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Abstract 

Holmqvist, A. (2014) Physical activity and supportive environments in elderly care. 

Public Health: Theory and method of application and degree, 30 credits. University of 

Gävle, health education program. 

 

Title: Physical activity and supportive environments in elderly care. 

Purpose: Within nursing and care homes in the country the activities are few. The 

activities available also lack of quality. The consequences of this may lead to 

depression, loneliness or premature death. However, elderly can prevent a variety of 

age-related diseases by being physically active. The study will examine a nursing home 

if it has any physical activities, other social activities and supportive environments. This 

is to develop the understanding of how important it is for elderly to have good activities 

and the quality of the activities. 

Method: The study was conducted using a qualitative approach, in which eight semi-

structured interviews were conducted with four elderly and four staff personnel at a 

nursing home. The interviews were based on a thematic interview guide with specific 

themes. The sample consisted of two men and two women of the elderly and four 

women out the staff personnel.  

Results: Elderly in nursing and care homes feel very well with a committed staff 

personnel in combination with supportive environments. It gives a feeling of well-being, 

safety and quality of life for the elderly. A nursing and care home with a well 

established in- and outdoor environment and great location gives it great conditions for 

social activities and physical activities.    
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Sammanfattning 

Syfte: Forskning visar att inom vård- och omsorgsboenden är aktiviteterna i landet få 

och i framtiden uppskattas det att drygt var 5:e svensk kommer att vara över 65 år. 

Kvaliteten är även låg på de aktiviteter som finns. Följderna för detta kan bli depression, 

känna sig utanför, känsla av ensamhet, tristess och dö i förtid. Vårdbehovet kan även 

komma att öka. Äldre kan förebygga vissa åldersrelaterade sjukdomar genom att vara 

fysisk aktiv. I studien undersöktes ett vård- och omsorgsboende om det hade fysiska 

aktiviteter, andra aktiviteter och stödjande miljöer. Detta för att öka förståelsen för hur 

viktigt det är med bra och kvalitativa aktiviteter för de äldre. 

Metod: Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ ansats. Åtta halvstrukturerade 

intervjuer har utförts med fyra äldre och fyra ur personalen på äldreboendet. 

Intervjuguiden bestod av fem teman: aktiviteter i allmänhet, fysisk aktivitet, tillgång 

utförande och kvalité, stödjande miljöer samt förslag och utveckling. Informanterna 

bestod av två män och två kvinnor från de äldre och fyra kvinnor ur personalen. 

Samtliga intervjuer genomfördes på vård- och omsorgsboendet där urvalsgruppen 

befann sig och tog mellan 10 och 20 minuter att genomföra. Varje informant fick ett 

informationsbrev överlämnat vilket innehöll information om studiens syfte, etiska 

rättigheter för deltagarna och kontaktinformation till författaren. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades sedan till text. Analysen har sedan fullföljts i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställningar resulterat i fem olika teman redan bestämd på 

förhand som fått fungera som underrubriker i resultatet.  

Resultat: Äldre inom vård- och omsorgsboende mår väldigt bra av en engagerad 

personal i kombination av stödjande miljöer. Det ger en känsla av trygghet, säkerhet och 

livskvalitet för de äldre. Ett vård- och omsorgsboende med en välbyggd inre och 



 

 

 

utemiljö och ett bra läge ger goda förutsättningar för fysiska aktiviteter och övriga 

aktiviteter.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, äldre, vård- omsorgsboende, stödjande miljöer  



 

 

 

Förord 

Till alla som varit med och deltagit i denna studie vill jag rikta ett stort tack till. Det har 

varit väldigt roligt och lärorikt att få ta del av det ni har berättat. Jag vill också passa på 

att tacka min handledare för en bra vägledning i detta och som alltid sett till det positiva 

under arbetet.  
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1. Inledning 

Uppsatsen handlar om att undersöka fysisk aktivitet till äldre på ett vård- och 

omsorgsboende i en kommun i Mellansverige. Ett viktigt inslag i undersökningen är att 

se om det förekommer stödjande miljöer för att främja fysisk aktivitet.  Intervjuer 

kommer att genomföras inom äldreboenden med de som är anställda där såsom 

verksamhetschef, sjukgymnast och eventuellt andra yrkeskategorier. 

2. Bakgrund 

För att definiera vård- och omsorgsboende så kallades det tidigare för äldreboende där 

äldre får hyra en egen lägenhet som har omvårdnadspersonal och sjuksköterska till 

hands dygnet runt. Man kan också tala om särskilt boende vilket är ett gemensamt namn 

för flera boendeformer som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg. 

 

Inom vård- och omsorgsboenden i landet är de aktiviteter som görs för få. De aktiviteter 

som finns är dessutom av bristande kvalitet. Det visas i en rapport (Tollin, 2013) där en 

enkätundersökning innehöll frågeställningar kring hur äldre inom särskilt boende var 

nöjda med sina möjligheter till aktivitet på boendet. Av 1162 personer svarade totalt 

443. Resultatet fastställde att åtgärderna fick lågt betyg och förbättringar krävdes. 

Frågorna som ställdes var bland annat ”hur nöjd är du med på vilket sätt personalen 

hjälper dig att leva ett aktivt liv?” och ”hur nöjd är du med hur mycket du får möjlighet 

att komma ut?” (ibid).  

Äldre definieras av personer från pensionsåldern och uppåt, det vill säga omkring 65 års 

ålder och uppåt. Andelen av de äldre i befolkningen har stigits i mer än ett sekel och 

förväntas fortsätta stiga i takt med att den förväntade livslängden har ökat och stora 

ålderskullar går i pension (Lennartsson, Heimerson 2012). År 2030 uppskattas det att 
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drygt var 5:e svensk kommer att vara över 65 år. Behovet av en effektiv och 

ändamålsenlig hälso- och sjukvård och sociala tjänster är särskilt angeläget i ett 

samhälle med en åldrande befolkning (ibid).  

