikt eller för att tillägga andra 

synpunkter. Detta är enligt Bryman ett sätt för att öka studiens tillförlitlighet. 

  

 Bryman (2011) menar att huruvida resultaten i en kvalitativ studie går att överföras till en 

annan miljö påverkas av hur pass bra detaljerna i miljön som studerats är beskrivna. 

 

För att ge en möjlighet till andra att kunna bedöma studiens överförbarhet till en annan miljö 

har det funnits i hela processen en strävan efter att beskriva på ett tydligt och fylligt sätt alla 

kontexter, även om målet med studien inte har varit att överföra resultaten till andra miljöer. 

 

Byman (2011) menar att för att öka studiens pålitlighet bör en tydlig redogörelse av studien 

processens alla faser finnas med plus ett granskande förhållningssätt genom hela processen. 

 

Därför granskas uppsatsen av handledare. Även här, har jag försökt att göra tydliga 

beskrivningar av alla studiens faser. 

 

Med konfirmering menas enligt (Kvale & Brinkmann, 2014) att personliga värderingar inte 

har påverkat studiens utförande eller resultat. Bryman (2011) menar att det inte går att uppnå 

absolut objektivitet men man måste garantera att man agerat i god tro. Genom att ha ett 

förförståelseavsnitt i början av studien har jag presenterat mina tankar angående argumentet 

och på så sätt visat tydlighet. 
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6. Resultat - Betydelser av sociala aktiviteter  

 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i form av tre teman - organisation och struktur, syn 

på aktiviteter samt hinder och möjligheter. Intervjupersonernas namn är fingerade för att inte 

röja deras identitet.  

 

Karin är enhetschef för äldreboendet, hon är ny enhetschef på detta äldreboende men har lång 

erfarenhet inom branschen. Elina är aktivitetssamordnare för äldreboendet och har arbetat 

som aktivitetssamordnare i tio år.  

 

I personalgruppen närmast de äldre återfinns tre undersköterskor. Erik är undersköterska och 

har lång erfarenhet inom vård och omsorgssektor. Diana är undersköterska och har också 

arbetat många år inom vård och omsorgssektor. Pelle är undersköterska och har arbetat i 5 år 

inom vård och omsorgssektor. 

 

De två intervjuade äldre är Gun, som har bott 6 år på detta boende. Aina är en annan äldre 

kvinna som har bott 4 år på detta boende. 

 

6.1 Organisation och struktur   
 

Av mina analyser framkom en lite blandad bild av organisationens verksamhet. Alla 

informanter från personalgrupperna ansåg resurser som viktiga för att få en fungerande 

verksamhet och speciellt för att ge de äldre allt stöd som de behöver i vardagen och för att de 

ska känna sig sedda. De tre undersköterskorna som intervjuades menade att en lugn och 

strukturerad arbetsmiljö är viktigare än resurser. Det var viktigt att få erfarna och 

kompententa medarbetare för att kunna utföra jobbet bra.  

 

Pengar och personal är viktiga till en viss del men det är arbetsmiljö som 

påverkar till större del brukarens mående. En lugn atmosfär, ett lugnt 

arbetstempo är allt! Man måste skapa rutin och struktur i arbetet. (ERIK, 

undersköterska) 

 

Vissa av informanter uttryckte att kvaliteten på strukturen inte var tillräcklig för att ge de 

äldre det stöd de behöver utan flera resurser i form av personal ansågs vara viktigare. Från 

intervjuerna framkom det tydligt att avsaknad av resurser i vård och omsorg verksamhet 

skapar allvarliga konsekvenser. En av informanterna berättade att många av sina kollegor 

hade varit sjukskrivna långa perioder samt att vissa hade sagt upp sig för att de inte klarade av 

stressen att jobba långa arbetspass med så lite personal och korta raster.  

 

Alla slutar, det är ingen som orkar jobba här. Varför ska man 

anstränga sig det är vi och våra kroppar som får betala priset sen. 

(DIANA undersköterska)   
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Undersköterskorna på boendet kände inte heller att någon var tacksam för det jobb de utförde 

och uttryckte en frustration över det. En av informanterna förklarade att jobba inom vård och 

omsorgssektorn under dessa premisser också kunde skapa psykiska och fysiska besvär vilket 

medförde att de ville sluta (jfr Szebehely, Strantz & Strandell 2017). 

