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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det är viktigt för äldres välbefinnande och hälsa att känna delaktighet i aktivitet. 

Delaktighet i aktivitet påverkas av individens egna förutsättningar och miljöns utformning. 

Hemmet är en viktig aktivitetsmiljö där många äldre spenderar mycket tid. Det är vanligt att 

äldre flyttar till ett särskilt boende när de är i behov av hjälp och stöd för att klara sin vardag.   

Syfte: Att studera hur miljön påverkar äldres delaktighet i aktivitet på särskilt boende. 

Metod: En kvalitativ studie innefattande sju intervjuer med äldre och observationer på tre 

olika särskilda boenden har genomförts. Resultat: I resultatet framkom de fem kategorierna 

bristande tillgänglighet i den fysiska miljön, tillgångar i den fysiska miljön, betydelsen av 

hjälpmedel, betydelsen av att interagera med andra människor samt personalens betydelse för 

de äldres delaktighet i aktivitet. Den fysiska miljöns utformning bidrog till att de äldre inte 

uppfattade det särskilda boendet som hemlikt då de inte fick plats med alla de personliga 

tillhörigheter de önskade. Det visade sig att många äldre kände sig ensamma och inte 

upplevde någon samhörighet med de medboende. Gemensamma aktiviteter var mycket 

uppskattat av de äldre bland annat eftersom det gav dem en möjlighet att interagera med 

andra. Konklusion: Den fysiska och den sociala miljön på ett särskilt boende kunde både 

främja och hindra äldres delaktighet i aktivitet.  
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ABSTRACT  

Background: It is important for older people’s wellbeing and health to have a sense of  

occupational participation. Occupational participation is affected by the individual's own 

conditions and environmental features. Many older people spend much time in their home, 

which is an important occupational setting. It is common that older people move to a  

residential care home when they are in need of help and support to cope with their everyday  

lives. Purpose: To study the environmental impact on older people’s occupational  

participation in residential care. Method: A qualitative study, including interviews with seven 

older people and observations in three residential care homes, was implemented. Results: In  

the results, five categories appeared: lack of accessibility in the physical environment, the  

physical environmental resources, the importance of aid, the importance of interacting with  

other people, and the importance of the staff. The physical environmental feature was a reason  

why the older people did not perceive the residential care as homelike. This, since their  

wanted personal belongings not could fit into the apartment. It turned out that many older  

people felt alone and did not feel any affinity with other people at the residential care home. 

Common activities were very much appreciated by the older people because of the 

opportunity to interact with others. Conclusion: Older people's occupational participation  

could be affected by both opportunities and constraints in the physical and social environment  

in a residential care home. 
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Inledning 
Andelen äldre personer i Sverige ökar, bland annat beroende på fördelaktigare levnadsvillkor 

och att den medicinska vården blivit bättre. Detta har lett till att människor i högre 

utsträckning överlever diagnoser som cancer och hjärt-kärlsjukdomar (Andersson, 2006). 

Sverige har både en hög medellivslängd och en hög andel personer över 80 år vid jämförelser 

med övriga världen (Andersson, 2006; Kristensson & Jacobsson, 2010). 

 

I samband med åldrandet får många personer en försämrad kapacitet och förändrade resurser 

vilket leder till förändringar gällande delaktighet i aktivitet. Begränsningar i kapacitet och 

resurser som till exempel otillräckliga hjälpmedel och rädsla för att göra sig illa kan leda till 

att personer inte längre ägnar sig åt önskvärda aktiviteter. Detta kan i sin tur medföra en 

minskad tillfredsställelse kring hur dagarna spenderas och då också ett lägre välbefinnande. 

Många äldre spenderar en stor del av sina dagar i hemmet (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & 

Iwarsson, 2007) där de under lång tid skapat vanor och rutiner (Kielhofner, 2012a). 