Socialstyrelsen (2014) rapporterar att inom särskilt boende i Sverige bor det 70 procent 

kvinnor och 30 procent män (Socialstyrelsen 2014). Anledningen till att majoriteten är 

kvinnor är på grund av att de lever i genomsnitt längre än män. I rapporten besvarade 

37 790 personer inom äldreboenden på enkätundersökningen. 33 procent av de äldre 

bedömer sitt hälsotillstånd som ganska eller mycket dåligt än de 26 procent som 

uppskattar att det är ganska eller mycket gott och 41 procent bedömer sig vara 

någorlunda. Så många som 61 procent ansåg sig ha lätta eller svåra besvär av oro, 

ängslan eller ångest. Även rörligheten är inskränkt då endast 16 procent svarat att de 

kan förflytta sig själva inomhus utan problem medan 48 procent har stora problem eller 

inte alls kan förflytta sig själva inomhus. När det gäller ensamhet svarade ungefär två av 

tre att de åtminstone då och då besväras av ensamhet.  18 procent svarade att de ofta 

känner sig ensamma (ibid). 

 

2:1 Problematik för fysisk aktivitet bland äldre 

Med fysisk aktivitet menas all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i förhöjd energiförbrukning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Det innefattar bland annat vardagsaktiviteter, transport till fots 

eller med cykel, lek, friluftsliv, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning. 

När det gäller fysisk aktivitet för äldre så kan det finnas en pigg grupp och sedan de som 

är väldigt sjuka och rör sig på en skala däremellan. Därför kan det skilja sig märkvärt 

mellan de äldre om de varit aktiv tidigare i livet eller inte. Fysisk aktivitet är en 

avgörande livsstilsfaktor både för att förebygga och reducera olika åldersrelaterade 
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fysiska och psykiska förändringar (ibid). Äldre män och kvinnor kan mycket högt upp i 

åren förbättra såväl kondition och styrka som balans och rörlighet. Fysisk aktivitet 

verkar även på ett positivt sätt kunna påverka olika psykologiska faktorer och 

livskvalitet hos äldre samt förebygga demenssjukdomar.  De äldre är en mycket blandad 

grupp och kan därför behöva skräddarsydda träningsprogram istället för vanlig generell 

träning. Individuellt utprovade tränings- och aktivitetsprogram är att föredra. Fysisk 

aktivitet för äldre kan vara aktiviteter som exempelvis kan vara cykling för de som 

klarar det och är relativt fysiskt aktiva, stavgång och promenader. Rekommenderad 

mängd är 2-3 gånger per vecka minst 20 minuter med en lätt till måttlig intensitet vilket 

påverkar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom positivt. Högre intensitet behövs för 

förbättring av kondition. Styrketräning minst 1-2 per vecka både för armar och ben med 

minst 10-12 repetitioner med så högt motstånd som möjligt. Träningen kan med fördel 

genomföras i det dagliga livet som exempel att resa sig och sätta sig från stol samt 

trappgång (ibid). Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för äldre för att förebygga bland 

annat fallolyckor och det finns påtagliga bevis att fysisk aktivitet minskar risken för fall 

och fallskador och förhindrar eller lindrar funktionella begränsningar (Lobo 2011).  

 

 Det finns hinder som påverkar de äldres förmåga att utöva fysisk aktivitet. En studie 

undersökte äldres erfarenheter om regelbunden fysisk aktivitet inom långtidsvårds 

institutioner (Yuh-Min Chen 2010). 90 äldre invånare i åldern 65 och uppåt från sex 

vårdhem intervjuades. Kriterier för urvalet i studien var att inte vara regelbundet fysisk 

aktiv, varit inom vårdinstitution i minst sex månader samt ingen känd kognitiv och 

psykisk funktionsnedsättning och kunna kommunicera. Resultaten visade att hinder för 

fysisk aktivitet kan vara personliga eller miljömässiga, inklusive fysiska hälsoproblem 

och fysisk svaghet, rädsla för resulterande skada eller att falla, tidigare stillasittande 

livsstil, otillräcklig förståelse om fysisk aktivitet och miljörestriktion. Många av 
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deltagarna upplevde rörlighet som hinder exempelvis svarade en att den fått en stroke 

och kroppen försvagats. Hans fötter hade ingen styrka och han menar att hans 

funktionella förmåga inte tillåter sig att vara fysiskt aktiv något mer (ibid). 

 

Inom äldreboende kan det finnas problem med fysiskt tvång för de äldre. En 

systematisk litteraturstudie gjord i England involverade databaserna Pubmed, 

Cumulative Index till Nursing and Allied Health literature, ISI Web of science och 

Cochrane library genomfördes för artiklar publicerade från och med januari 2005 till 

november 2011 (Hofmann, Hahn 2014). Konsekvenser genom fysiskt tvång kan 

negativt påverka de boendes fysiska och psykiska välbefinnande och fysiskt tvång tycks 

vara en viktig riskfaktor för ytterligare problem för de boende. När det gäller vårdetik så 

är användning av fysiskt tvång oförenligt med de boendes värdighet och principerna för 

omvårdnad. Vård av äldre, extremt utsatta människor är en komplex utmaning eftersom 

det kräver mycket känslig och omfattande omvårdnad i syfte att bevara hälsa, fysisk 

säkerhet, värdighet och livskvalitet. Det är viktigt att tydligt definiera fysisk 

återhållsamhet och uttryckligen dess allvarliga konsekvenser. Vårdgivare måste vara 

medvetna om dessa konsekvenser och bör överväga dem vid beslut om fysiskt tvång 

(ibid).  

 

2:2 Varför är fysisk aktivitet viktig 

Fysisk aktivitet för folkhälsan beskrivs i ett av de 11 Nationella Folkhälsomålen för 

Sverige.  

Målområde 9: ökad fysisk aktivitet. Effekterna av fysisk aktivitet bestäms framför allt 

av hur ansträngande aktiviteten är, hur länge aktiviteten pågår, hur ofta aktiviteten sker, 

vilken typ av aktivitet och exempelvis om den stärker kondition, styrka eller balans 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).  
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Det samband som finns mellan fysisk aktivitet och hälsa är genom att vara fysisk aktiv 

så påverkar det kroppens biologi, fysiologi samt kognitiva funktioner hos både gammal 

och ung. En rekommenderad aktivitetsnivå ger sannolikt en god livskvalitet för de som 

uppnår det (ibid). 

Alla vuxna från 18 år och uppåt rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara måttlig vilket skulle kunna motsvara 

en rask promenad (ibid). Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till prevention av flera 

kroniska sjukdomar till exempel diabetes, cancer, högt blodtryck, fetma, depression och 

benskörhet och är förenat med en minskad risk att dö i förtid (Warburton, Nicol et al. 

2006).  