 

Enhetschefen berättade att situationen var likadant i hela Umeå kommun och att t.ex. bara få 

verksamheter hade en aktivitetssamordnare och i de verksamheter där det inte fanns en 

aktivitetssamordnare var undersköterskor som organiserade och ledde aktiviteter, vilket kunde 

vara påfrestande eftersom personalen redan hade mycket av det vardagliga arbetet som de 

skulle hinna med. Därför behövde undersköterskor i dessa fall stöd från extra personal för att 

hinna med allt som medicinering, duschning, servera mat, matning och då det inte fanns en 

aktivitetssamordnare: organisera och hålla igång aktiviteter.  

 

Resurser är viktiga, man måste ha resurser, man måste kunna ha personal och stöd. 

Man måste ha goda förutsättningar, i dagsläget är det bara enstaka verksamheter 

som har en aktivitetssamordnare. (KARIN enhetschef) 

 

 

Avsaknad av resurser skapar dåliga konsekvenser för alla i personalgruppen inte minst 

för aktivitetssamordnaren. Elina (aktivitetssamordnare) berättade hur hennes egentliga 

arbetsuppgift var att ha aktiviteter i aktivitetsrummet med de boende som var 

intresserade och klarade av att delta. Elinas jobb försvårades av personalbristen menade 

hon, hennes uppgift blir att försöka komma överens med undersköterskor för att ordna 

tid och plats för aktiviteterna i varje våning istället för att använda det gemensamma 

aktivitetsrummet, samlingsplats för de äldre som oftast förblir tomt pga. att det kräver 

personalstöd. Därför blir det sämre och kortare aktiviteter (om det alls går att 

genomföra).  

 

Förut hade jag bingo och aktiviteter i aktivitetsrummet där uppe då fick 

personalen komma upp och stanna. Det har blivit sämre nu. Det har 

dragit in personalen, det är därför jag går runt för att det är svårt att 

vara själv. Det är ekonomi som alltid! (ELINA, aktivitetssamordnare) 

 

  

Som framkommer av Dianas och Pelles argument, så menar de att personalresurser är viktiga, 

men också hur man arbetar. Att inte stressa när man jobbar med äldre, ansåg Pelle vara viktigt 

för att kunna förhålla sig individanpassat till äldre brukare (jfr Jönson & Harnett 2015). 

 

Resurser har stor vikt. Det handlar inte bara om rutiner. Extra personal är en 

viktig form av resurs som man kan använda för att gå ut med boenden, ta en 

utflykt, fika. (DIANA, undersköterska)   
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 Jag tycker att både tillräcklig med resurser och en bra arbetsmiljö är viktiga 

faktorer för att äldre ska må bra och känna sig sedda. När man är stressad finns 

det risk att man jobbar snabbt och att äldre får vänta innan de får hjälp. Man 

måste lära sig jobba på ett lugnt sätt. (PELLE, undersköterska)  

 

 

6.2 Syn på aktiviteter  
 

Från mina intervjuer framkom att sociala aktiviteter inom äldreomsorg ses som någonting bra 

överlag men det är viktigt att individanpassa dessa.  Som Harnett (2010) menar, det är viktigt 

att lära känna de äldre för att kunna anpassa omsorgen till just den personen annars finns det 

risker att skapa en rutiniserad och manualbaserad omsorg istället för en personcentrerad. 

Konsekvensen är att de aktiviteter som är skapade för att de äldre ska må bra få motsatseffekt 

alltså de skapar oro och dåliga känslor. Jönson och Harnett beskrev det goda åldrandet utifrån 

fyra karaktäristiska: 1) en livsstil som är socialt önskvärd inom åldersgruppen 2) en 

fortsättnings av medelålders aktiviteter 3) att känna tillfredställelse med status och aktiviteter 

och 4) en känsla av lycka och tillfredställelse med livet.  Att jobba individanpassad är en 

förutsättning för att dessa punkter ska bli uppfyllda.  

 

Aktiviteter betyder överlag ganska mycket för människor, men det beror på vilka 

personer som det gäller. För vissa personer är aktiviteter jättebra men för 

andra om de t.ex. är jättesjuka kan det bli lite för mycket intryck som kan 

påverka deras beteende sedan. Man måste arbeta individanpassad. (KARIN, 

enhetschef) 

 

Som Karin tycker Erik att det är viktigt att sociala aktiviteter är individanpassade.  

 

 Generellt är aktiviteter bra för äldre, de slipper ha tråkigt och känna sig 

ensamma, självklart måste aktiviteter vara anpassade, det inte så att alla kan 

vara med på alla aktiviteter.  ERIK (undersköterska) 

 

Från mina analyser framkom att sociala aktiviteter har stor betydelse för äldre människor 

eftersom dessa skapar goda, positiva känslor hos den äldre. De viktigaste positiva känslor som 

aktiviteter skapar är känslor av gemenskapen, delaktighet, meningsfulla upplevelser och 

möjlighet att träffa andra människor vilket skapar socialt umgänge som motverkar ensamhet. 

