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Abstrakt
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av utomhusaktiviteter hos 
personer över 75 år som bor i det egna hemmet. För att besvara studiens syfte 
genomfördes 11 semistrukturerade intervjuer. Inklusionskriterier var att deltagarna 
i studien skulle vara över 75 år, bo i det  egna hemmet, ej ha kognitiva 
nedsättningar samt att de talade svenska. Data analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: “Göra som de gjort tidigare”, 
“Fysisk miljö och årstider som begränsande faktor” och “Att vara delaktig och 
interagera med andra”. Resultatet visade hur deltagarna i studien upplevde att den 
fysiska och sociala miljön inverkade på deras utomhusaktiviteter. Vidare framkom 
även att den friska luften påverkade upplevelsen för deltagarnas hälsa och att 
deltagarna var glad så länge de orkade utföra aktiviteter utomhus.

Nyckelord: Occupational Therapy, Elderly  people, Experiences, Importance, 
Outdoor Activities
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Abstract
The aim of this study was to describe the experiences of outdoor activities for 
people over 75 years who live in their own homes. To answer the aim of the study 
11 semi-structured interviews was conducted. Inclusion criteria were that the 
study participants had to be over 75 years old, live in their own home, not have 
cognitive impairments and that they spoke Swedish. Data were analyzed by 
qualitative content analysis and resulted in three categories: "Do as they  did 
before," “Physical environment and seasons as a limiting factor," and "To 
participate and interact with others". The findings showed how the participants in 
the study felt that the physical and social environment affected their outdoor 
activities. Furthermore, also revealed that the fresh air affected the experience for 
the participants health and that participants were happy as long as they could 
perform activities outdoors.

Key words: Occupational Therapy, Elderly people, Experiences, Importance, 
Outdoor Activities
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INTRODUKTION
Den äldre befolkningen i Sverige ökar och de äldre personerna utgör en allt större del av 

befolkningen (Statistiska Centralbyrån, 2009). Forskning har visat att både personliga faktorer och

faktorer i miljön påverkar den äldre personen från att ta del av aktiviteter utomhus (Kielhofner,

2007). För att det ska vara möjligt att ta sig ut måste miljön vara användbar, vilket innebär att 

personen ska kunna ta sig fram, röra på sig och använda miljön tillsammans med andra (Law, 

1991). Att möjliggöra mänsklig aktivitet är en grund i arbetsterapi eftersom aktivitetsutförande

bidrar till kontroll över det dagliga livet och upplevelser av hälsa (Law et al., 1996). I dagsläget

finns det mycket forskning om vad som påverkar en persons möjligheter till utomhusaktivitet men

lite forskning om personens upplevelser av utomhusaktiviteter. Med begreppet utomhusaktiviteter 

avser författarna alla aktiviteter som sker utomhus.

BAKGRUND
Inom arbetsterapi är målet att främja personens möjligheter att leva ett värdefullt liv utifrån dennes

egna önskemål och behov. För att nå målen kan arbetsterapeuten arbeta med att utveckla 

aktivitetsförmågan eller förhindra nedsatt aktivitesförmåga samt i vissa fall kompensera den så att

personen upplever tillfredsställelse i sitt dagliga liv (Fischer, 2009; Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA], 2012). Arbetsterapins grund är att varje människa är unik och har ett behov 

av att engagera sig i meningsfulla aktiviteter samt är en autonom varelse (Fischer & Nyman, 2007; 

FSA, 2012; Kielhofner, 2007). Meningsfulla aktiviteter handlar enligt Nilsson, Lundgren & 

Liliequist (2012) för den äldre personen om att vara med både fysiskt, psykiskt och socialt, vilket 

bidrar till en känsla av delaktighet. Nilsson et al. (2012) beskriver vidare att andra faktorer som har 

betydelse för meningsfullhet är sådant som personen utför på egen hand. Arbetsterapeutensroll är att 

stödja engagemang i meningsfulla aktiviteter för den äldre personen (Yamada, Kawamata, 

Kobayashi, Kielhofner & Taylor, 2010). Personens intresse av en aktivitet speglar betydelsen av 

vilken aktivitet som vill kunna utföras, vilket är centralt för att engagemanget ska leda till 

meningsfullhet (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Kielhofner, 2007/2012). För att en 

aktivitet ska vara meningsfull har arbetsterapeuten i samverkan med den äldre personen i uppgift att 

hitta någon aktivitet som ger motivation till att utföra den (Eklund et al., 2010). Det kan handla om 

att diskutera aktiviteter, åldrandet, hälsa och säkerhet tillsammans med den äldre personen vilket 

bidrar till att personen själv funderar på vad som är meningsfulla aktiviteter (Yamada et al., 2010). 

Andra uppgifter för arbetsterapeuten kan vara att arbeta med den äldre genom interventioner i olika 

kategorier, till exempel “bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnandet”, “aktiviteter i hemmet och 
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samhället” eller “säkerhet i hemmet” (Mountain, Mozley, Craig & Ball, 2008). Enligt Nilsson et al. 

(2012) kan meningsfulla aktiviteter för den äldre personen handlar om att spendera tid ihop med 

familj och vänner eller att vara engagerad i någon aktivitet i samhället. 

Deltagande i aktivitet gynnar den äldre personen till att känna ett socialt engagemang vilket starkt

kopplas ihop med livstillfredsställelse och välbefinnande (Mountain et al., 2008). Den äldre

personens hälsa och välbefinnande påverkar hur de engagerar sig i olika aktiviteter. Aktiviteter som

den äldre personen gör varje dag och vad denne har för intressen, påverkar hur välbefinnandet

upplevs. Genom möjlighet till kontroll över livet och att själv välja vilken aktivitet personen vill

engagera sig i påverkar känslan av välbefinnandet (Nilsson et al., 2012). Häggblom-Kronlöf och 

Sonn (2006) beskriver vidare att vara aktiv och ha många intressen påverkar möjligheten att uppnå 

en god hälsa och därmed inte ha några eller ha få problem i dagliga aktiviteter som utförs. Enligt 

Mountain et al.(2008) kan den äldre personen uppleva minskad kontroll och förlust av att kunna 

vara impulsiv om en aktivitet kräver mycket stöd från omgivningen. Det psykiska välbefinnandet 

kan därigenom påverkas av de utmaningar som framkommer under olika aktiviteters gång, vilket 

även påverkar den äldres livstillfredsställelse. Vidare har forskning visat att vid utförandet av en 

aktivitet påverkar känslor som finns under aktiviteten och om det är tillfredsställande för personen 

(Nilsson et al., 2012; Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2006). Utförandet av dagliga aktiviteter kan till 

exempel bli svårare och kräva mer tid och energi för den äldre personen (Mountain et al., 2008; 

Yamada et al.,2010). För den äldre personen kan det vara en utmaning att vara engagerad i olika 

aktiviteter på grund av vad som har hänt i livet såsom sorg eller förlust, ett fall eller om personen 

har en sjukdom (Mountain et al., 2008).

