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Abstrakt 
Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur vårdpersonalen 
inom särskilt boende resonerar kring äldres aktiviteter utifrån ett 
rehabiliteringsperspektiv. För att studera detta utfördes tio 
fokusgrupper, där totalt trettioåtta personer deltog, fördelade på 
fem olika geografiska områden i landet. Intervjumaterialet 
analyserades utifrån en komparativ analysmetod. Resultatet visade 
på komplexiteten beträffande vad som hindrar eller främjar äldre 
personers aktivitetsutförande och rehabilitering, vilket formade fyra 
kategorier: ”äldres deltagande i aktivitet”, ”vikten av goda 
kontakter och samarbete”, ”organisatoriska strukturer och dess 
betydelse” samt ”individen och kollektivet”. Resultatet bidrar med 
förståelse om ett motsatsförhållande mellan att arbeta 
individinriktat och den praktiska handlingen som präglades av ett 
kollektivt tänkande när det gällde att motivera de äldre personerna 
till aktivitet. Resurser som var betydelsefulla var att ha tid, ha 
kompetens och att det fanns erfaren personal. Studien ger 
indikationer för att arbetsterapeuter bör arbeta utifrån ett 
klientcentrerat förhållningssätt gentemot de äldre. Den visar även 
på betydelsen av ett bra samarbete mellan arbetsterapeuter och 
vårdpersonal, fortlöpande handledning, tydliga mål för de äldre 
samt kontinuerlig uppföljning/utvärdering för att kunna främja 
deras aktivitetsförmåga.  
 
 
Nyckelord: aktiviteter i dagligt liv, klientcentrerat förhållningssätt, 
målformulering, rehabilitering, uppföljning, äldre personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

I arbetet som distriktsarbetsterapeut är de flesta av klienterna äldre personer som 

antingen bor hemma eller på särskilt boende och som är i behov av assistans från 

vårdbiträden eller undersköterskor för att kunna utföra vardagliga aktiviteter. Äldre 

personer som är i behov av vård inom särskilt boende måste ofta anpassa sitt 

aktivitetsutförande efter den service som kan ges och inte enbart till den förmåga 

som de har att utföra aktiviteter. Den omgivande miljön oavsett om det är den fysiska 

eller den sociala kan antingen stödja eller hindra de äldres aktivitetsutförande. 

Vårdpersonalen inom särskilt boende arbetar nära de äldre och är en mycket viktig 

samarbetspartner för oss arbetsterapeuter i arbetet med de äldre och deras möjligheter 

att få utföra aktiviteter. Det är därför av stor vikt att försöka förstå hur 

vårdpersonalens tänker om äldres aktiviteter för att kunna veta hur vi bör konsultera 

vårdpersonalen på ett bra sätt för att det i slutändan ska kunna främja de äldres 

aktivitetsförmåga.  

 

Aktivitetsutförande beskrivs i litteraturen på flera olika sätt bland annat som ett 

resultat av ett dynamiskt samspel mellan individen, miljön och aktiviteten (CAOT, 

1997; Kielhofner, 2002; Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1996; Nelson, 

1996). Detta synsätt kommer att utgöra en utgångspunkt när bakgrunden till denna 

studie fortsättningsvis presenteras.  

 

Miljö och äldres aktivitetsutförande 

Den första komponenten i aktivitetsutförande som kommer att beskrivas är miljön. 

Miljön utgör det kontext inom vilket aktivitetsutförande äger rum och beskrivs i 

litteraturen bestå av sociala, kulturella och fysiska dimensioner, vilka alla kan både 

fungera som stöd eller hinder för en persons aktiviteter (CAOT, 1997; Kielhofner, 

2002). Åldrandet innebär en naturlig nedgång i människans fysiska- och psykiska 

förmågor att utföra aktiviteter. Miljön har en central roll för om äldre personers 

förmåga att utföra dagliga aktiviteter ska möjliggöras eller hindras. Den kan utgöra 

ett stöd genom att både tillhandahålla möjligheter och ge tillfällen till att utföra 

aktiviteter men även ett hinder genom att förvänta eller kräva ett särskilt 

aktivitetsutförande (CAOT, 1997; Iwarsson, 1997; Kielhofner, 2002, Nelson, 1988).  

 



Att som äldre behöva flytta till särskilt boende innebär för de allra flesta något som 

inte sker efter egen vilja och beslut. Få äldre vill bo på ålderdomshem eller liknande 

eftersom det innebär en ny miljö där den äldre behöver bekanta sig med ett nytt hem 

med regler och rutiner som inte överensstämmer med dennes egna värderingar och 

där det finns begränsade möjligheter att ta med sig sina kära ägodelar. Den 

personliga integriteten är inte densamma i det särskilda boendet som den var i det 

egna hemmet. (Berg, 1996; Socialstyrelsen, 2001; Svidén, Wikström & Hjortsjö-

Nordberg, 2002; Van´t Leven & Jonsson; 2002). Detta kan kanske vara en förklaring 

till vad Barton (1958) och Platts (1993) menade när de uttryckte att människor på 

sjukhus lider av två olika sjukdomar; en relaterad till varför de vistas på sjukhuset 

och den andra skapad till följd av omgivningen. 

 

En annan aspekt av den omgivning som beskrivits ovan är den sociala miljön vilken 

kommer att fortsätta att beskrivas. Den sociala miljön består utav de personer som 

individen har kontakt med, den kan bestå utav såväl informella och formella 

kontakter eller nätverk. Det informella stödet kommer vanligtvis från familjen eller 

nära anhörig (Berg, 1996; Hagedorn, 1995). Det formella stödet är den kontakt 

individen har mot olika myndigheter, kommun, landsting eller personer kopplade till 

olika fritidsaktiviteter (Mc Coll & Friedland, 1994; Hagedorn, 1995).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2001) och Tamm (1999) så poängteras att oavsett vem det än 

är som stödjer den äldre i utförandet av olika aktiviteter, så påverkar deras agerande 

den äldres aktivitetsförmåga antingen positivt eller negativt, exempelvis om den 

äldre får rätt stöd så kan aktivitetsförmågan bibehållas eller rent utav förbättras. 

Arbetsterapi syftar till att antingen förbättra individens förmåga, och/eller minska 

kraven på utförandet, kompensera med hjälpmedel eller förändra miljön. 

Konsultation sker till vårdgivare av olika slag inom det särskilda boendet, angående 

de åtgärder som vidtagits hos den äldre (Hagedorn, 1995; Lilja, 2000). En studie har 

visat på arbetsterapeutens roll för att stödja och vara konsult till anhöriga som vårdar 

exempelvis make eller maka (Josephsson, Bäckman, Nygård & Borell, 2000) medan 

det efterfrågas studier när det gäller att vara en god konsult gentemot vårdpersonal 

(Lilja, 2000). 

 

 



Aktivitet 

Den andra komponenten i aktivitetsutförande är aktivitet. Flera är de författare som 

beskrivit begreppet aktivitet inom arbetsterapi men utifrån syftet med denna studie 

kommer följande att fokuseras på: definition av aktiviteter och dess meningsfullhet 

samt aktivitetsutförande och hjälpberoende.  

 

I arbetsterapi beskrivs aktivitet innefatta deltagande inom olika områden av det 

dagliga livet, såsom att ta hand om sig själv, aktiviteter som medför ett socialt eller 

ekonomiskt tillskott samt aktiviteter som utförs för nöje eller rekreation. Dagliga 

aktiviteter strukturerar ens liv och skapar en hälsosam balans mellan aktivitet och 

vila, arbete och fritid, vaken och sovande. De organiserar ens liv och motverkar 

försämring, stress och kaos (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002). Utöver detta menar 

Kielhofner (2002) att aktiviteter är ett sätt för människan att utveckla och ge uttryck 

för sin identitet men även för att människan ska kunna organisera sin tid till mönster 

och vanor.  

 

Aktiviteter betecknas som meningsfulla när de uppfyller ett mål eller ändamål för 

den enskilde individen. Det finns två dimensioner av den mänskliga aktiviteten, en 

synbar i form av utförande och en icke synlig bestående den personliga mening en 

aktivitet har för individen (Hasselkus & Rosa, 1997). Vilka aktiviteter som vi finner 

meningsfulla kan komma att variera under livet beroende på i vilket sammanhang vi 

befinner oss i (Jonsson, Borell & Sadlo, 2000). När sjukdom, skada eller åldrande 

påverkar vårt aktivitetsutförande på sådant sätt att vi inte längre är tillfredsställda 

med utförandet av aktiviteten så kan vår upplevelse av dess meningsfullhet även 

påverkas negativt. I många fall så är dagliga aktiviteter så ordinära att människor inte 

beaktar den mening de skänker förrän en sjukdom eller skada förändrar tillvaron 

(CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 1996). Kielhofner (2002) beskriver att 

plötsligt behöva mer tid för att utföra en aktivitet, att behöva hjälpmedel eller 

personlig hjälp med aktiviteter som normalt utförs enskilt kan påverka människors 

upplevelse av aktivitetens meningsfullhet. I litteraturen beskrivs betydelsen av att 

utföra aktiviteter efter sin förmåga för att bibehålla sin identitet, en känsla av kontroll 

samt välbefinnande i livet (Carlson, Clark & Young, 1998; Clark, Parham, Carlson, 

Frank, Jackson, Pierce, Wolfe & Zemke, 1991). Denna beskrivning överensstämmer 

med det som beskrivs som ett viktigt antagande inom arbetsterapi, vilket är att 



meningsfulla aktiviteter främjar hälsa, välbefinnande och är utvecklande för 

individen oavsett om denne har en sjukdom eller betraktar sig som frisk (CAOT, 

1997; Kielhofner, 2002; Yerxa,1998).  

 

I motsats till hur våra funktioner utvecklas kommer behovet av assistans för att utföra 

olika aktiviteter ske i motsatt riktning (Katz, Ford, Moskowitz, Jacksson & Jaffe, 

1963). Nyare forskning stödjer detta faktum att äldre först upplever problem att 

utföra olika hushållsaktiviteter och att sköta bad eller dusch självständigt. Övrig 

skötsel av den personliga vården klarar de äldre längst självständigt (Iwarsson & 

Isacsson, 1998; Lilja, 2000).  Socialstyrelsen (2000) har försökt kartlägga äldres grad 

av beroende i följande aktiviteter; måltider, toalettbesök och förflyttning inomhus. I 

särklass högst grad av beroende vid utförandet av valda aktiviteter hade de äldre som 

bodde på sjukhem eller gruppboende till skillnad från äldre på servicehus. Detta 

stödjer tidigare forskning där hälften av de äldre personer som är över 75 år upplevde 

någon form av problem i att utföra de tidigare presenterade aktiviteterna (Torslund, 

1998).  Äldre har goda möjligheter att förbättra sina fysiska förmågor genom att 

aktivt delta i aktiviteter vilket också har en positiv inverkan på individens 

välbefinnande (Kielhofner, 1992; Lexell, 1999; Porter, Vandervoort & Lexell, 1995). 