Mina analyser finner stöd i aktivitetsteorin som menar att äldre människor mår bra genom att 

leva ett aktivt och socialt liv (Fristed 2013). Enligt disengagemangsteori borde äldre 

människor minska sitt behov av social kontakt och engagemang i aktiviteter, denna process är 

förenat med välmående (Tornstam, 2004) Mina analyser visar motsatsen nämligen att de äldre 

som är med på aktiviteter mår bra och känner sig stimulerade.  
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Aktiviteter är jätteviktiga. Gemenskapen är en viktig aspekt av aktiviteter, att 

äldre får vara tillsammans och känna sig delaktiga, ha roligt, träffa andra och 

känna meningsfulla upplevelser. (ELINA, aktivitetssamordnare) 

 

Dagarna kan vara långa på ett äldreboende, att ha någonting annat att längta 

till än bara måltider är viktigt för de som bor här. Några vill gärna lägga pussel 

andra vill lyssna på musik, sen finns det de som väntar hela veckan på bingo, 

men man får även se till att man kan vara fri att vara bara med sig själv. 

(PELLE, undersköterska) 

 

Enligt kontinuitetsteorin behöver den äldre varken dra sig tillbaka eller hålla sig aktiv under 

åldrandet för att må bra, äldre människor mår bra genom att fortsätta att leva som tidigare i 

livet (Bravell 2013). Detta visade sig inte vara en allmän sanning när jag intervjuade mina 

informanter. Undersköterskor och aktivitetssamordnare menade att vissa människor ändrar sig 

när de blir äldre och börjar till och med gilla saker som de inte ens skulle tänka sig ha gillat 

tidigare. Enhetschef och de två äldre informanter menade istället att med hög ålder fortsätter 

man vara samma person som tidigare i livet och därför är det viktigt att försätta hålla vid liv 

de intressen som man alltid har haft.  

 

Det beror på. Det har visat sig att med hög åldern människor kan ändrar sig 

mycket. (ELINA, aktivitetssamordnare) 

 

Jag tror att äldre kan ändra sig, de är i en annat stadie av livet så deras intresse 

förbli inte det samma (DIANA, undersköterska) 

 

Erik och Pelle (som Elina och Diana) menar att hög ålder innebär en ändring i vad man tycker 

om och vilka intressen man har i jämförelse med när man var yngre. 

 

Jag kan tänka mig att människor kan ändra sig när de blir gammal för att de 

inte är samma människor som när de var yngre så att deras intressen kan också 

ändra (ERIK, undersköterska) 

 

Jag tänker att jag själv inte gillar samma saker som jag gillade när jag var 

yngre så varför skulle en äldre person ha fortfarande samma intressen? Jag vet 

inte det är en svår fråga...men jag tror inte att man blir samma människa som 

tidigare (PELLE, undersköterska) 

 

 

Enhetschefen visar en annan bild. 

 

Om en person har varit isolerad i hela sitt liv, man kan inte förvänta sig att hon 

ska ändra sig när hon bli gammal och bli en social person (KARIN, enhetschef) 

 



18 
 

Medan verksamhetsföreträdare hade olika perspektiv på hur man borde leva som äldre. Det 

visade sig att de två äldre informanter Gun och Aina hade fortsatt att ha samma intressen som 

tidigare i livet. Skillnaden var att vissa aktiviteter som de fortfarande gillade var svåra att 

praktisera pga. hög åldern och de fysiska begräsningar som hög åldern innebär. 

 

 

Jag dansade när jag var ung. Nu kan jag inte dansa länge som förut, men gillar 

dans, jag vill tacka livet! (AINA, äldre kvinna) 

 

Jag gillade att läsa böcker, men jag ser så dåligt nu. Ove läser för mig när han 

kommer. (GUN, äldre kvinna) 

 

Utifrån min förförståelse om åtskillnad mellan generationer i Sverige, skulle man kunna tänka 

sig att idén om att sammanföra barn med äldre som görs i vissa kommuner skulle vara positiv, 

dvs. har förskola och äldreboende i samma byggnad för att skapa gemenskap. Denna fråga 

framstod som nyanserad bland mina informanter. 

 

Karin (enhetschef) beskriver hur det var på ett samverkanshus där hon tidigare hade jobbat. 