Försämringar i det allmänna hälsotillståndet är en vanlig anledning till att äldre flyttar till 

särskilt boende (Hauge, 2010). Vid flytt till ett särskilt boende förändras miljön vilket leder 

till att vissa aktiviteter inte kan genomföras på samma sätt som tidigare, detta kräver då att 

miljön anpassas efter personens nyuppkomna behov. Det kan till exempel handla om nya 

hjälpmedel eller uppmuntran från personal (Nilsson & Bernspång, 2012). Miljö är ett begrepp 

som innefattar vår omgivnings fysiska, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska egenheter 

vilket bland annat har en stor inverkan på vilka aktiviteter människan kan och vill utföra. 

Miljön kan begränsa eller möjliggöra delaktighet i aktivitet beroende på vilka resurser som 

finns att tillgå (Kielhofner, 2012b). 

 

Att vara socialt och fysiskt aktiv möjliggör ett gott åldrande (Eriksson, Lilja, Jonsson, 

Petersson & Tatzer, 2015; Santamäki Fischer, Lundman, Gustafson & Norberg, 2012). Hos 

arbetsterapeuter finns en förståelse för hur aktivitet, hälsa och välbefinnande påverkar 

varandra (Law, Steinweder & Leclair, 1998) och vilken betydelse aktivitet har för ett gott 

åldrande (Nilsson, 2014). Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) menar att en 

arbetsterapeut ska verka för att ge personer ett så gott liv som möjligt genom att underlätta för 

och ge personerna möjlighet att vara delaktiga i aktiviteter. Att förändra miljön är ett sätt att 

möjliggöra delaktighet i aktivitet och är någonting som ingår i en arbetsterapeuts kompetens 

(Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

 

Med detta som utgångspunkt är det viktigt att som arbetsterapeut ha en förståelse för hur 

miljön på ett särskilt boende kan påverka äldre personers delaktighet i aktivitet. Denna studie 

kommer att undersöka de äldres egna uppfattningar kring hur miljön påverkar deras aktiviteter 

men också observera hur miljön är utformad och på vilket sätt den kan främja eller hindra 

delaktighet i aktivitet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Äldres delaktighet i aktivitet 

Äldre är ett brett begrepp som i stort sett omfattar alla som gått i ålderspension. En 

kategorisering som används för att kunna skilja denna stora grupp människor är tredje och 

fjärde åldern. Den tredje åldern inleds i samband med pensioneringen och kännetecknas av 

frihet och möjligheter. Den fjärde åldern börjar ofta med att den äldre drabbas av sjukdom och 

blir beroende av andra för att klara sin vardag. Det kan till exempel handla om en stroke, 

demenssjukdom eller skador efter fall. Den fjärde åldern är den sista fasen i livet och en 

period beroende av en fungerande äldreomsorg (Andersson, 2006). Ett gott åldrande påverkas 

bland annat av personers känsla av meningsfullhet. Att känna sig delaktig och behövd samt att 

uppleva sin existens som meningsfull är viktigt. Även att ägna sig åt aktiviteter, kunna klara 

sig själv och att ha intressen, gamla som nya, är sådant som ger livet mening enligt många 

människor (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

I klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa förklaras aktivitet som en 

individs utförande av en handling eller uppgift medan delaktighet beskrivs som engagemang i 

en livssituation (Socialstyrelsen, 2003). Delaktighet i aktivitet handlar om att känna 

engagemang till de vardagliga aktiviteter man utför, alltså inom områdena arbete, fritid och 

aktivitet i dagliga livet (ADL). Inom arbetsterapi är det dock inte bara själva genomförandet 

av aktiviteten som åsyftas utan även den personliga upplevelsen (Kielhofner, 2012c). 

Delaktighet i aktivitet påverkas av varje människas egna förutsättningar men också av hur 

miljön man befinner sig i ser ut (Fristedt, 2013; Fänge & Carlsson, 2010; Kielhofner, 2012c). 

