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Abstrakt 

Bakgrund. Det har forskats kring vilka aktiviteter personer över 65 års ålder utför, men det har 

inte undersökts lika mycket kring vilket värde de lägger i sina aktiviteter. Aktivitet främjar äldres 

hälsa och välbefinnande och att generera ny kunskap kring de äldres aktivitetsvärden kan stärka 

folkhälsan. Syfte. Vilka aktiviteter utförde personer över 65 år som bodde i ordinärt boende, 

samt vilket värde upplevde de i dem aktiviteter de utförde? Studiedesign. Studien var en 

kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod. Enkäter med frågor från Enable-Age projektet samt Oval-pd 

lämnades till pensionärsföreningar i sydvästra Skåne. Urvalet var selektivt. Sammanlagt deltog 

35 personer i studien. Deskriptiv statistik användes för att analysera och redovisa resultatet. 

Resultat. Deltagarna i studien rapporterade kortspel och promenader flest gånger, utöver detta 

rapporterades ett flertal olika aktiviteter enstaka gånger. De upplevda aktivitetsvärdena är jämnt 

fördelade mellan de tre dimensionerna, konkret, symboliskt och självbelönande värde men det 

symboliska aktivitetsvärdet skattades högst och det självbelönande aktivitetsvärdet skattades 

lägst. Slutsats. Deltagarna i studien håller sig aktiva men på grund av lågt antal deltagare inom 

ett begränsat geografiskt område är det svårt att dra generella slutsatser kring de äldre. Mer 

forskning kring de äldres upplevda aktivitetsvärden skulle vara meningsfull eftersom denna 

studie visade på jämn fördelning mellan de tre aktivitetsdimensionerna och ingen betydande 

skillnad kunde påvisas.  

Nyckelord: Aktivitetsvärde, äldre, hälsa,  ordinärt  boende, Oval -pd 
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Abstract  

Background. It has been done comprehensive research on what activities people over the age of 

65 are engaged in, but it has not been studied as much about their activity values. Activity 

promotes older people’s health and wellbeing. New knowledge about this population’s activity 

values can strengthen public health. Purpose. What activities did people over the age of 65 who 

lived in ordinary housing engage in, and what value did they experience in these activities? 

Study design. The study was a quantitative cross-sectional study. Method. Two inquiries with 

questions from the Enable-Age project and Oval-pd were submitted to senior citizens’ 

associations in southwestern Scania. The participants were selected. A total of 35 participants 

were included in the study. Descriptive statistics were used to analyze and report the results. 

Results. The most commonly reported activities were card games and walks. A variety of other 

activities were occasionally reported. The perceived activity values were evenly distributed 

between the three dimensions, concrete, symbolic, and self-rewarding value, but the symbolic 

activity value was estimated highest and the self-rewarding activity value was estimated lowest. 

Conclusion. The participants were active but due to the low number of participants in a limited 

geographical area, it is difficult to draw general conclusions about the elderly. More research on 

older people's perceived activity values would be meaningful. This study showed equal 

distribution between the three dimensions of activity values and no significant difference could 

be detected. 

Key words: Activity values, older people, health, ordinary housing, Oval-p 
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Bakgrund 

Hälsobegrepp, Aktiviteter och aktivitetsvärden  

Människor är naturligt aktiva varelser som behöver och vill engagera sig i aktiviteter där de 

känner att de utvecklas och ingår i ett sammanhang. Varje person behöver känna sig delaktig, 

behövd samt känna engagemang i sitt liv för att generellt uppleva god hälsa (Townsend & 

Polatajko, 2007). Att vara engagerad i meningsfulla aktiviteter kan bidra till ökad livskvalitet 

(Hammell, 2004). Välbefinnandet påverkas starkt av att kunna välja vilka aktiviteter man vill 

utföra samt att ha kontroll i de aktiviteter som utövas (Townsend & Polatajko, 2007). Detta är ett 

generellt grundantagande inom arbetsterapin. Åldrandet ställer stora krav på individen, och inte 

minst när det gäller aktivitetsutförandet. Ökad ålder medför ökad mottaglighet för sjukdomar och 

sänkt aktivitetsförmåga. Om äldre har möjlighet att sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter i 

vardagen kan sjukligheten minska. Befolkningen i Sverige ökar och blir allt äldre vilket innebär 

att antalet äldre kommer att vara betydligt fler inom några få decennier jämfört med idag (Dehlin 

& Rundgren, 2007). 

 

Hälsobegrepp 

”Hälsa” kan definieras på flera olika sätt. Det finns två stora inriktningar inom definitionen av 

hälsa, som belyser hälsan utifrån olika två skilda synsätt . Den ena är den biomedicinska 

inriktningen, vars definition av hälsa går ut på att en organism är frisk vid frånvaro av kroppslig 

sjukdom och att en individ är frisk när denne fungerar på ett sätt som är typiskt för dess art. Inom 

denna inriktning anses kropp och själ vara två skilda begrepp där själen anses vara medvetandet 

och kroppen är ett verktyg för själen. Den andra inriktningen kallas humanistisk och går ut på att 

en organism är mer än summan av dess delar, och att hälsa finns, generellt sett, när organismen 

upplever sig vara frisk. Kropp och själ anses inom den humanistiska inriktningen vara 

sammankopplade och kan påverka varandra både positivt och negativt. (Medin & Alexanderson, 

2000).  
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Aktiviteter 

Behovet av meningsfulla aktiviteter är synnerligen starkt utvecklad hos människan. Det är 

grundläggande och livsviktigt för att leva i harmoni med livet. I de fall det saknas möjlighet att 

utföra sådana aktiviteter kan människan bli negativt påverkad, vilket manifesterar sig i form av 

mentala och fysiska påföljder (Townsend & Polatajko, 2007). Förändring av en uppskattad 

aktivitet eller oförmåga att utföra en uppskattad aktivitet har en kraftig påverkan på personens 

självupplevda hälsa (Law, Steinwender & Leclair, 1998). En individs aktivitetsrepertoar är alla 

de aktiviteter en individ utför. Således har en pensionerad person en förändrad aktivitetsrepertoar 

jämfört med när denne var i arbetsför ålder, eftersom arbetet inte längre är huvudaktiviteten 

under dagen (Kielhofner, 2002). Med hjälp av Value, Meaning and Occupations model, ValMO 

(Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001) kan de äldres aktivitetsvärden speglas fram 

utifrån de tre olika värdena som upplevs i att utföra en aktivitet. Enligt Dehlin och Rundgren 