 

Det inte alltid så att det fungerar. Vissa barn var väldigt rädda vissa barn tyckte 

inte om men vissa tyckte om... De äldre som mådde lite bättre reagerade bra, 

men de som mådde sämre brydde sig inte... (KARIN enhetschef) 

 

Elina (aktivitetssamordnare) och Erik (undersköterska) ser på att sammanföra barn med äldre 

som en bra ide' men genom att ta hänsyn till de äldre som inte klarar av att ha barn runt 

omkring sig. 

 

Jättebra! Men man måste ta reda vem som klarar av att ha barn, för att många 

kan tycka att det är jobbigt med barn men man känner de boende i så fall... 

Men bara det här med att äldre kan titta ut för fönster och se barnen leka, bara 

det är en ärlig grej! (ELINA, aktivitetssamordnare) 

 

Erik ser på iden att sammanföra barn med äldre som någonting som är både positiv och 

negativ. Å ena sidan menar han att äldre människor kan bli störda om barnen exempelvis 

skriker eller gråter å andra sidan ser Erik en möjlighet till minskad ensamhet från äldres sida.  

 

Enligt Bravell (2013) ses åldrandet som en riskfaktor för negativ ensamhet och isolering. 

Risken för sjukdom och funktionsnedsättning ökar med åldern, vilket kan begränsa 

möjligheterna till sociala relationer. Genom att ha barnen hela tiden runt omkring sig behöver 

äldre inte anstränga sig så mycket för att skapa sociala relationer men bara faktum att ha barn 

runt omkring sig kan bli någonting som de äldre kan bli glad av. 
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Vissa äldre kan bli störd om barn t.ex. skriker eller gråter men det finns också 

fördelar genom att äldre slipper vara ensamma, om man planerar bra det kan 

bli en bra grej. (ERIK, undersköterska) 

 

Aina (äldre kvinna) beskriver hennes relation med sitt barnbarn och menar att hon gillar 

mycket barn. Utifrån sin kommentar man kan tänka sig att Aina skulle vara en sådan äldre 

kvinna som skulle få mycket av att ha barn runt omkring sig. 

                     

Jag har många barnbarn. Josef han är jättefint, han älskar mormor så mycket. 

Jag gillar mycket honom, jag gillar barn... (AINA, äldre kvinna)   

 

Gun tycker också om barn och får positiva känslor av att se dem. 

 

Barn är roliga, jag blir glad när jag ser dem. (GUN, äldre kvinna)  

 

Pelle och Diana (undersköterskor)tycker att det är givande för både barn och äldre att vara 

tillsammans. 

 

Jag tycker att de är bra att barn och äldre får träffas oftare, de kan ge mycket 

till varandra. (PELLE, undersköterska) 

 

Det blir jätteroligt för äldre att ha barn runt omkring sig och barn kan också få 

mycket. (DIANA, undersköterska) 

 

6.3 Hinder och möjligheter   
 

Äldre personer med funktionsnedsättningar kan möta många hinder i sina dagliga liv.  

Sjukdomar kan bli ett sådant hinder som sätter käppar i hjulet för en aktivt och socialt 

åldrande (jfr Katz & Calasanti 2015). En individanpassad vård och omsorg ger möjligheten 

till äldre personer med funktionsnedsättningar att utföra de aktiviteter som annars skulle vara 

omöjliga för dem att utföra. Vilket skapar i sin tur en möjlighet till inkludering och motverkar 

stigmatisering. Ett exempel på detta är Gun som hör väldigt dåligt, vilket begränsar henne i 

sociala aktiviteter. Å andra sidan menar hon att hon gillar att spela bingo. Då hennes hörsel 

inte fungerar så bra är hon tacksam att personalen visar henne siffror så att hon också kan vara 

med och spela och ha det roligt.    

 

Ja, jag gillar bingo, men jag hör så dåligt. Det är bra att det finns personal som 

sitter bredvid mig och visar siffran (GUN äldre kvinna). 

 

På ett äldreboende är ofta aktiviteterna förutbestämda så som exempelvis bingo en gång i 

veckan eller sångstund en gång i månaden. Från mina intervjuer framkom det att vissa äldre 

personer nöjde sig med mycket mindre än att vara med på bingo eller gå ut på promenader. 

För dessa informanter sågs betydelsefulla aktiviteter vara att lyssna på musik från CD-

spelaren eller något annat vardagligt.  
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Jag gillar att lyssna på musik. Jag är glad när personalen sätter på CD 

spelaren. (AINA Äldre kvinna). 

 

En av informanterna såg målandet av naglarna som en värdefull aktivitet eftersom hon då 

kände sig sedd och omhändertagen. 