 

2:3 Tidigare forskning 

I en tidigare studie om äldre inom vård- och omsorgsboenden rekryterades 44 individer 

att genomgå ett fysiskt aktivitetsprogram (Liubicich, Magistro et al. 2012). De hade en 

medelålder på 85 i en interventionsgrupp och 84 i en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen som deltog i aktivitetsprogrammet visade sig fått bättre rörlighet, 

balans och gång än kontrollgruppen. Resultaten understryker att även i kritiska 

förhållanden, kan relativt enkel träning främja en mer positiv anpassning till hög ålder 

(ibid).  

En litteraturöversikt (Hertzberg, Stenberg 2013) visade att olika sociala och fysiska 

aktiviteter hade en positiv effekt på livskvalitén, men även på de äldres upplevelser av 

ensamhet inom särskilt boende. Dessa aktiviteter var trädgårdsprogram, fysisk aktivitet, 

interaktion med djur, musik och sociala aktiviteter. Aktiviteters förekomst på särskilt 

boende bidrar till en förbättrad livssituation.  
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Trots att sjukdomar och ärftlighet påverkar hur vi åldras så kan regelbunden fysisk 

aktivitet och träning som livsstilsfaktor både förebygga och reducera olika 

åldersrelaterade psykiska och fysiska förändringar (Statens folkhälsoinstitut 2008). Högt 

upp i åren så kan äldre kvinnor och män förbättra sin uthållighet, kondition även balans, 

styrka och rörlighet. 

 

I en annan studie på ett vård- och omsorgsboende intervjuades 6 äldre personer och 

visade att social interaktion och deltagande i fritidsaktiviteter är positivt relaterade till 

hälsa och välbefinnande för äldre (Thomas, O'Connell et al. 2013). De teman som 

framkom inom intervjuerna var betydelsen av familjen, främja vänskap med andra äldre 

på boendet, placering vid middagsbord, flera kommunikationsmetoder, minimal social 

isolering och tristess. Utflykter bort från boendet var favoritaktiviteter. Deltagare var 

vanligen inblandade i fritidsaktiviteter för vara socialt ansluten (ibid). 

 

2:4 Organisation och struktur inom vård- och omsorgsboende 

En områdeschef inom omvårdnad på kommunen kontaktades med via mejl med frågor 

för att få information om organisationsstrukturen av olika vård- och omsorgsboenden.  

De visade sig att det finns olika yrkeskategorier som arbetar inom område. Det är 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

verksamhetschefer. Ytterst ansvarig för verksamheten är omvårdnadsnämnden. I 

kommunen bedrivs verksamhet dels i egen regi samt av privata utförare. Det är 

omvårdnadsnämnden som sätter upp förutsättningarna och därför har också tagit fram 

en ”värdighetsgaranti” som beskriver för kunderna vad de har rätt till i form av 

vårdinsatser. Verksamheten planerar sedan för varje kund i en så kallad 

”genomförandeplan”. Denna plan upprättas tillsammans med varje kund och dess 
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anhöriga. Varje kund har en utsedd kontaktman (omvårdnadspersonal) på det boende 

där man bor. Kontaktmannen har ansvar för att genomförandeplanen upprättas samt 

revideras vid behov. På enheten arbetar man i team (kontaktman, sjuksköterska, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, verksamhetschef) i framtagandet av denna plan. Alla 

insatser som kunden önskar/har behov av (inom Värdighetsgarantins löften) skall 

planeras in där. 

Det finns ingen övergripande vision eller målsättning som avser fysiska aktiviteter men 

behovet ska för varje individuell kunds framgå i ”genomförandeplanen”. Arbetsterapeut 

och sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för bedömning och behandling av funktions- 

och aktivitetsförmågan. De kan hjälpa till med rådgivning, behandling, träning och 

utprovning av hjälpmedel. 

I den undersökta kommunen finns totalt 14 vård- och omsorgsboenden som tidigare 

kallats för äldreboenden. 3 av dessa drivs av privata aktörer . 

 

2:5 Stödjande miljöer 

Begreppet ”stödjande miljöer för hälsa” skapades vid Världshälsoorganisationens 

(WHOs) Ottawa-konferensen 1986 men inte förrän efter Sundsvallskonferensen 1991 

hade det givits en praktisk förklaring av begreppet (WHO 1991). 

Haglund (1995) skriver att i folkhälsosammanhang ansluter begreppet stödjande miljöer 

för hälsa till de fysiska och sociala aspekterna av vår omgivning (Haglund, Svanström 

1995). Aspekterna innefattar var människor bor, deras hem, arbetet, lokalsamhälle, där 

de leker, lär och älskar. Stödjande miljöer innefattar också de villkor, som bestämmer 

tillgång till levnadsresurser och möjligheter till att utöva sitt inflytande (ibid). Exempel 

på stödjande miljöer kan vara en lokal som finns tillhands för en grupp människor till att 

utföra olika aktiviteter, även ett naturområde runt omkring som tillåter promenader i en 
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lugn och trivsam miljö. Människors fysiska aktivitet påverkas av den byggda miljön 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Landskapets och våra städers utformning motarbetar ofta 

fysisk aktivitet och främjar ett stillasittande liv. Den fysiska miljön påverkar fysisk 

aktivitet på flera olika sätt och till viktiga förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hör; 

tillgänglighet, säkerhet och trygghet vilket gäller speciellt äldre och personer med 

funktionsnedsättning (ibid). Arbete med stödjande miljöer flyttar fokus från ett 

sjukdomstänkande i riktning mot ett hälsotänkande istället till hälsofrämjande 

möjligheter på vardagsarenor(Haglund, Svanström 1995). Istället för ett individinriktat 

perspektiv ser man det genom en helhetssyn av vad för faktorer som påverkar individen 

och hans/hennes beteende uppmärksammas.  

2:6 Problemformulering 

Att motivera äldre till träning kan vara svårt då de upplever att både ork och kraft börjar 

ta slut och att kroppen kan göra ont. Ibland kan äldres uppfattning om träning bero på 

att de inte vet vilka positiva effekter träning faktiskt har och istället väljer en mindre 

aktiv fritid. Äldre har även olika förutsättningar och möjligheter till att kunna 

genomföra olika typer av fysisk aktivitet. Det blir därför begränsat för vad ett vård- och 

omsorgsboende kan göra. Miljön behöver anpassas efter vad varje individ behöver och 

vill göra med sin tid de ska spendera på ett vård- och omsorgsboende. Aktiviteter 

behöver även planeras och genomföras ständigt för en stimulerande och aktiv fritid för 

de äldre. Äldre med demenssjukdom har också svårigheter att klara av sina dagliga 

aktiviteter. Fysiska aktiviteten så kallad träning behöver därför anpassas för varje 

individ med olika typer av aktiviteter som passar deras behov.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tillgång till och utförandet av fysisk 

aktivitet/aktivitet för äldre samt om det finns stödjande miljöer inom ett vård- och 

omsorgsboende.  

