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Sammanfattning 

Syfte:. Att identifiera vilka aktiviteter som var vanligt förekommande på särskilt boende utifrån 

litteraturen och vilka effekter de hade på äldres livssituation.   

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklar söktes genom databaserna 

Pubmed, CINAHL with Full Text och Academic Search Elite. Studiens resultat innehåller 18 antal 

artiklar. 

Resultat: Olika sociala och fysiska aktiviteter hade en positiv inverkan på livskvalitén, men även på 

de boendes upplevelser av ensamhet. Deras fysiska förmåga förbättrades också i form av att de 

lättare kunde utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). Fem olika kategorier med aktiviteter skapades. 

Dessa var trädgårdsprogram, fysisk aktivitet, interaktion med djur, sociala aktiviteter och musik. De 

olika aktiviteterna hade även en positiv inverkan på äldre med demenssjukdomar i form av minskad 

agitation och störande beteende.  

Slutsats: Aktiviteters förekomst på  särskilt boende bidrar till en förbättrad livssituation. Äldre bör 

erbjudas möjlighet att delta i olika sociala och fysiska aktiviteter. 

Nyckelord: Särskilt boende, aktivitet, livskvalité, välbefinnande, äldre, livssituation. 
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Abstract 

Purpose:  To identify common activities in nursing homes according to the literature and their effect 

on the life situation for the elderly. Method: This thesis was made as a literature-review. Databases 

used in the search of articles were PubMed, CINAHL with Full Text and Academic Search Elite. The 

result of the review consists of 18 articles. 

Result: Different social and physical activities had a positive effect on quality of life and also on the 

experience of loneliness. The physical ability improved and thereby made activities in daily life 

easier to perform. Five different themes were created. Those were physical activity, social activity, 

gardening, animal interacting and music. The different themes mentioned in the thesis also had a 

positive impact in people with dementia by decreasing agitation and disturbing behavior.  

Conclusion: The existence of activities in nursing homes contributes to an improved life situation. 

The elderly should be offered the possibility to participate in social and physical activities.  

Keywords: nursing homes, activity, quality of life, well-being, elderly, life situation. 
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1 Inledning 

År 2011 bodde 89 800 personer över 65 år permanent i särskilt boende (SÄBO) i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2012a). De flesta boende på SÄBO anser att de bor i en trygg miljö och att de får 

den hjälp de är i behov av gällande rehabilitering, medicinering och såromläggning. De är däremot 

missnöjda med att de får för lite social samvaro och de önskar att de fick mer tid till att sitta ner och 

samtala med personalen. De tycker även att det finns ett för litet utbud av aktiviteter som uppfyller 

deras intressen och de känner sig låsta vid boendet då de inte kan komma ut när de önskar 

(Socialstyrelsen, 2011b; Wadensten, 2007). Flytten till ett boende innebär ofta att de inte har 

möjlighet att utföra aktiviteter i den utsträckning som de kunnat göra hemma (Wadensten, 2007) och 

de saknar någon att kommunicera och umgås med (Andersson, Pettersson, Sidenvall, 2007).  

 

1.1 Bakgrund  

 

1.1.1  Fysiska och psykosociala problem hos äldre 

Människor lever idag längre jämfört med tidigare (Rundgren, 2001; Statistiska centralbyrån [SCB], 

2012). Enligt SCB (2011) var medellivslängden i Sverige år 2010 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för 

män. Detta medför att åldersrelaterade sjukdomar blir vanligare. På grund av en rad fysiologiska 

förändringar är äldre mer mottagliga för sjukdomar. Några av de tillstånd som är vanligt 

förekommande hos äldre är stroke, urininkontinens, hjärtsvikt, osteoporos, artros, konfusion och 

demenssjukdomar. Många äldre är också multisjuka och tar många läkemedel som i sin tur kan leda 

till biverkningar och ytterligare symtom. Det är vanligt att äldre drabbas av depression och ångest. 

Det finns många faktorer som kan bidra till depression hos äldre. Det kan till exempel vara 

rollförluster, isolering och ensamhetskänslor (Rundgren, 2001). Det är vanligt att äldre upplever en 

fortgående existentiell smärta och kämpar för att acceptera och bli till freds med det liv de levt 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). De kan ibland känna att de har tvingats flytta till SÄBO 

mot sin vilja och att omgivningen inte längre har samma förväntningar på dem som tidigare 

(Rundgren, 2001). De har många gånger också förlorat sin roll som förälder och farförälder då barn 

och barnbarn börjar behandla de äldre som om de vore barn (Nay, 1995). 

 

1.1.2 Fysisk inaktivitet 

Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck (2000) definierar fysisk aktivitet ”som 

kroppsrörelser utförda av skelettmuskulaturen och som resulterar i energiförbrukning”. Fysisk 
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inaktivitet innebär att individen utför fysiska rörelser mindre än tre gånger per vecka, samt att 

aktivitetens varaktighet är under tjugo minuter per gång (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & 

Sjöbeck, 2000). Fysisk inaktivitet och rörelsebesvär ökar vanligtvis med stigande ålder och kan bero 

på åldersrelaterade förändringar, kroppsskada eller sjukdom. Fysisk inaktivitet kan även bero på 

demenssjukdom, depression och psykos (Rydholm Hedman, 2009). Det är vanligt att äldre undviker 

att utföra fysiska aktiviteter av rädsla för att utsättas för smärta (Koltyn, 2001). Många upplever 

också en känsla av trötthet under dagtid. Detta leder till att de inte orkar utföra olika aktiviteter och 

därmed blir mera stillasittande och behovet av stöd för att utföra olika dagliga moment ökar. De 

orkar då inte med den nivå av social samvaro som de önskar (Avlund, Damsgaard, Sakari-Rantala, 

Laukkanen & Schroll, 2002). Inaktivitet bidrar till ökat rörelsehinder, smärta, psykiska problem samt 

försämring av sjukdomar (Koltyn, 2001; Sawatzky, Liu-Ambrose, Miller & Marra, 2007). En 

kombination av fysisk inaktivitet, låg social stimulans, låg självuppskattad hälsa och nedsatt kognitiv 

funktion bidrar till att risken för att drabbas av funktionsnedsättningar ökar (Avlund, Damsgaard, 

Sakari-Rantala, Laukkanen & Schroll, 2002). Stillasittande påverkar snabbare äldre än yngre 

personer. Vid sängläge minskar muskelkraften och konditionen snabbt. Ventromboser samt 

infektioner och inflammationer i luftvägar och lungor är andra negativa effekter av inaktivitet 

(Rundgren, 2001). 

  

Rekommendationen för den vuxna populationen är minst 150 minuter fysiskt aktivitet i veckan för 

att främja hälsa. För äldre över 65 år rekommenderas även balansträning. Äldre som på grund av sin 

hälsostatus inte kan uppfylla dessa rekommendationer bör utföra fysisk aktivitet i den mån de klarar 

(Fyss, 2011). 

 

1.1.3 Ensamhet 

Många äldre som bor hemma kan känna sig ensamma på grund av att deras livskamrat eller nära 

vänner avlidit. Många har en förhoppning om att ensamheten ska minska då de flyttar till SÄBO.  

Men de blir ofta besvikna när de flyttar då det sällan leder till att ensamheten avtar. Istället ökar den 

oftast på grund av att det är svårt att skapa kontakt med de övriga boende då det ofta förekommer 

syn- och hörselnedsättningar. De träffar oftast de medboende i matsalen vid måltider och vid dessa 

tider kan ljudnivån vara hög, vilket medför problem att kommunicera (Carlsson, 2002).   

 

För att känna sig tillfredställd med den sociala samvaron vill de boende ha mera aktiviteter där de får 

interaktion med personal men även med andra boenden (Andersson, Pettersson, Sidenvall, 2007). 
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Vårdpersonalen upplevs som stressade och för upptagna för att sitta ner och prata, vilket leder till att 

de boende inte vågar begära att få denna tid, då de är rädda för att öka arbetsbördan för personalen 

(Carlsson, 2002).  En del upplever att de övriga boenden är mycket sjukare än vad de själva är och att 

de inte orkar med samma nivå av kommunikation som de skulle önska.  Detta leder till att dessa 

personer känner sig besvikna, missnöjda och uttråkade (Andersson, Pettersson, Sidenvall, 2007). 