 

Jag gillar även när flickorna målar mina naglar, det är skönt att bli 

omhändertagen (GUN Äldre kvinna). 

 

Inom vården finns det många tekniska hjälpmedel som är anpassade för att hjälpa äldre 

människor i deras vardagliga rutiner, som ofta tas för givna. Däremot framstår den mänskliga 

hjälpen som de får från personalen i form av emotionellt stöd som viktigare och 

betydelsefullare för dem. Detta kan man se i olika fall t.ex. när Gun blir hjälpt på bingo 

genom att personal visar siffran och när hon bli omhändertagen genom målning av naglarna. 

Eller när personal sätter på CD-spelaren för att Aina ska bli lugn och glad.   

 

Det är viktigt att individanpassa aktiviteterna, framkommer av mina två äldre informanter. 

Det kan vara som Harnett (2010) menar, lätt för personalen som jobbar i vård och omsorg att 

glömma att de äldre människorna är just människor och inte maskiner och att de är olika, man 

måste lära känna dem bra, för att veta vem personen i fråga är och vad personen vill. Det som 

är bra för en är inte bra för den andra, vilket man lätt kan glömma om man arbetar frenetisk 

och bara följer rutiner. 

 

 

7. Sammanfattande analys   
 

I analysen av materialet har det funnits två övergripande teman nämligen resurser och 

verksamhetsförutsättningar.   

   

7.1 Verksamhetsförutsättningar   
 

Resultat av undersökning visades att sociala aktiviteter var ett sätt att skapa socialt umgänge 

med andra och kunde ses som ett recept mot ensamhet, ett sätt att känna sig delaktiga och ha 

meningsfulla upplevelser men vissa äldre saknade de vardagliga sociala kontakterna, som 

t.ex. att ha en pratstund med personalen dvs. mera än bara maten, duschning eller vardagliga 

rutiner. Harnett (2010) påvisar i sin studie att vikten ligger på att schema följs och att tiden 

ryms på bekostnad av de boende. För de äldre som bodde på äldreboende var det viktigt att 

känna sig sedd och bekräftad som person. Om individen inte känner sig bekräftad på samma 

sätt som det har varit brukligt tidigare under livet är risken stor att individen upplever 

främlingskap och maktlöshet (Andersson 2008).   
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Intervjuerna visade att sociala aktiviteter har en god påverkan beroende på vilka förväntningar 

de äldre hade och i vilken grad de här förväntningarna blev tillfredsställda. Detta kan knytas 

an till vikten av att ha en personcentrerad och individanpassad vård som Fristed (2013) menar 

nämligen att endast individen själv som kan avgöra vilka aktiviteter som är meningsfulla och 

bidrar till delaktighet och hälsa för just den personen. Enligt enhetschefen hade inte alla äldre 

samma behov av att vara med på aktiviteter, utan vissa äldre var mer disengagerade och ville 

vara för sig själva, passiva på sina rum. I detta kan man finna en koppling med 

disengagemangsteorin dvs. att äldre mår bättre av att vila passivt utan något som innefattar 

aktivitetsansträngning.  

 

Äldre personer som är aktiva fysisk och psykisk har lättare att behålla de sociala kontakterna 

med omvärlden. De äldre som bodde på äldreboende hade inte möjlighet att välja deras 

sociala nätverk pga. naturliga orsaker som t.ex. att de flesta av deras vänner hade dött eller att 

deras barn inte hade så mycket tid att träffa dem detta ledde till en ofrivillig ensamhet.   

 

Enligt Kontinuitetsteorin ska man leva livet som innan tredje åldern. Att ha en fungerande 

kropp bidrar i högsta grad att ha möjlighet att leva som tidigare i livet. Det är därför det är så 

viktigt att ha en individanpassad äldrevård, man kan inte dra alla över samma kant. Människor 

är individer hela livet och man är det även när man bor på ett äldreboende. 

 

Vad gäller sociala aktiviteter med barn visade intervjuernas resultat att de äldre som var 

friskare var mer benägna att ha gemensamma aktiviteter med barn. Vissa av informanterna 

menade att äldre människor fick utbyte med att umgås med barn. Att äldre kunde skoja och 

leka med barnen och det gjorde dem gott.  Andra informanter menade att bara faktum att ha 

barnen runt omkring sig kunde skapa positiva känslor hos de äldre.                                          

 

 

7.2 Resurser  
 

Intervjuerna med verksamhetsföreträdarna visade att äldreomsorgens avsaknad av resurser i 

form av få boenden och inte tillräckligt med personal är katastrofal i dagsläget.  