Fallrisk är vanligt hos den äldre personen och orsaker till att personen faller beror ofta på risker som

finns i miljön, både i hemmet och utomhus. Det kan vara mattor, trappor, ramper eller ojämna ytor

(Close, Ellis, Hooper, Glucksman & All,1999). Arbetsterapeuten kan utföra ett besök hos den äldre 

personen och i samråd ge förslag på vilka säkerhetsåtgärder som kan utföras både i hemmet och i 

utomhusmiljön. Det är viktigt för arbetsterapeuten att även ha den äldre personens funktioner, 

såsom nedsatt syn eller nedsatt rörlighet, i beaktande vid bedömning av fallrisk. Medvetande om 

fallrisk som finns i utomhusmiljön och i hemmet är för den äldre personen en viktig aspekt för att 

fallrisk ska kunna förebyggas. En aktiv livsstil hos den äldre personen innebär att måttlig mängd 

motion kan minska fallrisken och en positiv mental hälsa inverkar (Close et al.,1999; Gillespie et 

al., 2003).
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Tillgänglighet och användbarhet är två centrala begrepp vad gäller möjlighet till aktivitet. Enligt

Iwarsson och Ståhl (2003) är tillgänglighet det som för samman personens funktionskapacitet med

utformningen och kraven i den fysiska miljön. Användbarhet markerar skillnaden mellan objektiva

och subjektiva aspekter vad gäller personens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns 

utformning och krav. Användbarhet innebär även att alla personer ska ha samma möjlighet att

använda miljön och innefattar individens egna värderingar och vilka aktiviteter som vill utföras i

olika miljöer. Tillgänglighet är en nödvändig komponent för användbarhet, och inbegriper att

information angående person-miljön förs samman avsiktligt (Iwarsson & Ståhl, 2003).

Att möjliggöra mänsklig aktivitet är en grund i arbetsterapi eftersom aktivitetsutförande bidrar till

kontroll över det dagliga livet och upplevelser av hälsa. En persons dagliga aktiviteter är en

komplex process och för att undersöka och förstå det dagliga livet är aktivitetsutförandet definierat

som relationen mellan personen, miljön och de aktiviteter som personen är engagerad i (Law et al.,

1996). För att aktivitetsutförandet ska vara möjligt måste miljön vara användbar, vilket innebär att

personen ska kunna ta sig fram, röra på sig och använda miljön tillsammans med andra (Iwarsson &

Stahl, 2003; Law, 1991). En användbar miljö möjliggör aktivitetsengagemang för den äldre

personen (Hovbrant, Fridlund & Carlsson, 2007; Iwarsson & Ståhl, 2003; Kielhofner, 2007; Law,

1991). Enligt Kielhofner (2007) finns det ett starkt samband mellan personen, miljön och aktivitet 

för att forma aktivitetsutförande och enligt Law et al. (1996) måste personen, miljön och aktiviteten

interagera kontinuerligt för att skapa ett optimalt aktivitetsutförande. Det är även viktigt med 

stödjande miljöer för den äldre personen för att bidra till meningsfulla aktiviteter utanför hemmet

(Kielhofner, 2007; Law, 1991). För att skapa stödjande miljöer för aktivitet och hälsa är det viktigt

att ta hänsyn till den fysiska miljöns hinder och möjligheterna till social interaktion som ges vid

utevistelse (Kielhofner, 2007). 

Utomhusaktiviteter bidrar till att social interaktion uppstår där det kan handla om att personen har 

en konversation med någon annan, utför någon gemensam aktivitet eller gör besök hos någon. 

Social interaktion gör en viss verkan på hur hälsan är hos personen som är aktiv tillsammans med 

andra (Maas, Dillen, Verheij & Groenewegen, 2009). Förbättring i utomhusmiljön såsom placering 

av fler bänkar eller förbättring av gångytor påverkar den äldres delaktighet utomhus och bidrar till 

en bättre hälsa för äldre personer över 75 år (Haak, Fänge, Horstmann & Iwarsson, 2008). Vidare 

beskrivs att bostäder och närmiljön påverkar delaktigheten och hur aktiva de kan vara. Att leva nära 
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vänner, släktingar och ha möjligheter till kulturella sammanhang som exempelvis resor med bil eller 

kollektivtrafik påverkar delaktigheten. För den äldre personen är grannskap och närhet till lokala 

transporter av betydelse för att känna delaktighet och vara aktiv (Haak et al., 2008). 

Arbetsterapeuten kan stödja deltagandet för den äldre personen genom att vara engagerad i 

planering av samhället gällande bostäder eller förbättring av närmiljön för den äldre (Haak et al., 

2008). Genom att underlätta miljöns tillgänglighet ges möjlighet för den äldre personen att delta i 

en aktivitet (Häggblom-Kronlöf et al., 2006).