Därför är det viktigt att det finns andra på boendet som har samma nivå av hälsostatus för att de ska 

kunna känna att de har ett socialt utbyte av varandra (Wadensten, 2007). 

 

1.1.4 Livskvalité och välbefinnande 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse. Den är beroende av individens egen uppfattning om 

huruvida de psykologiska och sociala behoven blivit tillgodosedda. Det finns tre viktiga 

psykologiska faktorer för ett gott åldrande. Den första är coping, vilket innebär hur människan 

hanterar och förhåller sig till olika händelser. Den andra är salutogenes, vilket innebär olika faktorer 

som bidrar till bibehållen hälsa. Den tredje är meningsfullhet, där det är viktigt att människan kan 

finna en mening i livet och med olika livshändelser (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & 

Sjöbeck, 2000). 

 

Sociala kontakter är en viktig del i upplevelsen av livskvalité, där familjen spelar en stor roll. En 

större del av de som flyttar till SÄBO saknar sin familj och känner sig ensamma och övergivna. 

Personalen utgör också en viktig och positiv del av det sociala kontaktnätet. Det är viktigt att de äldre 

upplever SÄBOt som sitt hem, då de som känner sig hemma på SÄBO och har accepterat det som 

sitt hem upplever en bättre livskvalité jämfört med de som längtar hem och ser det som en tillfällig 

vistelse. Faktorer som bidrar till att de känner sig som hemma är om de tidigare bott i området och 

om de har barn som bor i närheten. Även upplevelsen av att få ha ett privatliv och ett eget rum är 

faktorer som bidrar till att de äldre accepterar boendet som sitt hem. Det är också viktigt att det finns 

stimulerande aktiviteter för att de äldre ska känna livskvalité.  De aktiviteter som nämns som 

önskvärda i intervjuer med äldre är bland annat bingo, stickning, trädgårdsskötsel och att spela kort. 

Även de små sakerna i livet som till exempel att bli bjuden på en kopp kaffe eller glass uppskattas 

(Cahill & Diaz-Ponce, 2011). 

 

1.1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar för omvårdnaden och enligt International Council of Nurses (ICN) 

har de fyra ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, samt att 
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lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). För att kunna göra detta måste sjuksköterskan 

utgå från varje patients individuella förutsättningar. Genom att ta tillvara på den förmåga varje 

patient har att utföra aktiviteter som speglar deras intressen kan patienten finna en mening med livet 

trots sjukdom och ändrad livssituation. Detta kan även bidra till en ökad upplevelse av välbefinnande 

(Willman, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar vården till varje enskild individ eftersom 

alla människor är unika med egna önskningar och förväntningar på sin hälsa (Fransson Sellgren, 

2009). Sjuksköterskan ska respektera patienten och vara lyhörd inför vilka behov och åtgärder som är 

relevanta för varje enskild individ (Socialstyrelsen, 2005). Patienten ska ses som den som ska fatta 

alla beslut rörande sin egen vård. För att kunna göra det på rätt sätt behövs korrekt information om 

olika alternativ. Det är även viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en samarbetspartner där de 

tillsammans strävar att uppnå utvalda mål och samtidigt få chansen till att kritiskt granska vården för 

att veta att de får den vård som gynnar dem bäst (Fransson Sellgren, 2009). I sitt arbete måste 

sjuksköterskan söka ny information och kunskap för att kunna jobba utifrån de senaste lagarna för att 

utföra en säker vård samt kunna ge relevant och viktigt information om den vård patienten får eller är 

i behov av (Socialstyrelsen, 2005). 

 

1.2 Problemformulering 

Att flytta till SÄBO kan vara en traumatisk upplevelse. Många äldre upplever att de inte längre kan 

bidra till någon nytta och de upplever en känsla av förlust. De har förlorat mycket av det som tidigare 

var viktigt och känt för dem (Nay, 1995); sin hälsa (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009), 

oberoende, sitt hem, invand hemmiljö, familj, vänner, (Nay, 1995; Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 

2009) och kära ägodelar (Nay, 1995). De kan också känna sig övergivna av både familjemedlemmar 

och vårdpersonal (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Många säger sig acceptera flytten till 

SÄBO för att de upplever att de inte har något val och att de inte vill vara en börda för sina anhöriga 

(Nay, 1995). Vårdpersonalen fyller en viktig roll i att bidra till att livskvaliteten upplevs som god och 

meningsfull (Willman, 2009). Då många äldre uppger att de har ett för litet aktivitetsutbud 

(Socialstyrelsen, 2011b; Wadensten, 2007), samt känner sig nedstämda (Rundgren, 2001) och 

uttråkade (Andersson, Pettersson, Sidenvall, 2007) ämnar den här litteraturstudien bidra till en 

översikt över hur olika aktiviteter kan påverka livssituationen hos äldre på SÄBO. 

 

1.3 Syfte 

 Att identifiera vilka aktiviteter som var vanligt förekommande på särskilt boende utifrån litteraturen 

och vilka effekter de hade på äldres livssituation.   
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1.4 Frågeställningar 

  Vilka aktiviteter var vanligt förekommande i särskilt boende?  

  Vilka effekter hade dessa aktiviteter på äldres livssituation? 

 

1.5 Definition av centrala begrepp 

Aktiviteter 

Med aktiviteter avses i denna studie aktiviteter så som socialt umgänge med familj, vänner, övriga 

boenden och personal. Det innefattar även sociala aktiviteter som motsvarar de boendens 

fritidsintressen, till exempel musik, litteratur, konst med mera. Det involverar också fysisk aktivitet 

och aktiviteter organiserade av personalen, som kan utföras både individuellt och i grupp.  

 

Livssituation  

Med livssituation avses i denna studie den situation och det sammanhang som de äldre befinner sig i 

och hur det påverkar deras välbefinnande och  livskvalité, samt den fysiska och psykiska hälsan. 

 

Livskvalité 

I denna studie avser författarna förhålla sig till begreppet livskvalité utifrån 

Världshälsoorganisationens (WHO) (1996) definition som lyder: “Quality of life is defined as 

individuals' perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns.” 

-Livskvalité definieras som individers uppfattning av livssituation utifrån deras kultur och 

värderingar i relation till deras mål, förväntningar, normer och intressen. (författarnas egen 

översättning) 

 

Särskilt boende (SÄBO) 

Författarna avser att i denna studie definiera SÄBO som permanenta särskilda boenden för äldre där 

hemsituationen har bedömts som ohållbar och där behov finns av ett boende med tillgänglig personal 

dygnet runt. 

 

Äldre 

Med äldre avses i denna studie personer över 60 år. 
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2 Metod 
 

2.1 Design 

Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie. 

 

2.2 Urval av litteratur 

I den här litteraturöversikten har författarna använt sig av databaserna PubMed, Cinahl och 

Academic search elite med sökord som activity, agitation, animals, depression, elderly, exercise, 

gardening, loneliness, music, nursing home, quality of life, social activity och well-being.  Orden har 

sökts som fritext. Författarna har valt att inte begränsa urvalet av litteratur till varken årtal eller 

geografisk spridning då författarna anser att även dessa artiklar fortfarande kan vara relevanta för 

syftet.  

 

2.3 Inklusionskriterier 

Studier gjorda på SÄBO i hela världen där deltagarna var över 60 år inkluderades. Studiernas resultat 

skulle innefatta hur olika aktiviteter som genomfördes påverkade de boende. Författarna beslutade att 

enbart ta med artiklar skrivna på svenska, engelska och norska.  

 

2.4 Exklusionskriterier 

Artiklar där ingen ålder på deltagarna uppgavs exkluderades. 

