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 Abstrakt 
 

Syftet med studien var att ur baspersonalens perspektiv beskriva 
vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktiga i aktivitet på kommunala 
äldreboenden. Undersökningspersonerna bestod av åtta stycken 
baspersonal som arbetade på kommunala äldreboenden i norra Sverige.  
Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 
tre kategorier: ”Tidens inverkan på vårdtagarnas möjlighet till aktivitet”, 
”Vårdtagarnas vilja och förmåga till aktivitet” och ”Baspersonalens 
engagemang för att möjliggöra aktivitet”. Resultatet visade vikten av att 
planera in aktiviteter för att dessa ska bli utförda. Likaså framkom att 
vårdtagarens egen vilja och funktionsnedsättning styrde deltagandet i 
aktiviteter. Även baspersonalens engagemang och arbetssätt inverkade på 
vårdtagarens delaktighet i aktivitet. Denna studie kan bidra till att öka 
förståelsen för att möjliggöra delaktighet i aktivitet för vårdtagare på 
äldreboenden.    

 
Nyckelord: meningsfulla aktiviteter, delaktighet, äldreboende, arbetsterapi, 
baspersonal 
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En människa som uppnått hög ålder är inte i första hand gammal utan en individ med ett unikt 

liv bakom sig (Socialstyrelsen [SoS], 2003b). I Sverige används autonomiprincipen vilket 

innebär att alla människor så långt som möjligt har rätt att bestämma över sitt liv och 

handlande och ska få fatta beslut som berör honom eller henne (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). Varje människas möjlighet till att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina 

önskemål och behov och i förhållandet till omgivningens krav bör främjas (Förbundet 

Sveriges arbetsterapeuter [FSA], 2005). Socialtjänstlagens mål är att främja människornas 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet samt främja förutsättningarna 

för goda levnadsförhållanden. Socialnämndens ansvar är att möjliggöra för äldre människor 

att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra. Kommunens ansvar är att ordna särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (Svensk 

Författningssamling [SFS] 2001:453). För att uppnå målen i socialtjänstlagen ska särskilda 

boendeformer erbjuda individuellt och flexibelt utformade insatser. Den äldre människan bör 

känna trygghet och ha tillgång till en säker äldreomsorg (Bergstrand & Hermansson, 1998). 

Antalet äldre i Sverige ökar, under de senaste åren har antalet personer som är 65 år eller äldre 

mer än fördubblats. Det ställer stora krav på äldreomsorgen eftersom behoven av insatser från 

äldreomsorgen kommer att öka (SoS, 2003b). 

 

När den äldre flyttar till ett äldreboende kommer han eller hon till en ny miljö där vardagen 

inte alltid är anpassad till vårdtagarnas behov och där baspersonalen dels har ett omvårdande 

arbetssätt och dels att deras arbetsrutiner i stor grad styr vad som ska göras. Utbudet av 

aktiviteter på äldreboenden som vårdtagarna upplever meningsfulla är ofta begränsade 

(Gibbon, 1993; SoS, 2003a; SoU, 1997). Gibbon (1993) visar även i sin studie att positiv 

inställning till aktivitet samt tid och engagemang hos baspersonal på äldreboenden kan 

möjliggöra aktivitet för vårdtagarna samt även att vårdtagarens möjlighet till att få klara av 

aktiviteter själv ökade deras oberoende. Utredningar och studier (Kristoffersen, Nordtvedt & 

Skaug, 2005; SoS, 2003a; Socialdepartementet, Statens offentliga utredningar [SoU], 1997; 

Van´t Leven & Jonsson, 2002) visar att baspersonalen på äldreboenden bör arbeta stödjande 

och motivera vårdtagarna till att göra sådant som de kan utföra för att kunna behålla sina 

vanor och rutiner. Det finns annars risk för att den nyinflyttade snabbt förlorar sina vanor och 

rutiner vilket i sin tur kan leda till passivisering och förlust av sin identitet. Det är därför av 

vikt att baspersonalen på äldreboenden tar hänsyn till vårdtagarnas behov, intressen och 

önskemål då det har en positiv effekt på välbefinnandet att bli sedd som en unik person. 
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Svidén, Wikström och Hjortsjö-Norberg (2002) har i sin studie visat att flytt till äldreboende 

påverkar den äldres självkänsla. Detta visar även Green och Cooper (2000) i sin studie där det 

framgår att enhetschefen bör uppmuntra baspersonalen att bemöta vårdtagarna individuellt så 

de får möjlighet att sysselsätta sig med sådant de är intresserad av. Vidare beskrivs att 

arbetsterapeuten kan hjälpa enhetschefen i ett förändringsarbete för att möjliggöra delaktighet 

i aktiviteter för vårdtagarna på äldreboenden (Green & Cooper, 2000). Denna studie kommer 

därför att inriktas på att undersöka baspersonalens erfarenhet angående vårdtagarnas 

delaktighet i aktivitet.   

 

Inom arbetsterapilitteratur beskrivs aktivitet som centralt i människans liv och meningsfulla 

aktiviteter är ett centralt begrepp och beskrivs som medel och mål för att påverka människors 

hälsotillstånd positivt (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002; 

Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). Aktiviteter kan delas in i dagliga aktiviteter, arbete och 

fritid. Till de dagliga aktiviteterna räknas skötseln av den egna personen i toalettsituationen, 

påklädning, förflyttning och måltider. Aktivitetsutförande är individens förmåga att välja, 

organisera och på ett tillfredställande sätt utföra meningsfulla aktiviteter som är kulturellt 

definierade och relaterade till personens ålder (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). 

Aktivitetsutförandet påverkas av motivation, vilja, vanor, roller, rutiner och miljön, vilka är 

viktiga faktorer både vid val av samt deltagande i aktivitet. Fritidsaktiviteter utövas för den 

egna sakens skull, att kunna ägna sig åt aktiviteter som intresserar en ger känsla av 

meningsfullhet och tillfredsställelse (CAOT, 2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002).  

 

Aktivitet bör ses i det sammanhang där den äger rum, det vill säga miljön. En miljö har olika 

dimensioner som sociala, fysiska och kulturella vilka alla påverkar individen på olika sätt. 

Den sociala och den fysiska miljön påverkar på vilket sätt vi gör saker och ting. Den sociala 

miljön består av de personer som omger individen och som påverkar våra roller och vårt sätt 

att vara (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003; Kielhofner, 2002). Studier (Pearl, 

Mosher-Ashley & Lemay, 2001; Van´t Leven & Jonsson, 2002) som gjorts med vårdtagare på 

äldreboenden visar vikten av att erbjuda möjlighet till social samvaro, gärna gruppaktiviteter 

med få deltagare, detta för att underlätta umgänge.  