De individuella förutsättningar som påverkar delaktighet i aktivitet är utförandekapacitet, 

vanebildning och viljekraft. Med utförandekapacitet menas fysisk och mental förmåga att rent 

praktiskt utföra en aktivitet. Vanebildning innebär att utförandet av aktivitet påverkas av 

rutiner och vanor vilket innebär att moment genomförs utan vidare reflektion eller eftertanke. 

Viljekraft påverkas av intressen, värderingar och uppfattning om den egna förmågan att klara 

av aktiviteter (Kielhofner, 2012d). 

 

Både aktivitet och delaktighet är viktiga delar när det gäller en äldre persons hälsa och 

välbefinnande (Eklund 2010; Fristedt, 2013; Fänge & Carlsson, 2010). Aktivitet och 

delaktighet behöver inte hänga samman utan det går att uppleva en begränsning i aktivitet 

utan att det påverkar känslan av delaktighet och tvärtom. Aktivitet kan vara en hjälp till att 

uppnå delaktighet men delaktighet kan även uppnås genom att till exempel vara åskådare och 

betrakta andra som utför aktiviteter (Fristedt, 2013; Häggblom-Kronlöf, Hultberg, Eriksson 

och Sonn, 2007). I en studie av Häggblom-Kronlöf, Hultberg, Eriksson och Sonn (2007) 

framkom det att några av deltagarna i studien hade svårigheter att utföra de aktiviteter som de 

ansåg vara meningsfulla på grund av nedsatt funktionsförmåga. Genom att få hjälp och 

vägledning att utföra aktiviteterna på ett annat sätt, kunde de ändå uppleva delaktighet i 

aktivitet.  

 

För att åldrandet ska bli en positiv upplevelse är det viktigt att de äldre har möjlighet att delta 

i tillräckligt fysiskt, mentalt och socialt utmanande aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar 

och behov. Det är viktigt för välbefinnandet att ha intressen som ger livet syfte och mening 

när arbetslivet är avslutat. Att ha intressen och aktiviteter som ger mening med livet ger också 

möjlighet att fortsätta sin självförverklingsprocess även under livets senare år (Wilcock & 

Hocking, 2015).  
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1.2 Miljöns påverkan på delaktighet i aktivitet hos äldre 

Aktivitet och delaktighet hos äldre påverkas i hög grad av närmiljön, både den fysiska och 

den sociala (Fristedt, 2013). Miljön kan antingen möjliggöra eller hindra vilka aktiviteter en 

person kan utföra samt hur dessa utförs. Hur miljön påverkar individen beror på hur den 

specifika miljön går ihop med en persons uppfattning om sin egen förmåga, vanor, roller, 

värderingar, intressen och utförandeskapacitet (Kielhofner, 2012d). I de miljöer som 

människor befinner sig i existerar både fysiska och sociala aspekter (Kielhofner, 2012b). Den 

fysiska miljön innefattar utrymmen och föremål och den sociala miljön utgörs av sociala 

grupper (Kielhofner, 2012d). När dessa förs samman bildas en aktivitetsmiljö, som 

exempelvis kan vara hemmet. En aktivitetsmiljö innebär att rum, föremål, aktivitetsformer 

och sociala grupper genererar en gemensam och meningsfull omgivning för personen 

(Kielhofner, 2012b). 

 

Hur hemmet är utformat och hur tillgängligheten ser ut samt vad den äldre känner för sitt hem 

är en viktig beståndsdel för hur självständig, aktiv och delaktig den äldre kan vara. Då 

hemmet upplevs som en trygg plats kan den äldre hämta styrka och energi där för att sedan 

orka vara aktiv både i och utanför hemmet, vilket kan bidra till att den äldre känner en känsla 

av samhörighet (Fänge & Carlsson, 2010). Hemmet betyder mycket för en äldre person och 

kan ses som en symbol för vem personen är, vad den tycker om att göra och vilka värderingar 

den har (Lantz, 2007; Nilsson & Bernspång, 2012; Nord, 2012a). Den äldres uppfattning om 

sig själv kan påverkas av hur hemmet ser ut. Att ha bott i samma miljö under många år och 

sedan flytta ifrån den och in på ett särskilt boende kan ha en negativ effekt på den äldres 

identitet. Ofta flyttar äldre på grund av drastiska förändringar som till exempel att de inte 

klarar sig själva efter ett benbrott på grund av fall (Hauge, 2010; Nord, 2012a). Det kan då 

vara svårt att anpassa sig till både den nya utförandekapaciteten och den nya boendemiljön 