Studier har även visat att både personliga faktorer och faktorer i miljön påverkar den äldre personen

från att ta del av aktiviteter utomhus (Crombie et al., 2004; Schutzer & Graves, 2004). Enligt Kerr 

et al. (2012) har utomhusaktiviteter positiva hälsoeffekter för den mentala hälsan och ger en känsla 

av välbefinnande och Hovbrandt et al. (2007) belyser vikten av att ta sig ut. Att vara utomhus och 

vara aktiv relaterar båda till högre självskattad fysisk funktion, mindre rädsla för att falla och färre

depressiva symtom (Kerr et al., 2012; Jacobs et al., 2008). Att vistas utomhus ger på sikt goda 

möjligheter till bättre hälsa för den äldre personen (Jacobs et al., 2008) och enligt Kerr et al. (2012) 

skulle den äldre personen vara aktiv och dra fördel av att vara utomhus eftersom denne skulle få i 

sig en hälsosam dos av D-vitamin från solen. Utifrån ovanstående studier har det visat att 

utomhusaktiviteter har positiva effekter på hälsan men idag finns det begränsad kunskap om äldre 

personers upplevelser av utomhusaktiviteter. Syftet med studien är därför att beskriva upplevelser 

av utomhusaktiviteter för personer över 75 år som bor i det egna hemmet.

METOD
Design

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009) och valdes för att få en 

djupare förståelse för det som ska studeras. Intervjustudien genomfördes med äldre personer över 

75 år som bor hemma. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes av insamlad data för att beskriva 

upplevelsen av utomhusaktiviteter.

Urval

Inklusionkriterier för deltagande i studien var att de skulle vara över 75 år, bo i egna hem, ej ha 

kognitiva nedsättningar samt prata svenska. Studien genomfördes på två orter i norra Sverige. För 

att genomföra studien valdes ett strategiskt urval (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) där 

möjliga deltagare kontaktades via Pensionärernas riksorganisation (PRO) på en av de två orterna. 
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Författarna tog kontakt med lokal ordförande inom föreningen via telefon samt skickade skriftlig 

information via mail. Ordförande valde att ge adresser till 12 möjliga deltagare som var inom 

urvalskriterierna. Missivbrev (bilaga 1) skickades ut till de 12 möjliga deltagarna med frågan om de 

ville delta i studien. Svarstalong (bilaga 2) medföljde som deltagarna kunde välja att skicka tillbaka 

för att få mer information om studien alternativt delta i studien. Sex svar inkom och deltagarna 

kontaktades via telefon för att stämma tid för intervju. 

Därefter gjordes ett snöbollsurval (Hartman, 2004) på den andra orten, där författarna tog kontakt 

och skickade missivbrev (bilaga 3) till en möjlig deltagare, denne valde att vara med i studien och 

valde att lämna information om lämpliga deltagare i studien. Missivbrev och svarstalong skickades 

till fyra möjliga deltagare och samtliga valde att vara med i studien. Sammanlagt skickades 17 

missivbrev ut och 11 deltagare valde att vara med i studien, sex möjliga deltagare valde att inte 

svara. Av de 11 deltagarna var åtta kvinnor och tre män, den yngsta deltagaren var 77 år gammal 

och den äldsta 85 år. Samtliga deltagare bodde i centralort och nio av deltagarna bodde i lägenhet 

och två i villa. Författarna intervjuade sex respektive fem deltagare var.

Datainsamling

Datainsamling genomfördes via kvalitativa intervjuer där deltagarna i studien intervjuades utifrån

en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 4), vilket innebar att intervjuaren ställde öppna frågor som

deltagaren fick svara fritt på. Som tillägg till intervjuguiden ställdes sedan följdfrågor för att 

klargöra berättelserna. Intervjuerna utfördes i deltagarens hem alternativt valfri plats som deltagaren

själv fick välja, åtta intervjuer utfördes i deltagarnas hem och tre intervjuer utfördes i PROs lokaler.

Ljudinspelningar användes. Efter den första intervjun träffades författarna för att gå igenom 

intervjumaterialet för att säkerställa att intervjuguidens frågor var väl formulerade och motsvarade 

studiens syfte. Inga frågor ändrades. Efter varje intervju hade författarna kontakt med varandra för 

att stämma av, prata ihop och planera vidare inför intervjutillfällena. 

Analys av data

Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys utifrån Granskär och Höglund-Nielsen (2012). De

inspelade intervjuerna transkiberades ordagrant och lästes igenom. I det initiala analysarbetet läste 

båda författarna igenom intervjuerna var för sig och markerade meningsenheter. Författarna 

jämförde meningsenheterna och diskuterade dem utifrån studiens syfte. Författarna var försiktiga 

med att inte förlora det centrala innehållet i materialet. Därefter kondenserades meningsenheterna 
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för att sedan kodas. Författarna kodade meningsenheterna var för sig och gick sedan igenom och 

diskuterade koderna tillsammans. Det identifierades inga väsentliga skillnader i kodningen. Vidare 

sorterades koderna och bildade tre kategorier.  

Etiska reflektioner

Information till deltagarna i studien framgick tydligt och begripligt. Deltagarna fick information om

studiens syfte och upplägg, en beskrivning av moment och metoder, om den förväntade nyttan samt

vad medverkan innebar. Det framgick även tydligt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt

att avbryta medverkan när som helst samt att all information behandlades konfidentiellt (Olsson &

Sörensen, 2011). Nyttan med denna studie var att få ökad kunskap och förståelse för upplevelserna 

av utomhusaktiviteter. Denna kunskap kan vara till grund för fortsatta studier inom ämnet. 

Författarna hade beaktat att en intervjusituation kunde väcka tankar och känslor hos deltagaren, och 

att deltagaren kunde ta illa vid. Deltagaren hade möjlighet att kontakta författarna efter avslutad 

intervju om behov fanns. Risker som kunde uppstå var att författarnas förförståelse inom området 

inverkade på de intervjumaterial som framställdes. Ytterligare risker var att deltagren kunde bli 

nervös och känna obehag med att delge sina upplevelser under inspelningen av intervjun.

RESULTAT
Den kvalitativa innehållsanalysen av intervju texterna ledde till tre kategorier: “Göra som de gjort 

tidigare”, “Fysisk miljö och årstider som begränsande faktor” och “Att vara delaktig och interagera 

med andra”. Nedan beskrivs äldre personers upplevelser av utomhusaktiviteter utifrån dessa 

kategorier.

