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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva äldre personers erfarenheter av 
aktiviteter efter pensionering. Då författarna ville lyfta fram erfarenheter 
valdes en kvalitativ metod. Åtta intervjuer utfördes med pensionärer boende 
i en kommun i södra Sverige. Intervjumaterialet analyserades utifrån en 
kvalitativ manifest innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier; 
Förändringar av aktivitetsmönster i samband med pensionering, 
Pensionärers utförande av dagliga aktiviteter samt Betydelsen av att vara 
aktiv. Resultatet från de tre kategorierna visade hur aktivitetsmönstret 
förändrades efter pension och deltagarna beskrev att det var viktigt att ha 
aktiviteter att sysselsätta sig med på dagarna. Efter en tid upplevde 
deltagarna, oavsett erfarenheter från övergången, ett positivt 
aktivitetsmönster. Vidare visade resultatet att det fanns en medvetenhet om 
att vara aktiv genom att vara delaktig i både sociala och fysiska aktiviteter 
för att kunna behålla sin nuvarande hälsa. Resultatet visade även att 
deltagarna upplevde ett långsammare tempo i deras aktivitetsutförande och 
att de upplevde en större valmöjlighet i hur deras tid spenderades.

Nyckelord: Occupational therapy, elderly people, activities, retirement
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Abstract
  
The purpose of this study was to describe elderly people experiences of 
activities after retirement. A qualitative method was chosen since the 
authors’ aim was to emphasize on experiences. Eight interviews were 
conducted with retired elderly people who all live in a municipality in the 
south of Sweden. The analysis of the material was based on a qualitative 
manifest analysis of contents, which resulted into three categories: Changes 
of activity patterns in connection with retirement, Pensioners performance 
of daily activities and the importance of maintaining an active life. The 
results from the three different categories showed how the pattern of activity 
changed after retirement, and the participants described the importance of 
daily activities. After some time the people we had interviewed experienced 
a positive pattern of activities, disregarding previous experiences referring 
to the transition period. Furthermore, the results also showed that there was 
an awareness about being active through both social and physical activities 
in order to maintain their present health status. The results also indicated 
that those interviewed experienced a slower pace when performing activities 
and at the same time sensed a greater possibility to affect the amount of time 
being spent on different activities.    

Keyword: Occupational therapy, elderly people, activities, retirement
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Introduktion

Vid kontakt med äldre, i samband med utbildning, har författarna sett att det finns ett stort 

behov av att uppmärksamma äldres hälsa samt att få en bredare förståelse för äldres aktiviteter 

efter pensionering. Intresset för detta ämne väcktes då diskussioner fördes i tidigare kurser om 

vad personer som varit yrkesverksamma fyller sin vardag med efter pensionering. Dessutom 

är äldre är en stor grupp som enligt författarna är lågt prioriterade så väl i sjukvården som i 

samhället för övrigt.

Bakgrund

Inom arbetsterapi är den grundläggande synen att människan är aktiv av sin natur och kan 

påverka sin hälsa genom aktivitet och handling (FSA, 2005; Kilehofner, 2002; Aubin, Hachey 

& Mercier, 1999). Vidare beskriver Kielhofner (2002) att människan är unik för sitt behov av 

att utföra aktiviteter. Han definierar aktivitet utifrån tre områden - aktivitet i det dagliga livet, 

fritid och arbete, vilket i sin tur kan vara betalt eller obetalt.

Pension

I Sverige är det en liten del personer som går från heltidsarbetande till att bli heltidspensionär 

vid 65 års ålder. Vanligare är att övergången börjar vid ca 60 år och att en stegvis 

nertrappning i arbetstid sker tills pensionering. Vid pensionering blir arbetet en mindre 

dominant del i livet vilket oftast ses som positivt oavsett kön och tidigare typ av arbete. 

Många vill dock fortsätta med någon form av arbete efter sin pensionering antingen som 

avlönat eller frivilligt arbete. Det kan vara en komplex process att gå i pension, dels de 

kulturella och politiska omständigheterna runt processen, själva processen i sig men även till 

följd av människors attityder då processen är en individuell upplevelse (Jonsson & Andersson, 

1999). Det finns ett klart könsmönster för äldre som visar att kvinnor har en längre period i 

livets slut med sjukdom och funktionsnedsättning jämfört med män. I samhället, som har ett 

växande antal äldre personer, finns ett ökat behov av service som kan främja hälsa och 

välbefinnande (Andersson Svidén, Tham & Borell, 2004; Socialstyrelsen, 2005). Äldre löper 

en större risk att drabbas av hälsorelaterade problem som exempelvis kroniska sjukdomar och

psykiska nedsättningar (Clark, Azen, Carlson, Mandel, LaBree, Hay, Zemke, Jackson & 

Lipson 2001; Socialstyrelsen, 2005). Just därför anser Clark et al (2001) att det är viktigt för 

samhället att identifiera genomförbara åtgärder som förebygger åldersrelaterad nedgång i 
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hälsa och funktion, annars kan det bli en oöverstiglig uppgift för vården i framtiden med att 

upprätthålla livskvalitet för äldre personer.

Balans i aktivitet

För att få god livskvalitet är det viktigt med balans i livet och att ha balans i aktivitet beskrivs 

i flera studier som en individuell upplevelse men är något som även kan vara välgörande för 

hälsa och välbefinnande (Wilcock, Chelin, Hall, Hamley, Morrison, Scrivener, Townsend & 

Treen, 1997; Christiansen, 1996; Backman, 2004; Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). Vidare 

beskriver Jonsson, Borell och Sadlo (2000) att människor som närmar sig pension längtar ofta 

efter friheten ifrån arbetet men när de väl får pension njuter de av den samtidigt som de har en 

längtan till produktivitet och regelbundenhet. Får de inte denna regelbundenhet finner de sig 

gå från en obalans till en annan eftersom de tidigare haft obalans i och med för mycket arbete

medan de som pensionärer upplever sig ha för mycket fritid. 