 

2.5 Kvalitetsvärdering 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Högskolan Dalarnas modifierade version av granskningsmallar 

för analys av kvantitativa (bilaga 1) respektive kvalitativa (bilaga 2) artiklar av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Mallarna består av 29 respektive 25 frågor 

som besvaras med antingen ja eller nej. Frågor med ja som svar fick ett poäng och frågor som 

besvarades med nej gavs noll poäng. Artiklarna sorterades utifrån hur många poäng de fick. 0-59% 

innebar låg kvalité, 60-79% medel kvalité och 80-100% hög kvalité. Studier som efter 

kvalitetsvärderingen bedömdes ha låg nivå exkluderades. 

 

2.6 Tillvägagångssätt 

Båda författarna sökte efter relevanta artiklar (se tabell 1), där titeln först lästes. Var titeln intressant 

för studiens syfte lästes abstract och vidare hela artikeln. Om artiklarna bedömdes uppfylla studiens 

inklusionskriterier läste båda författarna de utvalda artiklarna och kvalitetsgranskade dem var för sig. 
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Författarna gick sedan igenom kvalitetsgranskningen tillsammans för att minska risken för att 

missbedömningar av frågorna gjorts vid granskningen Författarna har sedan tillsammans författat de 

olika delarna i examensarbetet. 

 

2.7 Analys 

 

Resultatet i artiklarna granskades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatet delades sedan 

in i kategorier och rubriker skapades utifrån vilken typ av aktivitet som genomförts i de aktuella 

studierna.  

 

2.8 Forskningsetiska principer 

Författarna strävade efter att återge litteraturen så sanningsenligt som möjligt. 
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2.9 Sökstrategi 

 

Tabell 1: 

 

  
Databas Sökord Antal träffar Antal 

lästa 

abstract 

n= 164 

Antal 

lästa 

artiklar 

n= 45 

Antal 

utvalda 

artiklar 

resultatet 

n= 18 

Academic 

Search Elite 

Social activities 

AND increased well-being 

AND elderly 

103 167 

676 

49 

 

 

14 

 

 

7 

 

 

2 

Academic 

Search Elite 

Quality of life 

AND nursing home 

AND social activities 

121 302 

1557 

165 

 

 

42 

 

 

11 

 

 

4 

Academic 

Search Elite 

Animals 

AND elderly 

AND nursing homes 

798 738 

2027 

29 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

Academic 

Search Elite 

Experience of quality of life 

AND elderly 

AND nursing home 

10 678 

489 

86 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

1 

CINAHL Nursing homes 

AND animals 

17 361 

38 

 

14 

 

5 

 

2 

CINAHL Nursing home 

AND music 

AND agitation 

33972 

157 

27 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

2 

PubMed Activity 

AND nursing home 

AND quality of life 

AND loneliness 

1 999 355 

1948 

255 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

PubMed Nursing home 

AND elderly 

AND gardening 

65053 

34160 

12 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

1 

PubMed Nursing home 

AND elderly 

AND quality of life 

AND garden 

65053 

34160 

3056 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

PubMed Nursing home 

AND elderly 

AND music 

65110 

34184 

101 

 

 

36 

 

 

4 

 

 

1 

PubMed Social activity  

AND nursing home 

AND well-being 

AND depression 

AND exercise 

30 141 

400 

278 

35 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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3 Resultat 

Arton artiklar ligger till grund för resultatet av denna studie. Studierna är både kvalitativa och 

kvantitativa. De har utförts i USA (7), Japan (3), Kina (2), England (1), Island (1), Italien (1), 

Kanada (1), Nya Zeeland (1) och Taiwan (1). En redovisning av alla artiklar som använts till 

resultatet finns i bilaga 3.  

 

3.1 Trädgårdsprogram 

Trädgårdsprogram har genomförts på olika sätt. Brown, Allen, Dwozan, Mercer och Warren (2004) 

lät de boende odla, samt arrangera blomsterarrangemang inomhus tillsammans med en 

aktivitetsledare. Ett liknande projekt genomfördes av Yee Tse (2010) då de äldre fick ett eget frö att 

plantera i en kruka. De fick sedan ansvara för att sköta om sin egen planta genom att vattna den och 

se till att den fick den mängd solljus som behövdes för att den skulle växa. Det var viktigt att de som 

ville delta men på grund av deras fysiska tillstånd hade svårigheter att medverka skulle assisteras och 

få hjälp att utföra aktiviteterna (Brown, Allen, Dwozan, Mercer & Warren, 2004). 

 

En hel trädgård har även anlagts i anslutning till ett SÄBO. Trädgården var väl avgränsad så att alla 

kunde vistas där självständigt utan att vara oroliga för att gå vilse eller inte hitta tillbaka till boendet. 

Den var även utformad så att det var enkelt att ta sig fram med rollator och rullstol, samt hade många 

viloplatser. De äldre fick vara med i planeringen av trädgården och önska vilka växter och grönsaker 

de ville ha (Raske, 2010). 

 

3.1.1 Effekter av ett trädgårdsprogram 

Trädgårdsprogram hade en positiv inverkan på många parametrar hos de äldre i SÄBO (Yee Tse, 

2010; Brown, Allen, Dwozan, Mercer& Warren, 2004; Raske, 2010). Då de boende flyttade runt 

blommorna fick de en bättre styrka i överkroppen som förbättrade deras förmåga att delta i ADL så 

som förflyttningar, toalettbesök och kring matsituationen. De ökade även sin förmåga att promenera 

omkring både inne och utomhus (Brown, Allen, Dwozan, Mercer& Warren, 2004). 

 

De boende upplevde att deras livskvalité förbättrades genom att de blev mer glada, nöjda och kände 

en ökad meningsfullhet (Yee Tse, 2010; Raske, 2010). De kände sig även mindre ensamma då det 

resulterade i en högre grad av social samvaro med personal samtidigt som de skapade nya vänner 

bland de boende. De fick dela med sig av sin erfarenhet om de olika växterna (Yee Tse, 2010; 

Brown, Allen, Dwozan, Mercer& Warren, 2004; Raske, 2010) och diskuterade hur de ville tillaga 
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dem. Detta upplevdes som positivt då olika smaker påminde om deras barndom (Raske, 2010). De 

upplevde också ett ansvar över att få något att ta hand om och kände sig mer motiverade att gå upp 

på morgonen eftersom de visste att plantan var beroende av deras omvårdnad (Yee Tse, 2010). Att ha 

en trädgård att vistas i medförde även en motivation hos de äldre att träna då de kunde ha 

gångträning med personal utomhus istället för inne under sommaren. Detta gynnade även de som inte 

hade möjlighet att delta aktivt i planeringen och planteringen av trädgården. De kunde vistas ute i 

naturen, titta och lukta på blommorna samtidigt som de kunde höra på fåglarna och ha picknick vid 

fint väder. Anläggningen av trädgården fick även positiv effekt på de boende som hade svårt att 

uttrycka sig på grund av demenssjukdomar. Då de kom ut i trädgården kunde de föra ett  samtal på 

en högre nivå än vad de normalt klarade. Detta blev ett sätt för anhöriga att kunna kommunicera med 

sina närstående (Raske, 2010).  

 

Det var viktigt med kontinuitet för att dessa typer av aktiveter skulle ge någon effekt, vilket innebar 

att aktiviteten måste genomföras flera gånger under en längre tid (Brown, Allen, Dwozan, Mercer & 

Warren, 2004). 

 

3.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan genomföras på olika sätt. I studier har äldre utfört olika sorters styrketräning 

(Fiatarone et al., 1994; Tse, Wan & Ho, 2011), uthållighetsträning, flexibilitetsträning, aerobics, 

balansträning och stretching (Ouyang et al. 2009). Träningen har även kombinerats med massage, 

akupressur (Tse, Wan & Ho, 2011) och vistelse i solljus (Alessi, Martin, Webber, Kim, Harker & 

Josephson, 2005).  