(2007) kan åldrandet förklaras på följande vis: ”åldrandet är en progressiv försämring av de 

fysiologiska funktionerna som försämrar en organisms förmåga att bibehålla sin homeostas 

vilket medför en ökad känslighet för sjukdomar och död” (s.23). Åldrandeprocessen varierar från 

person till person beroende på genetiska förutsättningar, miljön, matvanor och personens övriga 

vanor.  Åldersförändringarna kan påverka olika organsystem olika fort i kroppen och ge olika 

funktionella begränsningar. Således har olika personer olika förutsättningar för aktivitet trots att 

de har samma kronologiska ålder (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

 I Sverige är för närvarande pensionsåldern 65 år, och efter pensionen väntar ett liv utan arbete 

och då ska, som ovan nämnts, den del av dygnet som förr upptogs av arbete fyllas med andra 

aktiviteter. Många former av aktivitet innebär dessutom fysisk ansträngning men en del har svårt 

för att göra fysiskt ansträngande aktiviteter på grund av diverse funktionsnedsättningar och 

sjukdomar. Detta är ett problem för dem ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv eftersom 

fysisk aktivitet kan förebygga sjukdomar (Law, Steinwender & Leclair, 1998). Diabetes mellitus 

och osteoporos är vanliga sjukdomar bland äldre, och det är vanligt att äldre personer drabbas av 

benbrott vid fall. Fysisk aktivitet kan förebygga dessa sjukdomar (Dehlin & Rundgren, 2007). 

Exempelvis visade Baert, Gorus, Mets, Geerts och Bautmans (2011) att fysisk aktivitet kan 

motverka och förebygga diabetes mellitus och osteoporos. Vidare har Karinkanta, Heinonen, 

Sievänena, Uusi-Rasia och Kannusa (2005) gjort en undersökning där vikten av fysisk aktivitet 
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för att minska exempelvis fallrisken i hemmet blev tydlig. De som regelbundet var fysiskt aktiva 

löpte lägre risk att falla i hemmet än de som inte var regelbundet fysiskt aktiva. Fördelarna av att 

vara aktiv och framför allt fysiskt aktiv upp i hög ålder är uppenbara. Enligt Townsend och 

Polatajko (2007) är det viktigt att utbilda och berika samhället med ny kunskap kring vikten av 

att möjliggöra för människor att leva aktiva liv. Detta är viktigt för att förbättra hälsan både på 

individ- och gruppnivå. Med hänsyn till ovanstående antagande är det betydelsefullt att skapa 

möjligheter för äldre att utföra meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter.  

 

Värde i aktivitet som äldre 

Aktivitetsvärde är det värde en individ upplever i de aktiviteter denne utför. Aktivitetsvärde är 

viktigt eftersom vi påverkas av de känslor vi känner i de aktiviteter vi har. En person som trivs 

på sin arbetsplats och upplever mycket bra värde i aktiviteterna på arbetsplatsen, mister dessa 

värden när det är dags att pensionera sig (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarson, 2001). Enligt 

Townsend och Polatajko (2007) kan individer drabbas av ”occupational alienation”, det vill säga 

brist på kontroll och känslor av meningslöshet när yttre omständigheter tvingar personen att sluta 

med aktiviteter denne upplever som utvecklande och meningsfulla. När en person går i pension 

tvingar omständigheterna individen att omorganisera sitt liv och risken är, med tanke på 

ovanstående hypoteser, uppenbar för att utveckla känslor av förlorad kontroll. 

På grund av det faktum att pensionärer inte är yrkesaktiva är det ett rimligt antagande att 

pensionerade människor upplever annorlunda aktivitetsvärden än när de arbetade. Tanken på att 

gå i pension kan ge negativa associationer för en del människor, men studier visar att det för de 

flesta inte är en negativ upplevelse att närma sig ålderspensionen (Jonsson & Andersson, 1999).  

I en studie av personer som skulle gå i pension inkluderas 76 personer som var 63 år. Studien 

visade att 78 % såg med glädje fram emot sin pensionering och att endast 4 % var negativt 

inställda till att sluta arbeta. Av de tillfrågade var 73 % intresserade av någon form av betalt eller 

ideellt arbete efter pensioneringen (Jonsson & Andersson, 1999). Enligt Jonsson, Borell och 

Sadlo, (2000) som gjorde en undersökning av 29 nyligen pensionerade personer i Sverige 

riskerar många att få sin aktivitetsbalans rubbad när arbetslivet tar slut. Några deltagare i denna 

studie uppgav att de efter pensioneringen hade tid att göra vad de ville, vilket de inte haft medan 

de arbetade, och andra uppgav istället att de saknade rutinerna som funnits tidigare. Andra 
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undersökningspersoner svarade att de upplevde svårigheter att hålla kontakten med personer som 

fortfarande arbetade. Några berättade att de inte kunde förstå hur de hade haft tid att göra 

meningsfulla saker när de var yrkesaktiva. De pensionerade kunde nu vara aktiva på dagen och 

göra exempelvis hushållssysslor och de kunde i lugn och ro vila på kvällen vid TV:n. Förr när de 

arbetade fick de göra hushållssysslorna efter arbetet. Det framgår dock av undersökningen att 

många av de tillfrågade tyckte att de hade för lite att göra och saknade något att hänge sig åt.  

I en undersökning av personer 85 år och äldre i norra Sverige konstaterar Nilsson och Townsend 

(2010) att många människor inte förväntar sig att de äldsta äldre ska kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter. Nilsson och Townsend berättar att deras kollegor ifrågasatte meningen med att 

undersöka fritidsaktiviteter hos de allra äldsta i befolkningen. De äldsta äldre förväntades bara 

vilja eller kunna utföra personliga aktiviteter som exempelvis tvätta sig och äta. Nilsson och 

Townsend poängterar att denna inställning kan vara en riskfaktor för de äldre, eftersom de 

riskerar att uteslutas från att delta i aktiviteter.  

När en människa har ett mål som han eller hon koncentrerar sig på så förbättras hälsan inte bara 

psykiskt utan även fysiskt. Fritid kan vara en källa till ohälsa, både psykiskt och fysiskt. För 

arbetare som identifierat sig med sitt arbete, kan pensioneringen vara startskottet till en kronisk 

depression. Ledighet leder ofta till grubbel, ångest och nedstämdhet. Frekvensen av mental och 

fysisk ohälsa ökar under helger och semestrar. Paradoxalt nog, uppger människor under själva 

arbetsdagen att de hellre skulle vilja vara någon annanstans, och att de inte riktigt trivs. Vidare 

beskrivs det att människor ofta mår bättre av att arbeta än att vara lediga, eftersom det är få 

människor som utvecklat konsten att göra sysslolöshet till något konstruktivt och positivt, eller 

att utföra meningsfulla aktiviteter under sin lediga tid. Det är ett rimligt antagande att 

pensionerade individer riskerar försämrad hälsa på grund av sin ledighet och frånvaro av 

meningsfulla aktiviteter under vardagen (Csíkszentmihályi, 2002). 