Arbetsterapeutens roll

För att undvika att gå från en obalans till en annan kan arbetsterapeutiska åtgärder vara att 

föra in positiva förändringar i äldres nuvarande livsstil. Huvudsakligen inkluderas

hälsorelevanta beteende, transportmedel, personlig säkerhet, sociala relationer, kulturell 

medvetenhet och ekonomi. Det viktigaste är att få en noggrann förståelse för varje persons 

unika mönster av personliga egenskaper, värderingar, mål och miljömässiga omständigheter 

för att sedan tillsammans med personen göra en personlig plan för att implementera en 

varaktig hälsosam förändring (Clark et al, 2001). Mycket kan också bli gjort inom området 

genom hälsofrämjande åtgärder så som information om riskfaktorer som kan orsaka 

sjukdomar, att ändra livsstil och uppmuntra till goda hälsovanor tidigare i livet. Genom att 

arbeta för att uppnå optimala nivåer av aktivitetsutförande har arbetsterapeuten en viktig roll 

med att underlätta pensionering. (Clark et al, 2001; Dorfman & Rubstein,1993).

Meningsfulla aktiviteter

Arbetsterapeuter kan underlätta pensionering genom att arbeta för att främja hälsa och 

välbefinnande i senare delen av livet. Det kan behövas engagemang i meningsfulla aktiviteter, 

ofta i miljö med vänner och deltagande i organisationer, vilket är viktiga komponenter för 

upplevelsen av välbefinnande och hälsa (Andersson Svidén et al, 2004; Aubin, Hachey & 

Mercier, 1999). Blomqvist och Edberg (2004) beskriver att goda relationer till släkt och yngre 

generationer är något som hör till ett positivt åldrande och kännetecknas av ömsesidig 
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tillgivenhet, som ger samhörighet och en känsla av att vara av betydelse för andra. Genom att 

anpassa aktiviteter utifrån ålderskrämpor och vad personen anser vara meningsfullt, kommer 

känslan att kunna utföra aktiviteter och därmed kommer den bidragande faktorn, glädje. En 

studie av Jonsson (2008) visade att aktiviteter som har en engagerande effekt har vissa 

gemensamma karaktärer, vilka är att de har en positiv betydelse, känns meningsfulla och gör

att de utförs både ofta och regelbundet. Dessa aktiviteter gjorde även att de kände 

engagemang och ansvar, gav identitet för deltagarna och var ofta beskrivna som motsvarighet 

till arbete. 

Regelbunden fysisk aktivitet är något annat som de äldre känner engagemang för. Enligt 

Jonsson, Borell och Sadlo (2000) medför detta att de försöker upprätthålla hälsa genom att 

bibehålla aktiviteter som de ser ut idag. För att hålla sig i form är det vanligt med dagliga 

promenader antingen själv eller i sällskap med andra. Det blir även ett mer långsamt tempo 

och en annan rytm i vardagen när äldre inte har jobbet kvar. Exempelvis tar det längre tid med 

vissa aktiviteter som måltider och att titta på nyheter, dessa aktiviteter fyller mer tid av dagen 

och lämnar därmed mindre plats för andra aktiviteter. Dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter 

verkar vara uppskattade, då de tidigare har varit snabbt avklarade. Den tid som äldre tidigare 

lagt på arbete, ersätts inte av nya aktiviteter. En annan viktig aspekt är att aktiviteters mening 

kan förändra betydelse då personers vardagliga struktur ändras från att ha varit yrkesverksam 

till att bli pensionär. Aktiviteters mening är individuellt och beror på olika erfarenheter. 

Exempelvis upplevelsen att åka till landet kan få ändrad mening. Denna upplevelse kan 

ändras från att känna ledighet och avslappning då personerna fortfarande arbetar till att det 

inte längre blir skillnad på vardag och helg efter pensioneringen, har därmed inte samma 

känsla för att åka till sommarstugan längre, aktiviteten har ändrat mening (Jonsson, Borell & 

Sadlo, 2000).

Frivilligt arbete

Meningsfulla aktiviteter kan vara engagemang i frivilligt arbete vilket gör att många äldre 

känner sig behövda, att de kan vara till nytta och tar därmed på sig rollen som frivilligarbetare

(Svensson, 2006; Jonsson och Andersson, 1999). Vidare visar Svensson (2006) att genom 

detta arbete får de en livsuppgift och därmed en fortsatt dag och vecka som är inrutad 

samtidigt som de uppnår att ha något meningsfullt att göra och hjälper andra. Enligt Jonsson 

och Andersson (1999) är det i Sverige vanligt med frivilligt arbete för pensionärer i 

sportorganisationer och politik, däremot är det inte vanligt med frivilligarbete som har socialt 
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fokus. Det finns potential för pensionärer att ta sig an denna utmaning, inte enbart för att 

hjälpa samhället utan även fylla personliga behov. För många människor skulle någon form 

av arbete efter pension bli en kombination av individuell tillfredställelse och social nytta. Ur 

arbetsterapiperspektiv är det viktigt att se till kulturella och politiska traditioner, då vissa 

aktiviteter ses som goda och naturliga i en typ av kultur men kanske inte gör det i en annan 

kultur (Jonsson & Anderson, 1999). 

Förlust av aktivitet

För att känna tillfredställelse är det viktigt med meningsfulla aktiviteter och gemenskap 

(Blomqvist & Edberg, 2004; Clark et al, 2001; Dorfman & Rubstein,1993; Tollen, 

Fredriksson & Kamwendo, 2008). Av olika skäl kan delaktighet i aktiviteter upphöra i senare 

delen av livet. Orsaker kan vara miljöns utformning och påverkan, skada eller sjukdom och 

motivation till att delta i aktivitet (Tollen, Fredriksson & Kamwendo, 2008). Ålderdomen kan 

innebära förlust av umgänge då de förlorat gamla vänner eller när någon nära person avlider, 

detta kan i sin tur påverka människan att vara social då nära anhöriga försvinner (Blomqvist & 

Edberg, 2004; Tollen, Fredriksson & Kamwendo, 2008). Vidare beskriver Blomqvist och 

Edberg (2004) att lusten och initiativförmågan till att utföra aktiviteter kan minska vid 

pensionering då många äldre refererar till reducerad energi och kraft eller genom att vara 

ensamstående tappa initiativförmågan att utföra aktiviteter. Enligt Tollen, Fredriksson & 

Kamwendo (2008) kan de personer som tappat aktiviteter få stöd av arbetsterapeuter till att 

hitta nya vägar för att delta i sällskapsliv och att hitta nya meningsfulla aktiviteter att vara 

engagerade i.