 

Den fysiska miljön är var vi verkar och de föremål vi omger oss med och kan anpassas för att 

underlätta personens möjligheter att utföra aktiviteter. Det går även att anpassa aktiviteten 

vilket innebär att olika alternativ eller moment tas bort inom aktiviteten så att den blir enklare 
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att utföra (Kielhofner, 2002). Både den fysiska och sociala miljön har inverkan på aktiviteter 

på äldreboendet (Van´t Leven & Jonsson, 2002). För att förstå vad som bidrar till 

välbefinnande hos en person är det viktigt att se personen i sin miljö.  

 

För att förstå aktivitetsutförandet bör hänsyn tas till miljön där aktivitetsutförandet äger rum, 

syftet med aktiviteten och huruvida den känns meningsfull. Delaktighet handlar om en 

persons engagemang i arbete, fritid eller i de dagliga aktiviteterna som behövs för personens 

välbefinnande, där även den subjektiva känslan av delaktighet räknas in (Kielhofner, 2002). 

Delaktighet beskrivs som engagemang i en livssituation och är en dynamisk interaktion 

mellan omgivningsfaktorer och personfaktorer (The International Classification of 

Functioning, Disability and Health [ICF], (WHO, 2001). 

 

Tillgång till meningsfulla aktiviteter, delaktighet samt framtidstro är viktiga faktorer som 

bidrar till människans identitet. Utförda aktiviteter som har personlig mening ger känsla av 

meningsfullhet samt tillfredsställelse (Christiansen & Baum, 1997; Hagedorn, 1995; 

Kielhofner, 2002; Pearl, Mosher-Ashley & Lemay, 2001; Pellmer & Wramner, 2002; Svidén, 

Wikström & Hjortsjö-Norberg, 2002). Studier (Green & Cooper, 2000; Svidén, Wikström & 

Hjortsjö-Norberg, 2002) visar på olika faktorer som påverkar delaktighet i aktivitet för 

vårdtagarna på äldreboenden och exempelvis motivation till aktiviteten samt känslan av 

kontroll både över valet och över utförandet av aktiviteten kan vara sådana faktorer. 

Personalen bör vara lyhörd för vårdtagarens åsikter om vilka aktiviteter denne vill göra. Utan 

lyhördhet är det lätt att det blir personalens egen uppfattning om meningsfullhet som påverkar 

valet av aktivitet, vilket kan innebära att det är meningslösa aktiviteter som erbjuds 

vårdtagaren (Ahlman, Eriksson, Gustavsson, Herrman & Söderhamn, 1995).  

 

Socialt umgänge mellan vårdtagaren och baspersonalen är viktigt då det har en positiv effekt 

på välbefinnandet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Vårdtagare på äldreboende som 

har socialt umgänge känner större tillfredsställelse än de som inte umgås med andra. 

Vårdtagare värderar den sociala samvaron högt, som exempelvis de dagliga samtalen med 

baspersonalen och önskade att det fanns mer tid för detta (Svidén, Wikström & Hjortsjö-

Norberg, 2002). Det finns dock äldre som trivs med ensamhet eftersom de då har tid till 

eftertanke, att tänka på andliga ting och att summera sitt liv. Ensamhet kan uppfattas olika och 

detta har att göra med personens tidigare livsföring (SoS, 2003a). Delaktighet i olika 

aktiviteter behöver inte betyda att den äldre aktivt ska delta, det går lika bra att vara åskådare 



 

 

5

om man föredrar det (SoU, 1997). Den fysiska miljön har betydelse för delaktighet, 

exempelvis påverkas vårdtagarens hälsa positivt av utevistelse eftersom aktiviteter ute i 

naturen ger en god psykisk, social och fysisk stimulans. En stor del av vad som i medicinska 

sammanhang kallas åldersförändringar i form av funktionsnedsättning kan istället vara 

effekter av understimulering, passiv livsstil, rollförändringar och sänkt motivation (Pellmer & 

Wramner, 2002).  

 

Litteraturgenomgången visar att det är viktigt för vårdtagare på äldreboenden att kunna utöva 

sina intressen, vanor och rutiner, men även att vårdtagaren riskerar att förlora dessa och bli 

passiv. Vidare framkommer att det oftast är baspersonalen på äldreboenden som möjliggör 

delaktighet i aktivitet för vårdtagarna. Litteraturomgången visar genomgående att det finns få 

studier som beskriver baspersonalens erfarenheter av vårdtagarnas möjligheter till deltagande 

aktiviteter och därför är det angeläget att studera deras erfarenheter. Författarna anser att det 

behövs mer kunskap inom detta område eftersom arbetsterapeuter ofta samarbetar med 

vårdpersonal kring att möjliggöra vårdtagarnas aktivitet. 

 

Syftet med studien var att beskriva baspersonalens erfarenheter av vårdtagarnas möjlighet till 

att vara delaktiga i aktivitet på kommunala äldreboenden. Som aktivitet menas både dagliga 

och mer sällan förekommande aktiviteter. Även de dagliga aktiviteterna, skötseln av hemmet 

och socialt umgänge räknas in. Med delaktighet menas vårdtagarens engagemang i de ovan 

nämnda aktiviteterna.  

 

METOD 

Design 

Utifrån syftet baspersonalens erfarenheter om vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktiga i 

aktivitet på kommunala äldreboenden valdes en kvalitativ studie för att samla in och 

analysera data. Data samlades in via öppna kvalitativa intervjuer, en intervjumetod som är 

lämplig att använda då man vill beskriva personers erfarenheter, (Holloway & Wheeler, 

2002). Materialet analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2003).  

 

Undersökningspersoner 

Undersökningspersonerna bestod av baspersonal som arbetade på kommunala äldreboenden i 

norra Sverige. Med baspersonal avses undersköterskor och vårdbiträden.  
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Urvalskriterier 

Till den aktuella studien har ändamålsenligt urval enligt Holloway och Wheeler (2002) 

tillämpats. Detta innebär att valet av undersökningspersonerna var medvetet för att få svar på 

studiens syfte. Kravet var att undersökningspersonerna skulle ha minst ett års erfarenhet av 

arbete på vårdavdelning inom kommunalt äldreboende. Urvalet skedde inom en kommun med 

fem äldreboenden för att få en spridning av undersökningspersonerna. Detta eftersom svaren 

kunde variera beroende på vilket äldreboende personen arbetade på. För att kunna göra 

intervjuerna genom personligt besök hos informanterna valde författarna att genomföra dessa 

i samma kommun. Undersökningsgruppen har bestått av åtta personer från fyra olika 

äldreboenden. Enligt Holloway och Wheeler (2003) bör en undersökningsgrupp bestå av 

mellan fyra till tolv personer då en mindre grupp är lättare att fragmentera och en större grupp 

kan ge större variationsvidd på svaren. 