I en studie visade det sig att de äldre vill vara mer engagerade i fler aktiviteter än de 

var bedömda att ha kapacitet för eller stöd i sin omgivning (Borell, Lilja, Carlsson-

Alm, Törnquist & Ståhl, 1995). För att äldre personer ska fortsätta att leva ett värdigt 

liv i samhället måste de upprätthålla en känsla av kompetens när det gäller att utföra 

olika aktiviteter och att ha kontroll över sina liv (Carlsson, Clark, & Young, 1998). 

För att sammanfatta den forskning som beskrivits ovan så visar den att de flesta äldre 

upplever någon form av nedsatt aktivitetsförmåga men att flertalet av dem önskar 

delta i fler aktiviteter än vad de bedöms klara utav. Det är möjligt för de äldre att 

förbättra sin aktivitetsförmåga genom att få rätt stöd från omgivningen. 

 

Den äldre personen 

Den tredje och sista komponenten i aktivitetsutförandet som kommer att beskrivas är 

individen, som i detta fall utgörs av äldre personer. Antalet äldre har ökat och 

kommer att fortsätta att göra det under de kommande åren. År 2025 beräknar man att 

mer än var femte person i befolkningen kommer att vara 65 år eller mer. En följd av 

detta blir att de som är 80 år eller äldre också kommer att öka. Det är här som de 



största behoven av service, vård och rehabilitering kommer att finnas (Berg, 1996). 

Beträffande ålders- och könsfördelningen hos de äldre som bor på särkilt boende, så 

är största antalet kvinnor och de flesta är mellan 80- 89 år (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Det biologiska åldrandet innebär en nedgång av funktion och kapacitet i celler, 

vävnader, organ och organsystem hos individen (Berg, 1996; Tornstam, 1994). En 

välkänd effekt av ökande ålder är att muskelmassan minskar vilket successivt leder 

till en reduktion av muskelstyrkan (Lexell, Taylor & Sjöström,1988; Porter, 

Vandervoort & Lexell, 1995). Svenskarna har dock inte bara blivit äldre, utan äldre 

och friskare. Det finns flera studier som visar hur vi kan påverka åldrandet med vår 

livsstil- påskynda eller fördröja det. Det är inte någon enskild faktor som kan lyftas 

fram som den mest betydelsefulla för att fördröja åldrandet. Däremot framstår en 

kombination av olika hälsofrämjande åtgärder som viktiga. För både psykisk och 

fysisk hälsa är rekreation, fysisk aktivitet, socialt stöd, matvanor, rökstopp, 

boendemiljö, hembesök och hälsokontroller betydelsefullt (Folkhälsoinstitutet, 1998; 

Lexell, 1999; Sonn, 1995; Sonn, Grimby & Svanborg, 1996). 

 

Åldrandet innebär att risken för sjukdomar av olika slag ökar. Den klart vanligaste 

sjukdomsgruppen bland äldre är hjärt- och kärlsjukdomar. En annan stor grupp är 

sjukdomar i skelett och rörelseorganen men även sjukdomar i nervsystem och 

sinnesorgan, vilket vanligen innebar problem med ögon och öron. Alla dessa 

sjukdomar kan leda till konsekvenser för äldre personers förmåga att utföra olika 

aktiviteter i det dagliga livet (Lexell, 1999; Berg, 1996).  

 

Ett rehabiliteringsperspektiv  

När problem uppstår med att utföra olika vardagliga sysslor blir rehabiliterande 

åtgärder nödvändiga. Rehabilitering bör ske i samråd med den äldre för att skapa 

förutsättningar för att denne ska klara sina vardagliga aktiviteter, utifrån sina 

förmågor och i relation till den omgivande miljön. Det är viktigt att små försämringar 

av de äldres aktivitetsförmåga upptäcks i ett tidigt skede, något som kan vara svårt 

inom det särskilda boendet tillföljd av bristande personalkontinuitet (Alaby, 2000; 

Andersson, 2000; Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000; Socialstyrelsen, 2001). 

Om den äldre inte får rehabilitering i ett tidigt skede när problemen att utföra 

aktiviteter inträffat så är risken stor att denne mister färdigheter och kompetens för 



att utföra vardagliga aktiviteter (Carlsson, Clark, & Young, 1998). Det inverkar 

också på den äldres självbild, denne ställer in sig på att det ska vara så här och att 

man måste finna sig i situationen (Thornstam, 1994; Westlander, 1994). 

Rehabiliteringspersonalen exempelvis arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan själva 

bedriva vissa specifika delar i rehabiliteringen men det vanligaste är att exempelvis 

arbetsterapeuter arbetar som konsult gentemot den övriga vårdpersonalen. Till följd 

av detta är viktigt att rehabiliteringstänkandet genomsyrar vardagen (Socialstyrelsen, 

2001). Rehabilitering bör därför integreras naturligt i vardagen för att den äldre ska 

kunna se sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor och 

rehabiliteringsinsatserna. Det leder till att alla personer som finns i den äldres vardag 

måste ha ett rehabiliterande synsätt. Det handlar om att väva in aktivering och 

träning i vardagen där de bästa träningsmöjligheterna finns, vilket även kan kallas för 

vardagsrehabilitering (Morén-Hybinette, 2001; Sandberg, 1997; Lee, Owen & 

Jayaratnam, 1991; Mulley, 1994; Portnow, Kline, Daly, Pelteir, Chin, & Miller 1991; 

Socialstyrelsen, 2001).  

 

Äldres aktiviteter inom särskilt boende  

Det finns flera olika faktorer som påverkar de äldres möjligheter att få göra så 

mycket som möjligt själva. Fischer och Tronto (1990) beskriver att vårdpersonalen 

behöver ha tillräcklig kunskap om de äldres behov, tillräckligt med tid, materiella 

resurser och utbildning. Medan Lundgren (2000) beskriver att de praktiska 

arbetsuppgifterna (vardagliga aktiviteter som exempelvis diskning, tvättning och 

strykning) fyller en funktion för vårdpersonalen. Utöver den fysiska belastning som 

arbetet innebär är det även stundtals psykiskt och känslomässigt betungande. De 

behöver därför tid för reflektion och smälta vad som hänt och eftersom 

vårdpersonalen saknar handledningstillfällen så kan det praktiska arbetet vara deras 

enda möjlighet till reflektion och eftertanke. 

 

I litteraturen beskrivs att de flesta av aktiviteterna som skulle kunna klassas som 

fritidsaktiviteter främst sker i större grupper eller avdelningsvis och att utbudet är 

relativt begränsat (Lundgren, 2000; Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

Eftersom många av de äldre på särskilt boende är svårt sjuka eller funktionshindrade 

skulle det förmodligen behöva finnas möjlighet för dem att få vara i vad Van´t Leven 

och Jonsson (2002) benämner ”being in the atmosphere of the doing”. Enligt Van´t 



Leven och Jonsson kan det sistnämnda ses som en kreativ strategi för att möjliggöra 

för de äldre att mentalt delta i aktiviteter trots att de saknade den fysiska förmågan att 

utföra dem.  

 

Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången visat på betydelsen av att de äldre 

bör ges möjlighet att delta i aktiviteter för att på så sätt öka deras välbefinnande men 

även för att de ska kunna bibehålla eller rent utav att förbättra sin aktivitetsförmåga. 

Vidare visar genomgången hur den omgivande miljön antingen kan möjliggöra eller 

hindra de äldres aktivitetsutförande och rehabilitering. Vårdpersonalen dvs 

undersköterskor och sjukvårdsbiträden utgör en del av de äldres sociala miljön och är 

en mycket viktig samarbetspartner för oss arbetsterapeuter i arbetet med de äldre och 

deras möjligheter att få utföra aktiviteter. Det är därför av stor vikt att försöka förstå 

hur vårdpersonalens tänker om äldres aktiviteter för att kunna veta hur vi bör 

konsultera vårdpersonalen på ett bra sätt för att det i slutändan ska kunna främja de 

äldres aktivitetsförmåga.  

 

Syftet med denna studie är att förstå hur vårdpersonalen inom särskilt boende 

resonerar kring äldres aktiviteter utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. 

 

METOD 

Design 
Kvalitativ studie där gruppintervju eller så kallad fokusgrupp har använts för 

insamlandet av data. Undersökningen kan närmast beskrivas som en explorativ studie 

(Kvale, 1997) av hur vårdpersonal inom särskilt boende resonerade kring äldres 

aktiviteter utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Intervjuerna har genomförts genom 

strukturerade fokusgrupper (Wibeck, 2000) av fem arbetsterapeuter verksamma inom 

äldreomsorgen i olika geografiska områden. Varje arbetsterapeut ansvarade för att 

utföra två fokusgrupper på två olika typer av boendeformer inom sitt geografiska 

område. Studien har varit en del i Socialstyrelsens utvärdering av Nationella 

Handlingsplanen för Handikapp- och Äldreomsorg.  

 

Undersökningsgrupp 

Urvalet har skett enligt ett ändamålsenligt urval (Morgan, 1998), dvs deltagarna har 

valts ut i enlighet med studiens mål. I det här fallet fokuserades studien på 



vårdpersonal dvs undersköterskor och sjukvårdsbiträden som arbetar med äldre 

personer inom särskilt boende. Kriterier för urval av intervjupersoner var följande: 1) 

undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena som var tillsvidare- eller långvarigt 

anställda inom kommunens äldreomsorg, 2) fungera som kontaktperson för någon av 

de boende, 3) arbeta på någon av följande boendeformer; gruppboende för dementa, 

korttidsboenden samt boende där vårdtyngden är låg (servicehus), medel 

(ålderdomshem) respektive hög (sjukhem), 4) fördelade på totalt fem olika 

geografiska områden i landet representerande storstad, tätort och landsbygd. 

Sammanlagt deltog trettioåtta undersköterskor och vårdbiträden vid totalt tio 

fokusgrupperna. Ingen av vårdpersonalen valde att avbryta deltagandet.  

 

Material 

Intervjuarna utarbetade tillsammans en intervjuguide som struktur för 

datainsamlingen (bilaga 1). Före datainsamlingen påbörjades genomfördes en mindre 

pilotstudie för att utvärdera intervjuguidens användbarhet. Samtliga intervjuare 

testade intervjuguiden och utifrån dessa erfarenheter bestämdes hur guiden skulle 

användas. Detta för att ytterliggare förstärka enhetligheten vid genomförandet av 

fokusgrupperna. Intervjuguiden förändrades inte efter det att pilotstudien utförts. 

 

Procedur  

De utvalda kommunernas äldreomsorgschef eller motsvarande kontaktades och 

informerades om studien av projektansvarig vid Socialstyrelsens äldreenhet. 

Äldreomsorgscheferna valde ut lämpliga särskilda boenden utifrån de specifikationer 

på boendeformer som respektive kommun hade fått från Socialstyrelsen.  