 

 Hur upplever de anställda och boende den fysiska aktiviteten på platsen? 

 Vilka former av aktiviteter erbjuds på vård- och omsorgsboendena? 

 Håller tillgången, utförandet och kvalitén av den fysiska aktiviteten en god nivå? 

 Finns det förslag på hur den erbjudna verksamheten med fysisk aktivitet kan 

utvecklas i framtiden? 

 Finns det stödjande miljöer i form av lokaler, naturen, utbildad personal och 

aktiviteter? 
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4. Metod 

4:1 Design 

Upplevelse och stöd är i fokus vilket framställs bäst med hjälp av kvalitativa metoder 

(Kvale, Brinkmann 2009). Inspiration har hämtats från fenomenologi som inriktar sig på 

individens egen livsvärld, det vill säga sin upplevda miljö. Det innebär att deltagarnas 

egna berättelser och framställningar sammanfattas och beskrivs så bra som möjligt. 

Detta kan förklaras med en halvstrukturerad livsvärldsintervju där man söker förstå 

teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv (ibid). 

4:2 Urval och undersökningsgrupp 

 Urval gjordes genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de individer som finns 

tillgängliga utses (Hartman 2004). Inledningsvis kontaktades en av två 

verksamhetschefer över telefon på ett äldreboende under november 2014. Detta för att 

få godkännande att genomföra intervjuer på äldreboendet. Verksamhetschefen 

informerades personligen på plats om uppsatsens syfte och upplägg. Detta gav underlag 

till att bestämma intervjupersoner. Urvalsgruppen bestod av åtta individer totalt. Fyra 

anställda på boendet och fyra äldre tillfrågades om deltagandet av verksamhetschefen. 

Yrkeskategorierna för personalen var en verksamhetschef, en aktivitetsansvarig och två 

undersköterskor medan de äldre deltagarna var två män och två kvinnor.  

4:3 Datainsamling 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) överlämnades till alla medverkande innan intervjuerna 

utfördes. Brevet innehöll information om studiens syfte, etiska rättigheter för 

medverkande och kontaktuppgifter till författaren för studien. Informationsbrevet 

upplyste även de medverkande om att det som diskuterades under intervjuerna skulle 

betraktas konfidentiellt. Det betyder att privata uppgifter som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale, Brinkmann 2009).  
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Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra äldre och fyra anställda. 

Semistrukturerade intervjuer definieras av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide 

där teman och en rad huvudfrågor är bestämda på förhand, men där det finns utrymme 

för avvikelser från guiden i intervjusituationen om intervjupersonen skulle ta upp 

oväntat intressanta ämnen (Justesen, Mik-Meyer 2011). En tematisk intervjuguide 

(Bilaga 2) användes vid intervjuernas genomförande. Den bestod av fem teman; 

aktiviteter i allmänhet, fysisk aktivitet, tillgång, utförande och kvalité, stödjande 

miljöer, förslag och utveckling. Varje tema hade frågor som var av öppen karaktär. Med 

öppna frågor kunde informanterna få möjlighet att berätta fritt kring det som 

tillfrågades. Intervjuerna genomfördes under december 2014 och det gjordes i fysiskt 

möte i olika enskilda rum på boendet för att minska risken att bli avbruten. Samtliga 

äldre intervjuades i deras egna lägenheter medan personalen intervjuades i olika rum 

som var tillgängliga vid olika tillfällen. Både äldre och anställda intervjuades en i taget. 

Intervjuerna tog mellan 10 till 20 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon för att sedan transkriberas till text.  

 

4:4 Dataanalys 

En tematisk analys användes till att bearbeta texten och allt som tagits upp delades in i 

olika teman för att få en bra överblick över vad personerna har sagt. Med en tematisk 

analys menar man att återge hela intervjun i ett redigerat format, går vidare till att 

identifiera teman inom den och sedan gör en strukturell analys av stadier (Gillham 

2008). Dataanalyseringen utfördes genom aktiv läsning av transkriberingen där målet 

var att klargöra vad informanterna uttalade sig om. Analysprocessen har utförts i 

förhållande till uppsatsen syfte och frågeställningar. På samma gång som 

transkriberingen lästes igenom ställdes frågor; Vad säger informanten? Är det relevant 
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och svarar det på frågeställningarna? Det som dök upp i samband med analysen 

noterades i högermarginalen på transkriberingen med användandet av dator. 

 

Efter arbetet med vad som hade berättats från informanterna fördes alla likande ord och 

meningar ihop. Ett avsnitt från de äldre och ett från personalen. All text som förts 

samman strukturerades sedan i resultatkapitlet, där de återfinns som underrubriker från 

alla teman i intervjuiden.  

 

4:5 Forskningsetiska överväganden 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket gäller 

etikprövningslagen och andra forskningsetiska regler avseende information, samtyckte 

och frivillighet i deltagande till uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrev 

skrevs och delades ut till varje informant för att informera om uppsatsens syfte, vad den 

handlar om och den egna rättigheten att närsomhelst kunna avbryta deltagande i studien. 

 

Det material som samlats in kommer enbart läsas av intervjuaren och tas bort efter 

slutfört uppsatsarbete (Vetenskaprådet 2002). I enlighet med nyttjandekravet kommer 

datamaterialet endast nyttjas i uppsatsen (ibid). Hänsyn har också tagits till deltagarnas 

anonymitet genom att deras personuppgifter har avkodats i samband med transkribering, 

då de nämns med andra namn. Genom detta har hänsyn tagits till intervjupersonernas 

konfidentialitet. 
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5. Resultat 

5:1 Aktiviteter i allmänhet 

Aktivitetsansvarige berättade om sin roll i verksamheten, det är hon som har ansvaret 

till planeringen och genomförandet av aktiviteter och fysiska aktiviteter på boendet:  

”ja varje dag eftersom det är min huvudsakliga arbetsuppgift, under veckorna gör 

vi morgongymnastik, löser korsord, en sångkör gör vi en gång i veckan, spelar 

bingo, olika former av sittgympa, bollgympa, ute och cyklar när vädret tillåter, 

spelar boule både sittande och stående, åker på utflykter, cykla ned på torget och 

köpa en förpackning jordgubbar på sommaren, syjunta där träffas ett gäng tantar 

pratar en massa och fikar. Målar om möbler, som de slipar och målar från 

grunden. Det är ju utifrån kundernas önskemål som aktiviteterna kommer fram” 

(Maria).  