 

Procedur  

En av författarna kontaktade personligen enhetscheferna på de aktuella äldreboendena där 

intervjuerna planerades att genomföra för att överlämna brevet med förfrågan (se bilaga 1) om 

möjligheten att få göra intervjuer med baspersonal. I brevet framgick att författarna önskade 

enhetschefens hjälp för att komma i kontakt med två baspersonal från respektive äldreboende 

att intervjua. Tre exemplar av missivbrevet (se bilaga 2), bifogades, ett till enhetschefen och 

två exemplar till dem som var intresserade att delta i studien. Missivbrevet var riktat till 

baspersonalen med information om studien, kriterier för deltagandet i studien samt att 

deltagandet är frivilligt och att alla uppgifter skulle behandlas anonymt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. Enhetscheferna förmedlade förfrågan till baspersonalen på 

personalmöten där frivilliga fick anmäla sitt intresse. Ungefär en vecka efter förfrågan 

kontaktades enhetscheferna för att höra efter om intresse fanns att delta. Åtta personer från 

fyra av de fem äldreboende hade anmält att de var intresserade att delta i studien. Den ena av 

författarna tog per telefon kontakt med dem och bestämde dag och tid för intervju. 

Intervjuerna skedde under januari och februari år 2006. 

 

Datainsamlingen 

Enligt Holloway och Wheeler (2002) är en öppen intervju lämplig då författarna vill följa den 

intervjuades tankegångar och att den intervjuade med egna ord får beskriva sina erfarenheter. 

Intervjuerna utfördes av den ena av författarna, de ägde rum på informanternas arbetsplats och 

varade mellan 30-60 minuter. De spelades in på bandspelare och intervjuerna skrevs sedan ut 
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i text av den andra författaren. De intervjuade hade tagit del av frågeområdena i missivbrevet 

och hade haft tid att tänka igenom sina svar inför intervjun. Datainsamlingen bestod av 

kvalitativa öppna intervjuer med följande frågeområden: deltagande i aktivitet samt möjlighet 

eller hinder till aktivitet för vårdtagarna. Författarna ställde följdfrågor utifrån de svar som 

gavs för att få ett bredare spektrum av deras erfarenheter, exempelvis bad författaren 

informanten att förklara eller utveckla mer.  

 

Deltagande i aktivitet: 

• Kan du berätta om ditt arbete med vårdtagarna?  

 

Möjlighet till aktivitet: 

• Kan du berätta vad du hjälper vårdtagarna med att göra? 

• Kan du berätta hur du resonerar och stödjer vårdtagarna i deltagande i aktivitet?  

 

Hinder till aktivitet: 

• Kan du berätta om det finns något som hindrar vårdtagarna från att kunna delta i egna 

valda aktiviteter?  

 

Analys av data 

Intervjumaterialet analyserades utifrån syftet att beskriva baspersonalens erfarenheter av 

vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktig i aktivitet på kommunala äldreboenden. Vid 

analysarbetet användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003), 

eftersom den är lämplig vid analys av kvalitativa öppna intervjuer. Den författaren som inte 

hade deltagit i intervjuerna skrev ner innehållet från den inspelade intervjun i sin helhet. 

Intervjuerna korrekturlästes av den andra författaren, samtidigt som intervjuerna spelades upp. 

Texterna lästes av författarna flera gånger för att förstå innehållet i intervjuerna. De delar av 

texten som besvarade syftet med studien valdes ut genom att dela in texten i meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter och koder. Med meningsenheter menas att ta ut de 

meningsbärande enheter i intervjutexten som svarar mot studiens syfte, sedan kondenseras 

meningsenheten och abstraheras till koder. Intervjumaterialet sorterades på detta sätt. 

Författarna analyserade var för sig intervjumaterialet, sedan diskuterade de huruvida deras 

koder stämde överens och kom överens om gemensamma koder och sedan kategorier. 

Exempel på koder som framkom ur författarnas analysarbete var: ”viljan”, ”efter egen 
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förmåga” och ”självbestämmande”. Dessa koder bildade underkategorin ”vilja och 

självbestämmande” vilken ingår i kategorin ”vårdtagarnas vilja och förmåga till aktivitet”.   

Materialet delades in i tre kategorier som avspeglade baspersonalens erfarenheter av 

vårdtagarnas delaktighet i aktivitet. För att stärka trovärdigheten i denna studie läste 

handledaren två intervjuutskrifter tidigt i analysarbetet och diskuterade därefter den fortsatta 

analysen.    

 

Etiska aspekter  

Det var viktigt för författarna att följa Medicinska forskningsrådets (2000) etiska riktlinjer 

som ger stöd för forskningen. Enligt den måste respekt visas för den intervjuade personen 

samt behandla alla individer lika. Deltagarna informerades om studiens syfte, att allt material 

behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen av de intervjuade kommer att kunna identifieras i den 

färdiga studien. Författarna informerade också att det bara var författarna och handledaren 

som hade tillgång till intervjumaterialet och att efter avslutad studie skulle det förstöras.  De 

informerades om att deltagandet var frivillig och att de kunde avbryta deltagandet utan att 

ange anledning. Risker med denna studie kan vara att det kändes onaturligt att intervjun 

spelades in på band, kanske personen inte ville berätta lika mycket som om intervjun hade 

skett utan bandspelare. Det kunde även finnas en rädsla av att bli utlämnad då det hela fanns 

på band, personen kanske inte ville säga för mycket. Det kunde även vara så att personen 

berättade mycket men sedan efteråt ångrade sig och tyckte att hon eller han pratade för 

mycket och vilket kunde resultera i obehagskänslor. Intervjun kunde också medföra att 

personen såg sina egna begränsningar, vilket kunde vara både positivt och negativt. Nyttan 

med studien är att författarna tack vare de personer som är med i intervjun bidrar med 

kunskap så att baspersonalens erfarenheter av vårdtagarnas delaktighet i aktivitet 

uppmärksammas, detta för att det oftast är baspersonal som möjliggör vårdtagarnas 

aktiviteter. Studien kan bidra med att arbetsterapeuter får en ökad kunskap inom området och 

därigenom främjar samarbete på äldreboende. Studien kan även ge förslag till fortsatt 

forskning.     

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna visar att informanterna dvs. den intervjuade baspersonalen, beskrev 

flera olika faktorer som påverkade vårdtagarnas delaktighet i aktivitet på kommunala 

äldreboenden. Dessa faktorer resulterade i tre kategorier, vilka är: ”Tidens inverkan på 

vårdtagarnas möjlighet till aktivitet”, ”Vårdtagarnas vilja och förmåga till aktivitet” och 
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”Baspersonalens engagemang för att möjliggöra aktivitet”.  De tre kategorierna beskrivs 

nedan och citat användes för att illustrera kategorierna. 

 

Tidens inverkan på vårdtagarnas möjlighet till aktivitet 

Denna kategori beskriver informanterna erfarenheter av tidens påverkan när det gäller 

planering, personaltillgång och tidsramar vilket i sin tur påverkar vårdtagarnas möjlighet till 

aktivitet. Samtliga informanter beskrev att det viktigaste för vårdtagarnas möjlighet till 

aktivitet var att ha tid för planering av aktivitet oavsett om det var aktiviteter inne på boendet 

eller om de utfördes på annat ställe. På följande sätt uttryckte sig en av informanterna om 

detta:  

”Att planera in aktivitet är viktigt. Man kan vara mycket personal men ändå 
blir det inget gjort ifall man inte planerar in aktivitet”. 