Sammanfattningsvis visar litteraturen att arbetsterapeuter är viktiga för personer som befinner 

sig i pensionsålder då det är en förändringsprocess i aktivitet att gå i pension. Det kan medföra 

både positiva och negativa erfarenheter att bli äldre vilket kan innebära att förlora fysiska och 

sociala förmågor efter pensionering. Tidigare studier visar att äldre personer inte gav plats för 

nya aktiviteter efter pensionering utan de invanda aktiviteterna tog längre tid att utföra. 

Författarna anser att det behövs en djupare förståelse för aktivitetsmönstren efter 

pensionering, därför har författarna valt göra en studie i syfte att beskriva äldre personers 

erfarenheter av aktiviteter efter pensionering.
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Metod

Design

En kvalitativ metod för datainsamling och analys har använts. Särskilt lämplig är den 

kvalitativa intervjun då syftet är att beskriva människors erfarenhet genom deras egna 

berättelser (Kvale, 1997). Analysen av datamaterialet har utförts med stöd av en kvalitativ 

manifest innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004), denna metod är lämplig för att 

analysera deltagarnas erfarenheter. 

Undersökningsgrupp

Kriterierna för deltagande i studien var män och kvinnor som var pensionärer och bodde i 

ordinärt boende i en kommun i södra Sverige. Deltagarna skulle även ha en sådan kognitiv 

förmåga att de kunde berätta om sina erfarenheter av aktiviteters mening efter pensionering 

samt god förståelse av svenska språket. Enlig Kvale (1997) brukar antalet i en intervjustudie 

vara 5-25 deltagare. Det viktigaste är att beakta vad studien vill undersöka och att antalet kan 

variera beroende på syftet med studien. Totalt skickades 25 brev ut till lämpliga deltagare och 

författarna fick åtta svar som var positiva till medverkan i studien. Undersökningsgruppen 

kom att bestå av åtta pensionärer vilka uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. 

Slumpvis blev det fyra män och fyra kvinnor som varit pensionärer i varierande tid från sex 

månader till tolv år.

Datainsamling

Författarna valde en semistrukturerad intervju och på grund av den begränsade erfarenheten 

av att intervjua valdes en intervjuguide som stöd (bilaga 1). Intervjuguiden (bilaga 1) var 

inspirerad av den svenska översättningen från Occupational Case Analysis Interview and 

Rating Scale [OCAIRS-S] (Henriksson & Haglund, 1997). OCAIRS-S bygger på modellen 

Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002) som förklarar människans aktivitet utifrån 

tre olika subsystem, viljemässiga-, vanemässiga- och utförandesystemet. Instrumentet har 

valts på grund av att modellen tar upp människans aktivitet och om de faktorer som påverkar 

och formar personers aktivitetsmönster.  Utifrån frågorna som författarna plockat ut ställdes 

följdfrågor beroende på deltagarnas svar. Enligt Kvale (1997) ges det möjlighet vid 

semistrukturerade intervjuer att göra förändringar gällande ordningsföljden på frågorna och 

frågornas form om det är nödvändigt för att följa upp svaren och tolkningarna från den 

intervjuade. Samtliga åtta intervjuer utfördes på kommunens utvecklingscenter efter 
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överenskommelse med deltagarna och intervjuerna spelades in med bandspelare. Innan 

intervjuerna påbörjades gjorde författarna en pilotstudie med en pensionär för att kontrollera 

frågornas användbarhet till studiens syfte, vilket visade att användbarheten var god och inga 

korrigeringar var nödvändiga. Intervjun inkluderades inte i studien 

Procedur

Författarna kontaktade huvuddistriktet till Pensionärernas Riks Organisation [PRO] i norra 

Älvsborg för en förfrågan om kontaktperson. Personen var efter kontakt positiv till medverkan 

och ett missivbrev (bilaga 2) skickades ut. Författarna skickade hem missivbreven (bilaga 3) 

till kontaktpersonen som i sin tur delade ut dem till lämpliga deltagare, därmed blev 

personerna anonyma för författarna fram till att de själva valde om de ville delta i studien. I

missivbrevet (bilaga 3) fanns en svarstalong och ett tillhörande frankerat svarskuvert, som de 

fick fylla i angående deltagande och därefter skickades den till författarna. De personer som 

svarade ja kontaktades via telefon och muntlig information gavs om studiens syfte och 

genomförande. Möjlighet fanns för de tillfrågade att ställa frågor. Författarna diskuterade med 

personerna var intervjuerna skulle ske och intervjuade sedan dem på kommunens 

utvecklingscentrum. Vid dessa tillfällen var en av författarna huvudintervjuare som ställde 

intervjufrågorna och den andra av författarna ansvarade för inspelning och kompletterade med 

följdfrågor. Författarna turades om att vara huvudintervjuare för att båda skulle få erfarenhet 

av att både ställa huvudfrågorna och att ställa passande följdfrågor beroende på svar.

Analys

Intervjumaterialet skrevs ner ordagrant och en manifest innehållsanalys genomfördes enligt 

Granheim och Lundman (2003). Detta innebar att det som söktes var det som 

intervjupersonerna sa och det gjordes ingen djupare tolkning av deras uttalande. 

Innehållsanalysen började med att författarna enskilt läste igenom texterna flera gånger för att 

få god kännedom om innehållet och de meningsbärande enheterna som svarade till syftet 

lyftes ut. Författarna jämförde dessa meningsbärande enheter och resultatet stämde väl 

överens, därefter gjordes gemensamt kondenseringar som sedan kodades. Koderna ordnades 

med liknande innebörd till grupper och på så sätt uppstod kategorier, se exempel tabell 1. 

Författarna bad handledaren läsa två av intervjuerna och analysen av dem för att sedan få 

bekräftat att det fanns en överensstämmelse mellan de erfarenheter pensionärerna beskrivit 

och den analys som författarna gjort. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys:

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Kategori

”Förr då gjorde jag 
allting på kvällarna då 
för jag är lite 
gammalmodig, jag vill 
inte göra något på 
lördag eller söndag. Av 
någon anledning så 
tycker jag att då vill jag 
ha fritt, då vill jag göra 
det som är kul.”

Vill ha kvällar och 
helger fria.