 

I en intervention fick deltagarna träna med en instruktör en gång i veckan och fick sedan även med 

sig bilder på övningarna för att kunna utföra övningarna på egen hand i sitt rum. Varje 

träningssession började med femton minuters uppvärmning. Därpå följde styrketräning och 

stretching, balansträning och massage med fokus på vissa punkter - akupressur (Tse, Wan & Ho, 

2011).  I en annan studie genomfördes ett träningsprogram i form av en kombination av aerobics, 

flexibilitetsträning, samt uthållighet. Övningarna utfördes sittandes. De träffades två gånger per 

vecka under sex månader (Ouyang et al., 2009). Specifik styrketräning av höfter och knän har även 

utförts på SÄBO (Fiatarone et al., 1994).  
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3.2.1 Effekter av fysisk aktivitet 

 Fysisk aktivitet i form av styrketräning, aerobics, uthållighetsträning och flexibilitetsträning ökade 

rörligheten hos äldre, särskilt i nacke, axlar, ländrygg, höfter och knän (Tse, Wan & Ho, 2011; 

Ouyang et al. 2009; Fiatarone et al., 1994). Styrketräning av höfter och knän ökade muskelstyrkan i 

dessa muskelgrupper (Fiatarone et al., 1994) och en förbättring av gången kunde ses hos de som 

ökade sin fysiska aktivitet (Ouyang et al. 2009). Steghastigheten ökade och de klarade av att gå i 

trappor i en större utsträckning (Fiatarone et al., 1994). Äldre som tillägnade sig fysisk aktivitet blev 

mer aktiva och mindre stillasittande än tidigare (Tse, Wan & Ho, 2011; Fiatarone et al., 1994; Alessi, 

Martin, Webber, Kim, Harker & Josephson, 2005). Den effekten kunde särskilt ses hos de med 

smärtproblematik (Tse, Wan & Ho, 2011). Då fysisk aktivitet kombinerades med vistelse i solljus 

minst 30 minuter dagligen minskade tröttheten under dagen, vilket medförde ett större engagemang 

även i sociala aktiviteter och interaktionen emellan de äldre ökade (Alessi, Martin, Webber, Kim, 

Harker & Josephson, 2005). Fysisk aktivitet visade sig ha en positiv effekt på kronisk smärta (Tse, 

Wan & Ho, 2011) och kunde även minska depressiva symtom (Ouyang et al., 2009). 

 

Enligt Kerse et al. (2008) har dock fysisk aktivitet inte en större inverkan på livskvaliteten, fysisk 

styrka och fallrisken, än vad sociala aktiviteter har. Ingen skillnad kunde heller ses i hur ofta 

sjukhusvård uppsöktes då de jämförde personer som deltog i fysisk aktivitet med de som deltog i 

sociala aktiviteter. I motsats till andra studier (Fiatarone et al., 1994; Ouyang et al. 2009) menar 

Kerse et al. (2008) att endast en minimal förbättring i benstyrka kunde ses hos de med normal 

kognitionsförmåga som utförde fysisk aktivitet. De menar vidare att fysisk aktivitet inte hade någon 

effekt i benstyrka hos personer med nedsatt kognitionsförmåga och att fysisk aktivitet dessutom kan 

ha en negativ psykisk inverkan på dessa personer. 

 

3.3 Interaktion med djur 

Det vanligast förekommande djuret inom SÄBO var hundar. Andra vanligt förekommande djur var 

katter, fåglar, fiskar och kaniner. En rad andra djur har också använts så som till exempel hästar, 

kycklingar och så vidare (Darrah, 1996). Djuren kunde användas under organiserade former, till 

exempel där boende fick träffa hundar med regelbundna mellanrum enligt ett särskilt program 

(Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009).  

Det var också vanligt att djur förekom som gäster eller bodde på SÄBO. Då kunde de boende umgås, 

sköta om, leka och interagera fritt med djuren under oorganiserade former (Darrah, 1996; 

Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009) Djur har använts i en rad olika syften som till exempel för att 
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minska stress, fysisk aktivering och som sällskap. (Darrah, 1996). Djur som behandling eller terapi 

användes frekvent oavsett medicinsk diagnos hos de boende (Darrah, 1996). 

 

3.3.1 Effekter av interaktion med djur 

En rad positiva både fysiologiska och psykiska effekter kunde ses hos de boende då djur i olika 

former användes. Muskelstyrkan ökade och blodtryck och hjärtfrekvens sänktes. Upplevd stress, 

depressiva symtom och inaktivitet minskade (Darrah, 1996; Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, 

Alleva & Cirulli, 2012). Självständigheten och det sociala interagerandet sinsemellan de boende och 

mellan boenden och personal ökade, och därmed ökade välmåendet (Darrah, 1996; Berry, Borgi, 

Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). Äldre log 

spontant oftare när de umgicks med hundar jämfört med då de umgicks med andra människor. Detta 

sågs särskilt då de fick interagera och leka med hundarna fritt under oorganiserade former. 

Frekvensen av deltagande i aktiviteter ökade också då hundar involverades (Berry, Borgi, Terranova, 

Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012). Besök av hundar på SÄBO väckte gamla minnen till liv hos de 

äldre och de såg fram emot besöken som ett positivt avbrott i vardagen. De fick även en stärkt 

självkänsla då de kände sig delaktiga i hundarnas uppfostran. Dessutom medförde besöken med 

hundar att de äldre även fick kontakt med hundarnas ägare, vilket var uppskattat, då de fick kontakt 

med yngre personer utanför SÄBOt (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). 

 

Enligt Kaiser, Spence, McGavin, Struble och Kailman (2002) uppskattade äldre dock besök från en 

positiv och glad person lika mycket som besök från en hund.  

 

3.4 Sociala aktiviteter 

Sociala aktiviteter har anordnats med olika sorters lekar och sånger som stimulerade motoriken, 

koordination, andning och cirkulation hos personer med Alzheimers (Schreiner, Yamamoto & 

Shiotani, 2005). Andra typer av aktiviteter var att träna minnet och de kognitiva funktionerna 

(Schreiner, Yamamoto & Shiotani, 2005; Winningham, Pike, 2007). Försök med könsindelade 

grupper med eftermiddagsaktiviteter har även utförts (Gleibs, Haslam, Jones, Haslam, McNeill & 

Connolly, 2011). 
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3.4.1 Effekter av sociala aktiviteter 

Äldre med Alzheimers hade nytta av meningsfulla organiserade aktiviteter. Detta blev särskilt tydligt 

då många av de äldre sällan interagerade med varandra spontant. När de boende fick vara med i 

organiserade aktiviteter uttryckte de sina känslor i större utsträckning till skillnad om de inte var 

engagerade i någon aktivitet. Att delta i organiserade sociala aktiviteter ledde till att deltagarna 

visade lycka cirka sju gånger oftare då aktiviteterna genomfördes än under övrig tid. Cirka 44 

procent uttryckte lycka endast under social aktivitet och aldrig annars. Många spenderade en stor del 

av sin vakna tid ensamma och visade 76,2 procent av tiden då de inte var engagerade i någon 

aktivitet ett tillstånd av likgiltighet (Schreiner, Yamamoto & Shiotani, 2005). 

 

Social samvaro mellan äldre i SÄBO bidrog till en bibehållen kognitionsförmåga. Organiserad 

aktivitet i form av minnesövningar där de boende fick lära känna varandra och svara på frågor om 

varandra bidrog till att de äldre fick ett socialt stöd och risken för att de skulle känna sig ensamma 

minskade (Winningham & Pike, 2007). 

 

Könsindelade grupper med eftermiddagsaktiviteter visade sig vara särskilt fördelaktigt för män. Män 

som deltog i sådana gruppaktiviteter fick en ökad känsla av social tillhörighet, stärkt självkänsla och 

kände sig mer nöjda med livet. Depression och oro minskade också. Kvinnor hade generellt en högre 

känsla av social tillhörighet på SÄBO, då de är i majoritet. De var även nöjdare med livet, mer sällan 

deprimerade och oroliga än män, och dessa parametrar påverkades inte heller då de deltog i 

könsindelade gruppaktiviteter. Däremot fick även kvinnor en stärkt självkänsla vid deltagande i 

sådana aktiviteter (Gleibs, Haslam, Jones, Haslam, McNeill & Connolly, 2011). 

 

3.5 Musik 

 Svansdottir och Snaedal (2006) anordnade sångstunder bland boende med diagnosen Alzheimers. 

De boende valde tillsammans ut de sånger som skulle spelas och sjungas. Det var även tillåtet att 

dansa och röra kroppen i takt till musiken. De boende med en grav demens och som därmed inte 

kunde delta i sången erbjöds att sitta med och lyssna på musiken (Svansdottir & Snaedal, 2006).  