 

Planering av aktivitet varierade mellan de olika boendena genom att planeringen kunde vara 

regelbunden eller sporadisk. Informanterna beskrev att regelbunden planering kunde vara i 

form av en veckoplanering där all baspersonal eller några från personalen hade ansvaret att en 

viss veckodag planera veckans aktiviteter. Även planering av aktiviteter som låg längre fram i 

tiden förekom. Informanterna beskrev den sporadiska planeringen som spontan och att den 

skedde med kort varsel. Det kunde vara vid skiftbyte då för- och eftermiddagspersonalen 

arbetade tillsammans och tid fanns för planering av vårdtagarens aktiviteter. Informanterna 

beskrev den sporadiska planeringen som mer sårbar eftersom tiden ofta saknades när 

personalbemanningen var mindre, till exempel vid sjukdom eller semester. De beskrev även 

att det fanns fördelar med sporadisk planering eftersom det då fanns möjlighet att göra något 

spontant, till exempel utevistelser. För vårdtagare som var dementa kunde detta vara att 

föredra eftersom de inte förstår framtidsuttryck. Ett annat exempel kunde vara att utevistelse 

kunde ske med kort varsel då personal som slutade sitt förmiddagspass kunde ta med en 

vårdtagare på promenad i samband med detta. Informanter från äldreboenden där det skedde 

regelbunden planering beskrev att det även kunde förekomma spontan planering där.   

 

Enligt informanternas erfarenheter påverkar tillgång till personal vårdtagarens delaktighet i 

aktivitet eftersom det inte finns tid till att möjliggöra aktivitet när de var för lite personal. 

Informanternas erfarenheter var att när personaltillgången var tillfredsställande hade de tid att 

möjliggöra aktivitet för vårdtagarna. Detta gällde aktiviteter både på boenden och aktiviteter 

som skedde på annat ställe. Informanterna beskrev att det var lättare att genomföra en aktivitet 
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inne på boendet än en aktivitet som skedde på annat ställe eftersom det krävde mindre 

personal och de kunde vara mer flexibel. Vidare beskrevs att den gynnsammaste tidpunkten 

på dagen för personalen att kunna möjliggöra aktivitet för vårdtagarna var mitt på dagen då 

personaltätheten var störst eftersom morgonrutinen med uppstigning, påklädning och måltid 

var klar. Informanternas erfarenheter var att det varierade vilken veckodag som ansågs vara 

lättare för aktivitetsutförandet. Av deras beskrivningar framkom att vissa ansåg det vara 

lättare under helgerna då det var ett annat arbetstempo, medan andra ansåg att det var lättare 

under veckodagarna då de var fler personal.  

 

Informanternas erfarenheter var att tiden för att låta vårdtagaren själva utföra sådant de 

klarade av i dagliga aktiviteter inte alltid fanns. De flesta informanter uppgav att framförallt 

på morgnarna saknades tid att låta vårdtagarna få den tid de behövde. Informanterna beskrev 

att vissa vårdtagare på grund av ålder och sjukdom inte orkade göra något själva och av den 

anledningen utfördes aktiviteten åt vårdtagaren vilket tog mycket tid i anspråk. Ett fåtal 

informanter beskrev att de oftast hade tiden som behövdes för att låta vårdtagarna själva göra 

sådant de klarade av. Vidare beskrevs att de kunde låta vårdtagaren göra sådant denne klarade 

av och under tiden gjorde de något annat. Informanternas erfarenheter var att personal- och 

tidsbrist var ett hinder för att möjliggöra aktivitet för vårdtagarna och att fler personal skulle 

göra att vårdtagarna fick större möjligheter att utföra aktiviteter de klarar av även om det tar 

längre tid att utföra den. En informant beskrev tidsbristen i toalett- och påklädningssituation 

på följande sätt:   

 

”Om man ger dem tiden och står där och puschar på, hjälper till lite så 
här. Då går det bra. Det är just tiden man inte har”.  

 

Sammanfattningsvis framkom informanternas erfarenheter av tidens inverkan på 

vårdtagarnas möjlighet till aktivitet. Informanterna beskrev att tid för planering av aktiviteter 

var viktig. Informanternas erfarenheter var att personaltätheten styrde huruvida vårdtagaren 

kunde göra någon aktivitet samt vilken tid detta passade utifrån personaltäthet. Det framkom 

även att det inte alltid fanns tid till att låta vårdtagaren göra själva sådant de klarar av, 

speciellt i de dagliga aktiviteterna och att fler baspersonal skulle möjliggöra delaktighet i 

aktivitet för vårdtagarna.  
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Vårdtagarnas vilja och förmåga till aktivitet 

I denna kategori beskriver informanterna sina erfarenheter om vårdtagarnas förutsättningar att 

delta i aktivitet. Informanternas erfarenhet var att vårdtagarens egen vilja samt 

funktionsnedsättning styr och är avgörande för delaktighet i aktivitet. Informanterna beskrev 

att det är sällan förekommande att vårdtagare gör någon egen vald aktivitet, men om intresse 

finns till detta svarade majoriteten av informanterna att det borde gå om det finns tillräckligt 

med personal. Vidare beskrevs att de som kunde uttrycka hur de ville ha det också var de som 

hade åsikter om vad de ville göra. En informant beskrev att en vårdtagare ville gå och handla 

en gång i veckan och baspersonalen hjälpte vårdtagaren att möjliggöra detta. 

 

Informanternas erfarenheter om aktiviteter som vårdtagarna kan utöva på egen hand, som 

exempelvis läsa tidningen, lyssna på radio eller titta på TV, kräver att vårdtagaren själv tar 

initiativ till detta eller på annat sätt visar huruvida de vill och orkar. Informanterna beskrev att 

vårdtagare som sysselsätter sig med att titta på TV, finner tillfredsställelse att utöva dessa 

aktiviteter. Vidare beskrevs att baspersonalen städar vårdtagarens lägenhet och tvättar tvätten 

åt dem. Enligt informanterna förekommer det sällan att en vårdtagare vill hjälpa till med detta, 

men informanterna beskrev att det skulle kunna var möjligt om viljan finns. En informant 

uttryckte sig på följande sätt angående vårdtagarnas egen vilja till aktivitet:  

 

”De vill inte alltid. De säger ifrån. Det var vår chef som försökte få 
tanterna som kom förra hösten, att handarbeta och diska och greja men 
de sa rakt ut: men det har jag ju gjort hela mitt liv. Nu ska jag inte göra 
det nå mer.”       

