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Vad	  gör	  ak'viteter	  med	  människan	  

E#	  allmän-‐mänskligt	  behov	  
	  
•  Ger	  struktur	  i	  vardagen	  och	  organiserar	  vårt	  
sä#	  a#	  agera	  

•  Mening	  i	  livet	  
•  Är	  en	  vik'g	  komponent	  för	  a#	  må	  bra	  
•  Utvecklas	  och	  förändras	  under	  livet	  
•  Påverkas	  av	  och	  påverkar	  omgivningen	  
	  
	  



Ak'vitet	  är	  inte	  all'd	  observerbart	  



Rä#en	  'll	  meningsfulla	  ak'viteter	  

•  Alla	  människors	  rä#	  a#	  oavse#	  ålder,	  
förmåga,	  kön,	  social	  klass	  eller	  andra	  
skillnader	  vara	  ak'v	  



Rä#en	  'll	  meningsfulla	  ak'viteter	  

•  Rä#	  a#	  utvecklas	  -‐	  ak'viteter	  bidrar	  'll	  a#	  vi	  
utvecklas.	  	  

•  Rä#	  a#	  uppleva	  trygghet	  i	  a#	  ha	  'llgång	  'll	  
meningsfulla	  ak'viteter.	  	  

•  Rä#en	  a#	  välja	  ak'viteter.	  	  
•  Samma	  räNgheter	  när	  det	  gäller	  meningsfulla	  
ak'viteter.	  	  



Faktorer	  som	  påverkar	  vad	  vi	  gör	  

Ak'vitetsuPörande	  

Personliga	  
Fysiska	  
Kogni'va	  
Känslomässiga	  
Mo'va'on	  
Värderingar	  

	  Miljö	  
	  Kultur	  
	  Socioekonomisk	  
	  Instu''onell	  
	  Fysisk	  
	  Social	  

Ak'viteten	  
	  
	  

Person-‐Environment-‐Occupa'on	  model,	  Mary	  Law	  1996	  



Person-‐Environment-‐Occupa'on	  model,	  Mary	  Law	  1996	  



Rela'onen	  ak'vitet	  och	  hälsa	  

•  Posi'v	  påverkan	  på	  hälsan	  av	  såväl	  fysiska,	  
sociala	  och	  kogni'va	  ak'viteter	  

•  Hälsosamt	  åldrande	  
– Fysiska	  ak'viteter	  
– Sociala	  gemenskap	  
– Meningsfullhet	  
– Hälsosamma	  matvanor	  





Att njuta av livet aktiviteter 
Vad är mest och minst lockande? 

•  Sociala	  ak'viteter	  	  
•  Kulturella	  ak'viteter	  

•  Bollspel	  
•  Anläggningsidro#	  

Nilsson, I., Fisher, A.G. (2006). Evaluating leisure in the 
oldest old. Scandinavian Journal of  Occupational 
Therapy, 13, 31-37 



A#-‐njuta-‐av-‐livet	  ak'viteter	  

•  Omfa#ningen	  minskar	  successivt:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  åringarna	  rapporterar	  sig	  mest	  ak'va	  i	  
rela'on	  'll,	  70,	  75	  och	  80	  åringar	  

•  Påverkas	  mest	  av	  	  
– hur	  man	  klarar	  sina	  övriga	  ak'viteter,	  	  
– om	  man	  har	  funk'onsnedsä#ningar	  	  
–  inte	  diagnosberoende	  	  

–  Nilsson,	  I.,	  Nyqvist,	  F.,	  Gustafson,	  Y.,	  &	  Nygård,	  M.	  (2015).	  Leisure	  engagement	  –	  medical	  
condi'ons,	  func'onal	  limita'on	  and	  disability:	  A	  later	  life	  perspec've.	  Journal	  of	  Aging	  
Research,	  ID	  610154,	  8	  pages,	  2015.	  doi:	  10.1155/2015/610154	  
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Ensamhet	  

•  Mer	  än	  50%	  av	  äldre	  i	  hemtjänst	  drabbas	  
•  Påverkar	  hälsa,	  välmående,	  sjuklighet	  mm	  
•  I	  paritet	  med	  livss'ls-‐sjukdomar	  som	  rökning	  
och	  övervikt	  



Ensamhet	  och	  social	  isolering 	  	  

•  Kvalitet	  vs	  kvan'tet	  
•  Vik'gt	  a#	  särskilja!	  
•  Inte	  enbart	  mötesplatser	  utan	  a#	  bygga,	  
etablera	  och	  underhålla	  meningsfulla	  
rela'oner	  

	  



För	  allas	  rä#	  'll	  ak'vitet	  

•  Uppmärksamma	  äldre	  som	  har	  brist	  på	  
meningsfulla	  ak'viteter	  

•  Iden'fiera	  individuella	  behov	  
•  Hi#a	  krea'va	  sä#	  a#	  erbjuda	  stöd	  
•  Använd	  äldre,	  närstående,	  teamet	  som	  resurs	  



Tack	  för	  a#	  ni	  lyssnat!	  

Ingeborg.nilsson@umu.se	  