Veckostruktur Pensionärers 
utförande av 
dagliga aktiviteter

Analysen resulterade i tre kategorier. Dessa tre kategorier rubriceras som; Förändringar av 

aktivitetsmönster i samband med pensionering, Pensionärers utförande av dagliga aktiviteter 

och Betydelsen av att vara aktiv. Vidare presentation av dessa kategorier finns i studiens 

resultat och illustreras med citat ur intervjuerna.

Etiska reflektioner

Etiska övervägande gjordes under hela processen. En viktig etisk aspekt var informerat 

samtycke, som innebar att deltagarna ställde upp frivilligt och var informerade om studiens

syfte, eventuella risker och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ge 

någon förklaring. Privat information redovisades inte för att undvika att deltagarna skulle

kännas igen (Kvale, 1997). Deltagarnas namn, ortnamn eller annan information som skulle 

kunna göra att specifika personer skulle kunna komma att kännas igen, togs bort. Författarna 

undvek områden som kunde väcka starka känslor då deltagarna skulle berätta om sina 

erfarenheter och även att bli inspelade vilket kunde upplevas obehagligt. För att motverka 

ovan nämnda risker informerade författarna intervjupersonerna om studiens syfte och 

genomförande före intervjuerna gjordes, både muntligt och skriftligt. Författarna ansåg att 

vinsterna med att genomföra studien bedöms vara större är riskerna.

Resultat            

Resultatet beskriver äldres erfarenheter av aktiviteter efter pensionering. För att resultatet ska 

vara tydligt presenteras de i tre kategorier; Förändringar av aktivitetsmönster i samband med 

pensionering, Pensionärers utförande av dagliga aktiviteter och Betydelsen av att vara aktiv.
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Förändringar av aktivitetsmönster i samband med pensionering 

I denna kategori beskriver deltagarna hur förändringen av aktivitetsmönster från arbete till 

pension gick till och hur de upplevde denna övergång. Deras beskrivning visar hur 

aktivitetsmönstret förändrades. Samtliga deltagare har valt att bli medlemmar i föreningen 

PRO efter pensionering. 

Den första tiden efter pensionering har aktivitetsmönstret förändrats i varierad grad för

deltagarna. För några deltagare förändrades det direkt vilket föll sig naturligt medan andra 

beskriver att de fick mer tid att ägna sig åt tidigare intressen än vad de kunnat göra tidigare. 

Erfarenheten hos några deltagare var att det upplevde en saknad i aktiviteter som arbetet i stor 

del bidrog till. De saknade inte bara aktiviteterna som arbetet innebar utan deltagarna 

upplevde även att de förlorat kontakten med arbetskompisar. Några beskriver att denna 

förändring gjorde att de efter en tid ångrade sig att de valt att ta förtidspension och i efterhand 

hade de velat arbeta fram till 65 år. De beskrev att första tiden upplevdes positiv men snart 

blev saknaden av arbetet för stor. De som upplevt övergången till pension negativt var 

heltidsarbetande kvinnor som slutat tvärt från att ha arbetat heltid till att bli heltidspensionär. 

Kvinnorna påtalar att det som blev negativt var förändringen i aktivitetsmönstret som blev för 

snabbt från att tillbringa mycket tid på arbetet till att få mycket tid över. En deltagare uttryckte 

det på följande sätt:

”Att själva jobbet försvann och så skulle man gå ut till 

ingenting höll jag på att säga… Men det är just det här 

att gå från heltidsarbetande ner till pensionär.”

De deltagare i studien som fick möjlighet att förändra aktivitetsmönstret genom att minska 

arbetstiden innan pension, upplevde det som mycket positivt att successivt kunna vänja sig 

med mera fritid och hur de ersätter arbetet med andra aktiviteter. Männen i studien tyckte att 

förändringen av aktivitetsmönstret var positiv oavsett tidigare deltids- eller heltidsarbete. En 

deltagare beskriver dock att det tog ett tag innan denne fått nya aktiviteter att sysselsätta sig 

med. De flesta deltagare har haft en aktiv fritid även då de var yrkesverksamma. Samtliga 

deltagare fick delvis ett nytt aktivitetsmönster genom att bli medlemmar i PRO men det 

varierade tidsmässigt efter pensionering då några anslöt sig den första tiden som pensionär 

medan andra väntade några år. Anledningen till att de blev delaktiga i PRO var att de ville ha 

aktiviteter att sysselsätta sig med och för att se vilka aktiviteter som organisationen kunde 
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erbjuda. Flertalet av deltagarna har ett uppdrag i styrelsen inom PRO vilket är till stor 

betydelse för många.

Något som deltagarna själva lyfter fram är att det har blivit en ekonomisk förändring efter att 

ha gått i pension. Hälften av deltagarna beskriver att förändringen har inneburit en mer 

begränsad ekonomi och till största delen är det ensamstående deltagare som uttrycker tankar 

kring ekonomin. Effekterna av en mer begränsad ekonomi är att de får planera mer noggrant, 

exempelvis genom att förändra aktivitetsmönstret till ett billigare alternativ och det finns även 

planer på att förändra boendeform från hus till lägenhet vilket blir ett billigare alternativ. En 

deltagare beskriver rädslan som fanns vid förändringen av att gå i pension på grund av 

funderingar på hur det skulle gå med ekonomin.

Pensionärers utförande av dagliga aktiviteter

I denna kategori beskrivs deltagarnas utförande av regelbundna aktiviteter. Deltagarna tycker 

att det är viktigt att ha aktiviteter att sysselsätta sig med på dagarna och de beskriver hur de 

upplever ett långsammare tempo i aktivitetsutförande.  Deltagarnas erfarenhet är även att de 

som pensionär har en större valmöjlighet att utföra aktiviteter när de behagar.