 

Informanterna beskrev att social samvaro med andra på äldreboendet har de vårdtagare som 

vill och som har förmågan att uttrycka sig. Vidare beskrevs att vårdtagarna på samtliga 

boenden har möjlighet att påverka om de vill äta maten inne i sin lägenhet eller i det 

gemensamma köket tillsammans med de övriga. Informanternas erfarenheter var att dåligt 

bordsskick eller ovilja till att äta tillsammans med grannen kunde vara avgörande huruvida 

vårdtagare deltog i gemensamma måltider eller åt på sitt rum. Vidare beskrevs andra orsaker 

som kunde vara sjukdom, demens och depression och i dessa sjukdomsbilder följer isolering. 

Enligt informanterna ville dessa vårdtagare helst stanna inne i sina lägenheter och behövde 

uppmuntras att komma till gemenskapen i de allmänna utrymmena. En av informanterna 

uttryckte sig på följande sätt angående vårdtagarens motvilja att komma till de allmänna 

utrymmena:  
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”Vi försöker bjuda ut dem till allmänna, alltså att vara i allrummet men 
sällan vill man det: ”Nej, det är så skrikigt” och ”nej det är så 
obekvämt” och ”nej, jag har mina grejer här” liksom, ”låt mig va”. 
Men då på den sidan där jag jobbar, där försöker vi att ”kom nu, kom 
nu” så samlas vi till måltiderna i princip allihop om det inte är någon 
som har en off-dag eller är trött.”                                  

 

Informanternas erfarenheter var att funktionsnedsättning påverkar aktivitetsförmågan och 

delaktighet i aktivitet. Informanter beskrev att utevistelser påverkades av den fysiska 

förmågan eftersom vårdtagare på vissa äldreboenden endast fick komma ut om de kunde gå 

själva. Vidare beskrevs att de som var rullstolsburna eller uttryckte att de inte ville gå ut fick 

vara inne i större utsträckning. Informanter beskrev att eftermiddagskaffet endast var till de 

uppegående. Informanternas erfarenheter var att vårdtagare fick vara med på aktiviteter även 

om de inte gjorde någonting själva. För vissa innebar enbart närvaro vid en aktivitet att de 

kände tillfredsställelse. Informanter beskrev vidare att vårdtagare blir trött av bara 

omvårdnaden i sig, de kan till exempel efter toalettbesök inte orka något annat resten av 

dagen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vårdtagarens egen vilja och funktionsnedsättning var 

avgörande för delaktighet i aktivitet. Resultatet visade att de som kunde uttrycka vad de ville 

fick oftare göra aktiviteter. Vidare framkom att vårdtagare sällan hade önskemål om någon 

aktivitet. Av resultatet framgår även att den fysiska förmågan påverkade möjligheten till 

utevistelser och eftermiddagskaffe.  

 

Baspersonalens engagemang för att möjliggöra aktivitet 

I denna kategori beskriver informanterna sina erfarenheter om arbetssättet, bemötandet och 

synen på arbetet. Informanterna hade erfarenheten att deras engagemang för att möjliggöra 

aktivitet för vårdtagarna varierade beroende på i hur stor utsträckning vårdtagaren klarar 

aktiviteterna själva. Informanterna beskrev att de ansåg sig ha kunskapen att möjliggöra 

aktivitet bland vårdtagarna men de anser inte alltid att de gör det. Flertal av informanterna 

beskrev att vårdtagarna i större utsträckning själva borde få göra sådant de klarar av, detta 

gällde speciellt i de dagliga aktiviteterna. 

 

Enligt informanterna såg baspersonalens arbetssätt olika ut och det fanns två olika sätt som 

baspersonalen arbetade efter med vårdtagarna. Informanterna beskrev att de antingen arbetade 

så att de utförde aktiviteten åt vårdtagaren. Detta inträffade oftast när vårdtagaren försämrades 
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eller när det inte fanns tid och de ville att det skulle gå snabbt. Vidare beskrevs att detta 

arbetssätt var vanligt i alla dagliga aktiviteter. Enligt informanter förekom att vårdtagare vid 

måltider inte själv fick ta för sig av maten eftersom de hade dåligt bordsskick och det gick 

snabbare när personalen lade upp maten. Vidare beskrevs att det andra sättet de arbetade efter 

var att de hjälpte vårdtagarna att själva göra aktiviteten genom guidning, tillrättaläggning av 

miljön eller verbalt stöd och detta arbetssätt var också vanligt i de dagliga aktiviteterna. Ett 

exempel på detta kunde vara då vårdtagare var kraftigt påverkade av sjukdom och 

baspersonalen försökte nå dem via beröring för att därigenom möjliggöra delaktighet till 

exempel i påklädningssituationen. Informanterna beskrev att de kunde arbeta stödjande vid 

gång genom att låta vårdtagare som kunde gå själva eller med stöd av en person eller rollator 

få göra det. Samtliga informanter var medvetna om dessa olika sätt att arbeta. En informant 

sade på detta sätt om att möjliggöra delaktighet i aktivitet för vårdtagarna: 

 

”Man kan ju ge en tvättlapp att tvätta ansiktet med och det är ju bra 
om de kan, men jag försöker jobba så i alla fall att vet jag att de kan 
så får de göra det själv.” 

 

Informanterna beskrev att om tidigare vanor och aktiviteter inte fungerade längre så kunde de 

arbeta aktivitetsstödjande genom att anpassa tidigare aktiviteter. Kunde inte vårdtagaren till 

exempel sticka något längre så kunde en ny aktivitet vara att klippa till disktrasor av tyg till 

avdelningen eller göra något annat vårdtagaren var intresserade av och klarade av att göra. En 

informant beskrev det på följande sätt:  

 

”Någon har väl fått hjälpa till i tvättstugan och sträcka lakan och sånt 
där, gå ner till kök och hämta mjölk och maten och så här, ner till 
källaren och hjälpa till och hämta sånt som ska hämtas upp”.  

 

Enligt informanterna anordnades ibland aktiviteter på äldreboendet av någon utifrån, i 

samarbete med baspersonalen, till exempel underhållning, gudstjänst eller PRO:s sångkör. 

Informanterna beskrev att vårdtagare som var trötta eller störande inte fick vara med i dessa 

aktiviteter. Vidare beskrevs att de som deltog i de anordnade aktiviteterna blev nöjdare av att 

delta i dessa. Informanterna beskrev att de försökte motivera vårdtagare på olika sätt för att de 

skulle delta i aktiviteterna och på det sättet bli mer tillfredsställd. En informant beskrev att det 

var roligt att möjliggöra aktivitet för de vårdtagare som önskade göra något speciellt, eftersom 

informanten fick uppleva deras tillfredsställelse. Informanterna beskrev att de vissa gånger 

deltog i aktivteter tillsammans med vårdtagarna och detta uppskattades av vårdtagarna. Vidare 
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beskrevs att de sökte naturliga orsaker till att utföra aktiviteter tillsammans med vårdtagaren, 

till exempel att gå ut och köpa tandkräm om det tagit slut. Enligt informanterna fick de 

vårdtagare som själva kunde förflytta sig oftare komma ut än de som var rullstolsburna. 