 

Kommunernas äldreomsorgschefer eller motsvarande kontaktade i sin tur de 

enhetschefer som var ansvariga för de särskilda boenden som motsvarade den givna 

specifikationen.  Enhetscheferna informerade vårdpersonalen muntligt om studiens 

syfte och tillvägagångssätt samt kriterierna för att få delta. De personer som 

motsvarade kriterierna och visade sitt intresse för att delta i studien fick ett brev av 

enhetschefen (bilaga 2) med skriftlig information om studien och dess syfte. I brevet 

betonades att medverkan var frivillig och att allt insamlat material skulle 

avpersonifieras. Enhetscheferna meddelade ansvarig intervjuare namn och 

arbetsplatsens telefonnummer på den vårdpersonal som var intresserad av att delta.  



Därefter tog intervjuarna telefonkontakt med deltagarna för att bestämma tid för 

fokusgrupperna. Under telefonsamtalet fanns även möjlighet för personalen att få 

mer detaljerad information om studien och dess syfte. 

 
Fokusgrupperna genomfördes under ett besök på de utvalda boendena. Varje 

fokusgrupp varade mellan en och en halv till två timmar. Fokusgrupperna spelades in 

på band efter godkännande från vårdpersonalen. Vid intervjutillfället hade 

arbetsterapeuterna rollen av moderatorer och introducera de olika 

diskussionsämnena, ställde kontrollfrågor och stimulerade vårdpersonalen att vara 

delaktiga i samtalet men därutöver var dennes roll att vara tillbakadragen (Wibeck, 

2000). I den här studien var det endast en arbetsterapeut som ledde respektive 

fokusgrupp till följd av den stora geografiska spridningen på de fokusgrupperna som 

genomfördes. 

 
Databearbetning och redovisning 

Varje intervjuare ansvarade för att transkribera det inspelade intervjumaterialet 

ordagrant. Det har funnits möjlighet för författaren att återgå till det inspelade 

materialet och kontakta övriga arbetsterapeuter för förtydliganden av eventuella 

oklarheter. 

 

Intervjuutskrifterna har analyserats utifrån en komparativ analysprocess som beskrivs 

av Strauss & Corbin (1998) men avsikten har inte varit att skapa någon toeri. 

Handledaren deltog i databearbetningens inledningsskede genom att läsa och koda 

några av fokusgrupperna varpå en diskussion om samstämmighet ägde rum.  

 

Steg 1: Intervjumaterialet lästes noggrant igenom för att få en god kännedom kring 

innehållet utifrån syftet och få en förståelse för helheten.   

Steg 2: Texten lästes med utgångspunkt från studiens syfte att beskriva hur 

vårdpersonalen resonerar kring äldres aktiviteter utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. 

De ord och meningar som identifierades utifrån studien syfte stryktes under och 

skrevs ned i form av koder i marginalen. Till en början användes ett vardagligt språk, 

likt deltagarnas egna ord för att behålla närheten till intervjumaterialet. Exempelvis 

vi är jätteduktiga på att hjälpa dem och nu gör jag precis som arbetsterapeuten, 

sedan kommer osäkerheten. 



Steg 3: De koder som framkommit vid analysen av intervjumaterialet från de olika 

fokusgrupperna jämfördes med varandra för att försöka finna likheter och skillnader. 

Koder som var likartade grupperades till temporära kategorier exempelvis fördes de 

äldres dagsform varierar kraftigt och vissa dagar kan de utföra mycket själv och 

andra behöver de hjälp med allt samman till individ här och nu. 

Steg 4: Genom att ställa frågor till texten kunde de temporära kategorierna föras 

samman till kategorier på en högre abstraktionsnivå. Exempel på frågor som ställdes 

var Vilka faktorer påverkar de äldres aktivitetsförmåga negativt? Vad påverkar de 

äldres aktivitetsförmåga positivt? Analysarbetet resulterade i tre kategorier vilka 

avspeglar vårdpersonalens resonemang om äldres aktiviteter och hur dessa påverkas 

av den sociala och samhälleliga miljön. 

 

Etiskt ställningstagande 

Deltagarna hade tagit del av såväl skriftlig som muntlig information om intervjuerna. 

De var medvetna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet utan att ge några förklaringar. De intervjuande 

arbetsterapeuterna garanterade att det från deras eller författarens sida aldrig skulle 

gå att identifiera någon av deltagarna eller deras uttalanden. Däremot är det omöjligt 

att svara för att de övriga deltagarna inte sprider information om andra personer som 

de fått genom sin medverkan i fokusgruppen. 

 

Diskussionsunderlaget som användes vid intervjutillfällena innebar inga personligt 

känsliga frågor för deltagarna. Fördelen med en gruppintervju är att människor kan 

får komma till tals på villkor som i högre grad är deras egna, och eftersom det 

handlar om samtal i grupp kan deltagarna- även om det för forskaren inte är 

önskvärt- avstå från att uttala sig om gruppen glider in på områden som är känsliga 

för honom eller henne. Intervjutillfällena bandades efter godkännande från 

deltagarna. Intervjusituationen gjordes lugn och avslappnad för att deltagarna inte 

skulle behöva känna sig oroade eller besvärade av situationen. Efter att ha tagit 

ställning till de etiska överväganden som gjorts bedömdes nyttan med studien vara 

större än eventuella obehag för deltagarna. Vilket i sin tur kan leda till bättre kunskap 

kring hur handledning av vårdpersonalen ska utföras för att de äldre ska kunna ha ett 

maximalt aktivitetsutförande utifrån sin egen förmåga. 

 



RESULTAT 

Äldres deltagande i aktivitet 

Vårdpersonalens resonerande om äldre och deltagande i aktivitet fokuserades främst 

på ett ”här och nu” perspektiv samt ett mer ”tillbakablickande” historiskt perspektiv.  

All vårdpersonal menade att det mesta kretsade kring det som är aktuellt i dagsläget 

och då främst personens omvårdnadsbehov. De ansåg att främst deltog äldre på 

särskilt boende i aktiviteter som berörde personlig vård. Vårdpersonalen reflekterade 

över att de äldres dagsform varierade kraftigt. Dagsformen påverkades bland annat 

av sömnbrist, förkylningar eller förändringar i medicinering. Vissa dagar kunde 

personen utföra stora delar– eller hela aktiviteter självständigt medan de andra dagar 

behövde hjälp med det mesta. Hänsyn till de äldres dagsform måste alltid tas för att 

man som personal ska kunna försöka bedöma vilken typ av assistans de är i behov 

utav. Vårdpersonalen resonerade således kring äldres deltagande i aktivitet utifrån 

aktuell förmåga och vikten av att de äldre fick försöka delta och utföra aktiviteter 

efter egen förmåga för att på så sätt förbättra eller bibehålla sin aktivitetsförmåga. 

Gränser för detta fanns i de fall som vårdpersonalen såg att exempelvis munhygienen 

blev sämre eller när de äldre hade problem med inkontinens. Beträffande det första 

undantaget så fick de äldre i dessa fall alltid försöka borsta tänderna efter sin 

förmåga, därefter gick personalen in och kontrollerade resultatet samt kompletterade 

eventuellt med ytterliggare munvård. När det gällde inkontinensproblematik ansåg 

vårdpersonalen att de äldre automatiskt skulle ha hjälp att utföra intimhygien. 

Ytterligare en aspekt som framkom om äldres aktiviteter och som relaterade till att 

hantera ”här och nu” situationer var att det ibland var alldeles för lätt att ta över 

aktiviteterna från de äldre, som en person berättade: 

”Många gånger är det svårt att hålla händerna på ryggen, …vi är jätteduktiga på att 
hjälpa dem med att ex knäppa knappar, …innerst inne vet man att det är fel.”   
 
Vidare reflekterade vårdpersonalen över det faktum att de äldres funktions- och 

aktivitetsförmåga varierade kraftigt inom samma boende. De äldre flyttades inte 

mellan boendena i samma utsträckning som de gjorde förr oavsett vilka sjukdomar 

de drabbades av. Vårdpersonalen menade att detta innebar att de som var 

vårdkrävande tog mycket tid i anspråk för omvårdande insatser vilket gjorde att de 

äldre som var i behov av vårdpersonalens tid för att under handledning själva utföra 

aktiviteter inte fick den tid de behövde. 

 



Vårdpersonalen ansåg att en stor del av deras arbete med de äldre gick ut på att 

försöka pusha dem till att försöka utföra delar av- eller hela aktiviteter själva men att 

det ibland kunde vara svårt att motivera till detta. Flera av vårdpersonalen 

reflekterade kring att de äldre ofta var lättare att motivera till alla former av 

aktiviteter direkt när de var nyinflyttade och undrade över sin egen delaktighet i 

varför de äldres motivation och intresse för att utföra aktiviteter avtar. 

Vårdpersonalen upplevde att utbudet av aktiviteter utöver framförallt personlig vård 

inom boendet som de äldre upplevde som meningsfulla var mycket begränsade. På 

de allra flesta boenden som var representerade hade hobbyverksamheten eller 

liknande försvunnit, något som vårdpersonalen betraktade som en stor förlust. En del 

äldre läste tidningar eller handarbetade men för många kretsade dagens aktiviteter 

mycket om måltiderna och TV:n. Gudstjänster, bingo, musiksammankomster, 

kaffestuga och pensionärsdans var exempel på olika aktiviteter som bedrevs vid de 

olika boendena. Flertalet av vårdpersonalen reflekterade över att de äldre förväntades 

tycka om att delta i dessa aktiviteter. De menade att ingen hade frågat de boende vad 

de ville göra, en av vårdpersonalen beskrev: 

”Vad tänker människan på längst inne, jag är jätteglad att jag är pensionär och jag 
ska tycka att det är roligt att sitta och dricka kaffe med en massa andra och lyssna på 
dragspelsmusik.” 
 
Att använda i boendet vanligt förekommande dagliga aktiviteter för att stimulera till 

aktivitet var enligt deltagarna, utöver personlig vård, mycket begränsat. På de allra 

flesta boenden utfördes endast städning och tvättning av de äldres kläder av 

vårdpersonalen medan i stort sett all mat tillagades i centrala kök inom kommunen 

för att därefter levereras till boendena. Vid vissa tillfällen bakades en kaka till kaffet 

på vissa boenden medan det på andra boenden var en omöjlighet eftersom det endast 

fanns att tillgå serveringskök. På något boende vek några av de boende servetter och 

placerade i servettställ på respektive bord. Vårdpersonalen uppgav att det var svårt 

att motivera de äldre att delta i ovan beskrivna aktiviteter. Många gånger uttryckte de 

äldre att de inte ville göra dessa aktiviteter och att de gärna överlämnade sig i 

vårdpersonalens händer när det gällde personlig vård, en av vårdpersonalen återgav: 

”Det har jag gjort hela mitt liv,…det kan du göra eftersom du har ju betalt för det, 
…det går fortare om du gör det eller jag betalar dyrt för hjälpen och har därför rätt 
till uppassning.” 