ValMO-modellen 

Att utföra en aktivitet innebär olika upplevelser för olika personer enligt Value, Meaning and 

Occupations model, [ValMO] (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Enligt ValMO-

modellen är det inte säkert att två olika personer värderar samma aktivitet på samma sätt, 

exempelvis att rensa ogräs i rabatten. En av de två personerna kan tycka att det är rogivande, och 
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den andre kan tycka att det är tråkigt; människor är olika (Persson et al., 2001). På grund av att 

aktiviteters värde blir undersökta i studien är ValMO-modellens begrepp och perspektiv 

utgångspunkten i denna studie. 

Trots de olika uppfattningar människor har om olika aktiviteter är en sak klar: aktiviteter ger 

livet mening (Townsend & Polatajko, 2007). ValMO kan delas upp i olika perspektiv, dessa 

kallas makro, meso och mikroperspektiv. Mikroperspektivet bygger upp mesoperspektivet som i 

sin tur bygger upp makroperspektivet. Aktiviteterna delas även upp i värdedimensioner. Dessa är 

konkret, symboliskt och självbelönande värde. Konkret värde i aktivitet är det värde som upplevs 

när aktiviteten leder fram till ett konkret resultat, exempelvis att rensa ogräs i rabatten. 

Symboliskt värde är det värde som en person upplever i en viss aktivitet på grund av personliga 

eller kulturella associationer, exempelvis att baka en god kaka som ens mormor brukade bjuda 

på. Självbelönande värde i aktivitet är de aktiviteter man utför bara för att det är roligt, 

exempelvis att se på en fotbollsmatch (Persson et al., 2001). 

Flow-upplevelse 

 

Varje människa är unik och har en enskild förmåga att kunna uppleva maximal känsla att 

bemästra olika utmaningar som uppkommer genom livets gång, vilket Csíkszentmihályi (1992) 

beskriver. När denna maximala känsla upplevs försvinner tids – och rumsuppfattningen, 

målinriktade handlingar står i fokus och hela händelsen uppslukar personen, och han eller hon 

fylls av välbefinnande. Aktiviteterna som skapar denna glädjefyllda upplevelse är 

tillfredställande och utförs ofta utan att tänka på om de är svåra, farliga eller givande. 

Aktiviteterna kan tillhöra konkret, symboliskt och självbelönande aktivitetsvärde, beroende på 

vad som upplevs när aktiviteterna utförs (Persson et al., 2001). Tillstånd där aktiviteter uppfyller 

människan med välbehag och ger ett sammanhang av kontroll kallas för flow. Enligt 

Csíkszentmihályi (2002) väljer personer generellt sett aktiviteter som sällan leder till flow på 

fritiden, exempelvis TV-tittande eller att läsa kärleksromaner framför att utöva aktiviteter som 

ofta leder till flow, exempelvis idrottsutövning eller musikutövning. Den främsta orsaken är att 

de aktiviteter som ofta leder till flow kräver mer energiinvestering och ofta kräver förberedelser. 

Det krävs inga förberedelser för att sätta sig framför sin TV men att välja aktiviteter som sällan 

ger flow-upplevelser kan påverka hälsan negativt. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka aktiviteter en grupp pensionärsföreningsaktiva 

personer över 65 år, bosatta i ordinärt boende i sydvästra Skåne, tyckte om att utföra samt vilket 

värde de upplevde i sitt aktivitetsutförande.  

Metod 

En tvärsnittsstudie som undersökte äldres aktiviteter och aktivitetsvärden utfördes med hjälp av 

enkäter bland medlemmar i en pensionärsförening och en träffpunkt för seniorer i sydvästra 

Skåne.  

Urvalsförfarande  

De kriterier som skulle vara uppfyllda för att delta i studien var att undersökningspersonen skulle 

vara minst 65 år beräknat efter födelseår, bo i ordinärt boende samt vara medlem i en 

pensionärsförening eller regelbundet besöka en träffpunkt för seniorer. Målsättningen var att 

minst 20 enkäter skulle bli besvarade. 

Undersökningsgrupp  

Sammanlagt deltog 35 personer i undersökningen, och från 26 deltagare finns fullständig 

bakgrundsdata.  Alla frågor blev inte besvarade av samtliga deltagare och de obesvarade frågorna 

kategoriserades som missing. Medianåldern var 70 år. Av de 35 deltagarna var 31 medlemmar i 

pensionärsföreningen och fyra var regelbundna besökare av träffpunkten för seniorer. 

Majoriteten var kvinnor. Se Tabell 1.  
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a) Av totalt 35 deltagare var missing = 9. 

Tillvägagångssätt  

Kontakt togs via telefon med ordförande i en pensionärsförening i en stad i sydvästra Skåne. 

Med detta tillvägagångssätt blev urvalet selektivt dvs endast personer som var aktiva i en 

pensionärsförening tillfrågades. Ordföranden informerades om undersökarnas utbildning, syftet 

med studien och tillfrågades ifall denne trodde att intresse fanns från föreningens medlemmar att 

svara på enkäterna. Femtio enkäter lämnades till ordföranden i föreningen. Telefonkontakt hölls 

mellan författarna och ordföranden. Efter 15 dagar hämtades de 31 ifyllda enkäterna. Parallellt 

med detta togs kontakt med en träffpunkt för seniorer via telefon samt e-post. Ordföranden i 

föreningen informerades kring undersökningen samt undersökarnas utbildning samt syftet med 

studien. Intresse fanns att delta i studien. Ordföranden skulle på egen hand skriva ut enkäter när 

intresse fanns från besökare att delta i studien. Totalt erhölls fyra enkäter från träffpunktens 

medlemmar. På grund av att ordföranden i föreningarna tog kontakt med presumtiva, anonyma 

deltagare till studien utan författarnas inblandning fanns ingen möjlighet för författarna att skicka 

extra påminnelser till individuella deltagare. Ordföranden i föreningarna fick påminnelser av 

författarna i form av telefonsamtal.  