Orsaken till detta kunde exempelvis bero på klimatet, framför allt vintertid, då det finns 

hinder i form av kyla och snö och baspersonalen inte är motiverad till utevistelse med 

vårdtagarna. Vid intervjuerna framkom att synen på arbetet varierade bland personalen och 

kunde i vissa fall vara ett hinder för vårdtagarnas aktivitetsutförande. En informant uttryckte 

sig på följande sätt om inställningen till arbetet: 

 

”Det beror lite grann på personlig inställning också. Vars nån annan 
kan se en svårighet så kan jag se en möjlighet, kommer man med 
släpande steg till jobbet liksom ”kan det inte bli fredag” alltså och har 
den grundinställningen då blir det omöjligt vad som än händer”. 

 

Det framfördes också förslag på vad man kunde göra för att vårdtagarna skulle få vara mer 

delaktiga i aktivitet. Exempel på detta kunde vara mer personal, ta i vikarier, ändra scheman 

och personalens raster samt tydligare direktiv från arbetsledning för att på så sätt möjliggöra 

aktivitet för vårdtagaren. Informanterna beskrev även att det var svårt att påverka och 

möjliggöra aktivitet för vårdtagarna då det inte varit fokus på detta men det finns planer på 

förändringsarbete där det ska bli lättare för vårdtagarna att vara delaktig i aktivitet.   

 

Sammanfattningsvis berättade informanterna om sitt arbetssätt, bemötande och synen på 

arbetet. Det framkom i resultatet att arbetet varierade på grund av hur mycket vårdtagarna 

klarade av själv. Baspersonalen kunde antingen arbeta på så sätt att de hjälpte vårdtagarna att 

själva göra sådant de klarade av eller att de gjorde aktiviteten åt vårdtagaren. De flesta 

informanter ansåg att vårdtagarna i större utsträckning själva borde få göra sådant de klarar 

av. Även förslag på hur vårdtagaren skulle bli mer delaktig i aktivitet framfördes. 

 
DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva baspersonalens erfarenhet av vårdtagarnas möjlighet 

till att vara delaktiga i aktivitet på kommunala äldreboenden. Resultatet visade att tiden till 

aktiviteter inte alltid fanns och framför allt då aktiviteter inte planerats in. Det kom fram att 

vårdtagarnas vilja och förmåga till aktivitet påverkade deltagandet. Resultatet visade även att 

det finns två olika sätt som baspersonalen arbetar med vårdtagarna.  
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I resultatet beskrev informanterna att tiden inverkar på möjlighet till aktivitet. Det finns inte 

alltid tid att låta vårdtagaren själv utföra aktiviteter utan personalen hjälper till eller gör dessa 

åt dem. Med mer personal skulle vårdtagarna oftare tillåtas att själva göra det de klarar av 

men som tar längre tid och detta gäller främst de dagliga aktiviteterna. Författarna reflekterar 

över att om vårdtagarna får göra det de klarar av kan det leda till en ökad självständighet. 

Detta styrks av Gibbons (1993) studie som visar att ju mer vårdtagaren fick klara av själv 

desto mer oberoende blev denne. I resultatet framkom att vårdtagarnas vilja och förmåga till 

aktivitet påverkade deltagandet. Något som uppmärksammats av Kielhofner (2004) är att den 

personliga viljan har stor betydelse eftersom viljan innehåller tänkandet och känslor om 

tidigare erfarenheter av likadana aktiviteter samt om framtiden. Tillfredställelse i livet uppnås 

när vardagen grundar sig på meningsfulla aktiviteter. Författarna reflekterar över att 

personens självkänsla och välbefinnande kan påverkas om inte meningsfulla aktiviteter kan 

utföras.  

 

Enligt Iwarsson & Isacsson (1997) anpassar en person sitt sätt att utföra aktiviteter efter vad 

han eller hon kan. Liknande resultat beskrevs i resultatet då personalen kom med nya idéer på 

vad som kunde göras om den gamla aktiviteten inte längre gick att utföra. Gick det inte alls att 

utföra aktiviteten kunde vårdtagarna vara med på aktiviteter utan att de gjorde någonting 

själva och att bara vara närvarande var för vissa en aktivitet. Det framkom inte om det var 

meningsfullt för vårdtagaren men informanterna menade att vårdtagaren verkade 

tillfredsställd med detta. Det var ofta som vårdtagarna inte ville delta i aktiviteter och de 

gjorde det valet själva. Antingen orkade de inte eller så kände de att de hade gjort tillräckligt i 

sina liv och nu inte ville delta i några aktiviteter. Kielhofner (2002) anser att en persons 

förmågor bibehålls när meningsfulla aktiviteter utförs regelbundet. När inte de vanliga 

vardagssysslorna utförs kan det leda till passivitet eftersom personen förlorar sina vanor, 

rutiner och till slut grepp om livet.  

 

I likhet med Goodwin-Johanssons (1996) studie så visade resultatet att den grupp vårdtagare 

vars behov av en meningsfull vardag ofta ignoreras var de vårdtagare som verbalt inte kunde 

uttrycka sin vilja. I resultatet framkom att de vårdtagare som inte var dementa lättare kunde 

uttrycka hur de ville ha det och var de som oftare hade åsikter om vad de ville göra. 

Författarna anser att för dem som inte kan uttrycka sig verbalt skulle det vara viktigt att ta in 

anhöriga för att ta reda på vad denne person finner meningsfullt för att göra vardagen så bra 

som möjligt utifrån dennes önskemål och vilja. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bör 
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människors jämlikhet i levnadsvillkor samt förutsättningar för levnadsförhållanden främjas. 

Författarna anser att de rättigheter som borde vara självklara inte är det för personer som inte 

kan uttrycka sig verbalt eller för de som har nedsatt fysisk förmåga. Liknande resultat 

framkom i denna studie då den fysiska förmågan vid vissa tillfällen var avgörande eftersom 

det framför allt var de som kunde gå själva som fick vistas ute. Rullstolsburna fick stanna 

inne och det är långt ifrån jämlikhet i levnadsvillkor. Kielhofner (2002) påpekar att den 

fysiska miljön är anpassningsbar för att lättare kunna utföra aktiviteter. Hela Sverige ska vara 

tillgängligt för alla med nedsatt rörelseförmåga år 2010 (Regeringensproposition, 

2000/2001:48). Författarna menar att tiden snart rinner ut. Resultatet visade att det viktigaste 

för vårdtagarnas möjlighet till deltagande i aktivitet var att personalen tar tid att planera in 

aktivitet. Det framkom i resultatet att utevistelser många gånger inte alls hade planerats in i 

schemat. Det framkom även att personalen inte hade tid att gå ut med vårdtagarna och enligt 

Pellmer och Wramner (2002) har utevistelser märkbar betydelse för äldre. Aktiviteter ute i 

naturen påverkar människan både psykiskt, socialt och fysiskt. 