 



Denna problematik kunde i en del fall försvåras då inte de äldre och deras anhöriga 

förstod varför en del fick hjälp med att exempelvis skala potatis medan vissa fick 

göra det själv. I dessa fall upplevde vårdpersonalen att de äldre och deras anhöriga 

ställde stora krav på dem att de skulle ge mer hjälp än vad de äldre egentligen var i 

behov av.  Vårdpersonalen upplevde att de många gånger inte kunde förklara varför 

alla inte fick samma hjälp. 

Utöver dessa rutinaktiviteter så berättade vårdpersonalen att de strävade efter att 

emellanåt försöka planera och genomföra utflykter, men att göra något utöver det 

vanliga var mycket resurskrävande, bl.a. när det gällde personalbemanning men även 

intresse och engagemang hos personalen.  

 

Det andra perspektivet som framkom vad det gäller äldres delaktighet i aktivitet 

relaterades mera till att ha förståelse för personernas livshistoria för att kunna stödja 

till aktivitet. Vårdpersonalen ansåg att om de skulle ha mer information om de äldres 

liv skulle detta öka närheten mellan dem och på så sätt underlätta arbetet eftersom de 

skulle ha ett ökat förtroende för varandra vilket skapar trygghet för den äldre. 

Vårdpersonalen reflekterade över att de saknade kunskap kring de äldres 

levnadshistoria, en person uttryckte sig:  

”Jag blev jätteförvånad när hans dotter berättade om att han varit mästare i 
brottning. Hon visade kort på honom som ung och jag riktigt såg hur stolt han var 
och hur han växte när hon berättade, trots att han liten och tunn låg i sängen.” 
 

På liknande sätt saknade vårdpersonalen även kunskap kring de äldres intressen. I de 

enstaka fall där de äldres intressen fanns uppskrivna så var dessa uppgifter inte 

korrekta eftersom de var hämtade ur den friska personens liv. Det är ju inte heller 

alltid säkert att det man har gjort tidigare är sådant som de äldre önskar fortsätta att 

göra efter en flytt till särskilt boende speciellt om orsaken till flytten är sjukdom eller 

olycka med åtföljande begräsningar i aktivitetsutförandet, en av vårdpersonalen 

berättade: 

”En man hade varit musiker i hela sitt liv…hela hans liv hade influerats av 
musik…men hade nu drabbats av en stroke med vänstersidig svaghet,…Vi har pratat 
med honom om att ta hit fiolen men han vill inte. Vi tror att det gör ont i honom att 
han förmodligen förlorat sin förmåga. Han vill inte försöka för att riskera ett 
misslyckande, antingen ska det vara som tidigare eller så får det vara.” 
 

 



Vikten av goda kontakter och samarbete 

Vårdpersonalen resonerade om betydelsen av ett bra samarbete med nära kollegor 

och andra yrkesgrupper samt hur bristen på handledning, uppföljning och 

personalkontinuitet påverkade de äldres aktivitetsförmåga. 

All vårdpersonal reflekterade över att det var mycket vanligt att man i 

personalgruppen hade olika syn på de äldres förmågor att utföra aktiviteter och de 

insåg att de många gånger hade olika tillvägagångssätt hos de äldre. De äldre testade 

var vårdpersonalens gränser för hjälp gick och utnyttjade många gånger osäkerheten 

hos vårdpersonalen och kunde på så sätt få mer hjälp än de verkligen behövde. Detta 

innebar att beroende på vem som jobbade så klarade de äldre att utföra aktiviteter i 

olika grad. 

 

All vårdpersonal förutom de som arbetade på korttidsboendena uttryckte att ett stort 

problem med deras arbete och som i sin tur påverkade de äldre var bristen på 

utbildade vikarier. Om inte den ordinarie vårdpersonalen själva engagerade sig i att 

finna vikarier fick de ofta personer som saknade grundutbildning. De menade att det 

kan vara nog så påfrestande att arbeta med någon som har utbildning men som 

saknar kunskap om var saker är placerade och rutinerna på boendet men att utöver 

det även behöva undervisa vikarierna i omvårdnadskunskap blir en ytterliggare 

börda, en person uttryckte: 

”De tar folk som saknar utbildning och som aldrig varit inom vården innebär att vi 
måste lära dem hur en säng fungerar, …en gång skickade den en skogshuggare som 
var tvingad att arbetspröva och som inte alls var intresserad av att arbeta med 
äldre.” 
 

Vårdpersonalen reflekterade över att problemet med att finna utbildade vikarier samt 

den bristande kontinuiteten av personal måste påverka de äldres aktivitetsförmåga 

negativt. Förutom att de äldre själva kunde utnyttja situationen genom att få mer 

hjälp än de verkligen var i behov utav så innebar många outbildade vikarier att 

arbetsuppgifterna ökade för den ordinarie personalen vilket i sin tur minskade deras 

tid hos de äldre. Detta innebar att de äldre fick mindre tid för att försöka utföra 

aktiviteter själva vilket leder till en snabbare försämring av aktivitetsförmågan. 

 

All vårdpersonal framhöll vikten av goda kontakter och att det var nödvändigt att 

samarbeta med andra yrkesgrupper för att kunna främja de äldres aktivitetsförmåga. 



Vårdpersonalen upplevde att samarbetet med exempelvis sjuksköterskor och 

biståndshandläggare fungerade bra medan ett gott samarbete med 

rehabiliteringspersonalen inte var någon självklarhet. Det var bara på 

korttidsboendena som det fanns en daglig och spontan kontakt med 

rehabiliteringspersonal såsom arbetsterapeut och sjukgymnast. På de övriga 

boendena kontaktades arbetsterapeuten framförallt vid förändrat hjälpmedelsbehov 

eftersom vårdpersonalen ansåg att det var lättare att koppla en nergång i 

aktivitetsförmågan till ett hjälpmedel än i träning, vilket kan illustreras med följande 

citat: 

”Ofta är det lättare att se grejen som en lösning än att se möjligheten med att ge mer 
tid som alternativ. Ett hjälpmedel är merpåtagligt och konkret än tid.” 
 

Vårdpersonalen erkände att de många gånger blev besvikna när de äldre inte fick 

något hjälpmedel utan att de i stället ombads att efter handledning exempelvis träna 

in ett nytt utförande av aktiviteten. På samtliga boenden förutom korttidsboendena 

reflekterade vårdpersonalen över att handledning i första hand gavs till 

kontaktpersonen som därefter hade ansvaret att sprida kunskapen vidare till den 

övriga personalgruppen. Samtliga uttryckte att det många gånger var svårt att 

informera och handleda den övriga personalen efter enstaka handledningstillfällen. 

De upplevde att de ej blev trodda när de ibland försökte påpeka att de behövde mer 

handledning eller när de uppgav att tillvägagångssättet som användes hos den äldre 

inte fungerade på ett bra sätt. 

”Om det går bra när arbetsterapeuten utför något hos den äldre så är det kanske 
inte lika lätt att förstå när vi säger att det inte fungerar, …de tror oss inte, …man ser 
att de arbetsterapeuten/ rehabiliteringspersonalen) tänker- lata vårdpersonalen, ni 
ids inte.” 
 

Förutom att flera av vårdpersonalen ansåg sig ha blivit dåligt bemötta av 

rehabiliteringspersonalen så ansåg de att ingen yrkesgrupp uppmuntrade dem att 

arbeta på ett rehabiliterande sätt. De resonerade vidare att detta påverkar deras 

motivation och vilja att arbeta med rehabilitering. Så gott som all vårdpersonal som 

deltog i intervjuerna menade att uppföljningar av olika rehabiliterande åtgärder 

fungerade dåligt. Ofta var de själva tvungna att kontakta rehabiliteringspersonalen 

för att få svar på sina frågor kring ett utprovat hjälpmedel eller träningsprogram. En 

konsekvens av att ingen uppföljning skedde var att tex träning kunde utebli eftersom 



vårdpersonalen många gånger förlorade sin motivation när de inte visste om de 

gjorde rätt eller hur länge träningen skulle fortgå. 

 

Vårdpersonalen reflekterade över att om inte alla får ta del av samma information 

och instruktioner från utbildad personal exempelvis arbetsterapeut, bidrar detta till 

diskussioner i arbetsgruppen på grund av missuppfattningar kring vad som ska 

utföras. Konsekvensen blir att vårdpersonalen arbetar olika hos de äldre vilket i sin 

tur påverkar deras aktivitetsförmåga negativt. Vårdpersonalen ansåg att det vore 

bättre att arbetsterapeuten utförde mer avancerade åtgärder exempelvis 

träningsprogram hos de äldre i stället för att delegera till vårdpersonalen som saknar 

djupare kunskaper om rehabilitering. Vidare reflekterade vårdpersonalen att det hos 

vissa äldre vore det bättre att någon utomstående exempelvis arbetsterapeut kom och 

utförde träning i aktiviteter för att lättare kunna motivera de äldre.  

 

Organisatoriska strukturer och dess betydelse 

Vårdpersonalen resonerade kring vilken betydelse dokumentation, dagliga rutiner 

och kunskapsutveckling, har för deras arbete med äldre och aktivitet. 

All vårdpersonal reflekterade över information som berörde de äldres vård- och 

eventuella rehabiliteringsplaner fanns förvarade i pärmar på expeditioner, 

personalrum eller de äldres rum/lägenheter. Vid de flesta boenden fanns olika 

pärmsystem, där berörda yrkesgrupper dokumenterade sina åtgärder. Vårdpersonalen 

menade att det många gånger var omständligt att ta till sig information från de olika 

pärmsystemen eftersom all information inte fanns på ett och samma ställe, en person 

berättade: 

”I svarta boken som ligger i larmrummet skriver man om det är något särskilt som 
berörd personal ska läsa i omvårdnadspärmen som är placerad på medicinskåpet 
hos respektive pensionär.” 
 

Vårdpersonalen ansåg att de saknade tid för att ta del av den skriftliga informationen 

men de allra flesta var väl medvetna om att det var deras ansvar att ta del av 

informationen i de olika pärmarna. De reflekterade kring hur informationen skulle 

kunna förmedlas på ett bättre sätt men i dagsläget så förlitade de sig på den muntliga 

rapporteringen mellan exempelvis sjuksköterska och vårdpersonal i samband med de 

dagliga rapporteringstillfällena, t.ex. vid personalbyte. Samtidigt uttryckte några att 

det var svårt att få fram informationen muntligt så att alla förstod den på rätt sätt. 



Den äldres kontaktperson var vanligtvis den som hade det huvudsakliga ansvaret för 

att sprida eventuell information från rehabiliteringspersonalen exempelvis 

arbetsterapeuten, såväl muntlig som skriftligt – till sina kollegor.  