Det framkom från personalen att de har ett ansvar för att aktiviteter görs för de äldre 

som de önskat inom genomförandeplanen bildad vid inflyttning. Verksamhetschefen 

talade om denna plan:  

”dels så gör vi genomförandeplaner med alla boende som bor här och en aktivitet 

är alltid olika för olika människor. Du och jag tycker om olika saker och i 

genomförandeplanen så kommer det fram vad som är viktigt för dig som aktivitet, 

och det skulle komma fram också om jag bodde här vad som är viktigt för mig” 

(Karin) 

 Informanterna berättade om aktiviteterna som förekommer på boendet, det är bland 

annat bingo, lösa korsord, dans, syjunta, högläsning, körsång, grillning under sommaren 

och cykling med parcykel som även använts för utflykter då det varit ett önskemål av 

vissa äldre. En undersköterska berättade att den bland annat tagit med några av de äldre 
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utanför boendet: ”våra chefer är otroligt bra och lyssnar på oss, vi har varit ute och 

fiskat med några av farbröderna, varit hem till mig och åkt fyrhjuling, tittat på hästar, 

ute o grillar, vi får ju hitta på vad som helst, bägge chefer uppmuntrar till att hitta på” 

(Sandra).  

Alla äldre berättade att personal varje dag ger förslag på aktiviteter och fysiska 

aktiviteter att göra under dagen. Samtliga ur personalen meddelar att de alltid frågar 

efter önskemål från de äldre. En informant som också är undersköterska talade om sina 

exempel på erbjudna aktiviteter:  

”är det väder så brukar vi vara ute och promenera, några kan ju gå med rullator, 

sen har vi en dam som tycker om att åka iväg så försöker vi åka iväg till affärer. 

Bakar gör vi sen har dem andra aktiviteter som aktivitetsansvarig sköter, 

gymnastik, bingo, högläsning som är det på de flesta, några tycker om att se på tv 

och ha det som aktivitet. Sedan pratar vi med dem o så men det faller sig som 

naturligt” (Kristin). 

5:2 Fysisk aktivitet 

Fysiska aktiviteter som förekommer på boendet visade sig vara lättare gymnastik i form 

av sittgympa och morgongymnastik.  Vissa av de äldre brukar gå runt inom 

avdelningarna med rullator för motion. De som känner att de orkar brukar ta 

promenader runt på boendet för att undvika stillasittande och ofta då i sällskap med 

personalen. Samtliga äldre tycker den fysiska aktiviteten är passande och bra som den 

är. En utav de äldre sa: ”jag gör det som jag orkar och känner mig pigg till att göra“ 

(Sofia). 
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Fysisk aktivitet kan vara olika för de äldre beroende på vad de klarar av. 

Aktivitetsansvarige sa: ”för vissa så kan fysisk aktivitet vara att resa sig upp från en 

stol, det kan vara att gå ut och hämta posten”(Maria). 

Det finns olika aktiviteter beroende på hur pigga de äldre är, Maria fortsätter: ”ja, det 

har vi, väldigt olika, vi har något som kallas för morgongympa försiktig mjuk gymnastik 

då man sitter på stolar, och sedan kan man ha bollgympa då det är lite hastigare, sen 

kan vi även ha intensiv-träningar mer som styrka och balansträning”. 

 

Personalen var alla överens om att fysiska aktiviteten var bra på boendet och menar de 

kan erbjuda mycket. Men det talades även om att det hela tiden ska finnas ständig 

förbättring. Verksamhetschefen gav sin åsikt om hur det kan bli bättre:  

”allt kan bli bättre, men vi ska hela tiden vara förändringsbenägna och där har vi 

mer personal som kan erbjuda mer, men det gäller också att man har en kvalitet på 

det vi gör och att verkligen se till genomförandeplanen om den är bra. Se till att 

man verkligen har lockat fram kunden med vad den tycker om att göra, då blir det 

en bra aktivitet utifrån dens liv, för kunden har makten över sitt liv” (Karin). 

 

5:3 Tillgång, utförande och kvalité 

De äldre som intervjuades tycker aktiviteterna som finns är bra men aktiviteterna är inte 

heller intressant för alla. De äldre deltar inte i allt men hade alltid något att sysselsätta 

sig med, tre av de fyra äldre deltog i bingon under veckorna medans den fjärde föredrog 

syjuntan istället eftersom den tyckte bingon var för jobbig. Inget hindrar de äldre från 

att komma ut i friska luften fast under vintern är det svårare för de äldre att röra sig ute 

eftersom risken för att falla ökar avsevärt på grund av halkan. Men förutom det är 

tillgången för fysisk aktivitet enligt de boende väldigt bra då naturen finns runtomkring 
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boendet med asfalterad promenadstig. En av de fyra äldre saknade mer aktivitet som 

hantverksarbete medans övriga kände sig tillfreds. Gymnastiken kunde vara lite mer av 

hårdare karaktär tyckte en annan men hade också förståelse för att alla inte var lika pigg 

som han själv. 

För att de äldre ska veta vad för möjligheter som finns skickas informationsbrev till alla 

lägenheter inom boendet om kommande event eller aktiviteter att göra. En stor 

anslagstavla finns välsynlig där allt går att se vad för aktiviteter är planerad. Personalen 

är nöjd med tillgången för aktivitet och de får en planering där det står vilka dagar 

aktiviteter ska göras när och var. De får påverka med egna förslag menade en 

undersköterska: ”om någon tycker något saknas så får de komma med förslag till 

aktivitetsansvarig vilket uppskattas” (Sara).  