Studier har även gjort då man spelat lugn musik i samband med måltid på demensboenden (Ho, Lai, 

Jeng, Tang, Sung & Chen, 2010; Hicks-Moore, 2005). 
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3.5.1 Effekter av musik 

Genom att ordna sångstunder bland de boende blev de lugna och fick ett mindre oroligt och 

aggressivt beteende samtidigt som de störde sina medboende i mindre utsträckning (Svansdottir & 

Snaedal, 2006).  

 

Musik i samband med måltider påverkade inte bara att stämningen i matsalen blev mera lugn och 

harmonisk utan också att den sociala interaktionen bland de boende ökade. De stannade kvar längre 

vid matbordet och pratade med varandra även om musiken slutade spelas efter måltiden. De log även 

mera mot varandra och fick mer ögonkontakt med varandra när de kommunicerade (Hicks-moore, 

2005). Det aggressiva beteendet avtog också (Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung, Chen, 2010; Hicks-Moore, 

2005). Hicks-Moore (2005) registrerade ett medelvärde på 9,48 aggressiva beteenden per person och 

dag innan interventionen med musik började. Då musik började spelas i samband med måltiderna 

minskade det aggressiva beteendet till 3,43 gånger per person och dag. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att  identifiera vilka aktiviteter som var vanligt förekommande på SÄBO 

utifrån litteraturen och vilka effekter de hade på äldres livssituation. Fem kategorier med olika 

aktiviteter skapades. Dessa var; fysiska aktiviteter, sociala aktiviteter, trädgårdsprogram, interaktion 

med djur och musik. Sammanfattningsvis hade aktiviteter anordnade för äldre på SÄBO en positiv 

inverkan på livskvaliteten och utgjorde en viktig faktor för välmåendet. 

 

 De effekter som kunde ses av dessa typer av aktiviteter var främst att den sociala samvaron ökade 

och att de kände sig mindre ensamma (Brown, Allen, Dwozan, Mercer & Warren, 2004; Yee Tse, 

2010; Raske, 2010; Gleibs, Haslam, Jones, Haslam, McNeill & Connolly, 2011; Schreiner, 

Yamamoto & Shiotani, 2005; Winningham & Pike, 2007). Även det fysiska tillståndet förbättrades i 

form av ökad styrka, rörlighet och minskad inaktivitet (Brown, Allen, Dwozan, Mercer & Warren, 

2004). Aktiviteterna bidrog vidare till en bibehållen kognitionsförmåga (Winningham & Pike, 2007), 

samt minskade depressiva symtom (Ouyang et al., 2009; Gleibs, Haslam, Jones, Haslam, McNeill & 

Connolly, 2011; Schreiner, Yamamoto & Shiotani, 2005; Winningham & Pike, 2007) och smärta 

(Tse, Wan & Ho, 2011). Det påvisades också en minskning av det aggressiva beteendet hos 

framförallt boende med demenssjukdomar (Hicks-Moore, 2005; Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung, Chen, 

2010; Svansdottir & Snaedal, 2006). Endast Kerser et al. (2008) kunde påvisa att fysisk aktivitet 

kunde ha en negativ psykisk inverkan på personer med nedsatt kognitiv förmåga. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

  

4.2.1 Aktiviteters effekt på välbefinnandet 

Många äldre på SÄBO uppger att utbudet av aktiviteter är för lågt. De önskar även att den sociala 

samvaron var högre (Socialstyrelsen, 2011b: Wadensten, 2007). Det är vanligt att äldre drabbas av 

psykosociala problem, så som oro, ångest, ensamhetskänslor och depression (Rundgren, 2001). Även 

fysisk inaktivitet och rörelsebesvär är vanligt hos äldre (Rydholm Hedman, 2009). Detta leder till att 

de kan känna sig uttråkade och låsta vid boendet (Socialstyrelsen, 2011b: Wadensten, 2007). Det kan 

även vara en omvälvande livshändelse att flytta till ett SÄBO, som ytterligare kan leda till 

nedstämdhet och en känsla av att inte längre känna sig uppskattad och värdefull (Nay, 1995; 
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Rundgren, 2001). Detta visar på vikten av utbudet av meningsfulla aktiviteter, vilket även stöds av 

resultatet i denna litteraturstudie, då aktiviteter hade ett positivt utfall på både fysiologiska och 

psykosociala aspekter. 

 

Författarna kan utifrån resultatet dra slutsatsen att många olika aktiviteter har liknande effekter på 

livskvaliteten och välbefinnandet, samt även på de rent fysiologiska förbättringarna. Sociala 

aktiviteter, trädgårdsprogram och interaktion med djur hade alla, utöver de psykosociala utfallet, 

även en positiv inverkan på den fysiska styrkan. Fysisk aktivitet ökade rörligheten och styrkan, men 

bidrog även till att den sociala interaktionen och det sociala välmåendet ökade. Författarna menar 

därmed att det är viktigt att det erbjuds aktiviteter för äldre, då det har många positiva effekter. Dock 

är karaktären på aktiviteterna inte det avgörande, då de flesta aktiviteter fick samma utfall. Olika 

SÄBOn kan därmed själva välja och avgöra vad som passar bäst utifrån de förutsättningar och 

resurser som finns tillgängliga. 

 

Av de 18 studier som resultatet utgjordes av visade en studie att det fanns negativa effekter av fysisk 

aktivitet. Enligt Kerse et al. (2008) hade fysisk aktivitet ingen effekt på benstyrkan hos personer med 

nedsatt kognitiv förmåga och endast en liten förbättring hos personer med normal 

kognitionsförmåga. De menade dessutom att fysisk aktivitet kunde ha en negativ psykisk inverkan på 

personer med demenssjukdomar. Att Kerse et al. (2008) såg en väldigt låg förbättring av styrka efter 

interventionen med fysisk aktivitet skulle kunna bero på att följsamheten var låg eller att övningarna 

inte var tillräckligt effektiva. Då de övriga aktiviteterna i resultatet i denna litteraturstudie hade ett 

positivt utfall, inkluderat de studier som var utförda på deltagare med Alzheimers och andra 

demenssjukdomar, tror dock författarna att det är viktigt att både fysiska och psykosociala aktiviteter 

erbjuds även äldre med nedsatt kognitiv förmåga. Dock bör aktiviteterna anpassas till en rimlig nivå 

som passar deltagarna. Detta innebär till exempel att aktiviteterna inte bör vara för komplicerade, då 

detta kan upplevas som kränkande och frustrerande. 

 

I studierna om interaktion med djur såg författarna en intressant aspekt. Djur i vården hade många 

positiva effekter, men man kunde även se att en av de positiva fördelarna involverade att den 

mänskliga interaktionen ökade (Darrah, 1996; Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 

2012; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009).  Kawamura, Niiyama och Niiyama (2009) såg i sin 

studie att en av de positiva effekterna med besök av hundar var att de boende fick kontakt med 

hundarnas ägare, vilket upplevdes positivt och sågs som en kontakt med omvärlden utanför SÄBOt. I 

en annan jämförande studie uppskattade äldre besök från en positiv och glad person lika mycket som 
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besök från en hund (Kaiser, Spence, McGavin, Struble & Kailman, 2002). Detta innebär att de 

positiva effekterna av djur i vården skulle kunna bero på människorna som involverades i studierna. 

Författarna menar dock att det finns många effekter av interaktion med djur som tillskrivs just 

djuren, och att mänsklig interaktion ej helt kan ersätta detta. Att initiera social kontakt kan vara 

enklare med djur än med människor. Det är också lättare att få fysisk kontakt med djur, då det är 

naturligare att klappa djur än att röra vid en människa som inte är en nära bekant. Enligt Kawamura, 

Niiyama och Niiyama (2009) har många äldre också tidigare haft djur och då djur involveras i livet 

på SÄBO bidrar det till att gamla lyckliga minnen återuppstår. Därför anser författarna att djur bör 

involveras ofta och enligt de boendes önskemål på SÄBO. 