Göra som de gjort tidigare

Kategorien handlar om vad deltagarna har gjort tidigare i sina liv och hur det påverkar deras

utomhusaktiviteter i dagsläget och deras upplevelser av att inte kunna göra det mer. Deltagarna

beskrev hur de tidigare använde miljön för att utföra aktiviteter men med tiden slutat utföra

aktiviteterna på grund av ålder, sjukdomar och skador. Exempel på aktiviteter som tidigare utförts

var att åka skidor, jaga, skogsarbete, jogga, spela tennis, pimpla.

Flera av deltagarna upplevde att deras anhöriga och vänner hade betydelse för deras

utomhusaktiviteter och att de inte deltog i endel aktiviteter utomhus längre eftersom de inte hade

någon anledning eller för att det inte kändes roligt mer då deras barn var vuxna och även make/
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make eller vänner inte var i livet. Något annat som framkom var att alla utomhusaktiviteter

förändrades då närstående blev sjuk och personen var då tvungen att se till dennes behov.

Utomhusaktiviteter som deltagarna gjort tidigare i livet fick dem att tänka tillbaka och minnas det

som var bra och gjorde att de kunde se tillbaka på livet och vara nöjda med vad de har åstadkommit

och varit med om. Vissa deltagare upplevde att de tidigare varit mycket utomhus men att de inte

längre var lika entusiastiska och inte hade samma inspiration att vara utomhus som när de var

yngre. Deltagarnas upplevelser var att de inte hade samma ork mer och att det gjorde att de undvek 

att utföra vissa aktiviteter utomhus. De nämnde även att de undvek att utföra vissa 

utomhusaktiviteter eftersom de var rädda att de kanske inte skulle orka och därför helt avstod från 

aktiviteten. Vilket kan illustreras med följande citat:

“tidigare har jag ju varit ute mycket men nu har man ju inte samma gnista heller det har man ju inte
utan det påverkar ju allting, när man var yngre kunde man ju också försöka jogga litegrann men det

orkar man ju inge mer.”

Deltagarna upplevde att utomhusaktiviteter fick de att må bra. Det framkom att det var viktigt för 

deltagarna att röra på sig där många nämnde att de måste vara aktiva av olika orsaker som att träna 

motorik, kondition, undvika stelhet eller för att förebygga fall. Deltagarna upplevde att grunden till 

en bra hälsa var viktig då inaktivitet gjorde att kroppen inte orkade längre. En deltagare beskrev det 

så här:

“Det är viktigt att vara ute och röra på sig, annars orkar man inte, då sitter man bara hemma och
tillslut förfaller man.”

Deltagarna i studien upplevde att de måste fortsätta utföra aktiviteter oavsett om de orkade eller inte 

och deltagarna nämnde att de tyckte om att vara utomhus och att det hörde till deras liv. Deltagarna 

upplevde att det vore fruktansvärt att inte kunna ta sig ut och att de verkligen inte skulle trivas med 

sina liv då. Något annat som också nämndes var att alla aktiviteter var oerhört viktiga för både hälsa 

och välbefinnande hos den enskilda deltagaren. De deltagare som upplevde att de hade hund ansåg 

att de var tvungna att ta sig ut eftersom hunden behövde promenader. De deltagare som bodde 

centralt valde ofta att promenera, cykla eller sparka till affären för att handla matvaror. Deltagarna 

upplevde att de samtidigt fick motion som de beskrev som viktigt för hälsan. 

Vissa av deltagarna upplevde att de inte kunde alternativt fick köra bil på grund av nedsatt syn eller
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sjukdom, detta medförde att de inte hade möjlighet att ta sig ut på samma sätt som tidigare och inte

heller utföra vissa utomhusaktiviteter som de skulle vilja utföra. De deltagare som inte fick köra bil

och som hade gjort det i stor utsträckning tidigare beskrev att de upplevde en sorts sorg över det och

att deras liv upplevdes som negativt. Flera av deltagarna upplevde att de inte vågade utföra vissa

aktiviteter på grund av risken för att falla och det gjorde att de inte kunde göra som de gjort tidigare.

Trots att flera av deltagarna upplevde att de inte kunde utföra utomhusaktiviteter i samma 

utsträckning som tidigare kunde de konstatera att det var så att bli gammal och att de ändå var nöjda 

med de aktiviteter som de kunde utföra.

Fysisk miljö och årstider som begränsande faktor 

Kategorien handlar om vad deltagarna upplevde hade betydelse för deras utomhusaktiviteter,

tillgänglighet och hinder som fanns i miljön samt hur årstiderna påverkade. Alla deltagare upplevde 

att vädret påverkade deras utomhusaktiviteter och då främst på vintern. Rädsla för att halka 

nämndes av alla och endel nämnde att de undvek att gå ut när det var halt. Andra nämnde att de, för 

att underlätta, använde broddar och stavar för att minska fallrisken. Även kyla och dåligt väder 

gjorde att deltagarna undvek att gå ut. Flera av deltagarna upplevde att detta även gjorde att de inte 

kunde vara spontana utan behövde anpassa sig efter vädret. Flertalet av deltagarna upplevde att 

vägar och trottoarer var dåligt underhållna och grovt grus och plogkanter försvårade vid 

utomhusaktiviteter som promenader och sparkåkning. Deltagarna upplevde att de kände sig 

besvikna när de inte kunde ta sig ut på grund av det. En av deltagarna beskrev att hon kände sig 

besviken när hon inte kunde använda sparken:

“jag tar på vintern till exempel så blir jag himla besviken på när de sandar gångvägarna hela
bredden så man inte kan använda spark. För istället för att använda bilen så använder jag mycket

spark på vintern när jag far och handlar och såhär. Då får jag ju samtidigt min friska luft. Så det kan
jag känna att det är jag besviken på.”