(Nord, 2012a). En flytt kan även ge positiva effekter, att det erbjuds hjälp och stöd för att 

klara av vardagen, men även nya relationer och miljöer kan innebära ett lyft för den äldre. 

Den fysiska miljön, hur hemmet eller lägenheten ser ut och vilka föremål som finns, har en 

stor påverkan på hur den äldre kommer att trivas. Att ha egna tavlor, fotografier och möbler är 

ett sätt att få med sig gamla minnen och saker som är betydelsefulla vilket är viktigt för 

trivseln (Hauge, 2010; Nord, 2012a). Hemmet är den plats där äldre spenderar den större 

delen av sina dagar och därför är det väldigt viktigt att de trivs med miljön där och har de 

resurser de behöver för att leva ett meningsfullt liv (Haak, Dahlin-Ivanoff, Fänge, Sixsmith & 

Iwarsson, 2007; Nord, 2012a). I takt med åldrandet förändras människans aktivitetsmönster 

och hemmet blir en allt viktigare plats där den äldre behöver kunna vara delaktig i aktivitet 

(Haak et al., 2007).  

 

Den fysiska miljön i hemmet kan formas om så att den överensstämmer med personers 

funktionsförmåga och kan då möjliggöra för aktiviteter som personen vill eller behöver utföra. 

Hur funktionsnedsättningen upplevs av personen kan påverkas av hur miljön är utformad. När 

miljön upplevs som stabil och trygg kan den bidra med en positiv inverkan på 

funktionsnedsättningen (Kielhofner, 2012b). När det gäller den fysiska miljön är det viktigt 

att den är tillgänglig, den får även gärna uppmuntra till utevistelse som påverkar äldres 

aktivitet och delaktighet på ett positivt sätt. För att äldre ska kunna och våga utföra aktiviteter 

utanför den egna bostaden har det visat sig vara av betydande vikt hur trygghet, säkerhet och 

tillgänglighet upplevs (Fristedt, 2013). 

 

I en studie av Häggblom-Kronlöf et al. (2007) framkom det att det fanns hinder i den fysiska 

miljön som gjorde att de äldre inte kunde vara delaktiga i aktiviteter. En känsla av att inte 

klara av saker själv och istället vara i en beroendeställning till andra uppkom. Detta kunde 
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exempelvis handla om svårigheter att självständigt gå ut då olika dörrfunktioner inte 

fungerade och de äldre var rädd för att skada sig. Den sociala miljön, som i detta fall 

innefattade personalen, ansågs även den kunna utgöra ett hinder för den äldres  delaktighet i 

olika aktiviteter. Detta på grund av att personalstyrkan ofta byttes ut, vilket i sin tur medförde 

att de äldre var tvungna att ändra sitt sätt att vara på och anpassa sig till nya saker. Det 

framkom även att personalen inte hade tid med de äldre och inte heller lyssnade på hur de 

ville ha vissa saker utförda.  