 

Utöver de ovannämnda svagheterna i dokumentationen så reflekterade 

vårdpersonalen på alla boenden utom korttidsboendena att det i de flesta fall 

saknades målsättningar för att de äldre skulle kunna bibehålla eller förbättra sin 

aktivitetsförmåga. På dessa boenden var det inte någon rutin att upprätta kort- och 

långsiktiga mål för att kunna bibehålla eller för att försöka förbättra 

aktivitetsförmåga i samband med att de äldre flyttade in på särskilt boende. Mål 

upprättades först när något akut inträffat exempelvis när någon ramlat och ådragit sig 

en fraktur. Detta innebar att vid långsamma försämringar av aktivitetsförmågan hos 

de äldre var detta svårt att upptäcka och kom sällan i fokus för upprättning av 

målsättningar. Vårdpersonalen på korttidsboendena berättade att uppföljning av den 

äldres framsteg gjordes gentemot de uppsatta målen varje vecka i samband med 

teamkonferenser. Däremot saknade de en återkoppling efter att den äldres vistelse 

var över. Vad var det som gick bra eller vad var det som gick mindre bra? De fick 

inte heller någon information om hur det gick för den äldre när han/hon kom tillbaka 

i ordinärt boende.  

 

Vidare resonerade vårdpersonalen kring fasta tider som de dagligen var tvungna att 

ta hänsyn till på flera av boendena. Detta gällde i huvudsak mattider eftersom 

matvagnen levererades och hämtades vissa tider. Utöver dessa regelbundna tider 

tillkom tillfälliga tider som måste passas exempelvis läkarbesök och fotvård. Att 

hjälpa de äldre beskrevs som en ständig kamp mot klockan. Det är så lätt att ta över 

och hjälpa dem lite för mycket när man ser att tiden rinner iväg och man vet hur 

mycket som finns kvar att göra. Vårdpersonalen reflekterade över att det tillkommit 

fler arbetsuppgifter. De var numera ålagda att städa de äldres rum eller gemensamma 

utrymmen, de äldres tvätt ska skötas, vikarier ska ringas in och mat- förrådsartiklar 

ska beställas. Därutöver tillkommer sjukvårdande uppgifter exempelvis 

omläggningar och medicindelningar samt att utföra diverse träningsprogram för de 

äldre, en person beskrev:  

”Då känner man pressen, istället för att sätta sig och prata med någon av de boende 
så måste man gå och göra annat, …man ska röja i köket, sköta tvättstugan, kantiner 



ska diskas och lämnas tillbaka, all personal ska hinna ha rast, några av de äldre ska 
läggas, …plötsligt larmar någon eller kissar på sig.” 
 

Vårdpersonalen uttryckte att de ständigt hade dåligt samvete och en känsla av 

otillräcklighet eftersom det alltid är de äldre som blir lidande både utifrån ett 

kortsiktigt- men även i ett längre perspektiv med sämre aktivitetsförmåga som följd. 

 

Den organisation som vårdpersonalen befann sig i hade ingen tydlig struktur för 

fortsatt utveckling av kunskap inom yrket. De reflekterade över att de enstaka 

utbildningsdagar som de beviljades ägnades dess åt lösryckt teoretisk information, 

vilket de ansåg vara meningslöst eftersom de inte hjälpte dem i deras dagliga arbete. 

All vårdpersonal ansåg sig vara i behov av fortlöpande utbildning i rehabiliterande 

åtgärder för att kunna hjälpa de äldre på ett bättre sätt. Framförallt önskades 

fördjupade kunskaper i vardagsrehabilitering, där en del skulle kunna bestå av hur 

man planerar sitt arbete för att de äldre ska beredas tid till att försöka utföra 

aktiviteter själva.  

 

Individen och kollektivet 

Vårdpersonalen resonerade kring skillnader mellan individuella och kollektiva 

aktiviteter och hur de påverkade de äldre. 

Det särskilda boendet var en fysisk plats för vardagens sociala aktiviteter men till 

skillnad från den ”vanliga” vardagen styrdes den av rutiner, regler, fasta tider och 

ritualer. Flera av vårdpersonalen upplevde detta både som positivt och negativt. 

Positivt genom att det skapade trygghet hos vårdpersonalen i det dagliga arbetet men 

negativt eftersom det gjorde det svårt att vara spontan för att hitta på något utöver det 

vanliga med de äldre. De bidrog även till att det blev svårt att urskilja den enskilde 

individen i mängden och vilket kunde göra de äldre mer passiva.  

 

På samtliga boenden uppgav vårdpersonalen att det fanns begränsningar när det 

gällde att tillgodose de äldres enskilda behov och önskningar beträffande exempelvis 

aktivitetsutbud. Många gånger så går de äldres och vårdpersonalens åsikter isär kring 

vilka aktiviteter som är viktiga och betydelsefulla för de äldre att ha möjlighet att få 

utföra. Några av vårdpersonalen menade att de ofta lägger in vad de själva tycker är 

roligt och viktigt att göra, en person uttryckte: 



”Det är så mycket prat om äldreomsorgen och jakten på det mest perfekta, det gör 
att det kan bli galet en del gånger… därför skulle man nog prata med en gammal 
människa om vad den egentligen vill göra.” 
 

Vårdpersonalen ansåg att utöver personlig vård är utbudet av aktiviteter framförallt 

inriktat mot sådana som utförs kollektivt. I det stora hela skulle man kunna säga att 

på det särskilda boendet sker alla aktiviteter på en och samma plats och tillsammans 

med samma människor dagligen. Vårdpersonalen uttryckte att bristen på tid och 

personal kan vara troliga orsaker till varför kollektiva aktiviteter prioriteras framför 

individuella aktiviteter. Aktiviteter som kan utföras individuellt är en bristvara 

menade vårdpersonalen. De äldre efterfrågar ofta möjligheten att få umgås med 

vårdpersonalen enskilt på rummen för att sitta och prata. På samtliga boenden 

förlitade vårdpersonalen sig på exempelvis Röda korset och anhöriga när det gällde 

de äldres möjligheter för att delta i individuella aktiviteter.  

 

Vårdpersonalen upplevde frustration när äldre personer hade gjort medvetna val att 

avstå från att delta i aktiviteter och gärna överlämnade sig i vårdpersonalens händer 

för att få hjälp med exempelvis personlig vård, som många av dem egentligen 

klarade utav att utföra i stort sett självständigt. Det var viktigt att de äldre hade 

möjlighet till att i största mån få behålla valfriheten, det vill säga att själva få 

bestämma vad de vill göra och när, en person beskrev: 

”En dam stred för att hon skulle få hjälpen, hon var mycket irriterad och vägrade 
medverka. Vi fick se oss besegrade och acceptera hennes starka önskemål, men det 
kändes ändå bra…” 
 

All vårdpersonalen var överens om betydelsen av att visa hänsyn och respektera de 

äldres beslut att inte vilja delta i aktiviteter. Flera av vårdpersonalen upplevde dock 

att det var en svår balansgång att veta var gränsen går för när man ska pusha de äldre 

att delta och utföra aktiviteter eller när man ska vara lyhörd och respektera de äldres 

beslut. Vårdpersonalen uppgav att de ofta hade skuldkänslor för att de inte ständigt 

pushar de äldre till att utföra aktiviteter. De ansåg att det förmodligen skulle vara 

bättre om de äldre fick hjälp med aktiviteter som exempelvis personlig vård för att 

därefter kunna ha ork, energi och intresse över för att delta i andra aktiviteter som 

kan upplevas mer meningsfulla.  

 



Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet visar på komplexiteten vad det gäller vad 

som hindrar eller främjar äldre personers aktivitetsutförande och rehabilitering i 

särskilt boende. Det framkom utifrån vårdpersonalen resonerande att resurser var 

betydelsefulla i dimensioner av att ha tid, att ha kompetens och att det fanns erfaren 

personal. Resultatet visade också att vårdbiträdena kände sig ej delaktiga i 

rehabiliteringen och hade därmed svårt att se sitt eget ansvar i arbetet. De kände ej 

heller att de hade något större inflytande över situationen på boendet och att 

kommunikationen mellan olika inblandade aktörer behövde förbättras. Vidare visar 

resultatet på motsatsförhållande inom särskilt boende vad det gäller individ och 

kollektiv. Vårdpersonalen framhöll vikten av att jobba individinriktat men den 

praktiska handlingen präglades till stor del av det kollektiva tänkandet i boendet för 

att bland annat motivera äldre personer till aktivitet.  

 

 

DISKUSSION 
Det övergripande syftet med studien var att med ett utifrånperspektiv beskriva hur 

vårdpersonal inom särskilt boende resonerar om äldre personers aktiviteter.  

 

Resultatet från studien visade att vårdpersonalen upplevde att många av de äldre 

saknar motivation för att delta i olika vardagliga aktiviteter och att denna avsaknad 

av motivation var något som ofta ökade allt eftersom de äldre vistades på det 

särskilda boendet. En del uppgav att de fick en känsla av att de äldre hade tappat 

hoppet inför hela sin situation.  I litteraturen finns det flera olika förklaringar till 

äldres bristande motivation, vilka kommer att beskrivas fortsättningsvis. En 

anledning kan vara att många äldre som flyttar till särskilt boende inte själva varit 

med och fattat beslutet vilket gör att det kan kännas svårt att acceptera förlusten av 

sitt hem. Dessutom så kanske den nya bostaden begränsar möjligheten att ta med sina 

ägodelar. Ytterligare en aspekt är att i den nya miljön finns rutiner som krockar med 

de egna vanorna och vanligtvis är det de äldre som får försöka anpassa sig till 

organisationen. Det särskilda boendet kan därför uppfattas som en slutförvaring 

varför de äldre inte tycker att det är nödvändigt med de rehabiliterande insatser eller 

att delta i olika aktiviteter som föreslås (Svidén, Wikström och Hjortsjö-Norberg, 

2002). Studier har också visat att äldres motivation att utföra aktiviteter relaterar till 

avtagande förmåga och en sorg över de aktiviteter som de tidigare kunnat utföra 



(Lilja, 2000). Den bristande motivationen skulle kunna bero på det begränsade 

utbudet med aktiviteter att delta i inom det särskilda boendet. I studien framkom att 

de aktiviteter som fanns att tillgå framförallt utfördes tillsammans med andra äldre 

och bestod av aktiviteter som de äldre förväntades tycka om, ingen hade tillfrågat de 

äldre vad de egentligen var intresserade av att göra. Alla dessa tänkbara orsaker till 

de äldres bristande motivation visar på angelägenheten för arbetsterapeuter att arbeta 

utifrån ett klientcentrerat förhållningssätt (CAOT, 1997). Flera studier stödjer de 

faktum att när de äldres åsikter, önskningar och behov efterfrågas och respekteras i 

arbetet med att främja aktivitetsutförande så kommer de äldres motivation och vilja 

att delta i aktiviteter att öka (Greenfield, Kaplan & Ware, 1985; Law, Polatajko, 

Pollock, Carswell, Baptiste & McColl, 1994). 