Samtliga deltagare beskriver att de har regelbundna aktiviteter som fyller stora delar av deras 

dagar. Många av deltagarna utför nya aktiviteter och de beskriver att de exempelvis gått 

datakurs genom PRO och därför införskaffat dator. Denna nya erfarenhet har bidragit till 

andra aktiviteter som att skicka mail till barn och barnbarn. En annan tydlig ny aktivitet är 

boule som flera utför regelbundet. De deltagare som spelar boule är även ute på tävlingar och 

möter andra lag i olika kommuner vilket är mycket uppskattat. Några av deltagarnas 

erfarenheter är att det periodvis utförs för många aktiviteter och att det inte finns utrymme för 

vila. Samtidigt beskriver de att utförande av aktiviteter skapar rutiner i vardagen. Andra mer 

produktiva aktiviteter som deltagarna utför sker oftast på förmiddagen vilket kan vara att 

handla och städa. På eftermiddagen utförs aktiviteter som upplevs mer fria som att titta på tv, 

handarbete och lyssna på musik. Deltagarna beskriver att det inte blir lika mycket inplanerade 

aktivteter på eftermiddagen. Några deltagare beskriver ett lugnare liv och att de hade ett 

mycket mer aktivt liv när de var yrkesverksamma. Andra deltagare upplever däremot att de 

har fullt upp och att dagen inte räcker till men att de säger att det troligen beror på att de utför 

aktiviteterna i ett långsammare tempo.  Detta beskrivs på följande vis av en deltagare:
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”Jag funderar på ibland hur jag kunde hinna med allt, 

nu tycker jag att det går lite saktare allting en ska göra.”

Andra faktorer som bidrar till upplevelsen av ett långsammare tempo är beskrivningen av att 

aktivitetsutförandet numer sker utspritt på fler dagar istället för att utföra allt på en dag.

Vidare beskriver några deltagare att de har många aktiviteter på bestämda dagar, de kan 

berätta hur veckan ser ut och vilka aktiviteter de utför och när de utför dem. Det skiljer sig 

dock åt för deltagarna hur deras veckostruktur ser ut, till stor del beroende på tidigare 

arbetstider. Några av deltagarna har haft skiftarbete och de beskriver att deras erfarenheter 

från arbetslivet gör att de inte upplever någon skillnad på vardag och helg, de väljer inte 

aktiviteter beroende på veckodag. Däremot beskriver deltagare som haft dagtidsjobb en större 

skillnad på vardag och helg och aktiviteter som hör hemarbetet till utförs på vardagarna för att 

få helgen fri. På helgen utförs aktiviteter vilket deltagarna definierar som fritidsaktiviteter. En 

deltagare beskriver vikten av rutinmässiga måltider för att ha resten av dagen fri för spontana 

aktiviteter. 

Något som flertalet av deltagarna upplever är att de inte har lika mycket måsten nu som 

tidigare när de arbetade. De beskriver att det är lätt att skjuta upp aktiviteter till nästa dag om 

det kommer något annat emellan eller att de helt enkelt inte känner för det. Deltagarnas 

beskrivning visar en större valmöjlighet i tid när de utför sina aktiviteter. 

Betydelsen av att vara aktiv

I denna kategori beskriver deltagarna en medvetenhet och betydelsen av att vara aktiv. 

Flertalet deltagare upplever utförandet av fysiska och sociala aktiviteter som viktiga för att 

behålla sin nuvarande hälsa.

Det finns en medvetenhet hos deltagarna att det är betydelsefullt att fortsätta utföra aktiviteter

och därmed vara aktiv. De beskriver en rädsla för att göra uppehåll i aktivitetsutförande på 

grund av att inte våga återuppta aktiviteten igen, exempelvis bilkörning. Samtliga deltagare 

påpekar att det är viktigt för dem att vara fysiskt aktiva. Aktiviteter som att sköta om hem och 

trädgård upplevs som en naturlig motionsform och har enligt deltagarna stor betydelse. Vidare 

beskriver deltagarna att de även utför dagliga promenader och för att därigenom kunna 

behålla sin nuvarande hälsa. Några av deltagarnas erfarenheter är att de dagliga promenaderna 

fått ändrad mening efter pensionering vilket visar sig i att aktiviteten nu fått större plats och är 
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av större betydelse än när deltagarna var yrkesverksamma. Detta beskrevs av en deltagare på 

följande vis:

”Genom motion och hålla sig i rörelse jämt, det är ju 

nästan den bästa medicin  en kan få.”

Flertalet av deltagarna beskriver betydelsen av fysiska aktiviteter men även att utföra dem i ett 

socialt sammanhang har stor betydelse. Samtliga deltagare berättar att de dagliga 

promenaderna utförs oftast ihop med en vän vilket gör aktiviteten både fysiskt och socialt 

befrämjande. Även boule beskrivs av några deltagare som en social aktivitet. När de träffas 

och spelar boule tar de med kaffekorg och sitter och pratar vilket flera deltagare påtalar som 

meningsfullt. Några deltagare beskriver betydelsen av att hjälpa andra såsom barn, barnbarn 

och vänner. Aktiviteterna kan vara barnpassning eller att arbeta extra hos tidigare 

arbetsgivare. Just att hjälpa till och arbeta extra var något som upplevdes mycket positivt. 

Deltagarna beskriver att det är viktigt att ha något att göra som ”håller dem ajour” vilket kan 

vara i föreningsliv och organisationer. En aktivitet som beskrivs som betydelsefull och som 

håller deltagarna aktiva är att planera för framtiden då de ofta planerar för kommande resor. 

En deltagare beskrev hur föreningen, som denne var verksam i, planerade för kommande 

evenemang. Erfarenheten hos deltagarna gällande kommunikationer och möjligheten att 

transportera sig till och från olika aktiviteter upplevdes inte som något problem för någon av 

deltagarna oavsett om de hade körkort och tillgång till bil eller inte. Deltagarna beskriver även 

att de har en önskan om att få behålla sin nuvarande livssituation vilket flertalet påpekar som 

väldigt viktigt för dem.

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av aktiviteter för äldre personer efter 

pensionering. Nedan följer en diskussion om resultatets huvuddrag där författarna har valt att 

lyfta fram förändring i aktivitetsmönster efter pensionering, upplevelsen av den och 

betydelsen av att vara socialt aktiv. Vidare följer en diskussion om hur betydelsefullt det är att 

utföra frivilligt arbete då deltagarna beskriver att de känner sig behövda. Även att utöva fysisk 

aktivitet ser deltagarna som mycket betydelsefullt och dagliga promenader är en vanlig 

motionsform som fått större plats. Många upplever ett långsammare tempo i vardagen och att 

de följer en veckostruktur som följer med sedan yrkeslivet. Författarna har valt att benämna 
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den genomförda studie som ”den aktuella studien” för att läsaren lättare ska kunna följa med i 

diskussionen. 