 

Tabell 1.  Bakgrundsinformation om deltagarna i studien, N = 35
                                                                                                                                                        

                                  

Män  n = 3 

                             

Kvinnor n = 23 

                                  

Total N=26
a 

Ålder, Medianålder, antal (min-max)   68 (67-71)  71 (65-81)      70 (65-81) 

Social situation      

     Ensamboende, antal (%)  1 (33) 10 (43) 11(42) 

     Sammanboende, antal (%)     2 (67) 11 (48) 13 (50) 

     Särbo, antal (%)                       0 (0) 2 (9) 2 (8) 

Boende    

     Lägenhet, antal (%) 1 (33) 13 (62)         14 (58) 

     Villa, antal (%) 2 (67) 8 (38)         10 (42) 

     Missing, antal 0 2                     2 

Utbildning    

     Grundskola, antal (%) 2 (67) 13 (57) 15 (58) 

     Gymnasieskola, antal (%) 1 (33) 3 (13) 4 (15) 

     Högskola/  Universitet, antal (%) 0 (0) 7 (30) 7 (27) 
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Etiskt övervägande 

Innan kontakt togs med pensionärsföreningarna blev studiens utgångspunkt granskad av 

Vårdvetenskapliga etiknämnden, [VEN]. VEN gav författarna ett rådgivande utlåtande och 

därefter gavs tillåtelse att genomföra studien. Att delta i studien kunde vara en känslomässig 

upplevelse, eftersom deltagarna kunde reagera olika på de olika enkätfrågorna beroende på vilka 

erfarenheter och därtill kopplade känslor de bar med sig. Kanske upptäckte 

undersökningspersonen att hon/han utförde väldigt få värdefulla aktiviteter, att aktiviteterna inte 

var trivsamma och att de ville göra andra aktiviteter. Frågor som ställdes var bland annat 

angående utbildningsnivå, vilket möjligtvis hade kunnat vara för privat för en del att svara på, 

men de hade möjlighet att avstå från att svara. Deltagarna informerades om att det var helt 

frivilligt att delta samt att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville utan att berätta varför 

samt att det inte skulle ge några konsekvenser för denne. Deltagarna informerades om att 

konfidentialitet var av största vikt och att ingen enskild deltagare skulle kunna identifieras. I de 

fall någon hade frågor fanns telefonnummer till Lunds Universitet och epost-adresser till 

författarna på det brev med information kring studien, som delades ut till deltagarna. Det 

användes inte referensnummer eller personuppgifter på enkäterna, för att minska risken för 

identifiering.  De medverkande blev även informerade om hur materialet skulle behandlas och att 

det skulle förvaras så att endast författarna och deras handledare hade tillgång till enkäterna, och 

att efter genomförd undersökning skulle dokumenten förstöras. 

Metod för insamling av information  

För att undersöka aktiviteter och aktivitetsvärden hos äldre lades två enkäter samman bestående 

av frågor från Enable-Age projektet (Iwarsson, Wahl & Nygren, 2004) och från Occupational 

Value – pre-defined, [Oval-pd] (Eklund, Erlandsson, Persson & Hagell, 2009). Anledningen till 

att enkätstudie valdes som datainsamlingsmetod var för att kunna få med fler deltagare i studien 

än vad som varit möjligt med intervjustudie. Enable-Age projektet drivs bland annat vid 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle på Lunds universitet och syftar till att undersöka hur 

hemmiljön påverkar välbefinnandet hos de äldre i västra och östra Europa (Iwarsson et al., 

2004).  Frågorna från Enable-Age projektet handlade om vilka tre aktiviteter 
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undersökningspersonen tyckte om att utföra inomhus respektive utomhus samt ifall någon 

aktivitet önskades utföras oftare. Dessutom ställdes frågan om de utförde aktiviteterna på egen 

hand eller med någon annan. 

Oval-pd är ett bedömningsinstrument som är utvecklat ur ValMO-modellen (Persson et al., 

2001). Med hjälp av Oval-pd kan man undersöka och skatta värdedimensionerna i de aktiviteter 

som undersökningspersonen utför. Oval-pd består av frågor angående bakgrundsinformation: 

kön, födelseår, boende, yrke samt datum för besvarande av enkäten. Därefter följer 18 frågor 

kring upplevd mening och värde i de aktiviteter personen genomfört den senaste månaden. 

Instrumentet är reliabilitets- och validitetsprövat och ValMO - modellen (Persson et al., 2001) är 

dess teoretiska grund. De enskilda frågorna skattas från Inte alls till Väldigt ofta där varje 

svarsalternativ ger ett till fyra poäng (Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). Ytterligare 

bakgrundsfrågor om social situation och utbildning ställdes också.  

Analys av data 

Insamlad data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik, som är en metod som ämnar 

sammanställa och organisera den insamlade informationen i exempelvis tabeller och figurer 

(Björk, 2011). I undersökningen användes programvaran SPSS version 18 för att analysera 

enkäterna. Svaren från samtliga 35 enkäter lades in i SPSS. Frekvenser för vilka aktiviteter 

deltagarna uppgett samt aktivitetsvärden räknades ut. Svaren på frågorna från Enable-Age 

(Iwarsson et al., 2004) sammanställdes utifrån de vanligast förekommande aktiviteterna för både 

inomhus- och utomhusaktiviteter i två olika tabeller. Var deltagare kunde ange tre 

inomhusaktiviteter och tre utomhusaktiviteter. Aktiviteterna presenterades i fallande skala med 

den vanligast förekommande aktiviteten överst. Aktiviteter som endast rapporterats en gång 

presenterades under tabellerna. 

Svarsalternativen i Oval-pd (Eklund et al., 2009) poängsattes från 1-4 där 1 poäng = Inte alls, 2 

poäng = Ganska sällan, 3 poäng = Ganska ofta och 4 poäng = Väldigt ofta. I Oval-pd 

representerar var fråga antingen konkret, symboliskt eller självbelönande värde. Var dimension 

representerades av olika antal frågor i enkäten, och därför var inte maxvärdet samma för de tre 

dimensionerna: konkret värde 6 frågor med maxvärdet 24, symboliskt värde 4 frågor med 

maxvärdet 16 och självbelönande värde 8 frågor med maxvärde 32. Resultaten från Oval-pd 
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beräknades på samma sätt som Erlandsson et al. (2011) gjorde i sin studie. Poängen i varje 

värdedimension summerades för att veta det uppmätta värdet för varje värdedimension. Antalet 

svar i varje värdedimension multiplicerades därefter med fyra vid uträknande av teoretiskt 

maxvärde, eftersom fyra var högsta möjliga poäng på var fråga. Resultatet från Oval-pd 

sammanställdes i en tabell med minimalt och maximalt värde samt median för de tre 

värdedimensionerna. Det totala värdet, det vill säga de tre värdedimensionerna i Oval-pd 

summerade, presenterades på samma sätt med minimalt och maximalt värde samt median.  