Under sommarhalvåret var det främst dåligt underhåll av vägar som gjorde att det var svårt att

promenera och cykla. Även backar påverkade och flera av deltagarna upplevde att de undvek att

cykla och promenera där det var mycket backar, de beskrev att det blev svårt att andas och pågrund

av detta undvek att ta sig till platser där de tidigare brukade vara. Vissa av deltagarna upplevde att 

de tidigare brukade cykla eller sparka men att de nu inte gjorde det mer eftersom de blev 

ansträngda. De upplevde vidare att det kändes jobbigt och att de saknade det.
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Ytterligare en aspekt som deltagaran upplevde var att de brukade sitta utomhus och läsa på 

sommaren och även sitta ute vid måltider om vädret tillät. Många av deltagarna upplevde att vädret 

hade stor betydelsen för utomhusaktiviteter. Deltagarna upplevde att de mådde mycket bättre om 

det var solsken ute och att det kändes härligt att vara utomhus när det var sol och fint väder. Endel 

upplevde även att det var viktigt att höra fåglarnas kvitter och samtidigt få frisk luft under tiden som 

spenderades utomhus. Många av deltagarna hade en stuga alternativt anhörig med stuga och 

brukade då ofta vistas utomhus i stugan om vädret tillät. Där var det vanligt med promenader i 

skogen samt att fika utomhus. En deltagare beskrev det så här:

“det känns så bra sen när man kommer in att ha fått i sig av frisk luft och så känns det bra för då har
jag gjort någonting och inte bara suttit hemma.”

Deltagarna upplevde att deras boende situation påverkade möjligheterna till utomhusaktivitet. Flera

nämnde att de hade trappor som försvårade och att de gärna hade bott på bottenplan om det varit

möjligt. Vissa deltagare upplevde att de hade trappsteg som på vintern blev mycket hala, de hade

själva svårt att sanda trappstegen och var tvungen att kontakta anhöriga för att få hjälp med det.

Att be om hjälp av en anhörig upplevdes av deltagarna som jobbigt och de kände att de var till

besvär.

Mycket trafikerade vägar var något som deltagarna upplevde som obehagligt och undvek om det 

var möjligt. Att lätt kunna ta sig mellan platserna var viktigt och buss och tågtider var något som 

upplevdes som viktigt. Detta gjorde att deltagarna inte hade möjlighet att utföra vissa aktiviteter 

som de tidigare gjort då det upplevde att tiderna inte var anpassade efter deras behov.

Samtliga deltagare upplevde att de hade fler utomhusaktiviteter på sommarhalvåret jämfört med 

vinterhalvåret. Deltagarna upplevde att trots att det fanns begränsningar var utomhusaktiviteter 

viktiga då den friska luften gjorde att de kände sig välmående, pigga och fräscha. Ytterligare en 

aspekt deltagarna upplevde var att avsaknad av frisk luft var dåligt för kroppen och hade betydelse 

för deras hälsa. 

Att vara delaktig och interagera med andra

Kategorien handlar om hur viktigt deltagarna upplevde att det var med social interaktion, vad de

brukade göra för att träffa andra människor i sin vardag samt hur viktigt det var att känna sig

delaktig i olika aktiviteter. Mer än hälften av deltagarna upplevde att de träffade sina barn och
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barnbarn, vissa nämnde att de sågs på helger och vissa att de sågs mycket på vardagarna där

deltagarna antigen hälsar på de eller att barn och barnbarn kommer på besök till dem.

Ytterligare en aspekt som deltagarna upplevde var att de umgicks mycket med vänner och anhöriga 

under varierande tillfällen som på dagen, under promenaden, på kvällarna eller för att äta middag 

ute tillsammans med väninnor. Deltagarna upplevde att utomhusaktiviteter var viktigt på grund av 

att det kunde bli långtråkigt att sitta ensam hemma, att det var skönt att komma ut för att se och göra 

något annat. Endel av deltagarna nämnde att de brukade gå och hälsa på vänner som är 

rullstolsbundna och inte kunde ta sig ut själva, medan vissa nämnde att det hörde till vardagen att 

göra olika sjukbesök hos vänner och bekanta. Andra upplevde att de saknade att träffa sina vänner 

och utföra de aktiviteter de brukade göra tillsammans då de inte är i livet längre. Endel av 

deltagarna upplevde att de gjorde fler utomhusaktiviteter på helgerna eftersom de då umgicks med 

sina barn och barnbarn och då ofta utomhus. Flera av deltagarna upplevde att social interaktion och 

delaktighet var viktig vid aktiviteter utomhus. Några av deltagarna upplevde att det var en social 

gemenskap att spela boule tillsammans med andra. Deltagarna i studien upplevde att det var trevligt  

att träffa folk utomhus och att det var trevligt med det sällskap som uppstod utav det. De upplevde 

att det var viktigt att träffa folk att prata med när de vistades utomhus. Detta kan illustreras med 

följande citat:

“Att komma ut ger glädje och man känner samhörighet och gemenskap”.

Deltagarna upplevde även att det var viktigt att träffa andra människor utomhus så de inte var 

ensam hemma hela dagarna utan vistas ute bland andra människor istället. Deltagarna upplevde 

också att den sociala interaktionen med andra människor var så pass viktig för en själv att om de 

skulle sluta träffa andra, och bara vara hemma skulle det bli svårt. Så här beskrev en deltagare:

“När man kommer ut träffar man nya människor och det är en social gemenskap”.

Endel deltagare upplevde att det var betydelsefullt att känna glädje, samhörighet och gemenskap i 

de utomhusaktiviteter som genomfördes. Andra deltagare uppglevde också att de kände glädje de 

gånger utomhusaktiviteter utfördes oavsett om det var sommar eller vinter. De berättade vidare om 

hur vänner och anhörigas inverkan var något som hade betydelse då de upplevde att det utförde 

alldeles för många aktiviteter. Vidare togs det upp om att endel av deltagarnas barn ansåg att det var 
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bra att de hade många aktiviteter i sin vardag istället för att sitta ensam och inte utföra någon 

aktivitet alls utanför hemmet. I övrigt framkom det även att endel av deltagarna brukade sätta sig på 

en park bänk och titta på andra människor. Flera av deltagarna upplevde att om anhöriga och vänner 

var med vid utomhusaktiviteter varade aktiviteterna längre och upprepades vid fler tillfällen 

eftersom de ansåg att det kändes bättre att vara utomhus tillsammans med andra. Vissa av 

deltagarna promenerade oftast ensamma medan andra alltid hade en anhörig eller vän med sig.