 

4.2.2 Aktivteters möjliga  inverkan på läkemedelskonsumtionen 

De flesta aktiviteter i denna litteraturstudie bidrog till ett ökat välmående och en högre livskvalité. 

Författarna av denna studie tror därför att ett ökat utbud av aktiviteter för äldre på SÄBO även skulle 

kunna bidra till ett minskat läkemedelsanvändande, särskilt av antidepressiva läkemedel. Flera av 

studierna visade också specifikt på en minskning av depressiva symtom (Ouyang et al., 2009; 

Darrah, 1996; Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012), oro och aggressivitet (Ho, 

Lai, Jeng, Tang, Sung, Chen, 2010; Hicks-Moore, 2005; Svansdottir & Snaedal, 2006). Tse, Wan och 

Ho (2011) visade att fysisk aktivitet hade en positiv effekt på kronisk smärta, och därmed skulle 

fysisk aktivitet kunna bidra till ett minskat intag av smärtlindrande läkemedel. Vid interaktion med 

djur minskade upplevelsen av stress och både blodtryck och hjärtfrekvens sänktes (Darrah, 1996; 

Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012), vilka också är vanliga symtom som 

många äldre läkemedelbehandlas för (SBU, 2003; Socialstyrelsen, 2008). Att aktiviteterna även 

skulle kunna bidra till ett minskat läkemedelsintag anser författarna vara en viktig slutsats då många 

äldre på SÄBO har en omfattande medicinering (Fastbom, 2006) och det finns ett samband mellan 

antal konsumerande läkemedel och sjukdomsprevalens. En omfattande läkemedelsbehandling 

(polyfarmaci) hos äldre ökar risken för akutmottagningsbesök, fallolyckor, mag-tarmblödning och 

död (Socialstyrelsen, 2012b). Anti-depressiva och sedativa läkemedel är en vanlig orsak till 

fallolyckor (Furniss, Craig & Burns, 1998) och mellan 10 och 30 procent av alla akuta 

sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar (Socialstyrelsen, 2011a). 
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4.2.3 Vårdpersonalens roll 

Som inledningen i den här litteraturstudien antyder känner sig många äldre nedstämda 

(Rundgren,2001) och anser att livet på SÄBO kan vara tråkigt med för lite möjligheter att komma ut 

och ett lågt utbud av aktiviteter (Socialstyrelsen, 2011b; Wadensten, 2007). Det är viktigt att 

vårdpersonalen ser hela människan bakom personen, inte behandlar de äldre som barn och 

respekterar deras erfarenheter och kunskaper. På så sätt kan de äldre fortfarande känna att de kan 

bidra med värdefull kunskap och nytta. Detta såg författarna exempel på i Raskes (2010) studie då 

livskvaliteten ökade vid införandet av trädgårdsprogrammet då de äldre själva fick bestämma vilka 

växter de ville odla och de delade med sig av sin kunskap om hur man bäst odlade, skötte, skördade 

och tillagade det de odlat. För att kunna ge en god omvårdnad och bäst planera och förstå betydelsen 

av tillgången av meningsfulla aktiviteter för äldre är det viktigt att omvårdnadspersonalen har en 

förståelse för vad de äldre gått igenom i livet och de existentiella funderingar som de kan ha.  

Framför allt är det viktigt att se varje enskild individ och erbjuda aktiviteter och stöd utefter deras 

egna önskemål och behov. Personalen behöver förstå att det kan vara ett omvälvande steg att flytta 

till SÄBO, då de äldre kan känna att de förlorar en del av sin autonomi och frihet. Då de inte längre 

kan utföra aktiviteter fritt på SÄBO som de kunnat hemma är det viktigt att det finns aktiviteter som 

motiverar till att främja socialt interagerande emellan de boende så de kan få en meningsfull tillvaro. 

Då många äldre inte klarar av att ta sig ut på egen hand på grund av fysiska funktionshinder kan 

sociala aktiviteter anordnade inom SÄBOt kompensera för detta. Då man använder sig av olika 

trädgårdsprogram, musik och djur på SÄBO kan detta bidra till att det blir en mer hemlik miljö som 

ökar trivseln och därmed välmåendet och livskvaliteten. Aktiviteterna bidrar också till att de äldre 

blir mindre trötta och mer fysiskt aktiva och därmed orkar delta i den sociala samvaron (Alessi, 

Martin, Webber, Kim, Harker & Josephson, 2005). De fysiska effekterna av dessa aktiviteter kan 

även bidra till att fysiska funktioner bibehålls en längre tid. Resultatet i denna studie ger förslag till 

omvårdnadspersonalen på några aktiviteter som äldre uppskattat. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Då både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts till resultatet i denna studie kan slutsatsen att 

resultatet är allmängiltigt ej dras. Några av de kvalitativa studierna hade få deltagare och därmed 

speglar en del av resultatet vad några få människor upplevde. Då alla människor är unika och 

upplever situationer olika är därmed resultatet ej generaliserbart på hela populationen. Det kan dock 

ses som exempel och författarna anser att man ändå kan anta att aktiviteterna nämnda i denna studie 

skulle uppskattas av många då resultaten i studierna varit positiva. 
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Författarna började med att söka artiklar i fritext och hade för avsikt att sedan gå vidare till att söka 

med MESH-termer. Då sökningarna i fritext resulterade i så många relevanta träffar att 

litteraturutbudet blev tillräckligt stort för denna studie valdes att inte söka vidare efter ytterligare 

artiklar i MESH-termer på grund av en begränsad tid till författandet. Därför tvingades författarna 

begränsa resultatet i denna litteraturstudie. Om sökning med MESH-termer hade gjorts kanske ett 

annat resultat uppstått.  

 

Vid sökord av artiklar till resultatet användes först övergripande sökord relevanta för studiens syfte 

så som; nursing homes, activitiy, quality of life, well-being och elderly. Utifrån resultaten från de 

första sökningarna söktes artiklar med mer specifika sökord så som; animals, gardening och music 

för att få fler träffar inom de områden som uppstått. Då författarna tidigt valde att inrikta sig på de 

kategorier som  skapades i de första sökningarna begränsades studien till dessa ämnen. Om fler 

övergripande sökningar gjorts kanske fler teman uppstått. Även denna begränsning gjordes på grund 

av tidbegränsningar. 

 

I denna litteraturöversikt valde författarna att inkludera artiklar från hela världen. Då artiklarna 

granskades bedömdes resultatet kunna appliceras på svenska förhållanden och ansågs därför 

relevanta för denna studie. Även boendeformen passade in på författarnas definition av ett SÄBO. 

Författarna valde vidare att inte heller begränsa sig till vilka år studierna i resultatet utförts. Detta 

ansågs relevant då författarna menade att aktiviteter utförda i äldre studier fortfarande kan uppvisa 

samma effekter på äldre idag. 

 

4.4 Slutsats 

Aktiviteters förekomst på SÄBO visade sig fylla en viktig funktion för att förbättra livssituationen 

hos äldre. Bland annat bidrog de till en bibehållen kognitionsförmåga, ökad social interaktion, 

minskade depressiva symtom och trötthet, samt en förbättring i fysiska funktioner. Författarnas 

slutsats innebär därmed att alla äldre på SÄBO bör erbjudas och ha möjlighet att delta i såväl fysiska 

som sociala aktiviteter. 

 

4.5 Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturstudie kan bidra till att öka förståelsen av vikten med olika aktiviteter på SÄBO för 

att främja äldres livssituation. Vidare kan denna studie öka medvetenheten om några av de aktiviteter 

som är uppskattade hos äldre och vilka effekter de har på dem. Författarnas förhoppning är att denna 
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studie ska kunna bidra till att livssituationen hos äldre på SÄBO förbättras och att de olika 

verksamheterna förstår vikten av stimulerande aktiviteters betydelse för äldres välbefinnade.  