I den aktuella studiens resultat framkom det att övergången till pensionering var en 

individuellt upplevd process vilket till en början kunde vara svår. Även tiden för övergången 

till pensionär varierade mellan deltagarna då några successivt kunde vänja sig med mer tid 

medan andra fick en snabb övergång. Den individuella upplevelsen som pensionering innebär 

återfinns i Jonsson och Anderssons (1999) studie och har liknande resultat men till skillnad 

från deras beskrivning av att det är vanligt med en stegvis nertrappning fram till äldres 

heltidspensionering har den aktuella studiens majoritet av deltagare beskrivit en snabb 

övergång från att ha arbetat heltid till att bli heltidspensionärer. Framförallt de kvinnor som 

blev heltidspensionärer på kort tid upplevde processen negativt då det blev en obalans i 

aktivitet där de till en början inte visste vilka aktiviteter de skulle ersätta arbetet med. Flertalet 

studier visar på betydelsen av balans i aktivitet för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande 

(Wilcock et al, 1997; Christiansen, 1996; Backman, 2004; Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). 

Fler faktorer som kan vara viktiga för hälsa och välbefinnande är att aktivitetsutförande sker 

tillsammans med vänner och i organisationer (Andersson Svidén et al, 2004; Aubin, Hachey 

& Mercier, 1999). I likhet med dessa studier beskriver deltagarna i den aktuella studien att 

anledningen till deltagande i PRO var att de tidigare upplevt saknad av aktivitet och de 

behövde något att sysselsätta sig med, gärna tillsammans med andra, därför valde de att bli 

medlemmar i organisationen. Enligt Andresen och Runge (2002) kan det vara en viktig del i 

livet att vara delaktig i ett socialt sammanhang. Sociala aktiviteter kan göra att äldre personer 

upplever åldrandet som positivt och forskning beskriver betydelsen av hur viktigt ett socialt 

kontaktnät är för äldre samt hur de uppskattar gemensamma aktiviteter på grund av dess 

atmosfär. Upplevelsen av en starkare självkänsla och bättre kamratskap kan infinna sig när de 

utför aktiviteter tillsammans med andra. I den aktuella studien påtalar deltagarna att det är 

betydelsefullt att utföra aktiviteter som är socialt engagerande. Författarna frågar sig om detta 

beror på att deltagarna utför aktiviteter för att genom dessa tillgodogöra sig den sociala 

samvaron och att aktiviteten i sig är mindre viktig? Det som framkom tydligt i den aktuella 

studien och tidigare forskning är fördelarna med att successivt minska arbetstiden för att 

aktivitetsmönstren inte ska förändras alltför snabbt och därmed minska risken för obalans.

Flertalet studier påvisar vikten med frivilligt arbete och betydelsen av att känna sig behövd 

även då den yrkesverksamma delen av livet är förbi (Svensson, 2006; Jonsson & Andersson, 
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1999). Vidare beskriver Jonsson och Andersson (1999) att det är vanligt med frivilligt arbete 

inom organisationer men kan även utvecklas och bli en social inriktning på frivilligarbete. I 

den aktuella studien beskrivs frivilligt arbete som mycket betydelsefullt. Likheter finns med 

den aktuella studien då frivilligarbete oftast sker inom organisationer men inga 

frivilligarbetade med social inriktning. Enligt McKenna, Broome och Liddle (2007) är det fler 

äldre idag än tidigare som arbetar antingen betalt eller obetalt efter pensionering. Resultatet av 

deras studie visar på att äldre är mer produktiva än vad som framkommit i tidigare studier. I 

en studie av Dorfman och Rubenstein (1993) belyser de att det är lika betydelsefullt för män 

och kvinnor att ha frivilligt arbete, som innebär att ha något att sysselsätta sig med, men att 

kvinnorna arbetar obetalt med frivilligarbete i större utsträckning än männen. Kvinnorna 

ägnar dessutom mer tid till detta arbete än vad männen gör. Författarna i den aktuella studien 

frågar därför om detta kan bero på att kvinnor har mer negativa erfarenheter av att gå i 

pension och har större behov av att ersätta arbetet med nya aktiviteter? Jonsson och 

Andersson (1999) ser det som ett alternativ att om möjligt införliva någon form av arbete som 

en mindre del av aktivitetsmönstret även efter pensionering, utan att gå tillbaka till ett 

heltidsarbete. Resultatet av pensioneringsprocessen kan bli både anpassning och 

missanpassning och det är därmed viktigt att utveckla strategier för interventioner på både på 

individnivå och på social nivå för arbetsterapeutiska interventioner (Jonsson & Andersson, 

1999). Både den aktuella studien och tidigare forskning visar på betydelsen av att känna sig 

behövd och då kan frivilligarbete vara en bra form av aktivitet.

Fysisk aktivitet kan vara av betydelse för äldre personer och en vanlig motionsform är 

promenader för att upprätthålla hälsan. Venable, Hanson, Shechtman och Dasler (2000) 

beskriver att motion även är bra för sociala, fysiska, emotionella och kognitiva förmågor. De 

äldre som var involverade i regelbundna fysiska aktiviteter beskrev sig själva som 

självständiga. I likhet med detta beskriver deltagarna i den aktuella studien genom att utföra 

fysiska aktiviteter kan de förhoppningsvis behålla sin nuvarande hälsa vilket även är ett 

viktigt framtidsmål för dem. Enligt Blomqvist och Edberg (2004) kan äldre förlora både kraft 

och energi efter pensionering och därmed minska aktivitetsutförande. Jonsson (2008) 

beskriver vikten av att anpassa aktivitet utifrån personens förmågor att utföra aktiviteter. 

Några av den aktuella studiens deltagare beskriver att de fått reducerad energi när de blivit 

äldre men har funnit strategier för att kunna fortsätta utföra aktiviteter som är meningsfulla för 

dem. Deltagarna utför aktiviteter som exempelvis boule och promenader vilket beskrivs som 

viktiga aktiviteter för flertalet av deltagarna. Författarna till den aktuella studien frågar sig om 
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valet av aktiviteter kan bero på att de anpassat aktivitetsutförande till deras förmågor? Fysisk 

aktivitet kan vara hälsosamt för äldre personer vilket den aktuella studien samt tidigare 

forskning belyser.