Andra aktiviteter som nämndes var att några av deltagarna var engagerade i olika föreningar och

organisationer och andra att de hade ett stort intresse för teatern. Ytterligare en aspekt som 

upplevdes var att helgerna var mer avspända och att det oftast inte fanns något inplanerat under de 

dagarna. Några av deltagarna arbetade ideellt, vilket upplevdes som betydelsefullt då de fick 

möjlighet att vara aktiva och träffade andra människor. Deltagarna upplevde att de var glad för att 

de hade aktiviteter och att det gjorde att de kände sig delaktiga. De upplevde också att de inte ville 

sitta ensam hemma utan att hålla på med någon aktivitet var bra, att det sociala var viktigt och att 

det skulle bli svårt för om dem att sluta med det.

DISKUSSION
Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av utomhusaktiviteter för personer över 75 år som 

bor i det egna hemmet. Resultatet visade hur deltagarna i studien upplevde att den fysiska och 

sociala miljön inverkade på deras utomhusaktiviteter. Vidare framkom även att den friska luften 

påverkade upplevelsen för deltagarnas hälsa och att deltagarna var glad så länge de orkade utföra 

aktiviteter utomhus. Samtliga deltagare i studien upplevde att utomhusaktiviteter var av betydelse 

då det fick dem att må bra. Det framkom även att den friska luften påverkade på deltagarnas hälsa 

och att de var glad så länge de orkade utföra aktiviteter utomhus

Alla deltagare var medvetna om hälsa och välbefinnande och hur det påverkade deras liv och de var

medvetna om utomhusaktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande. Deltagarna nämnde att de

ville och kände att de mådde bra av att vara utomhus och att de upplevde att de bibehöll hälsan

längre om de hade möjlighet till utomhusaktiviteter. Enligt Nilsson et al. (2012) påverkar personens 

hälsa och välbefinnande beroende på hur och om de är engagerade i olika aktiviteter. Vidare 

beskriver Häggblom-Kronlöf och Sonn (2006) att om personen är aktiv och har många intressen 

ökar möjligheten att uppnå en god hälsa. Arbetsterapeuten kan arbeta preventivt föratt ge möjlighet 
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för äldre personer att vara utomhus och då behålla hälsan längre. Vad arbetsterapeuten kan göra, hur 

det kan göras och om de arbetar med utomhusaktiviteter finns det idag begränsad forskning kring. 

Även forskning kring utomhusaktiviteter hos äldre personer som bor i det egna hemmet och vad 

samhället kan göra finns det i dagsläget begränsad forskning om. Deltagarna i studien som var 

engagerade i många aktiviteter upplevde att de var tillfredsställda med sin hälsa. De nämnde även 

att de måste vara aktiva för att träna motorik, kondition, undvika stelhet eller för att motverka fall.

Resultatet i studien visade att alla deltagare upplevde glädje över att få vara utomhus samt att de

kände att utomhusaktiviteter var viktigt för deras hälsa. Deltagarna berättade även att om de hade

med sig anhöriga eller vänner resulterade det i att utomhusaktiviteterna pågick under en längre tid

än om de inte var med. Enligt Nilsson et al. (2012); Häggblom-Kronlöf och Sonn (2006) kan

känslor som finns vid utförandet av en aktivitet påverka tillfredsställelsen något som kan ses i

resultatet då deltagarna nämnde att det kändes bättre när anhörig eller vän var med vid

utomhusaktiviteter. Samtidigt nämnde deltagarna att de inte ville vara beroende av anhöriga för att

utföra utomhusaktiviteter, de ville gärna umgås tillsammans med anhöriga men de ville inte vara

till besvär. Liknande resultat framkommer även i en studie av Mountain et al. (2008). Enligt Vik,

Lilja & Nygård (2007) beskriver äldre personer att de vill kunna ta hand om sig själva och sitt hem

utan att vara en börda för familjen samt att de istället valde att betala för skjuts om de skulle åka

någonstans än att vara till besvär för barnen. Detta resulterade i att de äldre personernas delaktighet

i andra fritidsaktiviteter upphörde då de inte hade energi till att vara med att utföra dessa längre.

Resultatet visade att förlust av anhöriga eller vänner påverkade deltagarnas utomhusaktivitets

utförande, även att behöva ta hand om en sjuk anhörig gjorde att betydelsen av utomhusaktiviteter

ändrades. I en studie av Häggblom-Kronlöf och Sonn (2006) påverkades intressen och förmågan att

upprätthålla intressen av förlust av anhörig eller vän. Enligt Kielhofner (2007/2012) kopplas 

personens vanor till aktivitetsutförande där tidsbundna, fysiska och sociala miljöer påverkar på hur 

personen utför sina aktiviteter, hur den tiden används och hur beteendet, hos personen, är genom 

aktivitetens gång. Vidare beskrivs att personens roller styr vad för aktivitet som utförs, hur personen 

utför aktiviteten, vad aktiviteten består av samt hur personens dagar och veckor ser ut (Kielhofner, 

2007/2012). 

Resultatet i studien visade att deltagarna kände att det var tråkigt att bara sitta hemma och att det

var skönt att komma ut för att se och göra något annat. Enligt Law et al. (1996) bidrar
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aktivitetsutförande till kontroll över det dagliga livet och upplevelsen av hälsa, här kan arbetsterapi

möjliggöra mänsklig aktivitet. Deltagarna i studien ansåg att betydelsen av den sociala

gemenskapen är stor vid utomhus aktiviteter. De beskrev vidare att det var ett sätt att träffa nya

människor, vänner eller bekanta istället för att vara ensam hemma. Att utföra utomhusaktiviteter

skapade en viss möjlighet till att vara social och krävde inte lika mycket insatser för deltagaren att

göra det som om de skulle varit hemma. Forskning inom detta område visar att utomhusaktiviteter

är av stor betydelse för den äldre personen och social interaktion. Vidare nämns att hälsan hos

personen, relaterat till att vara delaktig i aktiviteter tillsammans med andra också spelar in (Maas et 

al., 2009).