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

I den här studien har författarna tagit upp några av de i litteraturen vanligast förekommande sociala 

och fysiska aktiviteterna. Då ämnet är mycket brett ger det utrymme för vidare forskning. Under 

artikelsökningarna till den här litteraturstudien kom författarna i kontakt med ett koncept som 

kallades ”The Eden Alternative” (Bruck, 1997). Detta hade utformats på ett SÄBO i USA och sedan 

spridits, och gick ut på att man tog in växter, djur och barn i äldrevården. Enligt författarnas vetskap 

har detta koncept ännu inte använts i Sverige och skulle således vara ett intressant ämne att studera 

närmare. Då en del av studierna i resultatet i den här litteraturstudien hade få deltagare kan det vara 

av intresse att göra större studier med fler deltagare för att se om resultatet varierade. Som författarna 

av denna litteraturstudie diskuterade i resultatdiskussionen kan aktiviteter för äldre även bidra till en 

minskad läkemedelskonsumtion. Det skulle därför vara av intresse att se mer forskning på ämnet. 
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6 Bilagor 
6.1 Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier. 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29      Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  <17p låg    18 -23p medel     24-29p hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. &Wengström Y. (2008)  
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6.2 Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 25    Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  <15p  låg 16- 20p medel       21-25p hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C.  
& Wengström Y. (2008) 
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6.3 Bilaga 3: Tabell över artiklar till resultat. 
 

 

 

 

  

Författare, 

Land, ÅR 

Titel Syfte Design 

Metod 

 Deltagare Resultat Kvalité 

Alessi et. al.  

USA 

2005 

Randomized, 

controlled 

trial of 
nonpharmacol

ogical 

intervention to 

improve 

abnormal 
sleep/wake 

patterns in 

nursing home 

residents. 

To test a 

multidimensional, 

nonpharmacological 
intervention to improve 

abnormal sleep/wake 

patterns in nursing 

home residents. 

Randomis

erad 

kontrollst
udi e 

n= 118 

77% var kvinnor 

 
Interventionsgrup

p: 62 deltagare 

 

Kontrollgrupp: 56 

deltagare. 
 

Medelålder: 86,9 

år 

Det var ingen signifikant statistisk skillnad 

mellan intervention och kontrollgruppen 

angående den totala sömnen under nätter, 
procent av nattlig sömn eller antal nattliga 

uppvaknanden. Däremot visade studien på att 

interventionsgruppen vid nattliga 

uppvaknanden somnade om snabbare. Det var 

en minskning med  46%  observerade 
sömntillfällen under dagtid i 

interventionsgruppen men ingen minskning i 

kontrollgruppen.  

Hög 

22/29  

Berry et al.  

Italy 

2012 

Developing 

effec-ttive 

animalassi-sted 
intervention 

programs invol- 

ving visiting 

dogs for 

instituteonnal-
ized geriatric 

pati- ents: a 

pilot study. 

To test the value of 

dog-assisted 

interventions as an 
innovative tool to 

increase quality of life 

in the geriatric 

population.  

Kvalitativ 

design 

 
 

n= 19 

Interventionsgrup

p: 13 kvinnor och 
6 män. 

 

Medelålder: 85år 

 

Ålder: 70-96 år 

Resultatet visade en ökning i socialt 

deltagande och spontana interaktioner med 

hundar över tid. Interaktioner som 
involverade hundar påverkade den dagliga 

ökningen av kortisol nivåer, vilket hade en 

aktiverande effekt till skillnad mot apatiskt 

tillstånd av institutionerade äldre. 

Hög 

25/25 

Brown et al. 

USA 

2004 

Indoor 

gardening and 

older adults. 
Effects on 

socialization, 

activities of 

daily living, 

and 
loneliness. 

To examined the effects 

of indoor gardening on 

socialization, activities 
of daily living, and 

perceptions of 

loneliness in elderly 

nursing home residents.  

Kvasiexpr

imentell 

kontrollst
udie  

 n= 78 

Interventionsgrup

p 1: 33 deltagare. 
Medelålder: 81 år. 

 

Interventionsgrup

p 2: 12 deltagare. 

Medelålder: 82 år. 
 

Kontrollgrupp: 33 

deltagare. 

Medelålder: 33 år. 

 
Ålder: 60-69 år  

Ingen signifikant skillnad hittades mellan 

grupperna gällande socialisation eller 

uppfattning av ensamhet. Det var signifikanta 
pretest och posttest. skillnader mellan 

grupperna gällande ensamhet, känsla av att 

vara behövd, sociala interaktioner och 

tillförlit till medboende. Resultatet visade 

även på att interventionsgrupperna hade en 
signifikant förbättring i ADL.  

 Medel 

21/29 

Darrah,  
USA  

1996 

A pilot survey 
of animal-

facilitated 

therapy in 

Southern 

California and 
South Dakota 

nursing 

homes. 

The purpose of this 
study was to describe 

the use of animal-

facilitated therapy 

(AFT) in nursing 

facilities. 
 

 

 

Kvantitati
v design 

 

 

n=33 Interaktionen  medförde förbättrad 
muskelstyrka, smärthantering, sänkt 

blodtryck och hjärtfrekvens, ökat ansvar, 

självkänsla och självständighet.  

Medel 
20/29 

 

Fiatarone et 

al. USA 

1994 

Exercise 

training and 

nutritional 

supplementati
on for 

physical 

frailty in very 

elderly 

people. 

To examining if 

physical frailty is 

partially mediated by 

skeletal-muscle disuse 
and marginal nutritional 

intake, and should 

therefore be reduced by 

interventions designed 

to reverse these deficits.  

Kvantitati

v design 

n=100  

Interventionsgrup

p: 63 kvinnor och 

37 män. 
 

Medelålder: 87,1 

år  

 

Ålder: 72-98 år.  
 

Muskelstyrkan förbättrades, ökad 

gånghastighet, förmåga att gå i trappor och 

spontana fysiska aktiviteter ökade. 

Benstyrkan ökade. Kosttillägg hade ingen 
effekt på mätinstrumenten i denna studie.   

Medel 

22/29 
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Författare, 

Land, År 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalité 

Gleibs et al.  
UK  

2011 

No country for 
old men? The 

role of a 

‘Gentlemen’s 

club’ in 

promoting 
social 

engagement and 

psychological 

well-being in 

residential care. 

To examining whether 
increased socialization 

with other if the same 

gender enhances social 

identification, well-

being and cognitive 
ability. 

Kvalitativ 
design 

n= 26  
Interventionsgrupp: 

14 kvinnor och 12 

män 

 

Medelålder:  86,06 år  
 

Ålder: 70-90 år 

En uppenbar skillnad mellan könen sågs. 
För kvinnor visade det på ett bibehållet 

välbefinnande. För män var det en 

signifikant minskning av depression och 

oro samt ökad känsla av social 

tillhörighet med andra män.  

Medel 
20/25 

Hicks-Moore 

. Canada  
2005 

Relaxing music 

at mealtime in 
Nursing homes: 

Effects on 

agitated patients 

with dementia. 

Does relaxing music 

played during 
the evening meal reduce 

the cumulative 

incidence of agitated 

behaviors displayed 

during evening meal 
time in a 

group of nursing home 

residents with 

significant dementia. 

Kvasi 

expriment
el design 

n= 30 

 
Medelålder: 82,4 år 

 

Ålder: 70-101 år  

Det aggressiva beteendet minskade när 

musik spelades jämfört med de veckor 
musik inte spelades.  

Medel 

   23/29 

Ho et al. 

Taiwan 

2010 

The effects of 

Researcher-

Composed 

music at 

mealtime on 
agitation in 

nursing home 

residents with 

dementia.  

To examined the effects 

of music at mealtime on 

agitation in 22 nursing 

home residents with 

dementia. 

Kvantitati

v design  

 

 

n= 22  

 

Medelålder: 77,27 år  

Musik under måltiden visade på en 

minskning av det aggressiva beteendet.  

Medel 

   21/29 

Kaiser et al.  

USA  

2002 

A dog and a 

”happy person” 

visit nursing 

home residents. 

To examinant if a 

visitor from a 

nonjudgmental, 

outgoing, enthusiastic 
young adult ”a happy 

person” could elicit the 

same positive 

influences as a visit for 

a nonjudgmental dog.  

Kvalitativ 

design 

n=6 

Interventionsgrupp: 5 

kvinnor och 1 man. 

 
Ålder: 74-96 år 

1 deltagare fullföljde 

inte studien.  