 

Resultatet ger indikationer på att det bör finnas möjlighet för de äldre att prova på 

olika nya aktiviteter eftersom det som upplevdes som meningsfullt för en person 

tidigare behöver inte längre nödvändigtvis uppfattas som betydelsefullt. Resultatet 

stödjer Lundgrens (2000) samt Runessons och Eliasson-Lappalainens (2000) 

observationer beträffande att de flesta fritidsaktiviteter utfördes i större grupper eller 

avdelningsvis. Med anledning av detta bör det förslagsvis finnas aktiviteter som kan 

utföras på tre olika nivåer dvs individ-, grupp respektive avdelnings-/ boendenivå för 

att passa alla äldres behov. Indirekt kan studiens resultat således även stödja behovet 

av det som Van´t Leven och Jonsson (2002) beskriver som ”being in the atmosphere 

of the doing”. Fortsatt forskning behövs för att undersöka vilka aktiviteter som de 

äldre skulle vara intresserad av att delta i eller om de är nöjda i dagsläget. 

 

I studien framkom att vårdpersonalen upplevde frustration när äldre personer hade 

gjort medvetna val att avstå från att delta i aktiviteter. Alla äldre har inte samma 

behov av att ersätta förlorade roller med nya eller att ständigt vara engagerad i olika 

typer av aktiviteter. Det är enligt Tornstam (1992) och Lilja (2000) viktigt att ett 

aktivt liv med många dagliga aktiviteter inte blir något ideal för alla äldre. Något som 

kan vara lika frustrerande för arbetsterapeuter att acceptera med tanke på den 

grundfilosofi som finns i professionen. Ett klientcentrerat förhållningssätt accepterar 

de äldres rätt att själva bestämma om de vill delta eller ej i aktiviteter (CAOT, 1997). 

Resultatet kan därför indirekt tala för betydelsen av att arbetsterapeuter kan arbeta 

klientcentrerat för att kunna urskilja de äldre som gjort ett aktivt val att ej delta i 



aktiviteter. En fråga man kan ställa sig är om de äldre alltid har tillräckligt med 

kunskap och insikt för att fatta beslut kring sin egen hälsa samt vara medvetna om de 

konsekvenser deras beslut får.  I de fall den äldre har sjukdom eller skada som gör att 

de inte kan fatta beslut så bör en anhörig eller familjemedlem som känner klienten 

föra dennes talan. I motsats till detta finns det arbetsterapeuter som menar att varför 

ska klienten eller deras anhöriga fatta beslut som kan få negativa konsekvenser när vi 

har utbildning och erfarenhet för att hjälpa klienter efter vad som är bäst för dem 

(Wilkins, Pollock, Rochon & Law, 2001).  

 

Resultatet visade att det inte fanns några rutiner för att upprätta mål för de äldre i 

samband med att de flyttade in till det särskilda boendet. Frågan man kan ställa sig är 

om det verkligen inte fanns några mål eller om de bara inte var kända av 

vårdpersonalen. På några av boenden upprättades mål när något akut inträffade och 

då framförallt när de äldre ådragit sig frakturer eller drabbats av stroke. Det är viktigt 

att mål upprättas för alla äldre oavsett sjukdom eller funktionshinder. I litteratur och 

forskning inom arbetsterapi och rehabilitering påtalas vikten av mål, både kort- och 

långsiktiga mål (CAOT, 1997; Fortmeier & Thanning, 1998; Morén-Hybbinette, 

2001; SoS-rapport, 1993; Wressle, Marcusson & Henriksson, 2002). För att få mer 

kunskap kring hur omständigheterna kring om och hur mål upprättas behövs vidare 

forskning där arbetsterapeuterna själva skulle vara föremål för intervjuer. I de fall där 

mål verkligen upprättades framkommer ingen information kring hur detta gjordes 

men man skulle kunna anta att det i många fall sker utan att de äldre själva är 

delaktiga. Detta skulle även kunna förklara varför de äldre ofta saknar vilja och 

motivation för att delta i aktiviteter vilket även bekräftas av Greenfield, Kaplan och 

Ware (1985). Detta visar ytterliggare på betydelsen för arbetsterapeuter att arbeta 

utifrån klientcentrerat förhållningssätt (Wressle, Marcusson & Henriksson, 2002). 

När de äldre får komma till tals och vara delaktiga i sin egen målformulering så bör 

motivationen öka eftersom de förstår syftet med interventionerna. Många gånger 

kommer förmodligen inte de äldres egna mål att överensstämma med andra 

yrkesgrupper eller personer i de äldres omgivning. Flera studier visar på att ett av de 

största hindren för att arbeta utifrån ett klientcentrerat arbetssätt är att 

arbetsterapeuten och klienten har olika mål (Clark, Scott, & Krupa, 1993; Law & 

Brittan, 1995; Sumsion & Smyth, 2000; Toomey, Nicholson, Carswell, 1995). Detta 

kan naturligtvis vara en utmaning men vad som kan tyckas vara irrationella val av de 



äldre kan vara exakt vad de behöver utifrån kunskapen om sin situation (CAOT, 

1997). Det är av stor vikt att vårdpersonalen som arbetar med de äldre är införstådda 

med de mål som finns upprättade. Målsättningen är viktig för att vårdpersonalen ska 

kunna arbeta på ett sådant sätt att det främjar de äldres aktivitetsförmåga men 

samtidigt även kunna se om de äldres aktivitetsförmåga förändras.  

 

Utifrån vårdpersonalens resonerade kan man ana flera konfliktsituationer beträffande 

att låta de äldre utföra aktiviteter själva. Ibland menade de att deras främsta 

arbetsuppgift var att puscha de äldre till att utföra delar eller hela aktiviteter 

självständigt medan de senare berättar att det är så lätt att ta över och utföra delar av 

aktiviteter åt de äldre. Rapporter från Socialstyrelsen (2001 och 2003) bekräftar 

lättheten att ta över aktiviteter från de äldre. Där beskrevs två orsaker till varför 

vårdpersonalen tog över aktiviteterna, den första orsaken var att en förändring hade 

skett relaterat till den äldre själv och den andra orsaken var att det skett en förändring 

i miljön. Resultatet från studien bidrar med stöd för att dessa orsaker kan vara de 

vanligaste till varför vårdpersonalen tar över de äldres aktiviteter. Detta visar på 

angelägenheten att vårdpersonalen behöver få information om de äldres 

aktivitetsförmåga och vad som kan förväntas av dem i samband med ex skötsel av 

personlig vård. Resultatet visade på att vårdpersonalen ofta var ensamma i de beslut 

som skulle fattas kring de äldres aktivitetsförmåga dagligen. Förslagsvis bör 

arbetsterapeuten ge konkreta förslag på hur man integrerar rehabiliterande åtgärder i 

vardagliga aktiviteter i varje enskilt fall. Dessutom behöver vårdpersonalen få 

information om vad som kan krävas av de äldre när de har en formsvacka. Vidare 

visar studiens resultat på betydelsen av att vårdpersonalen får undervisning med hur 

man planerar sin tid för att främja de äldres aktivitetsförmåga. Alla dessa förslag på 

åtgärder från arbetsterapeuten bör hjälpa vårdpersonalen i det dagliga arbetet för att 

bibehålla eller förbättra de äldres aktivitetsförmåga.  

 

Den andra konfliktsituationen som kan anas är att vårdpersonalen reflekterade kring 

betydelsen för de äldre att delta i aktiviteter som är självklara i det ordinära boendet 

för att på så sätt ge dem möjligheten att bli delaktiga i den vardag som borde vara 

deras även inom det särskilda boendet. Trots detta så gjordes inga större 

ansträngningar ifrån vårdpersonalens sida att släppa ifrån sig aktiviteterna. Resultatet 

stödjer således det som Lundgren (2000) beskriver kring hur dessa aktiviteter fyller 



en funktion för vårdpersonalen. Å den andra sidan bör det finnas möjlighet att 

utveckla en del av de arbeten som personalen gör självständigt på rutin till att bli 

situationer där även de boende kan ha en roll. Ingen ska naturligtvis tvingas att delta 

men oavsett vilka arbetsuppgifter det handlar om skulle dessa säkert uppfattas som 

meningsfulla eftersom de fyller en funktion och hjälper de äldre att få nya roller 

samtidigt som det skapar rutiner i vardagen. Sammanfattningsvis visar detta på 

vikten av att arbetsterapeuten måste beakta och involvera den sociala miljön dvs 

vårdpersonalen i detta fall för att kunna genomföra interventioner som främjar de 

äldres aktivitetsförmåga vilket kanske i sin tur kan underlätta vårdpersonalens 

arbetsbörda (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Mattingly & Lawlor, 1998). Vidare 

behövs forskning i form av observationsstudier för att undersöka hur vårdpersonalen 

egentligen i gör det vardagliga arbetet för att stödja de äldre i deras 

aktivitetsutförande. 

 

I studien framkom två olika erfarenheter av kontakt med rehabiliteringspersonal. 

Dels vårdpersonalen på korttidsboendena som kände sig betydelsefulla och att de 

utgjorde en viktig funktion i rehabiliteringen. Vårdpersonalen hade daglig kontakt 

med rehabiliteringspersonalen, vilka även hade sina egna lokaler eller kontor i 

samma hus eller i anslutning till avdelningarna för korttidsboendena. Den dagliga 

kontakten är förmodligen en viktig och mycket bidragande orsak till varför 

vårdpersonalen upplevde sin roll i rehabilitering som viktig. Dels att vårdpersonalen 

på de övriga boendeformerna upplevde att de inte fick någon uppmuntran eller stöd 

från rehabiliteringspersonalen att arbeta rehabiliterande. Någonting som kan tyckas 

förvånande i studien är att flera av vårdpersonalen till och med upplevde att de blev 

dåligt bemötta av rehabiliteringspersonalen. Förklaringen till detta kan vara att 

underlaget till studien är litet vilket medför att representativiteten är begränsad. För 

att förstå och se hela sammanhanget bör studier göras där även övrig personal 

involveras i hur samarbete organiseras. I litteraturen kan man läsa att rehabilitering 

förutsätter ett tvärprofessionellt arbetssätt (Morén-Hybinette, 2001; Sandberg, 1997; 

SoS-rapport, 1993), detta kräver respekt för varandras kompetensområden. Vikten av 

teamarbete för att rehabilitering ska lyckas är något som även framhålls i 

utbildningen av såväl arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Frågan är varför det inte 

fungerar i praktiken och med alla yrkesgrupper? Förstår inte ovan nämnda 

yrkesgrupper att vårdpersonalen fungerar som ett viktigt instrument i deras arbete 



med äldres rehabilitering. Eller utnyttjar rehabiliteringspersonalen medvetet eller 

omedvetet den makt som utbildning och kunskap ger över personer med lägre eller 

ingen utbildning alls. Ytterligare en förklaring kan vara rehabiliteringspersonalens 

arbetssituation vilket inte alls berörs i denna studie. Ett dåligt samarbete mellan 

arbetsterapeuter och vårdpersonal kan påverka de äldres aktivitetsförmåga negativt. 