Resultat 

Inomhusaktiviteter 

Varje deltagare kunde rapportera maximalt tre aktiviteter. Av de 35 deltagarna hade två personer 

valt att inte svara alls på frågor kring inomhusaktiviteter. Totalt rapporterades 87 av max 99 

aktiviteter bland de 33 deltagarna, eftersom deltagare valt att inte ange en eller flera aktiviteter. 

Se Tabell 2.  
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Tabell 2. Rapporterade inomhusaktiviteter hos 33 deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aktiviteter som endast rapporterats en gång är inte med i tabellen. Dessa var följande: Titta på TV, Film, Går på 

föredrag, Föreningsarbete, Studieuppdrag i PRO, PRO samfällighetsträff, Möte, Passa barnbarn, Matlagning, 

Vinprovning, Handla, Pyssla med blommor, Utflykter, Natur, Promenaddans, Quizz, Bingo, Biljard, Boule, Boccia, 

Ryggjympa Stryker skjortor, Umgås, Blandat. 

b) Var person kan rapportera upp till tre aktiviteter. 

 

Tabell 2 visar att deltagarna håller sig aktiva med aktiviteter som är varierade och 

mångfacetterade. Kortspel och korsord var mest frekvent förekommande bland 

inomhusaktiviteterna. Några svarade inte på om de utförde aktiviteterna ensam eller tillsammans 

med andra. Men av de som svarade kortspel utförde två personer kortspel ensam och två 

personer tillsammans med andra, tre personer svarade inte om de utförde aktiviteten ensam eller 

tillsammans med andra. Av de sex individer som svarade korsord utförde tre aktiviteten ensam 

och en både ensam och tillsammans med andra. Två personer besvarade inte om de löste korsord 

ensam eller tillsammans med andra.  

Aktivitet
a
 Personer som rapporterat respektive 

inomhusaktivitet, n = 33
b 

      

     Kortspel 

                         

                        7    

     Korsord                         6  

     Musik                         6 

     Handarbete                         5 

     Studiecirklar                         4 

     Gym                         4 

     Baka                         3 

     Läsa                         3 

     Dator                         3 

     Kör                         3 

     Städa                                                                   3 

     Qi-gong                         3 

     Line dance                         3 

     Bowling                         2                

     Träningscykel                         2 

     Gymnastik                         2              

     Släktforskning                         2                  

     Föreläsningar                         2 
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Utomhusaktiviteter  

Varje deltagare kunde rapportera maximalt tre aktiviteter. Av de 35 deltagarna hade sex personer 

valt att inte svara alls på frågor kring utomhusaktiviteter. Totalt rapporterades 66 aktiviteter av 

maximalt 87 aktiviteter bland de 29 deltagarna, eftersom deltagare valt att inte ange en eller flera 

aktiviteter. 

Tabell 3. Rapporterade utomhusaktiviteter hos 29 deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aktiviteter som endast rapporterats en gång är inte med i tabellen.  Dessa var följande: Umgås i PRO, Utflykter, Resa, 

Fotografera utomhus, Strövtåg i naturen, Studera växtligheten, Svamp, Underhåll av eget hus, Löpträning, Boccia, 

Shopping, Tipsrundor, Allt som är trevligt. 

b) Var person kan rapportera upp till tre aktiviteter. 

Tabell 3 visar att deltagarna håller sig aktiva med utomhusaktiviteter av olika slag. Bland 

utomhusaktiviteterna var de mest omtyckta aktiviteterna promenad och att cykla. Några svarade 

inte på om de utförde aktiviteterna ensam eller tillsammans med andra. Av de som rapporterat att 

de promenerade eller cyklade, rapporterade fem deltagare att de promenerade ensamma och fem 

deltagare promenerade tillsammans med andra. Sju individer promenerade både ensamma och 

tillsammans med andra. De deltagare som rapporterat cykling svarade i fyra fall att de cyklade 

ensamma, fyra cyklade tillsammans med andra och tre både tillsammans med andra och 

ensamma. Av de rapporterade utomhusaktiviteterna var majoriteten av fysisk karaktär, medan ett 

fåtal var mer lugna exempelvis fotografera utomhus. Ett annat svar som presenterades var ”Allt 

som är trevligt”.  

Aktivitet
a
 Personer som rapporterat respektive 

utomhusaktivitet, n = 29
b 

   

   Promenader 

                  

                 18 

 Cykel                  11 

 Boule                    8 

Trädgårdsarbete                    5 

 Stavgång                    3 

 Dans                                               2 

 Vara i naturen                    2 

 Koloni                    2 

Simma och bada                         2 
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Aktivitetsvärde 

Deltagarnas upplevelse av aktivitetsvärdet var generellt högt för samtliga dimensioner. 

Medianvärdena blev ”Ganska ofta”, det vill säga tre poäng för samtliga 18 påståenden i Oval-pd 

förutom påståendet ”där jag lärde någon annan någonting”, som blev ”Ganska sällan”, det vill 

säga två poäng. Resultatet visar att ingen av konkret, symboliskt och självbelönande värde 

uppmätte högsta svarsalternativet i genomsnitt, alternativet ”Väldigt ofta”- fyra poäng. Det var 

inte heller någon av de tre värdedimensionerna som uppmätte lägsta svarsalternativet i 

genomsnitt, ”Inte alls”- ett poäng. Medianvärden för samtliga påståenden i Oval-pd redovisas i 

Tabell 4. 

Tabell 4. Resultat från Oval-pd, uppdelade efter konkret, symboliskt samt  

självbelönande aktivitetsvärde. 

Jag upplever att jag under den senaste månaden gjort saker:                    Medianvärde
a  

Konkret aktivitetsvärde, påståenden       3  

     Där något viktigt blev gjort       3  

     Där jag lärde mig något nytt       3  

     Där jag blev nöjd med resultatet, för det var fint eller vackert       3  

     Där jag lärde någon annan någonting       2  

     Där jag tycker jag gjorde en bra insats       3  

     Där jag utvecklades som person       3  

Symboliskt aktivitetsvärde, påståenden       3  

     Där jag kände att jag kunde vara mig själv       3  

     Som innebar att andra människor fick kontakt med varandra       3  

     Som innebar att jag kände samhörighet med andra       3  

     Som stärkte min identitet som kvinna/man       3  

Självbelönande aktivitetsvärde, påståenden       3  

     Som var på skoj och lek       3  

     Där jag upplevde att känslor eller spänningar fick utlopp        3  

     Där jag fick avreagera mig       3  

     Där jag mötte utmaningar och klarade av dem       3  

     För att det var ren njutning       3  

     För att det var så roligt       3  

     Där jag glömde både tid och rum       3  

     Som gav mig avkoppling       3  

a) Oval-pd kan skattas från 1-4 poäng. 
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Sammanlagt svarade 26 deltagare på en eller fler påståenden i Oval-pd enkäten. Den maximala 

svarsfrekvensen är 468 svar, eftersom 26 deltagare besvarade enkäten som består av 18 

påståenden, som ger mellan ett till fyra poäng var. Sammanlagt insamlades 267 svar från de 18 

frågorna i Oval-pd, eftersom inte alla påståenden besvarades av samtliga deltagare. Det 

maximala värdet för de tre aktivitetsvärdena är olika, beroende på att var värdedimension består 

av olika antal frågor. (Konkret värde max 24 poäng, Symboliskt värde max 16 poäng och 

Självbelönande värde max 32 poäng). 