 

I resultatet framkom att social samvaro med andra på äldreboendet hade de som kunde och 

ville prata med varandra. Enligt Pearl, Mosher-Ashley och Lemay (2001) studie är det viktigt 

att vårdtagare erbjuds mer social samvaro. Cullberg (2003) anser att den sociala aktiviteten till 

viss del kan ersätta den fysiska aktiviteten samt bryta isolering. I resultatet framkom att 

vårdtagare var isolerade på grund av demens eller depression då de inte ville ha social 

samvaro med andra. Vidare framkom att personalen försökte uppmuntra dem att komma till 

gemenskapen. Författarna menar att detta kan vara bra men ändå måste hänsyn tas till 

vårdtagarens egen vilja. Green och Cooper (2000) påpekar att det är av vikt att baspersonalen 

arbetar efter samma synsätt. I resultatet framkom att det fanns två olika sätt som personalen 

arbetade efter med vårdtagarna. De kunde antingen arbeta på så sätt att de hjälpte vårdtagarna 

att själva göra sådant de klarade av och att de då gav tiden till detta. Eller så gjorde personalen 

aktiviteten åt vårdtagaren. Orsaker till det sist nämnda var till exempel att vårdtagaren 

försämrades eller att det var ont om tid eller att vårdtagaren inte ville göra aktiviteten själv. I 

resultatet framkom även att arbetet med vårdtagarna såg olika ut beroende på hur mycket 

vårdtagaren klarade av själv. Författarna funderar om det kan vara så att vårdtagarna arbetade 

utifrån sig själv och det påverkade vårdtagarnas delaktighet i aktivitet. Tidigare forskning 

visar att vardagen på äldreboendet är mer än bara omvårdnad och att vårdpersonal bör tänka 

mer på vårdtagarens livskvalité, istället för vårdtagarens funktioner (Goodwins & Johanssons, 

1996).  
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Wenborn (2005) beskriver ett samarbete i Storbritannien mellan en arbetsterapeututbildning 

och en nationell intresseförening som har äldres aktivitetsförmåga i centrum. Samarbetet skall 

främja den äldres delaktighet i meningsfull sysselsättning, speciellt i aktiviteter inne på 

äldreboendet. Detta samarbete anses nödvändigt eftersom vårdpersonal inte alltid har 

kunskapen och förmågan att välja ut, adaptera och presentera meningsfulla aktiviteter även om 

tiden till detta finns. I resultatet framkom att enhetscheferna bör stödja personalen i ett 

förhållningssätt där aktivitet är en del i vardagen för vårdtagarna där författarna anser att 

arbetsterapeuten kan bidra med sin kunskap om betydelsen av aktivitet. Detta styrks av Green 

och Cooper (2000) som menar att det var viktigt att enhetschefen uppmuntrar personalen att 

möjliggöra aktivitet bland vårdtagarna, och att arbetsterapeuten kan hjälpa enhetschefen i ett 

sådant förändringsarbete. I resultatet beskrivs förändringsarbete som arbetsledning planerar 

tillsammans med personal som något positivt. Författarna anser att det i framtiden behövs fler 

arbetsterapeuter som inriktar sig mot vårdtagarnas möjligheter till aktivitet inom 

äldreomsorgen eftersom antalet äldre blir fler samtidigt som behovet av olika åtgärder ökar.  

 

METODDISKUSSION 

Studiens syfte var att genom öppna kvalitativa intervjuer beskriva baspersonalens erfarenheter 

om vårdtagarens möjlighet till delaktighet i aktivitet på kommunala äldreboenden. 

Baspersonalen fick berätta om sina erfarenheter utifrån frågeområden som baserades på 

studiens syfte. Denna intervjumetod är passande när författarna ville beskriva personers 

erfarenheter i egna ord vilket ger en högre trovärdighet i studien (Holloway & Wheeler 2002; 

Kvale, 1997). En öppen kvalitativ studie var lämplig utifrån studiens syfte. Informanterna fick 

ta del av frågeområden innan intervjun och fördelen med detta var att de då hade möjlighet att 

reflektera över frågorna innan intervjun. En nackdel kan vara att informanterna höll sig till 

ämnet eftersom de kände till frågeområdena vilket kan ha medfört att ytterligare kunskap 

informanten hade om ämnet inte kom fram då författaren inte specifikt frågade om detta. 

Eftersom intervjuaren ställde följdfrågor kan det ha bidragit till att minska denna risk. Det var 

endast en av de båda författarna som utförde intervjuerna. En nackdel med detta kan vara att 

två kan komplettera varandra i att ställa följdfrågor, detta kan vara särskilt bra då författaren 

inte hade vanan att intervjua. Fördelen med att vara en som intervjuar är att det kan kännas 

lättare för informanten att fritt berätta om sina erfarenheter i ämnet då det bara är en som 

intervjuar. Man kanske då får ett mer uttömmande svar än om man är två stycken då kan det 

kan vara lätt att den som blir intervjuad känner sig i underläge och inte berättar lika mycket. 

Genom att informanterna fritt fick berätta om sina erfarenheter kunde mättnad och ett rikt 
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intervjuinnehåll fås. Enligt Holloway och Wheeler (2002) ökar trovärdheten och validiteten 

då mättnad uppnås. Intervjuerna spelades in på band, vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2002) ökar tillförlitligheten då intervjuaren kunde lyssna på informanten, se dennes 

kroppsspråk och ställa bra följdfrågor alltefter intervjun fortskred, istället för att vara 

koncentrerad på att skriva ner intervjun. 

 

Baspersonalen som deltog i studien var från olika äldreboenden inom en och samma kommun. 

Detta var bra med tanke på att svaren skiftade mycket, vilket kunde bero på att baspersonalen 

på vissa äldreboenden börjat fokusera alltmer på aktivitet för vårdtagaren. Intervjuerna 

analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003) 

som är en lämplig analysmetod för kvalitativa intervjuer. Den av författarna som inte deltagit 

vid intervjuerna skrev ner de bandade intervjuerna. Den andra författaren korrekturläste sedan 

intervjutexterna samtidigt som de spelades upp på band. Detta förfarande kan ha ökat 

tillförlitligheten i studien då de bandade intervjuerna lyssnades igenom av båda författarna på 

var sitt håll samtidigt som de skrev ner intervjun. Författarna kodade intervjutexterna var för 

sig enligt Graneheim och Lundman (2003). De båda författarna diskuterade sedan hur deras 

koder stämde överens och sedan skapades gemensamma koder och sedan kategorier. Även 

detta var bra för tillförlitligheten i studien, då reliabiliteten ökar om flera personer analyserar 

materialet (Kvale, 1997). Handledaren granskade två intervjuer och dess koder och hade 

tillgång till allt kodat materialet. Författarna och handledaren var eniga angående 

analyseringen av materialet. Detta har också stärkt tillförlitligheten. För att illustrera 

intervjuerna har utvalda citat använts för att spegla baspersonalens erfarenheter om 

vårdtagarens delaktighet i aktivitet. 