Det kan förhindra att de äldre kan förbättra- eller rent utav påskynda en försämring 

av deras aktivitetsförmåga. På så sätt bidrar studien med empiriskt stöd för att miljön 

både kan främja eller hindra en persons aktivitet (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; 

Nelson, 1996).  

 

Anmärkningsvärt nog så visade resultatet att vårdpersonalen efterfrågade 

uppföljningar av exempelvis träningsprogram eller utprovade hjälpmedel. 

Uppföljning och utvärdering är väsentliga delar i allt arbete som 

rehabiliteringspersonalen exempelvis arbetsterapeuter utför med de äldre, oavsett om 

det rör sig om hjälpmedelsutprovningar eller införandet av träningsprogram. Genom 

att få möjlighet att dra slutsatser kan bland annat nya åtgärder för de äldre vidtas och 

ny kunskap utvecklas vilket i dagsläget är en mycket aktuell fråga med tanke på 

kvalitetssäkring genom evidensbasering (Holm, 2000). Vidare forskning krävs för att 

undersöka hur arbetsterapeuter arbetar med uppföljning och utvärdering för att 

kvalitetssäkra sitt arbete. För personer, exempelvis äldre på särskilt boende som har 

skador eller sjukdomar med ständigt förändrade förutsättningar, är regelbunden 

uppföljning och utvärdering särskilt viktiga. Resultatet visar på angelägenheten för 

arbetsterapeuter att regelbundet utvärdera och göra uppföljningar eftersom 

träningsprogram eller liknande rinner ut i sanden eftersom inte vårdpersonalen vet 

om de gör rätt eller hur länge träningen ska bedrivas. Eriksson och Kölhed (1997) 

beskrev att det framkommit synpunkter från brukare av hjälpmedel att 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster inte fullföljer sitt ansvar beträffande uppföljning 

och utvärdering. Brukarna frågade sig hur kompetenta rehabiliteringspersonalen blir i 

sitt yrkesutövande när de aldrig följer upp sitt arbete och korrigerar felaktigt 

utprovade hjälpmedel eller ändrar träningsprogram som inte fungerar. Om inte 

uppföljning och utvärdering av äldres aktivitetsförmåga görs fortlöpande hur ska vi 

då kunna handleda vårdpersonalen på ett korrekt sätt vilket ytterligare stödjer tidigare 

teorier inom arbetsterapi kring miljöns betydelse för de äldres aktivitetsförmåga 

(CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 1996).   



 

Resultatet visade att vårdpersonalen försök att skapa aktiviteter eller låta de äldre 

utföra så mycket som möjligt själv ofta försvårades av det faktum att de äldres 

hälsotillstånd varierar kraftigt på boendet, detta som ett led av kvarboendeprincipen. 

Enligt Bergman (2002) så innebär kvarboendeprincipen att den enskilde inte ska 

behöva flytta mellan olika särskilda boenden för att få behövlig vård när förändring 

av den enskildes hälsa sker. Denna princip har setts som något positivt för de äldre 

men anmärkningsvärt nog så visar vårdpersonalens resonemang i studien att de äldre 

som kräver mycket omsorg tar tid från dem som borde och kan utföra vissa 

aktiviteter mer eller mindre självständigt. Detta kan för dessa äldre innebära en 

snabbare försämring eftersom de blir fråntagna de allra enklaste aktiviteterna. 

 

Överraskande nog så uppgav inte personalen på korttidsboendet några problem med 

personalbemanning eller rekrytering av personal. Det framkommer inte om behovet 

av vikarier är lika stort som på övriga boendeformer eller om det är lättare att behålla 

baspersonalen på korttidsboendena. Kan det vara så att personalens mera 

omväxlande arbete, deras upplevelse av att fylla en viktig roll bidrar till ett bättre 

arbetsklimat med färre sjukskrivningar. Beträffande de övriga boendeformerna så ger 

resultatet indikationer på att den ständiga personalbristen, problemet med att 

rekrytera utbildade vikarier och som en följd av detta bristande personalkontinuitet 

kan påverka de äldres aktivitetsförmåga negativt. Detta visar på angelägenheten med 

ett bra samarbete mellan arbetsterapeuter och vårdpersonal, fortlöpande handledning, 

tydliga mål för de äldre samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att kunna 

främja deras aktivitetsförmåga.  

 

Metoddiskussion  

Studiens resultat bör värderas utifrån de metodbegräsningar som förekommer. 

Resultatet ger en förståelse för hur vårdpersonalen inom särskilt boende resonerar 

kring äldre personers aktiviteter och är således inte generaliserbart utifrån kvantitativ 

bemärkelse (Kvale, 1997). I studien deltog vårdpersonal från gruppboende för 

dementa, korttidsboenden samt boende där vårdtyngden är låg (servicehus), medel 

(ålderdomshem) respektive hög (sjukhem), fördelade på fem olika geografiska 

områden i landet representerande storstad, tätort och landsbygd. Studiens resultat 

bygger således på ett brett omfång i datamaterialet och bör kunna täcka in vissa 



variationer som finns mellan olika boendeformer och utifrån det faktum att de är 

placerade i olika kommuner där organisationen förmodligen skiljer sig åt. 

Begräsningar i urvalet i relation till studiens överförbarhet (Krefting, 1991) till annan 

vårdpersonal kan beaktas utifrån att det endast var vårdpersonal anställda vid 

särskilda boenden som deltog i studien. Rimligtvis bör studiens resultat bidra till en 

ökad förståelse för vårdpersonal i liknande situationer men det behövs därför fler 

studier där även vårdpersonal som arbetar inom hemtjänst och sjukhus för att kunna 

få en mer komplett bild av hur vårdpersonalens resonemang kring äldre personers 

aktiviteter ter sig.  

 

Strauss & Corbin (1998) och Kvale (1997) beskriver betydelsen av forskarens 

teoretiska sensitivitet för studiens kvalitet. Detta innebär att forskaren ska ha insikt i 

det ämne som ska undersökas för att kunna ge mening till data och förstå vad som är 

av vikt. Forskaren ska dels utnyttja sin förförståelse i studien men även vara 

medveten om den för att kunna förhålla sig öppen till sina data i analysarbetet. I den 

här studien så har författaren professionell erfarenhet av att arbeta kliniskt med äldre 

personer och handledning av aktuell målgrupp. Detsamma gäller för de övriga 

arbetsterapeuterna som utförde fokusgrupperna. Samtliga arbetsterapeuter har 

erfarenhet att intervjua personer från sitt kliniska arbete och författaren har utfört 

kvalitativa undersökningar tidigare. Författaren har utnyttjat sin yrkeskunskap genom 

att under det pågående analysarbetet gå tillbaka med frågor till intervjumaterialet för 

att utveckla och verifiera de framväxande kategorierna. Utöver detta har litteratur 

och forskning som rör ämnet studerats. Förförståelsen hos arbetsterapeuterna kan ha 

påverkat deras roll som moderatorer. Samtliga arbetsterapeuter kan ha haft 

förutfattade meningar kring ämnet med tanke på att alla hade erfarenhet från att 

arbeta med aktuell målgrupp. Detta kan exempelvis påverka datainsamlingen 

eftersom om moderatorerna nickat eller på annat sätt visat att denne håller med den 

som talar, så vågar inte de övriga deltagarna lägga fram en avvikande åsikt. På 

liknande sätt kan förförståelsen påverkat arbetsterapeuterna till att inte vara lika 

öppna och lyhörda inför vad vårdpersonalen säger men även författaren kan ha 

påverkats så att denne inte varit lika öppen vid analysen av intervjumaterialet. I 

inledningsskedet deltog handledaren i databearbetningen genom att läsa och koda 

några av fokusgrupperna varpå en diskussion om samstämmighet ägde rum. Under 

det fortsatta analysarbetet har arbetet genomgått kritisk granskning, diskussioner har 



förts med handledare och erfarna kollegor vilket bör ha stärkt trovärdigheten av 

analysarbetet enligt Krefting (1991). 

 

Urvalet av deltagare till fokusgrupperna skedde genom ändamålsenligt urval dvs i 

enlighet med studiens mål, vilket kan tyckas som lämpligt när det gäller att få ökad 

insikt och förståelse om en grupps åsikter i ett visst ämne. Studiens fokusgrupper 

kom därför att bestå av vårdpersonal som arbetade inom särskilt boende, vara 

tillsvidare- eller långvarigt anställda inom kommunens äldreomsorg och fungera som 

kontaktperson för någon av de boende. Frågan är huruvida resultatet hade varit 

annorlunda om även vikarier utan grundutbildning hade fått delta. Antingen genom 

att använda sig av heterogena grupper (Wibeck, 2000) dvs där vårdpersonal med 

olika erfarenheter från arbetet med de äldres aktiviteter och rehabilitering deltar eller 

genom att  använda sig homogena grupper (Wibeck, 2000), precis som gjorts i denna 

studie men där hälften av fokusgrupperna skulle ha bestått av vikarier utan 

grundutbildning. En annan frågeställning att reflektera över, är hur resultatet 

påverkats av det faktum att varken författaren eller de andra arbetsterapeuterna varit 

delaktiga i urvalet av särskilda boenden eller gruppmedlemmar. Detta sköttes till att 

börja med från ansvariga för projektet från Socialstyrelsen och därefter av de olika 

kommunernas äldreomsorgs- och enhetschefer. Även om det fanns fastlagda kriterier 

för urvalet så att det bör ha skett på liknande sätt mellan de olika kommunerna så 

hade det naturligtvis varit bättre att själv kunnat vara mer involverad i 

urvalsprocessen.  

 

Krefting (1991) och Lincoln & Guba (1985) påtalar betydelsen av att spendera 

tillräckligt med tid med gruppmedlemmarna för att dessa ska bli bekanta med 

moderatorn och vice versa. I denna studie varade fokusgrupperna mellan en och en 

halv till två timmar och varje grupp deltog endast en gång. Det kan vara svårt att 

skapa trygghet i gruppen när varje grupp endast träffas en gång vilket i sin tur kan 

skapa problem när det gäller att få gruppmedlemmarna att dela med sig av sina 

tankar och erfarenheter. Avsaknad av trygghet i gruppen kan även göra att 

informanterna bara svarar på frågorna och diskuterar sådant som kan uppfattas som 

socialt accepterat eller utifrån vad som förväntas av dem. Om varje grupp träffas vid 

fler tillfällen kan hjälpa moderatorn upptäcka denna typ av problem. I den här 

studien så var vårdpersonalen i respektive fokusgrupp arbetskamrater som kände 



varandra väl tillföljd av det första kriteriet för studien, dvs att undersköterskorna och 

sjukvårdsbiträdena skulle vara tillsvidare- eller långvarigt anställda inom 

kommunens äldreomsorg. Detta innebär att det bör ha funnits en grundtrygghet i 

grupperna men situationen var säkert ny för de flesta och de kände inte 

moderatorerna.  