Tabell 5. Uppmätta poäng från Oval-pd, uppdelat efter värdedimensioner, utifrån resultaten av totalt antal deltagare 

(n = 26).  

   

 Medianvärde Min-maxvärde 

Sammanlagt värde 51 8-68 

Konkret värde 17 3-23 

Symboliskt värde 12 3-15 

Självbelönande värde 22 2-30 

 

Studien visar att de olika dimensionerna värderades i stort sett lika. Medianvärdet av de samtliga 

dimensionerna var sammanlagt 51 poäng av max 72 poäng. Dock skattades det symboliska 

värdet något högre. Det uppmätta medianvärdet för Konkret värde är 71 procent av det maximala 

värdet på 24 poäng. Det uppmätta medianvärdet för det Symboliska värdet är 12 av maximalt 16 

poäng, vilket är 75 procent. Det uppmätta medianvärdet för det Självbelönande värdet är 69 

procent av maximalt 32 poäng. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Författarna anser att studiens syfte blev besvarat. Deltagarna rapporterade vilka aktiviteter de 

tycker om att göra, samt vilka aktivitetsvärden de upplever. 

Resultaten visar att personer över 65 år som bor i ordinärt boende utför mer eller mindre 

krävande och varierande aktiviteter. Att deltagarna uppger sig vara aktiva är ett positivt resultat 

eftersom när personer kan vara delaktiga i tillfredsställande och meningsfulla aktiviteter kan 
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sjukligheten minska och må bättre psykiskt (Dehlin & Rundgren, 2007). Livskvaliteten kan öka 

av att vara engagerad i betydelsefulla aktiviteter generellt sett (Hammell, 2004).  

 

I studien rapporterades ofta aktiviteter som är av fysisk natur, exempelvis promenera och cykla. 

Utifrån studiens resultat visar det sig att majoriteten av deltagarna går ut på promenader och 

tycker om att utföra denna aktivitet. Som beskrivits i inledningen kan fysiska aktiviteter minska 

risken för att utveckla benskörhet och diabetes mellitus (Baert et al., 2011) och således kan en 

del av de aktiviteter som rapporterats i studien betraktas som direkt hälsofrämjande. Dessutom 

konstaterar Csíkszentmihályi (2002) att sannolikheten att uppleva flow ökar i samband med 

aktiviteter som är av fysisk natur. I motsats till aktiviteter av fysisk natur konstaterar 

Csíkszentmihályi att ”passiva” aktiviteter som exempelvis ”TV- tittande” eller ”läsa 

kärleksromaner” och likvärda aktiviteter mindre sannolika att ge flow-upplevelser. Dessa passiva 

aktiviteter är inte lika vanligt förekommande i denna studie som fysiska aktiviteter eller andra 

aktiviteter som utövaren brukar vara engagerad i, exempelvis musikutövning. Dessa resultat kan 

ge en indikation på att äldre personer som bor i ordinärt boende i Sydvästra Skåne har en aktiv 

fritid med många meningsfulla aktiviteter.  

 

Det är extra roligt att just promenader är frekvent förekommande i resultatet, eftersom 

promenader i största allmänhet är bra för både kropp och själ eftersom aktiviteten ger komplex 

stimulans. Promenaden är för många äldre en aktivitet som möjliggör social kontakt. I en studie 

konstateras det att promenader i känd miljö kan stimulera individen att minnas det förflutna, 

vilket ofta ger positiva känslor. Promenaden brukar inte vara ett mål i sig, det är ett medel för att 

uppnå något annat. På så sätt upplevs inte det fysiska med promenaden som det väsentliga utan 

det blir själva görandet och upplevelsen som skapar mening (Alftberg, 2011). I andra studier 

kring äldres aktiviteter rapporterades promenader frekvent. Deltagarna i denna studie var bosatta 

i Danmark och födda 1914 (Legarth, Ryan & Avlund, 2005), och i denna studie var de bosatta i 

sydvästra Skåne och den äldste var född 1930. Således är det nästan en generations skillnad på 

deltagarna i de två studierna. Resultaten indikerar att promenader är en viktig aktivitet för äldre 

att kunna utföra, och har möjligtvis varit det under lång tid. Några andra upptäckter som kom 

fram i studien är att dessa inomhus- och utomhusaktiviteter utförs både ensam och tillsammans 
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med andra. Detta kan indikera att många äldre lever ett socialt liv med meningsfulla aktiviteter, 

trots hög ålder. 

 

En del av de aktiviteter som rapporterades var snarlika men inte identiska. De snarlika 

aktiviteterna redovisades under samma kategori, exempelvis kategorin ”kortspel”. Det gjorde 

resultatredovisningen mindre nyanserad men mer lättöverskådlig för läsaren. För att behålla det 

breda spektrum av aktiviteter som kommit fram i undersökningen redovisades de aktiviteter som 

endast rapporterats en gång under tabellerna, så att läsaren får möjlighet att se hur olika 

aktiviteter deltagarna i studien utförde. 

 

Aktivitetsvärdena som uppmättes var liknande de som uppmätts i en studie som undersökte 

aktivitetsvärden hos 300 personer i arbetsför ålder (Erlandsson et al., 2011). I deras studie ligger 

deltagarna en till två poäng under deltagarnas resultat i denna studie. I maxpoängen ligger dock 

personerna i arbetsför ålder något eller några poäng högre än de pensionerade. Det tyder på att 

den yngre delen av den pensionerade befolkningen eventuellt upplever liknande aktivitetsvärden 

än de i arbetsför ålder, vilket i så fall skulle kunna tala emot Csíkszentmihályi (2002) som 

konstaterar att människor trivs bäst på arbetet.  

 

Det symboliska värdet var den värdedimension med högst uppmätt värde. Deltagarna 

rapporterade ett medianvärde på 12 poäng av max 16 i symboliskt värde. Enligt Erlandsson et al. 