 

Även den sociala miljön kan påverka de äldres förmåga till delaktighet i aktivitet samt hur de 

upplever sin hälsa (Berg, 2007; Kielhofner, 2012b, Malmberg & Ågren, 2013). Den sociala 

miljön beskrivs som sociala sammansättningar där personer bland annat delar gemensamma 

intressen och aktiviteter. Inom sociala grupper formas en individs roller, det är även vanligt 

förekommande att individen tar efter gruppens intressen, normer och värderingar (Kielhofner, 

2012b). Att åldras innebär att det sker förändringar i den sociala miljön (Malmberg & Ågren, 

2013). Roller och uppgifter den äldre haft i sociala sammanhang kan förloras eftersom de inte 

längre kan eller vill vara delaktiga i dessa. Kontakt med vänner och bekanta kan upphöra 

(Kielhofner, 2012b; Malmberg & Ågren, 2013). Personer som är viktiga i den äldres liv kan 

försvinna, på grund av sjukdomar eller hög ålder (Malmberg & Ågren, 2013). Om det finns 

personer i den äldres omgivning som har en negativ inställning kan detta leda till att den äldre 

får dåligt självförtroende, inte presterar på den nivå som denne kan i aktiviteter och drar sig 

undan från den sociala gemenskapen (Berg, 2007). 

 

1.3 Särskilt boende för äldre  

Särskilt boende för äldre beskrivs av Socialstyrelsens termbank (2013) som ett boende där 

äldre personer med särskilda stödbehov kan erbjudas bostad eller plats, där det även finns 

tillgång till vård och omsorg under hela dygnet. Majoriteten av de personer som bor på ett 

särskilt boende är i behov av stöd upprepade gånger varje dygn på grund av bland annat 

sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det stöd som erbjuds kan till exempel vara hjälp med 

medicinintag, personlig hygien, förflyttning och måltider (Socialstyrelsen, 2015). Anledningar 

till att personer behöver bo på ett särskilt boende är bland annat ett stort omvårdnadsbehov 

eller att personen inte längre kan orientera sig ute i samhället. Det kan också vara att personen 

känner sig otrygg och rädd om inte personal finns att tillgå dygnet runt (Cheek, Ballantyne, 

Byers & Quan, 2006; Socialstyrelsen, 2011; Nord, 2012b). Socialtjänstlagen är den lag som 

reglerar äldreomsorgen i Sverige (Edebalk, 2013) och huvudansvaret för verksamhet inom 

särskilt boende ligger hos kommunerna runt om i landet (Edebalk, 2013; SFS 2001:453; 

Socialstyrelsen, 2015). I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) fastställs att äldreomsorgen ska 

fokusera på att de äldre får ett värdigt liv där de kan känna välbefinnande. Fokus ligger också 

på att de äldre ska ha en vardag som är aktiv och upplevs meningsfull.   

 

Efter ädelreformen år 1992 då kommunen fick överta ansvaret för de äldres vård och omsorg 

har antalet särskilda boenden minskat och därmed blir det också allt färre personer som bor på 

särskilda boenden (Edebalk, 2013; SOU 2008:15). För att få plats på ett särskilt boende så 

krävs det en behovsprövning och därefter ges insatsen genom ett bistånd (Dahlberg, 2013). I 

oktober 2015 var det knappt 88 000 personer över 65 år som bodde permanent på ett särskilt 

boende jämfört med 94 000 år 2010 (Socialstyrelsen, 2016). Istället blir det allt fler som bor 

kvar i ordinärt boende med hemtjänst som stöd (Edebalk, 2013; Socialstyrelsen, 2016; SOU 

2008:15). Att det dras ned på särskilda boenden i kommuner har att göra med 

kvarboendeprincipen vilken innebär att de äldre, så länge det går, ska bo kvar i sitt ordinära 

boende (Dahlberg, 2013; Sand, 2007). Det gör att det finns allt färre platser på särskilda 

boenden vilket i sin tur innebär att personerna är äldre när de flyttar in där och därmed har ett 
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större vårdbehov som nyinflyttade (Dahlberg, 2013; Thorslund, 2013 ; Sand, 2007). 