Deltagarna i den aktuella studien beskriver att de har ett aktivt liv och att de till viss del har 

ersatt arbete med nya aktiviteter. Det som framkom i den aktuella studien skiljer sig mot 

tidigare forskning där det beskrivs att tiden de äldre lagt på arbetet inte ersätts av nya 

aktiviteter (Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). Flertalet av deltagarna i den aktuella studien 

beskriver att de har ett aktivt liv och upplever sig därmed inte ha mycket tid över. Det kan 

bero på att de utför aktiviteter i ett långsammare tempo. Detta belyses även av Jonsson, Borell 

och Sadlo (2000) där de beskriver att aktiviteterna utförs i en långsammare rytm och fyller 

därmed en större del av dagen.  I deras studie framkom även att vardagsstrukturen kan bli 

förändrad då vardag och helg inte skiljs åt lika markant som när de var yrkesverksamma 

(Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). Den förändrade veckostrukturen var även något som 

deltagarna i den aktuella studien beskrev. Författarna frågar sig om den förändrade 

veckostrukturen kan bero på erfarenheter från yrkeslivet där veckostrukturen kan ha följt med 

från tidigare och till pension? En förändring i aktivitetsmönstret hos många äldre kan vara att 

det bli ett långsammare tempo efter pensionering vilket framkom både tidigare forskning och i 

den aktuella studien. 

Konklusion

Slutsatsen är att övergången från yrkeslivet till pensionär är en individuell erfarenhet men att 

det är betydelsefull att vara aktiv och finna en balans i sitt aktivitetsutförande. Författarna 

konstaterar även att tidigare arbete till viss del ersätts med nya aktiviteter och att det infinner 

sig ett långsammare tempo efter pensionering. Aktiviteter som fått större utrymme är 

regelbundna promenader vilket är ett sätt att upprätthålla hälsa. Även att utföra aktiviteter i ett 

socialt sammanhang och att känna sig behövd av andra beskrevs som betydelsefullt. De ovan 

nämnda kan vara viktiga faktorer som deltagarna kan erhålla genom frivilligarbete. Denna 

studie kan tillföra kunskaper för arbetsterapeuter och andra professioner i ett förebyggande 

syfte, genom att förbereda för att undvika missanpassning efter pensionering  
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Metoddiskussion

Utifrån studiens syfte att beskriva aktiviteter för äldre personer efter pensionering valdes en 

kvalitativ metod för att fånga de äldres erfarenheter. För att öka trovärdigheten är det viktigt 

att vara tydlig i sitt sätt att redovisa metoden som används (Graneheim & Lundman, 2003). En 

intervjuguide användes för att få stöd och en bra struktur under intervjun dessutom ökade 

pålitligheten i datainsamlingen eftersom intervjufrågorna baserades på instrumentet OCAIRS.

För att få ett rikt material ställde författarna följdfrågor. Då författarna är ovana intervjuare 

gjordes en pilotintervju före datainsamlingen skulle påbörjas för att undersöka

intervjufrågornas användbarhet och begriplighet. Denna pilotintervju analyserades inte och

inkluderas inte i studien. Det framkom att frågorna fyllde sitt syfte och behövde inte 

korrigeras. Enligt Kvale (1997) är pilotintervjuer ett bra sätt att träna och se intervjufrågornas 

användbarhet och ge ett ökat självförtroende åt intervjuaren. Totalt tillfrågades 25 personer att 

delta i studien men endast 8 pensionärer valde att delta. Tänkbara orsaker till det låga 

deltagandet kan vara att pensionärerna inte upplevde sig ha något att tillföra studien samt att 

det kan kännas obekvämt att bli intervjuad. De intervjuer som genomfördes spelades in på 

band och enligt Kvale (1997) kan detta vara positivt då författarna kan koncentrera sig på 

själva intervjun och dess dynamik. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är det en fördel för 

studiens trovärdighet om en person som är insatt i ämnet och forskning granskar materialet så 

att kodning och kategorier stämmer överens med innehållet i texten. Då materialet analyserats 

av författarna läste handledaren två av intervjutexterna för att sedan tillsammans med 

författarna diskutera samstämmigheten i analysen. Samstämmigheten visade sig vara god och 

på så sätt stärktes trovärdigheten ytterligare. Författarna valde att illustrera med citat i 

kategorierna vilket ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i studien. 

En begränsning i studien kan vara att författarna är ovana intervjuare och att följdfrågornas 

innehåll inte var tillräckliga för att få så uttömmande svar som möjligt. En annan begränsning

kan vara att deltagarna inte fick tillgång till frågorna före intervjun och på så vis kunnat

reflektera och förbereda sig. Även miljön kan ha påverkat deltagarna, trots att deltagarna 

själva valde intervjuplats kan denna nya miljö vara en begränsning då de inte känner sig lika 

trygga som i hemmet. Samtliga deltagare i studien är delaktiga i organisationen PRO och 

resultatet kan då bli missvisande på grund av att deltagarna är mycket aktiva vilket gör att 

resultatet inte är överförbart. Syftet med denna studie var inte att resultatet skulle vara 

överförbart vilket enligt Kvale (1997) inte är syftet med kvalitativa studier. Då studien bygger 
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på erfarenheter hos åtta pensionärer är det möjligt att deras erfarenheter är vitt skilda från 

andra pensionärer därför överlåter författarna till läsaren att dra likheter till andra pensionärers 

erfarenheter och därmed bidra och öka förståelsen för deras aktiviteter. Det kan även vara 

missvisande då artikel med författarna Dorfman och Rubstein är från 1993 men då författarna 

inte hittade en mer aktuell artikel angående frivilligarbete i ett genusperspektiv valdes denna 

artikel ändå.

Det skulle vara av intresse att genom fortsatt forskning utföra en studie med liknande syfte 

fast med bredare underlag för att få en mer rättvis bild där inte samtliga deltagare är med i en 

organisation. Det skulle även vara intressant att i fortsatt forskning se vad det finns att uträtta 

gällande förebyggande åtgärder för en positiv övergång från att vara yrkesverksam till att bli 

pensionär.

Tillkännagivande

Författarna vill ge ett stort tack till de personer som på ett positivt sätt deltagit i studien och 

delat med er av era erfarenheter och därmed gjort det möjligt att genomföra studien. 