Det framkom även i resultatet att deltagarna mådde mycket bättre om det var solsken ute och att det

kändes härligt att vara utomhus när det var sol och fint väder. Det var även viktigt att höra fåglarnas

kvitter och samtidigt få frisk luft under tiden som spenderades utomhus. Detta kan jämföras med

resultat från tidigare studier som nämner att den äldre personen är mer aktiv om denne får i sig en

hälsosam dos av D-vitamin från solen (Kerr et al., 2012). Klimatet som deltagarna bor i underlättar

inte alltid för utomhusaktiviteter och det innehåller fyra årstider med olika förhållanden och

möjligheter till utomhusaktiviteter. Resultatet visade även att deltagarna var rädda för att falla och

därför undvek att utföra vissa utomhusaktiviteter. Enligt Close et al. (1999) är det viktigt att

personen är medveten om fallrisken och vad som kan orsaka fall, detta för att fall ska kunna

förebyggas. Arbetsterapeuten kan här hjälpa till genom fallprevention (Leland, Elliott, O'Malley &

Murphy, 2012).

I kategorin “Fysisk miljö som begränsande faktor” framkom att samtliga deltagare i studien kände

rädsla över att halka under vintertid då de var utomhus, en del nämnde också att de undvek att vara

ute när det var halt. Vidare i resultatet beskrev deltagarna att de var besviken över att vägar och

trottoarer var dåligt underhållna då grovt grus och höga kanter gjorde att de upplevde det svårt att

utföra vissa aktiviteter i utomhusmiljön. Enligt Hjorthol (2012) försvårar snö och is på trottoarer för

de äldre personerna att vistas utomhus. Något annat som också nämns var att ytan på vägen är

ojämn att gå på, det var brist på sandning av trottoarer samt att höga kanter av snö gjorde att det var

för halt för att promenera. Iwarsson & Stahl, (2003); Law (1991) beskriver att personen, i utförande

av en aktivitet, måste kunna ta sig fram och röra på sig samt kunna använda miljön tillsammans

med andra. Deltagarna i studien nämnde även att deras boendesituation hade stor betydelse för i

vilken utsträckning de kunde delta i utomhusaktiviteter eller inte. Det beskrevs vidare om att de
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gärna hade bott på bottenplan då trapporna gjorde det svårt för dem att ta sig ut. Något annat som

också framkom var att deltagarna brukade nyttja de parkbänkar som fanns för att sitta och titta på

andra människor. Enligt Kielhofner (2007) är det viktigt att ta hänsyn till den fysiska miljöns hinder

samt de möjligheterna som finns för social interaktion vid utevistelse. Vidare beskrivs att stödjande

miljöer skapas när det gynnar personens aktiviteter och hälsa. I en studie av Haak et al. (2008)

framkommer det att arbetsterapeuten kan vara till stöd för den äldre personen genom att vara

delaktig i planering av samhället gällande bostäder eller förbättring i miljön. Placering av fler

bänkar eller förbättring av gångytor bidrar till att äldre personer blir mer delaktig i utomhus

aktiviteter samt leder till en bättre hälsa.

I studien framkom att vara delaktig och interagera med andra handlade mycket om när deltagarna

träffade sina barn och barnbarn under vardagar eller helger. De nämnde också att det är var viktigt

att umgås med vänner och bekanta samt att vara delaktig i någon aktivitet utomhus var av betydelse.

Något annat som framkom var att deltagarna ansåg att det var viktigt med den sociala gemenskapen

som uppstod av att vistas ute då de träffade folk att prata med istället för att vara ensam. Nilsson et

al. (2012) beskriver att aktiviteter som är av betydelse är då den äldre personen träffar sin familj och

sina vänner. Att delta i någon aktivitet tillsammans med andra är också viktigt då det bidrar till

social interaktion för de äldre personerna (Nilsson et al., 2012; Mountain et al., 2008).

Arbetsterapeuten kan stödja den äldre personen till att vara delaktig i aktiviteter som är

betydelsefulla (Yamada et al., 2010)

Metoddiskussion

För att besvara syftet med studien valde författarna att använda en kvalitativ ansats för att samla in

data och semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) är den kvalitativa ansatsens lämplig att använda när syftet är att undersöka 

personers upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 

användes för att analysera data. En studies trovärdighet kan beskrivas utifrån begreppen giltighet 

och tillförlitlighet. Giltighet kan stärkas genom användning av citat samt påverkas av variationer i 

kön och ålder. En studies tillförlitlighet kan stärkas genom att flera forskare läst igenom analys samt 

att analysarbetet är noga beskrivet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I studien har resultatet 

presenterats tillsammans med citat från intervjutexter. Författarna har arbetat självständigt med 

större delen av den kvalitativa innehållsanalysen och haft kontinuerlig kontakt med handledaren. En 

brist i studien kan tänkas vara att endast tre av deltagarna var män.
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Enligt Holloway och Wheeler (2002); Kvale och Brinkmann (2009) är det lämpligt att använda 

öppna frågor eftersom enskilda personer kan beskriva sina erfarenheter. I studien fick deltagarna 

berätta fritt om upplevelser och  följdfrågorna varierade, vissa deltagare berättade mer utförligt 

vilket ledde till färre följdfrågor. Intervjuerna valdes att delas upp mellan författarna vilket kan ha 

medfört att deltagarna fått olika följdfrågor men det kan också inneburit att möjligheten att fånga 

upp variationer blivit större. Enligt Trost (2010) är en fördel med att vara ensam intervjuare att 

deltagaren inte känner sig i underläge. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan 

kvalitativ innehållsanalys genomföras på olika abstraktions- och tolkningsnivåer. För att resultatet 

ska bli meningsfullt är det nödvändigt med en viss grad av abstraktion och tolkning. Att arbeta för 

textnära kan medföra att helheten förloras eftersom kodningen blir för detaljerad (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

Det strategiska urvalet som genomfördes kan delvis ha blivit styrt av den ordförande som 

författarna tog kontakt med. Detta genom att ordförande valde ut och tillfrågade möjliga deltagare. 