 

Författarna har enligt det Medicinska forskningsrådets (2000) etiska riktlinjer visat respekt för 

de intervjuade personerna och följt de regler och riktlinjer de har. Detta har bland annat 

inneburit att författarna har förvarat intervjumaterialet på ett betryggande sätt under 

analyseringens gång samt förstört allt intervjumaterial efter den färdiga analyseringen. I den 

färdiga studien går det inte att utläsa vem som sagt vad eller på vilket äldreboende som 

studien utförts. Detta förfarande med intervjumaterialet har medfört att informanterna och 

deras arbetsplatser inte skall kunna igenkännas i den färdiga studien och att den utlovade 

konfidentialiteten inte skall skönjas.  
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Eftersom detta är en kvalitativ studie och dessa inte har som syfte att generalisera, så kan inte 

generella slutsatser över resultatet dras (Kvale, 1997), men studien kan öka förståelsen för vad 

som kan påverka vårdtagarnas delaktighet i aktivitet   

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att utreda vårdtagarnas erfarenheter av meningsfulla 

aktiviteter i vardagen. Eftersom antalet äldre ökar så är det av vikt att hålla sig uppdaterad hur 

det aktivitetsmässigt borde se ut på äldreboendena och där kan arbetsterapeuten spela en roll 

eftersom de arbetar med att möjliggöra aktivitet.  

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Vi vill tacka vår handledare Agneta Öhrvall för stöd och råd under arbetets gång. Vi vill även 

framföra ett stort tack till alla som på frivillig basis deltagit i studien och därmed gjort den 

möjlig.  
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Bilaga 1 

 

Förfrågan till enhetschefen om personalens medverkan i en studie 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande vid institutionen för hälsovetenskap i Boden som under 
våren 2006 ska skriva vårt examensarbete i form av en c-uppsats. Syftet med vår studie är att 
ur baspersonalens perspektiv beskriva vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktiga i aktivitet 
på kommunala äldreboenden. Vi vill därför göra en förfrågan om möjligheten att göra 
intervjuer med baspersonal på äldreboende om detta.  
 
När den äldre flyttar till ett äldreboende kommer han eller hon till en ny miljö och riskerar att 
förlora aktiviteter som gjort tidigare eftersom många av det ordinära boendets vardagssysslor 
inte längre finns tillgängliga. Vår uppfattning är att det oftast är personalen på äldreboenden 
som gör det möjligt för vårdtagarna att delta i aktiviteter. Vi tycker därför att detta är 
angeläget att studera eftersom det behövs mer kunskap inom detta område och 
arbetsterapeuter samarbetar ofta med vårdpersonal kring att möjliggöra äldres aktivitet.  
 
Vi kommer att använda oss av intervjuer för att samla in information till vår studie. Intervjun 
kommer att ta cirka en timme. Följande frågeområden kommer intervjun att handla om: Hur 
baspersonalen uppfattar vårdtagarnas deltagande i aktivitet samt möjlighet och hinder till 
aktivitet för vårdtagarna.  
  
Vi önskar därför din hjälp med att komma i kontakt med baspersonal som är intresserade av 
att delta i studien. Vi söker två personer att intervjua, de ska vara undersköterska eller 
vårdbiträde och ska ha arbetat som detta i minst ett år inom äldreomsorgen. Vi bifogar ett 
missivbrev som är riktat till baspersonalen med information om studien. Vi kommer att 
kontakta dig efter en vecka för att få vetskap om det finns intresse bland personalen att delta i 
studien. 
 
Om intresse finns att delta i vår studie så kommer vi att kontakta de personerna för att 
bestämma dag och tid för intervju. Intervjuerna kommer att ske under januari och februari år 
2006. De kommer att utföras på var och ens arbetsplats, och spelas in på bandspelare för att 
sedan skrivas ut i text. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen av de intervjuade kommer att kunna 
identifieras i den färdiga studien. Det är bara författarna och handledaren som kommer att ha 
tillgång till intervjumaterialet. Efter avslutad studie kommer allt grundmaterial att förstöras. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på institutionens hemsida www.hv.ltu.se 
under länken ”Examensarbete” under hösten 2006. Det går bra att kontakta någon av oss om 
ni har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
--------------------------------   -------------------------------- 
Maria Johansson   Johanna Turpeinen 
telefon: xxxxx                                                                telefon: xxxxx 
e-post:  xxxxx                                                                e-post:  xxxxx 
 
Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Öhrvall  
Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för arbetsterapi

http://www.hv.ltu.se


Bilaga 2 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande vid institutionen för hälsovetenskap i Boden som under 
våren 2006 ska skriva vårt examensarbete i form av en c-uppsats. Syftet med vår studie är att 
ur baspersonalens perspektiv beskriva vårdtagarnas möjlighet till att vara delaktiga i aktivitet 
på kommunala äldreboenden. Vi vill intervjua dig som arbetar som vårdpersonal inom 
äldreomsorgen och undrar om du vill delta i vår studie? Du ska vara undersköterska eller 
vårdbiträde och bör ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen 
 
När den äldre flyttar till ett äldreboende kommer han eller hon till en ny miljö och riskerar 
förlora aktiviteter som gjorts tidigare eftersom många av det ordinära boendets vardagssysslor 
inte längre finns tillgängliga. Vår uppfattning är att det oftast är personalen på äldreboenden 
som gör det möjligt för vårdtagarna att delta i aktiviteter. Vi tycker därför att detta är 
angeläget att studera eftersom det behövs mer kunskap inom detta område och 
arbetsterapeuter samarbetar ofta med vårdpersonal kring att möjliggöra äldres aktivitet.  
 
Vi kommer att använda oss av intervjuer för att samla in information till vår studie. Intervjun 
kommer att ta cirka en timme. Följande frågeområden kommer intervjun att handla om: Hur 
baspersonalen uppfattar vårdtagarnas deltagande i aktivitet samt möjlighet och hinder till 
aktivitet för vårdtagarna.  
 
Om du vill delta i vår studie så kommer vi att kontakta dig för att bestämma en tid för 
intervju. Intervjuerna kommer att ske under januari och februari år 2006. De kommer att 
utföras på var och ens arbetsplats, de kommer att ta ca en timma och spelas in på bandspelare 
för att sedan skrivas ut i text. Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen av de intervjuade 
kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. Det är bara författarna och handledaren 
som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Efter avslutad studie kommer allt 
grundmaterial att förstöras. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på institutionens hemsida www.hv.ltu.se 
under länken ”Examensarbete” under hösten 2006. Det går bra att kontakta någon av oss om 
ni har några frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
--------------------------------   -------------------------------- 
Maria Johansson   Johanna Turpeinen 
telefon: xxxxxx                                                              telefon: xxxxxx 
e-post:  xxxxxx   e-post:  xxxxxx 
 
 
Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Öhrvall  
Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för arbetsterapi  
 
 

http://www.hv.ltu.se