Min analys tyder på att personalen och brukarna inte har ett bra livs och arbetsmiljö 

pga. av för lite personal på varje avdelning. Mindre personal betydde mindre tid för var och 

en av brukarna samt att man arbetade snabbare för att hinna med allt. Självklart var det 

brukarna som fick betala priset men inte bara dem, även personal slutade från arbetet för att 

de inte orkade varken fysisk eller psykisk. Många av personal som inte slutade och blev kvar, 

blev sjukskrivna längre perioder. 
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8. Diskussion   
 

I uppsatsen har fokus varit på sociala aktiviteter på äldreboende, forskningsarbete gav mig en 

större insikt om hur många faktorer som påverkar möjligheten till att utföra fungerande 

sociala aktiviteter. För att ha en bra aktivitet på äldreboende krävs resurser i flera former. 

 

Flera äldreboenden saknar en aktivitetssamordnare, vilket betyder att det inte sker någon 

förändring till det bättre för de boende. I vissa fall när det finns aktivitetssamordnare finns det 

däremot inget tillräckligt stöd med fler resurser (personal) som kan hjälpa till så att 

aktiviteterna kan genomföras. Analysen tyder på att den strama budgeten medför brist av 

personal. Den befintliga personalen måste prioritera att vara på avdelningen för att hjälpa de 

boende som inte kan vara med på aktiviteterna och inte kan lämnas ensamma. Personalens 

förhållningssätt till aktiviteterna och de äldres välmående måste vara i fokus. Man ska också 

fundera på vad som är bra aktiviteter, vilka aktiviteter som är anpassade för de boende. Jag 

har också funnit att anpassade aktiviteter är viktigt för äldres sociala välmående eftersom 

aktiviteterna fyller ett syfte i de äldres vardag.   

 

Enligt (Jönson & Harnett 2015) har standarden på äldreboenden höjts sedan 1990 talet. Det 

innebär att personal som arbetar på äldreboende befinner sig hemma hos de äldre för att hjälpa 

dem och detta måste respekteras. Analysen tyder på att insikt och kunskap är viktigt för att 

bemöta äldres behov på bästa sätt. Det krävs att personalen som arbetar på äldreboende kan få 

chansen till kontinuerlig utbildning för individuell förbättring.  

 

För de äldre som bor på äldreboende är social gemenskap, meningsfullhet, självständighet, att 

bli sedd och hörd, att inte känna sig ensamma vad de strävar efter. Enligt mina analyser 

påverkar resurser i äldreomsorgen ganska mycket hur pass bra äldres vård kan bli, få resurser 

innebär en lägre kvalité i äldreomsorgen till exempel aktivitetssamordnarens situation, där det 

är omöjligt att utföra sina arbetsuppgifter som det var tänkt från början. Äldres livskvalité’ är 

kopplad till boendets miljö, om miljön där dem lever i är dålig blir konsekvensen att de 

känner sig ensamma och icke sedda.  

 

Men om vi stannar en stund och försöker tänka utanför boxen. Statistiken har visat att både 

unga och äldre människor känner sig ensamma. Varför inte värdesätta de äldre människorna 

som resurser åt unga/barn och vice versa. 

 

Om vi tänker att de äldre som har en familj eller vänner skulle kunna bo tillsammans med sin 

familj/vänner och klara sig bättre (ekonomisk och socialt). Den äldre har ett socialt 

sammanhang och en roll (livserfarenhet) medan unga människor kan behöva ett socialt 

psykologiskt stöd för att ha fler bra referensramar när de växer upp. Det fina hade varit om 

man kunde se dessa samhällsekonomiska värden i att alla åldrar kan vara resurser och bidra 

till dagens samhälle på ett aktivt vis. Man skulle kunna använda fler resurser som nyttjande 

fördelar ur ett ekonomisk och socialt perspektiv. Detta skulle kunna vara en lösning på de få 

platser som finns på äldreboende. Denna åtgärd skulle kunna spara mycket pengar till 

kommuner och bidra till bra livskvalité både för äldre och för unga/barn.  



23 
 

 

Ett annat förslag är att skapa ett gemensamt forum för äldre och unga till exempel på alla 

äldreboende i Sverige men också på andra platser som exempelvis en lokal i olika centrum, 

landet runt för att kunna umgås under vissa former (t.ex. aktiviteter som de unga bidrar med 

och blir anställa för av kommunen/staten) som skulle kunna ge flera arbetsmöjligheter till 

unga och trygghet och sociala gemenskap för de äldre.  