Genomsnittstiden en person bor på ett särskilt boende innan den avlider har också minskat 

(Schön, Kåreholt & Lagergren, 2016; Thorslund, 2013). Det har visat sig vara svårt för 

särskilda boenden att erbjuda en hemlik miljö eftersom vårdbehovet hos många vårdtagare är 

så pass stort. Trots det ökade vårdbehovet så har inte bemanningen ökat vilket innebär att 

många ställen är underbemannade och då får svårt att leva upp till önskvärd kvalitet 

(Thorslund, 2013). 

 

När äldre bor på ett särskilt boende har de hyreskontrakt på en egen lägenhet som de betalar 

hyra för, de betalar även en summa för vård och omsorg och en summa för måltider 

(Socialstyrelsen, 2013). Förutom de privata bostäderna består ett särskilt boende oftast även 

utav en rad offentliga och allmänna rum så som dagrum och matsal (Nord, 2012b). Den 

fysiska miljön på ett särskilt boende ska främja aktivitet och delaktighet genom att äldre med 

nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga ska kunna ta sig fram säkert. Detta kan stödjas 

genom att bland annat titta på rummens utformning, belysning och symboler (Fänge & 

Carlsson, 2010). Många särskilda boenden har en fysisk miljö som begränsar den äldres 

möjlighet att gå ut och få frisk luft. Det innebär att de äldres självständighet minskas och 

personalen istället får en viktig roll i att hjälpa de äldre att komma ut (Hauge, 2010). 

Många äldre lever den sista tiden av sina liv i sociala grupper, exempelvis på särskilda 

boenden. Att förlora tidigare sociala grupper och istället bli hänvisad till de aktiviteter och 

sociala sammanhang som det särskilda boendet erbjuder kan ha en negativ påverkan på 

personens sociala liv och vardag (Kielhofner, 2012b).  

 

Det är viktigt för många äldre att det särskilda boendet känns hemtrevligt och hemlikt 

(Paulsson, 2004; Rigby, Payne & Froggatt, 2010; Wånell, 2006a). Det bör också finnas 

möjlighet till gemenskap med andra men också att få vara ostörd och ensam (Rigby et al., 

2010; Wånell, 2006a). När miljön på ett särskilt boende utformas är det viktigt att ha i åtanke 

att de flesta bor där och har det som sitt hem i flera år (Wånell, 2006a). De allra flesta äldre 

tar med sig möbler och föremål de haft hemma tidigare för att få igenkänning från sitt tidigare 

hem. Personal och anhöriga brukar hjälpa till att utforma rummet så att möbleringen stämmer 

överens med de behov och önskemål som finns (Paulsson, 2004). Det är ett stort steg att välja 

att flytta för många eftersom det innebär en betydande förändring av mycket i livet. Dels att 

byta miljö och att flytta till en betydligt mindre lägenhet där inte alla möbler och ägodelar får 

rum men även att behöva bo med och lära känna nya människor. Det innebär också andra 

rutiner vilka kan upplevas som främmande och svåra att anpassa sig till (Hauge, 2010). 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska en individs självbestämmande och integritet 

respekteras. Personal inom äldreomsorgen ska ta hänsyn till den äldres egna behov och 

förutsättningar när de ger stöd och hjälp, detta för att den äldre personen på så sätt ska kunna 

vara delaktig i hur dessa insatser ser ut. Personalen ska vidare arbeta på ett sätt som ger den 

äldre möjligheter att leva ett meningsfullt liv vilket bland annat kan handla om att erbjuda 

aktiviteter (SOSFS 2012:3). Personer över 75 år är ofta mindre fysiskt aktiva vilket medför att 

många personer som bor på ett särskilt boende tillbringar en stor del av vardagen stillasittande 

och de behöver då få hjälp och påputtning i att utföra aktiviteter (Hauge, 2010; Nilsson & 