 

För att besvara syftet med denna studie valdes fokusgrupp som datainsamlingsmetod. 

Vilket kan bedömas som en lämplig metod när det enligt Wibeck (2000) finns en 

önskan att studera en grupp människors föreställningar, kunskaper, attityder och 

värderingar. I denna studie ingick totalt trettioåtta personer i fokusgrupperna vilket 

har gett en bredd i datamaterialet som förmodligen inte varit möjlig att uppnå om 

valet av datainsamlingsmetod varit kvalitativa intervjuer med enskilda 

sjukvårdsbiträden eller undersköterskor.   

 

Det vanligaste förfarandet vid fokusgrupper är att använda sig av ett fåtal öppna 

frågeställningar sk ostrukturerad fokusgrupp för att främja informanternas 

frispråkighet och diskussion i ämnet. I denna studie har en strukturerad fokusgrupp 

använts vid fokusgrupperna vilket även beskrivs som ett möjligt alternativ av 

Morgan (1998) och Wibeck (2000). Alla arbetsterapeuter deltog i utformningen av 

intervjuguiden och en mindre pilotstudie med efterföljande diskussioner utfördes för 

att på så sätt öka samstämmigheten beträffande genomförandet av fokusgrupperna. 

Det finns för- och nackdelar med både ostrukturerade och strukturerade 

fokusgrupper. Beträffande den metod som valts för denna studie så finns det risk för 

att moderatorns föreställningar och förförståelse fortplantar sig till 

gruppmedlemmarna vilket har diskuterats tidigare i denna diskussion. Å andra sidan 

kan moderatorn i en strukturerad fokusgrupp göra det möjligt att försäkra sig om att 

de önskvärda ämnesapekterna täcks in, även om det inte får medföra att 

gruppmedlemmarna inte får komma till tals. Ingen av arbetsterapeuter upplevde 

några problem med att använda sig av strukturerad fokusgrupp. Intervjuguiden som 

innehåller många frågor tycktes inte påverkade informanternas benägenhet att vilja 

diskutera ämnena. Det är svårt att försöka förutse om resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut om ostrukturerad fokusgrupp använts i stället. Frågan är hur det 

faktum att alla fokusgrupper utfördes av arbetsterapeuter dvs rehabiliteringspersonal 

kan ha påverkat vårdpersonalens uttalanden. Även om moderatorerna agerat på ett 



korrekt sätt utifrån vad som diskuterats tidigare så kan vårdpersonalen göra 

uttalanden kring äldres personers aktiviteter och rehabilitering utifrån vad de tror att 

vi vill höra. Detta skulle ha motverkats om varje fokusgrupp träffats mer än en gång. 

Å andra så framkom det i resultatet att de flesta av vårdpersonalen förutom de som 

arbetade på korttidsboenden, hade blivit dåligt bemötta av rehabiliteringspersonalen. 

Var detta ett resultat av att det just var arbetsterapeuter som fungerade som 

moderatorer eller skulle det ha framkommit i annat fall också?  

 

Det faktum att författaren inte själv utfört samtliga fokusgrupper skulle kunna 

påverka analysarbetet negativt eftersom man exempelvis inte kunnat ta del av 

deltagarnas ansiktsuttryck eller atmosfären som rådde vid själva genomförandet av 

fokusgrupperna. De övriga arbetsterapeuterna skrev en kort beskrivning av det 

särskilda boendet som de befann sig på för att ge en bild till författaren. Författaren 

har därutöver haft möjlighet att återgå till det inspelade materialet och kontakta 

övriga arbetsterapeuter för förtydliganden av eventuella oklarheter för på så sätt öka 

trovärdigheten (Krefting, 1991). Författaren av studien har kontinuerligt pendlat fram 

och tillbaka mellan de framväxande kategorierna och själva intervjumaterialet, detta 

innebär enligt Strauss & Corbin (1998) en verifiering av resultatet när den 

komparativa analysmetoden använts. Diskussioner med handledare om 

samstämmighet och granskning av erfarna kollegor bör stärka resultatets trovärdighet 

och tillförlitlighet (Halloway & Wheeler, 1996; Krefting, 1991). Den öppna 

kodningen av data där författaren försökte bibehålla informanternas egna ord samt att 

kategorierna illustreras med citat bör även det öka trovärdigheten (Krefting, 1991). 

 

I studien ingick alla de boendeformer som kan definieras inom det särskilda boendet 

för äldre. Redovisningen av resultatet har i huvudsak skett utifrån all vårdpersonal 

oavsett boendeform eftersom inga större skillnader i deras åsikter kring äldres 

aktiviteter kunde noteras. Vid dataanalysen framträder dock de både 

korttidsboendena markant eftersom rutinerna för rehabilitering gav intryck av att 

vara mycket väl utvecklade. Vårdpersonalen som representerade dessa boende kände 

inte igen sig i problem som exempelvis personalbrist, svårigheter att rekrytera 

vikarier i de fall de behövdes eller dåligt bemötande av rehabiliteringspersonal. 

Därför är det först under kategori två och tre det fanns så stora skillnader mellan 



korttidsboendena och de övriga boendeformerna att dessa har varit tvungna att 

poängteras.  
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  Bilaga 1 

 

 
 

FRÅGEUNDERLAG 
 

1.   Beskriv vad ni förknippar med begreppet rehabilitering?  
        Vad av allt det ni gör under en dag kan sägas vara rehabilitering. Beskriv, ge exempel! 
        Finns det olika typer av rehabilitering, i så fall vilka? 
 
2. Vad vet ni om de enskilda boendes rehabiliteringsbehov? 
        Finns det en målformulering kring rehabilitering för varje boende? Beskriv 

 Beskrivning kring den boendes förmågor? Berätta! 
 Vad finns dokumenterat och när görs denna eventuella dokumentation? 
 Hur får ni del av allt detta? Hur sprids det bland relevant personal? 
  

3. Vad är ett rehabiliterande arbetssätt? 
        Arbetar ni utifrån ett rehabiliterande arbetssätt? Ge exempel! 
        Vem uppmuntrar er att arbeta utifrån ett rehabiliterande arbetssätt? Hur går det till? 
        Vad hindrar er att arbeta från ett rehabiliterande arbetssätt? Vad är det som inte blir gjort och varför? 
 

4. I vad mån har ni fått utbildning mer generellt om rehabilitering?  
När, var, hur och av vem? 

              Vet ni tillräckligt? Vad mer konkret vill ni veta mer om? 
              Vad skulle bättre kunskap i rehabilitering kunna leda till? Ge exempel? 

 

5. Finns det ett forum där varje enskild boendes rehabilitering/ behov av 
rehabilitering diskuteras? 
Hur ofta, vilka deltar etc. 
Kan ni förverkliga det som tas upp då? Om inte varför, vad är hindret? 
Hur bär ni er åt för att sprida denna kunskap mellan er? Fungerar det? 

 
6. När – i vilka situationer -  kontaktar ni rehabpersonal? 

Hur går det till? Beskriv några fall då ni kontaktat rehabpersonal? Varför, hur gjorde ni, vad hände och 
hur gick det? 
Är det lätt att nå rehabpersonalen? 
 

7. Får ni handledning av rehabpersonalen? 
        Individuellt för var och en av de boende. Ge exempel  
        Mer generell handledning för hur ni bör arbeta? 
 
8. Finns möjlighet för de boende att själv utföra de aktiviteter som de kan göra? 

Får den boende vara delaktig och utföra de moment som hon/ han kan utföra själv inom ex personlig 
vård/ morgontoalett? Varför, var går gränsen , vilka är hindren? Finns det möjlighet för de boende att 
utifrån sin förmåga delta i ex matlagning/ städning eller andra göromål som är en del av ett eget boende 
och som även görs på det särskilda boendet? 

 

9. Vad kan de boende göra som kan vara meningsfullt för dem?  
 Ge exempel 
 

10. Hur används tekniska hjälpmedel för de boende?  
        Är de individuellt utprovade? 

        Händer det att en boende får låna hjälpmedel av andra boende? Varför? 
 
11. Hur används inkontinenshjälpmedel?  

               Är de individuellt förskrivna? 
               Förekommer behandlig/träning för att komma till rätta med besvären? 
               Är det möjligt att låta de boende gå på toaletten istället? Varför inte? 

 
12. Hur sker uppföljning/ utvärdering av rehabiliteringen för de boende? 
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Till personal i särskilt boende 

 
 
Att få tillgång till rehabilitering är viktigt för äldre. Målen med rehabilitering kan se mycket 
olika ut från individ till individ. För någon handlar det om att återhämta funktionsförmågan 
efter ett benbrott eller en tids sjukdom, för andra handlar det snarare om att inte helt förlora 
den lilla funktionsförmåga man ännu har kvar.  
 
Kanske blir balansgången mellan att utföra saker själv och att överlämna sysslor åt andra 
speciellt svår i den situation som råder i särskilt boende. Tillgången till personal dygnet runt 
skapar visserligen trygghet, men samtidigt kan det också innebära en risk att den enskilde 
alltför lättvinnligt överlämnar alltmer av vardagens aktiviteter och därmed delar av sin 
funktionsförmåga åt andra.    
 
För att få en bättre kunskap om tillgången till rehabilitering i särskilt boende har 
Socialstyrelsen beslutat att göra en studie. Studiens syfte är att inhämta kunskap om hur äldres 
rehabilitering i särskilt boende gestaltar sig, samt att synliggöra både det som skapar 
förutsättningar för och hindrar att äldre får sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda.  
 
Det hela kommer att gå till så att en arbetsterapeut alternativt din chef kommer att göra en 
förfrågan om du vill medverka vid en gruppintervju. Gruppen kommer att bestå av totalt fem 
vårdbiträden/undersköterskor. Om du samtycker till att medverka kommer arbetsterapeuten i 
samråd med dig och de andra i gruppen att göra upp om en tid för intervjun. Gruppintervjun 
kommer att ta ca 1½ timme. Liknande gruppintervjuer kommer att ske vid totalt tio olika 
särskilda boenden på fem plaster över landet.        
 
Samtliga personnamn och namn på platser kommer att vara ändrade i de texter som studien 
resulterar i. Det finns alltså ingen möjlighet för utomstående att se vem eller vilka som blivit 
intervjuade. 
 
Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter! De är viktiga för att äldreomsorgen ska 
kunna utvecklas på ett önskvärt sätt.   
 
Om det är något du undrar över så kan du ta kontakt med någon av följande personer, Anders 
Bergh vid Socialstyrelsen som är ansvarig för studien eller arbetsterapeut Ulrica Lundström 
som kommer att genomföra intervjun.      
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Anders Bergh   Ulrica Lundström 
Utredare    Distriktsarbetsterapeut 
Äldreenheten    Björknäs vårdcentral 
Socialstyrelsen   Tel: 0921-66047 
Tel: 08 – 555 531 72    