  

8.1 Förslag till fortsatt forskning  

  

För att vidare utveckla denna studie kan ett alternativ vara att undersöka hur sociala aktiviteter 

ser ut i andra äldreboende i andra kommuner.  Hur är sociala aktiviteter organiserade i just 

den kommunen? Hur ser det ut med resurser? Vilken betydelse tillskriver personalen sociala 

aktiviteter? Vilken betydelse tillskriver äldre sociala aktiviteter?    
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Information om studien: Betydelse av sociala aktiviteter för äldre som bor på äldreboende.  

Jag studerar på socionomprogrammets 6 termin vid Umeå universitet. Denna termin skriver vi 

uppsats och därför söker jag nu deltagare att intervjua inom ramen för min studie.  

Tidigare forskning fokuserar på aktiviteters betydelse för hälsa (fysisk, psykisk) för äldre, min 

studie handlar istället om betydelse av aktiviteter för äldres sociala liv. Syfte med studie är att 

förstå och få ökad kunskap om hur aktiviteter på äldreboende påverkar äldres sociala liv och i 

vilken mån aktiviteter kan fungera som motståndskraft till ensamhet, isolering och depression 

bland äldre.  

Ditt deltagande är frivilligt och du utlovas anonymitet, det vill säga att ingen ska kunna 

identifiera dig i uppsatsen. Ditt deltagande innebär att jag intervjuar dig under 

uppskattningsvis 45 minuter och du kan själv välja hur och var vi ska genomföra intervjun.   

(Om du väljer att delta tar intervjun cirka 45 min och genomförs på den plats som vi 

bestämmer tillsammans eller via telefon.)   

Du som deltagare kan när som helst avbryta deltagande utan att behöva ange orsak.  

Det är jag som genomför alla intervjuer, renskriver allt och genomför alla analyser.   

Intervjumaterialet förvaras inlåst så det inte kan läsas av obehöriga och det behandlas med 

sedvanlig konfidentialitet under hela processen. Endast jag som författare och min handledare 

har tillgång till materialet.   

Som deltagare har du även rätt att ta del av resultatet (min uppsats) efteråt (om du vill)  

Du får gärna kontakta mig eller min handledare om du behöver ytterligare information eller 

om du har frågor om studien.  

  

Tack på förhand för ditt deltagande!  

Giulia Pipino, student                                                            Katarina Andersson, handledare  

E-post:                                                                                    E-post:  

Telefon                                                                                   Telefon.  
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Bilaga 2.  
 

Intervjuguide - Semistrukturerade frågor till aktivitetssamordnare/ personalen  

Frågor som rör socialiseringsaspekter av aktiviteter   

Hur ofta får äldre vara med på aktiviteter inom äldreboende? Vad är meningen med 

aktiviteter? Kan du berätta om vilka aktiviteter som finns?... Vilken roll har du  

Vilken betydelse tycker du att aktiviteter har på boendet? Vad är det som är bra med sociala 

aktiviteter? (Kan alla medverka? Varför? Varför inte?)  

Vad anser du är det viktigast för att genomföra sociala aktiviteter?  

Tycker du att aktiviteter hjälper äldre att socialisera med varandra?  

Hur skapar du engagemang för aktiviteter? (T.ex. Genom att övertyga patienter som inte vill 

vara med på aktivitet med att säga Anna Britta ska också vara med...?)  

Finns det aktiviteter som du bedömer är särskilt intressanta bland äldre?  

Längtar äldre att få vara med på en specifik aktivitet? (t.ex. Bingo eller högläsning)  

Tycker du att aktiviteter är ett bra sätt för att motverka äldres isolering? Om ja varför?  

På vilket andra sätt tycker du kan man skapa social samvaro hos äldre människor?  

För några år sedan inledde en förskola i Helsingborg ett samarbete med ett äldreboende, 

förskolan valde att kontakta äldreboendet eftersom personalen uppmärksammat att många 

barn i dag inte har någon kontakt med äldre människor, därefter har andra förskolor och 

skolor valt att följa liknande linje. Vad tycker du om äldre och barn skulle ha gemensamma 

aktiviteter som t.ex. spela spel, bakning, högläsning?  

Hur ser du på äldreboendes utformning (arkitektur) för möjligheten att bedriva sociala 

aktiviteter? Är byggnader anpassade för de äldre med tanke på deras behov? T.ex. takterrass 

för att lätt komma ut?  

Äldreomsorgen är en resurskrävande verksamhet. Vilken betydelse har resurser i 

verksamheten för att ordna sociala aktiviteter?  