(2011) speglar symboliskt aktivitetsvärde innebörden av en särskild aktivitet ur subjektivt 

perspektiv. En aktivitet som ger symboliskt aktivitetsvärde ger en personlig, kulturell och 

universell upplevelse. Ofta leder en sådan aktivitetsupplevelse till stärkt identitet och ökad känsla 

av samhörighet med en viss kultur, folkgrupp, vilket även kan stärka könsidentiteten. Detta är 

intressant med tanke på deltagarnas höga ålder och förmåga till minnen långt tillbaka i tiden. Mer 

forskning skulle vara intressant att göra både på unga och äldre personer och jämföra ifall de 

upplevda aktivitetsvärdena skiljer sig åt mellan de två grupperna. Det vore rimligt att det 

symboliska aktivitetsvärdet ökar ju fler erfarenheter en individ bär med sig, eftersom 

förutsättningarna för att kunna associera förbättras ju mer en person har att relatera till. 

 



17 

Det är värt att notera att samtliga aktivitetsvärden var relativt lika högt värderade. Det kan 

indikera att pensionerade personer fortsätter att hålla sig aktiva med meningsfulla aktiviteter som 

ingår i samtliga av de tre värdedimensionerna. Mer forskning kring detta skulle vara nödvändigt 

för att ytterligare belysa de äldres upplevelser av de aktiviteter de utför, för att på så sätt öka 

möjligheterna till ett aktivt och tillfredsställande liv trots hög ålder. 

 

Genom studiens utgångspunkt i värdedimensionerna från ValMO-modellen, har den gett en 

bredare beskrivning av de äldres aktivitetsvärden än andra studier som gjorts om denna 

generation. Då arbetsterapeuter arbetar inom både vårdcentraler, olika former av boenden och 

sjukhus träffar de ofta personer i samma åldersgrupp som deltagarna i studien. Arbetsterapeuter 

som läser denna studie kan få lite bättre förutsättningar att bemöta sina klienter och deras 

anhöriga på ett adekvat sätt, eftersom deras förståelse kan öka för personer som är över 65 år.  

 

I studien visade det sig att deltagarna upplevde samma aktivitetsvärden som de som är i arbetsför 

ålder, och att en del sysselsatte sig med fysiskt krävande aktiviteter. Detta var något som 

förvånade författarna och parallellt med insikten att mer forskning är nödvändig, är detta det 

viktigaste som framkom i studien. Den nya förståelsen för att personer över 65 års ålder kan leva 

aktiva liv är någonting som författarna anser borde belysas mer och oftare så att mer fokus läggs 

på det friska åldrandet än vad som är fallet idag. Kanske skulle rädslan för åldrandet bli mindre 

uttalat än vad som verkar vara fallet i vårt moderna västerländska samhälle? Dessa funderingar 

drar osökt tankarna till att det pågår en intensiv debatt i massmedia kring höjd pensionsålder. Det 

har varit på förslag att höja pensionsålder till långt över 65 års ålder. Det har även funnits 

diskussioner i massmedia om att höja åldersgränsen för att kunna få studiestöd för att omskola 

sig efter 50-årsåldern. Resultaten i denna studie kan indikera att det vore möjligt för en del 

personer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, med tanke på att de rapporterat aktiviteter som kan 

vara fysiskt aktiva.  

 

Författarna tror att det kan finnas fördelar med att vara aktiv i en pensionärsförening. De tror att 

medlemskap i en pensionärsförening kan ge en aktiv vardag med gemensamma aktiviteter, och 

att detta skulle kunna vara positivt för både kropp och själ. 
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Metoddiskussion 

Urvalet var selektivt eftersom endast en pensionärsförening och en träffpunkt deltog i studien, 

båda i sydvästra Skåne. Rimligtvis kan socioekonomiska och andra faktorer påverka personer att 

flytta till samma område, och på så sätt snedvrida resultatet i förhållande till en undersökning 

med deltagare bosatta över hela Skåne. Det kan bli många personer med liknande förutsättningar 

för aktivitet som bor i samma område.  

Undersökarna var inte närvarande när enkäterna blev besvarade eftersom deltagarna skulle ha 

möjlighet att ta med sig enkäterna hem. Undersökarna besökte pensionärsföreningen en gång och 

träffpunkten två gånger, men inte i samband med att enkäter blev ifyllda. Dock verkar det vara 

positivt att besöka platsen där deltagarna spenderar sin tid. Om undersökarna hade närvarat i 

pensionärsföreningen eller träffpunkten fler gånger hade deltagarna fått en djupare förklaring på 

studiens utgångspunkt eller förstått hur viktiga deras synpunkter och upplevelser är.  

Enkäterna skulle delas ut av den högst ansvarige i föreningen eller träffpunkten i samband med 

pensionärsföreningens och träffpunktens möten under en tidsperiod av drygt två veckor. 

Anledningen till detta förfarande var att den högst ansvarige personen ofta är närvarande i 

föreningarnas lokaler och får fler tillfällen att tillfråga presumtiva deltagare i studien än vad 

studenterna varit om de besökt möten vid enstaka tillfällen. Detta visade sig vara ett mindre bra 

tillvägagångssätt eftersom de ansvariga trots allt delade ut enkäter vid möten, som hade kunnat 

besökas av undersökarna och på så sätt eventuellt öka svarsfrekvensen. I de fall deltagarna i 

studien är närvarande i pensionärsföreningens eller träffpunktens lokal, är det troligt att de är 

mindre angelägna att besvara hela enkäten eftersom de kan uppleva tidspress. 

Den kontinuerliga telefonkontakten bidrog förmodligen till att öka svarsfrekvensen till viss del 

eftersom den ansvarige blev påmind om undersökningen. Dock är det värt att nämna att de 

personer som valt att inte besvara enkäterna alls brukar vara ovilliga att besvara enkäter rent 

generellt, och i de fall de väljer att svara riskerar de att snedvrida resultatet eftersom de upplever 

situationen som negativ (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kriterierna för att få delta i studien var uppfyllda. Dock skilde deltagarna sig åt på så sätt att den 

yngsta var 65 år, beräknat efter födelseår, och var nypensionerad. De äldsta deltagarna var drygt 

80 år gamla och hade varit pensionerade i många år. Det är rimligt att anta att fysiska förmågor 
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skiljer sig åt mellan dessa personer beroende på åldersskillnaden och kan påverka förmågan att 

utföra aktivitet till de yngres fördel. Det kan även skilja sig i erfarenheter av att vara pensionär, 

eftersom de yngre nypensionerade personerna nyligen varit arbetsaktiva och fått tillgång till ny 

teknik som kan påverka möjligheterna till en aktiv fritid i positiv riktning. Könsfördelningen i 

studien var snedfördelad på så sätt att endast tre av de 35 deltagarna var män. Av den 

anledningen är det svårt att veta hur resultatet hade artat sig om könsfördelningen varit mer jämn.  