Under vardagarna görs det minst två gemensamma aktiviteter. Det kan göras inne på 

avdelningarna, en samlingssal finns där större grupper kan samlas och ha dans, körsång 

och gymnastik. Ett pysselrym finns där de löser korsord, har syjunta, målar och slipar 

möbler. Till nästa år ska en verkstad med snickarbänk och verktyg byggas. En av de 

äldre tycker om att sysselsätta sig med målning och slipning. Verksamhetschefen 

menade: ”det är god kvalité på boendets aktiviteter men det går också att förbättra 

eftersom saker ändras med tiden. Det är kunden som har makt över sitt liv, och vi får 

anpassa aktiviteten efter det” (Karin).  

5:4 Stödjande miljöer 

Alla äldre tycker personalen fungerar som ett bra stöd och visar hela tiden ett intresse 

för att aktivera dem i vardagen till sysselsättning och motion. Utemiljön uppskattas av 

samtliga äldre på boendet. Sofia berättade hur utemiljön är som stöd: ”jättefint är det 
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utanför, speciellt under sommaren, det är asfalterat och man kan dricka kaffe ute 

(Sofia). 

Det skiljde sig från vardagarna och helgerna på boendet eftersom inte lika mycket 

personal finns på plats då. Sofia fortsatte: ”Helgerna är långsam, lite personal och det 

blir långa dagar, vardagar har mer rörelse runt omkring” (Sofia). 

En annan av de äldre Hans gav också sin tanke: ”det finns bra mycket att välja på om 

man är intresserad, det finns en ruta utanför som man kan spela boule på, ibland 

regnar det visserligen förstås. Äta surströmming utanför också” (Hans). 

 De trivs bra på boendet, i miljön, tycker det är jättefint och anpassat för deras behov. 

Personalens sätt att jobba med stödjande miljöer är att se till så saker står rätt möblerat 

och organiserat. De försöker alltid tillgodose vad alla vill ha och anpassa möbleringen 

för de äldre. Stolar ska stå stadigt och inga saker ska finnas att snubbla på. 

Aktivitetsansvarig Maria menade: ”en gammal människa kanske inte har så lätt att 

flytta på en stol eller en bänk att sitta på utan det ska finnas där man är” (Maria).  

Något som önskades införas var ett solrum/ljusrum på boendet.  

5:5 Förslag och utveckling 
 

Tre av de fyra äldre kunde inte påstå att någon aktivitet saknades medan en tyckte det 

borde vara mer utflykter. Aktivitetsansvarige berättade om förslag på utveckling att: 

”utveckla intensiv träning, det är ju roligare att träna i grupp men då behöver man 

vara minst två i personal och vi är inte riktigt där än även om vi jobbar för det så det 

skulle kunna utvecklas” (Maria). 
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Hon fortsätter med att berätta: ”kunderna måste få styra aktiviteterna, väldigt många 

vill åka utomlands och det är självklart det går, med engagerad personal och god vilja 

så skulle det fungera” (Maria). 

Fler tankar och förslag dök upp från en av undersköterskorna Sandra: ”Det man skulle 

vilja ha häruppe är djur såsom får, getter, såsom en liten park, det tror jag skulle 

otroligt uppskattat av de äldre. Kunna få jobba med dessa djur såsom mocka och 

kratta” (Sandra). 

På frågan om utveckling och förslag svarade verksamhetschefen:  

”vi skulle vilja ha mer arbetsterapeut och sjukgymnast på plats, så att man kunde 

göra mer ADL
1
 träningar och riktade träningar. Mer personal skulle jag önska vi 

hade, aktivitetsansvarig skulle aktivt kunna få jobba med aktiviteter och träningar 

på full tid”(Karin). 

 

  

                                                 
1
 Alldaglig träning i livet. Träningen är individuellt anpassad och riktas utifrån den enskildes behov. Den 

kan ske i grupp eller enskilt.  
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6. Diskussion 

6:1 Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att de äldre får önska sina aktiviteter via genomförandeplanen 

vilket nämns i bakgrunden från organisation och struktur inom vård- och 

omsorgsboende. De äldre visar en positiv attityd till boendets struktur för aktiviteter. 

Miljön de befinner sig i är uppskattad och gör att möjligheterna till aktivitet finns på 

platsen utan några större hinder till att komma ut, eftersom vintern förekommer 

anpassas det efter det vädret. Verksamhetscheferna har ett ytterst ansvar till att 

aktiviteter sköts och personalen har sedan även ett ansvar för detta. Aktiviteter utförs 

flera gånger i veckan i olika former, stimulerande aktivitet för det mentala såsom lösa 

korsord och fysisk aktivitet såsom morgongymnastik eller sittgympa. Med det sagt så 

kan frågeställningen om tillgång, kvalité och utförande benämnas vara vid en god nivå 

inom verksamheten. 

 

Problematik för äldre när det gäller fysisk aktivitet från bakgrunden visades stämma för 

vissa av de äldre informanterna (Statens folkhälsoinstitut 2008). En del känner sig pigga 

och vissa sjuka som rör sig på en skala däremellan. De äldre som intervjuades var olika 

och klarade av att göra vissa aktiviteter, andra inte. Detta kunde bero på fysisk ork men 

även mental såsom att inte orka delta i bingo en informant nämnde i resultatet. 

 

Lennartsson & Heimerson (2012) hävdar att behovet av en effektiv och ändamålsenlig 

hälso- och sjukvård och sociala tjänster är särskilt angeläget då det uppskattas var 5:e 

svensk kommer att vara över 65 år vid 2030. De tjänster den undersökta verksamheten 

erbjuder och utför motsvarar dessa krav om man utgår ifrån resultatet. Visserligen kan 

det finnas individer som har mer krav eller icke uppfyllda önskemål som inte är med i 
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undersökningen. Men genom att få vara aktiv och delaktig har de äldre sannolikt en 

större chans att få en mer stimulerande vardag med gemenskap som ger en bra tillvaro. 

 

Förekomsten av aktiviteter på den undersökta verksamheten har bidragit till en 

förbättrad tillvaro och livssituation för de äldre enligt resultatet. Följderna av olika 

sociala och fysiska aktiviteter har en positiv effekt på livskvaliteten i enlighet med det 

som tagits upp i bakgrunden (Hertzberg, Stenberg 2013). 

 

Personalen har stor eftertanke för vårdetiken . Fysiskt tvång som kan ge negativa 

konsekvenser för boendes fysiska och psykiska välbefinnande enligt Hofmann & Hahn 

(2014) är inget som förekommer i verksamheten enligt resultatet. Det som framkommit 

av personalen är att de är medvetna och har en noga eftertänksamhet att se till det bästa 

för de äldre. Den aktivitet de äldre får göra är vad de äldre själva kommit fram till, vill 

och orkar genomföra.  