Detta kan också ha påverkat resultatet då det kan ha medfört att endast de som ansåg sig ha mycket 

utomhusaktiviteter valde att delta i studien. Enligt Hartman (2004) kan snöbollsurval vara riskabelt 

eftersom det kan vara möjligt att deltagare rekommenderar personer som liknar dem själva 

(Hartman, 2004), detta är något som kan ha påverkat resultatet. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om ännu äldre personer hade deltagit då utomhusaktiviteter förändras med stigande 

ålder. Författarna till denna studie tror att resultatet hade blivit annorlunda om deltagarna hade bott 

både i centralorten och på landsbygden gällande den fysiska miljön och årstider som begränsande 

faktor samt för kategorin att vara delaktig och interagera med andra. I resultatet är data helt 

avidentifierad och kan ej spåras till en specifik deltagare.

KONKLUSION  

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av utomhusaktiviteter för personer över 75 år som bor 

i det egna hemmet. Resultatet visade hur deltagarna i studien upplevde att den fysiska och sociala 

miljön inverkade på deras utomhusaktiviteter. Vidare framkom även att den friska luften påverkade 

upplevelsen för deltagarnas hälsa och att deltagarna var glad så länge de orkade utföra aktiviteter 

utomhus. Samtliga deltagare i studien upplevde att utomhusaktiviteter var av betydelse då det fick 

dem att må bra. Det framkom även att den friska luften påverkade på deltagarnas hälsa och att de 

var glad så länge de orkade utföra aktiviteter utomhus. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap kring 
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personen, miljön och aktivitet använda resultatet i vår studie för att bidra till att äldre personer i det 

egna hemmet får större möjligheter till utomhusaktiviteter. Författarna anser att det finns behov av 

ytterligare forskning kring vad arbetsterapeuten kan göra för personer som bor i det egna hemmet 

gällande utomhusaktiviteter. Personens vanor och roller förändras under livet och hos den äldre 

personen kan livshändelser som en anhörig eller väns bortgång påverka utomhusaktiviteter, här kan 

arbetsterapeuten använda sina kunskaper för att hjälpa personen. 

TILLKÄNNAGIVANDE
Ett varmt tack till deltagarna i studien och vår handledare Margareta Lilja för goda råd och stöd
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            Bilaga 1

Förfrågan om att medverka i en studie om utomhusaktiviteter
Forskning har visat att utomhusaktiviteter har betydelse för äldre personers hälsa. Både personliga 
faktorer och faktorer i miljön påverkar den äldre personen från att ta del av aktiviteter utomhus. För 
att det ska vara möjligt att ta sig ut måste miljön vara användbar, vilket innebär att personen ska 
kunna ta sig fram, röra på sig och använda miljön tillsammans med andra. I dagsläget finns det lite 
forskning om personens egna erfarenheter och betydelsen av utomhusaktiviteter. Syftet med denna 
studie är därför att beskriva erfarenheter och betydelsen av utomhusaktiviteter för personer över 75 
år.  
 
Du har blivit kontaktad eftersom Du är medlem i intresseorganisationen PRO. För att samla in data 
vill vi intervjua dig. Intervjun tar cirka 30 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Vid 
intervjun kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter och all information kommer 
behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer enbart användas i forskningsändamål. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Om du vill bli 
kontaktad för mer information om studien kommer en av oss att ta kontakt med dig via telefon. 
Inför en eventuell intervju avtalar vi tid och plats och du får bestämma var vi ska träffas.
 
Vi som planerar att genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter som läser på Luleå tekniska 
universitet, studien ingår i kursen arbetsterapi; examensarbete och ges av institutionen för 
hälsovetenskap. 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss för vidare information.

Med vänliga hälsningar

  

LottaSigelind     
    
E-post:
Telefon:

Sara Wennberg

E-post: 
Telefon: 

Handledare:
Margareta Lilja, professor
E-post: 
Telefon:
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                                                                                                                                             bilaga 2
Förfrågan om medverkan i forskningsstudie         

Erfarenheter och betydelsen av utomhusaktiviteter för personer över 75 år. 

 Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att bli kontaktad för mer 
information om studien. 
 
 Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien. 
 
 
Namn: …………………………………………………………………………………. 
 
Adress: ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst under studien 
avbryta din medverkan. 
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            Bilaga 3

Förfrågan om att medverka i en studie om utomhusaktiviteter
Forskning har visat att utomhusaktiviteter har betydelse för äldre personers hälsa. Både personliga 
faktorer och faktorer i miljön påverkar den äldre personen från att ta del av aktiviteter utomhus. För 
att det ska vara möjligt att ta sig ut måste miljön vara användbar, vilket innebär att personen ska 
kunna ta sig fram, röra på sig och använda miljön tillsammans med andra. I dagsläget finns det lite 
forskning om personens egna erfarenheter och betydelsen av utomhusaktiviteter. Syftet med denna 
studie är därför att beskriva erfarenheter och betydelsen av utomhusaktiviteter för personer över 75 
år.  
 
För att samla in data vill vi intervjua dig. Intervjun tar cirka 30 minuter och vi hoppas att du har 
möjlighet att delta. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter och all 
information kommer behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer enbart användas i 
forskningsändamål. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed 
ditt deltagande. Om du vill bli kontaktad för mer information om studien kommer en av oss att ta 
kontakt med dig via telefon. Inför en eventuell intervju avtalar vi tid och plats och du får bestämma 
var vi ska träffas.
 
Vi som planerar att genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter som läser på Luleå tekniska 
universitet, studien ingår i kursen arbetsterapi; examensarbete och ges av institutionen för 
hälsovetenskap. 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta oss för vidare information.

Med vänliga hälsningar

  

LottaSigelind     
Murgatan 20 B               
98336 Malmberget    
E-post: lotsig-1@student.ltu.se 
Telefon: 070 305 61 82

Sara Wennberg
Sundellsgatan 17 B
95332 Haparanda
E-post: sarwen-8@student.ltu.se
Telefon: 070 563 80 26

Handledare:
Margareta Lilja, professor
E-post: margareta.lilja@ltu.se 
Telefon: 0920 49 20 00
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            bilaga 4
Intervjuguide

- Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig?
- Vilka aktiviteter utför du i dagsläget utomhus?
- Berätta om dina erfarenheter kring utomhus aktiviteter i dagsläget?
- Betydelsen av utomhusaktiviteter?
- Vad upplever du som positivt med utomhusaktiviteter? 
- Vad gjorde du förr utomhus?
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