Inga deltagare uppgav att de upplevt negativa känslor i samband med sitt deltagande. Ingen 

ringde eller skickade mail till någon av författarna eller handledaren med frågor angående 

studien. De deltagare som träffade undersökarna uppgav att de tyckte det var kul att få träffa dem 

och att få delta i en studie som fokuserar på de positiva delarna i en äldre människas liv. 

Det finns ett bortfall i studien vilket kan ha snedvridit resultatet. Bortfallet delas in i externt och 

internt bortfall. Externt bortfall är de personer som valt att inte svara alls, det interna bortfallet är 

de som valt att inte besvara en eller flera delfrågor (Olsson & Sörensen, 2011).  

På grund av att inga namn eller kontaktuppgifter nedtecknades på enkäterna av hänsyn till löftet 

om konfidentialitet, är det inte möjligt att påminna de deltagare som inte gett fullständigt ifyllda 

enkäter. Det är annars brukligt att ta kontakt med de deltagare som inte besvarat enkäterna och 

påminna dem och eventuellt fråga varför de valt att inte svara (Olsson & Sörensen, 2011).  

Det interna bortfallet i studien är ganska stort och flera deltagare har valt att endast besvara några 

frågor i enkäterna. I frågor kring bakgrundsinformation är det interna bortfallet 26 procent av det 

totala antalet enkäter med en eller flera besvarade frågor. På frågorna kring inomhusaktiviteter är 

det interna bortfallet 12 procent. På frågorna kring utomhusaktiviteter är det interna bortfallet 24 

procent. 

När poängsummorna för värdedimensionerna i Oval-pd uträknades inkluderades även de enkäter 

där endast en fråga blivit besvarad för var värdedimension. Detta gör att minimumvärden 

rapporterats som är lägre än det varit i de fall samtliga frågor blivit besvarade i 

värdedimensionen. Det kan ha påverkat medianvärdena och minimum- och maximumvärde, men 

påverkan bedömdes av författarna och deras handledare vara så liten att de inte gjorde någon 

signifikant skillnad på resultatet. Om de skulle bedömts utgöra betydelsefull risk för signifikant 

snedvridning av resultatet skulle de ha uteslutits ur beräkningarna.  
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Att utgå ifrån ValMO-modellen (Persson et al., 2001) fick författarna att bättre förstå innebörden 

och vikten av aktivitet för deltagarna. Instrumentet Oval-pd bygger på grundprinciper från 

ValMO. Frågorna från Enable-Age projektet (Iwarsson et al., 2004) gav ytterligare information 

angående vilka aktiviteter de äldre utför, och var därför nödvändiga för att besvara syftet 

ytterligare. De frågor som ställdes för att få bakgrundsinformation var adekvata och det var ett 

vinnande koncept att kombinera frågor både utifrån Oval-pd och från Enable-Age projektet.  

Konklusion 

Studiens bortfall var stort och det var en liten grupp som undersöktes, i ett regionalt avgränsat 

område. Således ger studien inga generella indikationer på de äldres situation, runt om i landet. 

Studien visar dock att mer forskning är meningsfull för att belysa de äldres situation och 

förbättra deras möjligheter till ett aktivt liv med höga upplevda aktivitetsvärden.  

Det har forskats kring äldre personers hälsa och vilka aktiviteter äldre personer utför, men 

författarnas uppfattning är att det finns behov av forskning kring värdet personer över 65 års 

ålder upplever i sina aktiviteter. Författarna menar att mer forskning inom området skulle 

förbättra möjligheterna att förebygga och motverka åldersrelaterade aktivitetsproblem.  

För att få en bredare grupp av deltagare skulle studier kunna genomföras även med deltagare 

som inte är aktiva i pensionärsföreningar, eller inte bor i ordinärt boende eftersom det är vanligt 

att de allra äldsta bor i särskilt boende. Dessutom skulle det vara värdefullt att inkludera personer 

som bor på fler orter än bara sydvästra Skåne. På så sätt skulle resultatet bli mer generaliserbart. 

I fortsatta studier skulle intervjuer vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att få en djupare 

förståelse för de äldres aktiviteter och aktivitetsvärden, samt deras upplevelse av hur aktiviteter 

påverkar deras hälsa.  
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 Bilaga 1 

Enkät om vardagsaktiviteter.  

Var vänlig kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på din livssituation. 

 

1. Vilken är din sociala situation? 

Ensamboende   ___ 

Sammanboende ___ 

Särbo  ___ 
 
 

2. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Grundskola  ___ 

Gymnasieskola ___ 

Högskola/universitet   ___ 

 

3. Vilket år pensionerade du dig? Var vänlig skriv årtalet i på linjen. 

År: ____________ 

 

4. Vilka inomhusaktiviteter tycker Du om att göra i dagsläget?  

Ange tre olika aktiviteter samt om du utför dem ensam eller tillsammans med andra 

(båda alternativen kan anges).  

 

a) ___________________________________ 

 

Ensam            ___   

Tillsammans med andra ___ 

 

b)  _____________________________________ 
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Ensam                                     ___ 

Tillsammans med andra          ___ 

c)  _____________________________________ 

Ensam                                     ___ 

                  Tillsammans med andra          ___ 

  5. Skulle Du vilja utöva några inomhusaktiviteter oftare? 

Ja        ___ 

Nej     ___ 

Om ja, vilka i så fall? 

a)___________________________________________________________________ 

 

b)___________________________________________________________________ 

 

c)___________________________________________________________________ 

 

  6.Vilka utomhusaktiviteter tycker Du om att göra i dagsläget?  

Ange tre olika aktiviteter samt om du utför dem ensam eller tillsammans med andra 

(båda alternativen kan anges).  

 

a)___________________________________ 

 

Ensam            ___   

Tillsammans med andra ___ 

 

b) _____________________________________ 

 

Ensam                                     ___ 

Tillsammans med andra          ___ 

 

c)_____________________________________ 

 

Ensam                                     ___ 

Tillsammans med andra          ___ 

 

 

  7. Skulle Du vilja utöva några utomhusaktiviteter oftare? 

Ja        ___ 
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Nej      ___ 

Om ja, vilka i så fall? 

a)___________________________________________________________________ 

 

b)___________________________________________________________________ 

 

c)___________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
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