 

När det talades om hinder för att vara fysisk aktiv så fanns det hinder nämnd i en studie 

(Yuh-Min Chen 2010). Ett av de hindren kunde vara rädsla för att falla eftersom det var 

vinter när undersökningen gjordes men i övrigt under sommaren är det inga problem att 

röra sig utanför då det är asfalterat och promenadvänlig miljö. Fysisk svaghet kunde 

också vara en faktor för hinder av fysisk aktivitet till de äldre. 

 

För att få veta om den fysiska aktiviteten är på en bra nivå hade undersökningen kanske 

behövt följa de äldre noggrant om hur ansträngande deras aktiviteter är. Om man tittar 

på målområde 9: ökad fysisk aktivitet från statens folkhälsoinstitut (2008) så kan det 

vara olika i detta fall om de äldre får den önskade effekten av verksamhetens aktiviteter, 

hur ofta de görs, hur länge och ansträngningsnivån i aktiviteterna för vad målområdet 
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står för (Statens folkhälsoinstitut 2008).   Intervjuerna som gjordes visade deras egen 

uppfattning och personalens. Genom detta får man utgå från att aktivitetsnivån är på en 

rekommenderad nivå som studier hävdar (ibid). Om denna regelbundna fysiska aktivitet 

följs så ger det sannolikt bra effekt för de äldre i framtiden genom prevention av flera 

kroniska sjukdomar med en minskad risk att dö i förtid enligt källor (Warburton, Nicol 

et al. 2006). 

 

I det undersökta vård- och omsorgsboendet visas det en social interaktion och 

deltagande i fritidsaktiviteter vilket är i tidigare studier positivt relaterad till hälsa och 

välbefinnande för äldre (Thomas, O'Connell et al. 2013). Det som framgick var dock 

under helgerna då det kan bli långsamt eftersom mindre personal är på plats. Detta kan 

bli jobbigt för de äldre som kanske inte har någon familjemedlem eller vän besökande 

under den tiden. Vissa kanske har svårt med social interaktion till andra äldre och inte 

riktigt går ihop. För övrigt under veckorna kände samtliga äldre inga besvär av tristess 

eller andra problem. 

 

Stödjande miljöer finns på den undersökta platsen i form av de aspekter Haglund (1995) 

beskriver som tillgång till levnadsresurser och möjligheter att utöva sitt inflytande 

(Haglund, Svanström 1995). I folkhälsosammanhang ansluter begreppet stödjande 

miljöer för hälsa till de fysiska och sociala aspekterna av vår omgivning och det går att 

finna på boendet genom resultatet av informanterna (ibid). Arbetet med stödjande 

miljöer tyckte personalen var viktigt. Tillgång till lokaler fanns på boendet för att 

genomföra aktiviteter och fysiska aktiviteter . Möbleringen var viktig att ha koll på för 

att ge samtliga äldre de bästa förutsättningarna, säkerhet och trygghet vilket är en viktig 

del av förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2014).  
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6:2 Metoddiskussion 

Då det var aktiviteter och stödjande miljöer för äldre som befann sig i fokus var den 

kvalitativa metoden bäst lämpad. Detta innebär att åtta semistrukturerade intervjuer 

utfördes med stöd av en tematisk intervjuguide. Den intervjuformen gav informanterna 

utrymme att berätta fritt om deras upplevelser och erfarenheter (Kvale, Brinkmann 

2009). En del frågor kunde såhär på efterhand förmodligen ändras till mer enkla och 

kortfattade, tiden för intervjuerna blev väldigt kort och de äldre valde att hoppa över 

vissa frågor då de inte förstod alla fullt ut. 

 

Begreppet stödjande miljöer uppfattades olika av informanterna och gav därmed olika 

svar. Vissa informanter förstod inte riktigt vad det betydde eller hade inte hört det förut. 

Därmed kunde de inte ge något riktigt svar.  

 

Denna studie styrker det tidigare studier skriver om hälsa för äldre, social interaktion 

och deltagande tillsammans med förbättrad tillvaro och livssituation skapas genom 

förekomst av aktiviteter (Thomas, O'Connell et al. 2013, Hertzberg, Stenberg 2013). 

 

Studien kan fungera som en källa till vad för aktiviteter äldre kan tänkas föredra inom 

ett vård- och omsorgsboende då denna undersökning hade ett positivt resultat från 

informanterna. Såhär i efterhand har man hört att den undersökta platsen är väldigt 

framgångsrikt och har ett gott rykte, personalen gav bra information som kan ge andra 

boenden inspiration till att bli bättre inom sin organisation.  
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7. Slutsats 

Det som kan summeras av denna undersökning är att äldre på vård- och omsorgsboende 

mår väldigt bra av engagerad personal i kombination med en miljö som fungerar som ett 

stöd åt dem. Detta ger en trivsel, trygghet och god livskvalitet för de äldre. Ett vård- och 

omsorgsboende med en bra byggd inre och utemiljö och ett bra läge ger goda 

förutsättningar för fysisk aktivitet och övrig aktivitet. Den undersökta verksamheten 

visade en positiv och engagerad personal med bra miljö samt belåtna äldre på boendet. 

Andra vård- och omsorgsboenden kan dock ha svårare att nå upp till förväntningarna på 

grund av annorlunda miljö runt omkring och personalens förutsättningar.    
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8. Bilagor 

8:1 Bilaga 1 - Infobrev 

Hej! 

I ett examensarbete på Högskolan i Gävle inom området folkhälsovetenskap ska en 

studie utföras som handlar om att undersöka tillgången till och utförandet av aktiviteter 

och då särskilt fysisk aktivitet för äldre inom vård- och omsorgsboende. 

Kontakt har tagits med verksamhetschefen som har gett tillstånd till studiens utförande. 

Totalt kommer 8 intervjuer genomföras på boendet med 4 anställda och 4 äldre 

personer. Frågorna kommer att presenteras till alla medverkande innan intervjuerna ska 

genomföras för att man ska kunna förbereda sig. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att på så sätt få med så mycket information som möjligt. 

Alla som deltar i studien kommer vara helt anonyma och inte kunna identifieras. 

Deltagandet är helt frivilligt och man kan närsomhelst avbryta sin medverkan i studien. 