Hur viktigt är det med kontinuitet? (Hur stor roll spelar kontinuitet i just det här området? (Att 

äldre får nya personer som underhåller de eller att de alltid är samma personer som håller på 

med aktiviteter?  

Tror du att sociala relationer god påverkan beror på vilka förväntningar en person har?  

Kontakt med anhöriga. Hur viktigt är det med frekvent kontakt med anhöriga för äldre på 

äldreboende?  
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Bilaga 3.  
 

Intervjuguide – Semistrukturerade frågor till enhetschef  

  

Hur ofta får äldre vara med på aktiviteter inom äldreboende? Vad är meningen med 

aktiviteter? Kan du berätta om vilka aktiviteter som finns? Vilken roll har du?  

Vilken betydelse tycker du att aktiviteter har på boendet? Vad är det som är bra med sociala 

aktiviteter?  (Kan alla medverka? Varför? Varför inte?)   

Vad anser du är det viktigast för att genomföra sociala aktiviteter?    

Äldreomsorgen är en resurskrävande verksamhet. Vilken betydelse har resurser i 

verksamheten för att ordna sociala aktiviteter?  

Vem ansvarar för vilka aktiviteter som ska anordnas?  

För några år sedan inledde en förskola i Helsingborg ett samarbete med ett äldreboende, 

förskolan valde att kontakta äldreboendet eftersom personalen uppmärksammat att många 

barn i dag inte har någon kontakt med äldre människor, därefter har andra förskolor och 

skolor valt att följa liknande linje. Vad tycker du om äldre och barn skulle ha gemensamma 

aktiviteter som t.ex. spela spel, bakning, högläsning?  

Har du något mer du vill tillägga som rör aktiviteter som vi inte har pratat om?  

Tror du att sociala relationer god påverkan beror på vilka förväntningar en person har?   

Kontakt med anhöriga. Hur viktigt är det med frekvent kontakt med anhöriga för äldre på 

äldreboende?  
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Bilaga 4.   
 

Intervjuguide - Semistrukturerade frågor till äldre  

Gillar du att vara med på aktiviteter?  

Vilken betydelse har aktiviteter för dig?  

Vad är det bästa med aktiviteter?  

Är det roligt att vara tillsammans med andra i en musikaktivitet?  

Vilken aktivitet tycker du om bäst?  

Kan du delta på alla aktiviteter som du gillar? Om nej... Varför inte?  

Varför gillar du just de aktiviteter som du nämner?  

För några år sedan inledde en förskola i Helsingborg ett samarbete med ett äldreboende, 

förskolan valde att kontakta äldreboendet eftersom personalen uppmärksammat att många 

barn i dag inte har någon kontakt med äldre människor, därefter har andra förskolor och 

skolor valt att följa liknande linje. Vad tycker du om att ha gemensamma aktiviteter med barn 

som t.ex. spela spel, bakning, högläsning?  

Skulle du gilla det?  
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Bilaga 5.  
 

Kodningsschema  

 

Meningsbärande 

enheter (exempel)  

Koder (exempel)  Kategorier  Tema  

Överlag betyder 

aktiviteter ganska 

mycket för människor, 

men det beror på vilka 

personer det gäller, 

vissa personer påverkar 

bra men det finns även 

andra personer som 

inte vill delta eller som 

mår dåligt att delta på 

aktiviteter...  

Individanpassade 

grupper  

Ensamhet  

  

  

Betydelser av 

aktiviteter ur 

enhetschef synvinkel  

Verksamhetsstruktur 

och organisation  

Gemenskapen är en 

viktig aspekt av 

aktiviteter, att äldre får 

vara tillsammans och 

känna sig delaktiga, ha 

roligt, träffa andra och 

känna 

meningsfullupplevelser.  

  

Social samvaro  

Sätt att socialisera 

med andra   

Betydelser av 

aktiviteter ur 

aktivitetssamordnare 

synvinkel  

Syn på sociala 

aktiviteter  

Ja, jag gillar bingo men 

jag hör så dåligt... det 

är bra att personalen 

sitter bredvid mig och 

visar siffran  

  

Sjukdom  

Åldrandet  

  

  

Aktiv stöd under 

aktiviteter   

Hinder och 

möjligheter  

  

Några vill gärna lägga 

pussel andra vill lyssna 

på musik, sen det finns 

de som väntar hela 

veckan på bingo.  

Möjlighet att 

välja  

Betydelser av sociala 

aktiviteter ur 

undersköterskor 

synvinkel  

Struktur och 

organisation i 

vardagen  
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