Författarna vill även tacka handledaren Ulrica Lundström, universitetsadjunkt vid Luleå 

tekniska universitet för sitt engagemang och goda råd. Till sist vill författarna tacka sina 

familjer för det stora stöd som de varit under arbetets gång.
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                                                                                                                                         Bilaga 1 

Intervjuguide

1. Hur ser din livssituation ut idag?

2 . När någon frågar vad du gör, vad säger du då? 

3. Har du rutiner som vanligtvis gör det möjligt för dig att göra det du behöver göra och det 

du vill göra?

4. Har du förändrat din livsstil eller ditt dagliga liv sedan du gått i pension? I så fall vilken är 

den största förändringen? 

5. Har någon aktivitet ändrat betydelse för dig efter pensionering? Om ja, kan du nämna 

någon?

6. Är transportfrågan något problem, varför i så fall? 

7. Finns det möjligheter där du bor så att du kan delta i de aktiviteter du tycker är 

meningsfulla? (Något som du inte kan göra som du gärna skulle vilja, eftersom du bor i ett 

litet samhälle.)

8. Vad tror du att du gör om ett år? 

9. Hur tror du att du kan påverka och bibehålla din nuvarande hälsa?

10. Vad är det som betyder mest för dig?
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Bilaga  2
2009-02-05

Information och förfrågan om urval av lämpliga personers medverkan i 
intervjustudie. 

Forskning visar att i ett samhälle med ett ökat antal äldre personer finns ett 
växande behov av service som kan främja hälsa hos äldre personer. Erfarenheter 
av att gå i pension, och tiden efter, varierar mellan personer men något som är 
genomgående för många att de upplever en annan rytm i vardagen, ett 
långsammare tempo. Skillnader finns även i upplevelsen av att känna frihet och 
vara mästare över sin egen tid. Många längtar efter frihet från arbetet och njuter 
av den samtidigt finns en längtan efter något produktivt, någon form av mer 
regelbunden engagemang.

Studien har som syfte att beskriva äldre personers erfarenheter av aktiviteter 
efter pensionering. Therese Larsson och Ulrica Andreasson, 
arbetsterapeutstudenter, har gjort en förfrågan hos PRO norra Älvsborgs distrikt,
där vi söker en kontaktperson i Bengtsfors kommun som kan bidra med namn på 
lämpliga personer att delta i denna studie och på så vis kommit i kontakt med 
dig. Du är av betydelse för vårt projekt, genom din kunskap om PRO:s 
medlemmar om vilka deltagare som skulle kunna vara lämpliga utifrån studiens 
syfte. Planen är att ca 10 personer ska medverka i projektet.

Kriterierna för deltagande i studien är män och kvinnor som är pensionärer och 
bor i ett eget boende i Bengtsfors kommun. Personerna ska även ha en sådan 
kognitiv förmåga att de kan berätta om deras erfarenheter av aktiviteter efter 
pensionering samt god förståelse av svenska språket.

Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå
tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) i juli 2009.

Vår fråga till dig är om du kan hjälpa oss att välja ut 10 personer som uppfyller 
ovan nämnda kriterier. Dessa personer kommer vi sedan att ta kontakt med för 
att göra en förfrågan om intervjuer. Vi kommer att ta kontakt med dig via 
telefon inom en vecka för att fråga om du är positiv till att medverka i vår studie
som kontaktperson. Vid frågor kontakta oss via mail eller telefon. 

http://epubl.ltu.se
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Med vänliga hälsningar 

Therese Larsson Ulrica Andreasson
0734-353354 0706-567736
tehlar-6@student.ltu.se     uliane-6@student.ltu.se

Ulrica Lundström
Universitetsadjunkt, handledare
0920-491000 

mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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Bilaga 3
2009-02-23

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie

Forskning visar att i ett samhälle med ett ökat antal äldre personer finns ett 
växande behov av service som kan främja hälsa hos äldre personer. Erfarenheter
av att gå i pension, och tiden efter, varierar mellan personer men något som är 
genomgående för många att de upplever en annan rytm i vardagen, ett 
långsammare tempo. Skillnader finns även i upplevelsen av att känna frihet och 
vara mästare över sin egen tid. Många längtar efter frihet från arbetet och njuter 
av den samtidigt finns en längtan efter något produktivt, någon form av mer 
regelbunden engagemang.

Studien har som syfte att beskriva äldre personers erfarenheter av aktiviteter 
efter pensionering. Therese Larsson och Ulrica Andreasson, 
arbetsterapeutstudenter, har gjort en förfrågan hos PRO om möjliga deltagare till 
en studie om äldres erfarenheter efter pensionering, och på så vis kommit i 
kontakt med dig. Du är utvald på grund av dina erfarenheter aktiviteter efter 
pensionering.

Om du väljer att delta, skickar du in den bifogade svarstalongen och därefter 
kommer vi att ta kontakt med dig via telefon. Studien kommer att göras via 
intervjuer som bandas och den totala tiden för intervjun är ca 30 minuter.
Materialet kommer att analyseras och därefter skrivas som en c-uppsats. Det är 
endast Therese Larsson, Ulrica Andreasson och vår handledare på Luleå 
tekniska universitet som kommer ha tillgång till det insamlade materialet. I den 
färdiga studien kommer inte enskilda personer att kunna identifieras. Du kan när 
som helst avbryta deltagande i studien utan att ange skäl. Vid frågor kontaktas 
Therese och Ulrica via mail eller telefon, se nedan. Den färdiga studien kommer 
att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 
(http://epubl.ltu.se) i juli 2009.

http://epubl.ltu.se
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Med vänliga hälsningar

Therese Larsson Ulrica Andreasson
0734-353354 0706-567736

tehlar-6@student.ltu.se         uliane-6@student.ltu.se     

Ulrica Lundström
Universitetsadjunkt, Handledare
0920-491000

Klipp här --------------------------------------------------------------------------------------

Svarstalong

Genom att fylla i svarstalongen ger jag mitt samtyckte till att bli kontaktad, via 
telefon eller e-post, för ytterligare information om studien. 

Namn

Telefonnummer

E-post

Svarstalongen skickas in via svarskuvertet. Skickas senast den 6/3

mailto:6@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se