När intervjuerna är genomförda kommer de att sammanställas i en skriftlig rapport och 

alla medverkande får självklart ta del av det färdiga resultatet. 

Jag som kommer att intervjua är en student från Hälsopedagogiska programmet som är 

mycket intresserad av att få mer kunskap om äldres hälsa och situation idag. Jag ser 

jättemycket fram emot att få träffa er! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Anders Holmqvist 

Hälsopedagogiska programmet med inriktning Folkhälsovetenskap 

Högskolan i Gävle 

 

Bodil Zacharoff 

Handledare inom Hälsopedagogiska programmet med inriktning Folkhälsovetenskap 

Högskolan i Gävle 
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8:2 Bilaga 2 – Intervjuguide till boende, personal och verksamhetschef 
 

 

Intervjuguide till de boende 

Inledning - Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du bott här? 

2. Hur är det att bo på ett äldreboende? 

Tema 1 – Aktiviteter i allmänhet (exempelvis: utflykter, bakning, bingo, musik)  

1. Brukar du bli erbjuden aktiviteter på boendet, få förslag av personal? Följdfråga: 

Vad för aktiviteter i så fall? 

2. Vad tycker du är en bra aktivitet?  

3. Brukar du delta i någon aktivitet, vad tycker du i så fall om det? 

Tema 2 – Fysisk aktivitet (Exempelvis: sjukgymnastik, gymnastik, cykling för de 

som klarar det, stavgång och promenader, styrketräning) förklara vad du menar 

med fysisk aktivitet 

1. Erbjuds du någon form av fysisk aktivitet på boendet och i så fall vad?  

2. Hur ser en vanlig dag ut här? Vad brukar du delta i för aktiviteter Är det skillnad 

mellan vardagar och helger? 

3. Tycker du att den fysiska aktiviteten passar dig eller skulle den kunna förändras? 

Tema 3 – Tillgång, utförande, kvalitén 

1. Saknar du någon aktivitet på boendet, i så fall vad? 

2. Finns det något som hindrar dig från att komma ut i friska luften? Vad är det i så 

fall? 

3. Vilka av aktiviteterna är bra eller mindre bra på boendet?  

Tema 4 – Stödjande miljöer: lokaler, natur, personal, aktiviteter 

1. Vad gör personalen för att stödja dig till att aktivera dig? 

2. Hur tycker du att utemiljön är som stöd för fysiska aktiviteter? 

Tema 5 – Förslag, utveckling 

1. Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja att det infördes för aktivitet på 

boendet?  

2. Är det något annat du funderar över som du vill berätta? 
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Intervjuguide till personal 

Inledning - Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du arbetet här? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur är det att arbeta på ett äldreboende? 

Tema 1 – Aktiviteter i allmänhet (exempelvis: utflykter, bakning, bingo) 

1. Brukar du erbjuda/föreslå aktiviteter för de äldre? Följdfråga: Vad för 

aktiviteter? 

2. Vad tycker du är bra aktivitet för de äldre? 

Tema 2 – Fysisk aktivitet (Exempelvis: sjukgymnastik, gymnastik, cykling för de 

som klarar det, stavgång och promenader, styrketräning)   

1. Hur upplever du den fysiska aktiviteten på boendet? Berätta! 

2. Tycker du det borde bli bättre inom det området? 

3. Finns det olika aktiviteter till de äldre beroende på hur ”pigga” de är? 

Tema 3 – Tillgång, utförande, kvalitén 

1. Hur tycker du tillgången till aktiviteter är för de äldre? Har du möjlighet att 

föreslå och genomföra egna förslag. Kan du ge något exempel på det. 

Tema 4 – Stödjande miljöer: lokaler, natur, personal, aktiviteter (Det är de fysiska 

och sociala aspekterna av vår omgivning. Exempel på stödjande miljöer kan vara 

en lokal som finns tillhands för en grupp människor till att utföra olika aktiviteter, 

även ett naturområde runt omkring som tillåter promenader i en lugn och trivsam 

miljö) 

1. Hur jobbar du med att skapa stödjande miljöer? Berätta? 

2. Tycker du det bör finnas flera stödjande miljöer på platsen, är det något som 

saknas? 

Tema 5 – Förslag, utveckling 

1. Finns det andra aktiviteter som borde införas? I så fall vilka och varför? 

2. Hur kan den erbjudna verksamheten med fysisk aktivitet utvecklas i framtiden? 

Något annat du funderar över? 
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Intervjuguide till verksamhetschef 

Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du arbetet här? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur är det att arbeta på ett äldreboende? 

Tema 1 – Aktiviteter i allmänhet (exempelvis: utflykter, bakning, bingo, social 

gemenskap ) 

1. Vad finns det för olika aktiviteter på boendet? 

2. Brukar du föreslå aktiviteter för de äldre? Vad för aktiviteter? 

3. Vad tycker du är bra aktivitet för de äldre? 

4. Vilken personal har ansvar för de olika aktiviteterna? 

Tema 2 – Fysisk aktivitet (Exempelvis: sjukgymnastik, gymnastik, cykling för de 

som klarar det, stavgång och promenader, styrketräning)   

1. Hur upplever du den fysiska aktiviteten på boendet? Berätta! 

2. Tycker du det kan bli bättre? 

Tema 3 – Tillgång, utförande, kvalitén 

1. Hur planerar ni så att alla de äldre har tillgång till olika aktiviteter? 

2. Anser du att ni erbjuder ett bra utbud av aktiviteter med god kvalitet eller finns 

det något som skulle kunna förbättras? 

3. Vilka resurser finns för att anordna aktiviter? Personella ekonomiska mm 

Tema 4 – Stödjande miljöer: lokaler, natur, personal, aktiviteter (Det är de fysiska 

och sociala aspekterna av vår omgivning. Exempel på stödjande miljöer kan vara 

en lokal som finns tillhands för en grupp människor till att utföra olika aktiviteter, 

även ett naturområde runt omkring som tillåter promenader i en lugn och trivsam 

miljö) 

1. Hur viktigt är det med stödjande miljöer? Berätta? 

2. Tycker du det bör finnas flera stödjande miljöer på platsen, är det något som 

saknas? 

Tema 5 – Förslag, utveckling 

1. Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att verksamheten med aktiviteter och 

fysisk aktivitet skulle läggas upp i framtiden? 

Något annat du funderar över?
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