De boende log lika ofta mot hunden och 

personen. De klappade oftare hunden.  3 

tyckte om båda besökarna lika mycket. 

1patient föredrog hunden och 1 patient 
föredrog den glada personen Detta visar 

att besök från en glad person kan ha lika 

mycket fördelar som besök från en hund.  

   Hög 

   21/25 

 

Kawamura et 

al. Japan 

2009 

Animal-assisted 

activity – 

experiences of 
institutionalized 

Japanese older 

adults. 

To determine how a 

group of 

institutionalized elderly 
Japanese women 

perceived animal-

assisted activity (AAA) 

and how their 

perceptions may be 
relevant to clinical 

nursing practices in the 

AAA context.  

 

Fenomeno

logisk 

studie 
med 

semistrukt

urerade 

intervjuer  

n= 8 kvinnor 

Ålder: 67-94 år. 

6 teman sågs angående interaktionen 

mellan deltagarna och djuren; deltagarna 

utvecklade intresse i sig själva, andra 
boenden och deras omgivning på grund 

av känslor av lättnad, och utveckling i 

relationen till hunden.  Hundarnas ägare 

bidrog också till att patienterna fick 

kontakt med samhället utanför SÄBO:t.  

Medel 

  18/25 
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Författare, 

Land, År  

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalité 

Kerse et al  

New 

Zealand 

2008 

Dose a 

functional 

activity 

programme 
improve 

function, quality 

of life, and falls 

for residents in 

long term care. 

To assess the 

effectiveness of an 

activity programme in 

improving function, 
quality of life, and falls 

in older people in 

residential care.  

Randomiser

ad 

kontrollstud

ie  med ett 
års 

uppföljning 

n= 473. 

Medelålder: 84år 

För äldre med nedsatt kognitionsförmåga 

hade aktivitetsinterventionen ingen 

signifikant effekt på fysiska funktionen. 

Fler personer med nedsatt 
kognitionsförmåga i interventionsgruppen 

med fysisk aktivitet hade uttalade 

depressiva symtom än dom med nedsatt 

kognitionsförmåga i den sociala gruppen.  

Hög 

27/29 

Ouyang et 

al  

Japan  

2009 

Changes in 

activities of 

daily living, 

physical fitness, 
and depressive 

symptoms after 

six-month 

periodic well-

rounded 
exercise 

programs for 

older adults 

living in nursing 

homes or 
special nursing 

facilities. 

Attempt to address 

some of these issues by 

assessing differences in 

ADL, physical fitness 
and depressive 

symptoms before and 

after periodic WREP 

classes to infer whether 

combined exercise 
intervention may be 

effective in improving 

physical performance 

and mental well-being 

in the elderly living in 
nursing homes or 

special nursing 

facilities.  

Kvantitativ 

design 

n= 18 

Medelålder: 85,9 år 

Ålder: 60-93 år  

Signifikant förbättring I ADL En 6 minuter 

promenadsträcka förbättrades från 151,6 m 

till 236,6 m och resultatet från soda pop 

testet vilket testar hand- och ögon 
koordination förbättrades från 35,2 

sekunder till 25,3 sekunder.  

Medel 

25/29 

Raske,  

USA  

2010 

Nursing home 

quality of life: 

Study of an 
enabling garden. 

The purpose of this 

study was to conduct an 

in-depth evaluation of 
the impact of the 

construction and use of 

an enabling garden on 

resident quality of life 

in a rural nursing home.  

Kvalitativ 

undersökan

de och 
beskrivande 

studie 

n= 43  

Deltagare:16 

patienter, 6 
familjemedlemmar, 

15 personal och 6 

trädgårdsvolontärer.  

Resultatet visar på att trädgårdsprogram 

hade en positiv effekt på de boendes 

livskvalité, upplevelsen av deltagande i 
meningsfulla aktiviteter, glädje med dagliga 

livet och deras relationer till andra boenden.  

Medel 

19/25 

Schreiner  

et al. 

Japan  
2005 

Positive affect 

among nursing 

home residents 
with 

Alzheimer’s 

dementia: The 

effects of 

recreational 
activity. 

To compare the 

proportion of positive 

affect among 
Alzheimer´s dementia 

residents during 

structured recreation 

periods.  

 

Kvantitativ 

design med 

strukturerad 
observations 

studie. 

n= 35 

Interventionsgrupp: 

28 kvinnor och 7 
män med Alzheimer 

 

Medelålder 83 år 

Ålder: 68-94 år 

Deltagarna uttryckte lycka mer än 7 gånger 

oftare under organiserade aktiviteter 

jämfört med övrig tid.  

Medel 

21/29 

Svansdottir 
et al  

Iceland  

2006 

Music therapy 
in moderate and 

severe dementia 

of Alzheimer’s 

type: a case-

control study.  

To study the effect of 
music therapy on BPSD 

in patients moderately 

severe and severe AD 

was evaluated. 

Kontrollera
d fallstudie.  

n=46 
Interventionsgrupp: 

23 deltagare 

 

Kontrollgrupp: 23 

deltagare.  
 

Ålder:71-87 år 

Studien visade på en signifikant minskning 
av störande beteende, minskad aggressivitet 

och oro i interventionsgruppen.   

Hög 
26/29 



                                                 M. Hertzberg & H. Stenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, 

land, år 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare  Resultat Kvalité 

Tse et. al. 

China 

2011 

Physical 

exercise: does 

it help in 
relieving pain 

and increasing 

mobility 

among older 

adults with 
chronic pain. 

To examine the 

effectiveness of a 

physical exercise 
programme (PEP) in 

relieving pain and 

enhancing functional 

mobility for older 

person and to examine 
the association between 

pain, activities of daily 

living and mobility. 

Kvasiexpri

mentel 

studie  

n= 75  

Interventionsgrupp: 

57 kvinnor och 18 
män. 

 

Medelålder: 85 år 

 

Ålder: 60-90 år 

73 % av deltagarna som haft smärta under 

de senaste 3 månaderna blev placerad i 

smärtgruppen medans 25% som inte hade 
haft smärta placerades i kontrollgruppen.  

Efter ett fysiskt träningsprogram, var det en 

signifikant minskning av smärtans 

intensitet. Det var även signifikant 

förbättring i rörligheten i nacke, axlar, rygg, 
höft och knä.  

Medel 

23/29 

Winningham 

et al.  

USA 

2007 

A cognitive 

intervention to 

enhance 

institutionaliz
ed older 

adults’ social 

support 

networks and 

decrease 
loneliness. 

To examining the 

effects of an social- and 

cognitive intervention 

programme on elderly 
in nursing home.  

 

 

Kvantitativ 

studie 

 

n=58.  

 

Interventiongrupp:  

29 deltagare 
 

Kontrollgrupp: 29 

deltagare. 

 

Medelålder: 82,11 
år 

 

Ålder: 61-98 år 

 

 
 

Kontrollgruppen upplevde en minskning i 

socialt stöd och ökad ensamhet. 

Interventionsgruppen upplevde bibehållet 

socialt stöd och ingen skillnad av ensamhet. 
Äldre som får hjälp att behålla eller öka sitt 

sociala nätverk kan få förbättrad kognitiv 

förmåga, minskad depression och förbättrad 

livskvalité.  

Medel 

23/29 

 

Yee Tse, 

China 

2010 

Therapeutic 

effects of an 

indoor 

gardening 

programme 
for older 

people living 

in nursing 

homes. 

Was to explore the 

effectiveness of an 

indoor gardening 

programme as an 

exploration of strategies 
to enhance the quality 

of life in nursing homes.  

 

 

Kvasiexpri

mentel 

studie.  

 

n=53. 

Interventionsgrupp: 

25 kvinnor och 1 

man.  

Medelålder: 82 år,  
 

Kontrollgrupp: 

20 kvinnor och 7 

män.  

Medelålder: 82 år  
 

Ålder: 65-89 år  

Det var en signifikant förbättring i 

interventionsgruppen gällande nöjdheten 

med livet, sociala nätverket och lägre 

känsla av ensamhet efter 8 veckors 

trädgårdsprogram inomhus 
 

 

 

 

Medel 

24/29  