Nilsson, 2009). Det är viktigt att komma ihåg att alla äldre är olika individer med olika 

intressen och behov. De aktiviteter som erbjuds på ett särskilt boende bör därför vara 

varierande och anpassade efter olika funktionsnivåer (Hauge, 2010). De aktiviteter som 

erbjuds kan i samverkan med miljö och individens förmåga bidra till delaktighet i aktivitet 

hos äldre på särskilt boende (Fristedt, 2013). 
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Delaktighet i aktivitet har visat sig vara viktigt för de äldres välbefinnande och hälsa och 

påverkas av hur miljön runtomkring dem är utformad. En miljö som de äldre ofta rör sig i är 

hemmet och den har därför en stor inverkan på de äldres liv. Vid flytt till särskilt boende är 

det fortsatt viktigt att de trivs med miljön och att de erbjuds resurser för att kunna leva ett 

meningsfullt liv. Utifrån detta är det viktigt att få en bild av de äldres subjektiva uppfattning 

gällande möjligheter till delaktighet i aktivitet samt hur dessa påverkas av miljön på det 

särskilda boendet.  

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur miljön påverkar äldres delaktighet i aktivitet på 

särskilt boende.  

3. Metod 

3.1 Design 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats används för att få 

en helhetsförståelse och en så komplett bild som möjligt av det som undersöks (Olsson & 

Sörensen, 2011). De två kvalitativa metoderna observation och intervju har använts och 

kombinerats i denna studie. 

 

3.2 Urvalsprocedur 

I studien har ett kriterieurval använts. Med detta menas att ett antal kriterier valts ut i förväg 

för att kunna uppfylla studiens syfte (Patton, 2015). Kriterierna för att välja ut särskilda 

boenden till studien var att både observationer och intervjuer med äldre skulle kunna 

genomföras på dem. Ytterligare kriterier var att de skulle tillhöra samma kommun men vara 

belägna i olika omgivningar, innerstan, ytterområde samt tätort på landsbygden. Anledningen 

till detta kriterie var för att få en bred beskrivning av hur de äldres delaktighet i aktivitet 

påverkas av närmiljöns utformning. Då flera särskilda boenden uppfyllde kriterierna användes 

ett bekvämlighetsurval för att välja ut dessa. Bekvämlighetsurval innebär att välja det 

alternativ som är mest kostnads- och tidseffektivt (Denscombe, 2016).  

 

Tre olika särskilda boenden valdes ut ifrån en lista på en kommuns särskilda boenden med 

hänsyn till tidigare nämnda kriterier samt avstånd till boendet. Dessa kontaktades först via 

mail då missivbrev till chef [bilaga 1] bifogades med information om studiens syfte och 

datainsamlingens utformning. Därefter togs kontakt med cheferna via telefonsamtal där de 

tillfrågades om de ville bidra till genomförandet av studien. Samtliga chefer var intresserade 

och blev då informerade om de inklusionskriterier som satts upp för studien. Missivbrev till 

informant [bilaga 2] mailades ut till cheferna efter samtalet, de delade sedan ut dessa till äldre 

personer som, enligt deras bedömning, kunde vara aktuella för studien.  

 

Informanter till studien valdes ut med hänsyn till följande inklusionskriterier. De skulle ha 

bott på det särskilda boendet i minst sex månader, då det var viktigt för studiens syfte att de 

kände till boendet och visste vilka aktiviteter som fanns att utföra där. De skulle heller inte ha 

några uttalade kognitiva nedsättningar, eftersom de skulle förstå vad deltagandet i studien 

innebar. Det sista utvalda inklusionskriteriet innefattade att de skulle förstå och tala svenska, 

detta för att de skulle ha förmåga att kunna delta i intervjun. När cheferna hittat personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades författarna och tid för en observation och två till 

tre intervjuer på varje särskilt boende bokades. Samtliga särskilda boenden och informanter 

som kontaktades deltog i studien vilket innebar att inget bortfall skedde.  
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Tabell 1. Översikt av informanternas särdrag 

Informant Ålder 
M=91 

m=93 

Kön Tid på boendet 
M=2,7 

m=3 

1 91 år Kvinna 3 år 

2 93 år Kvinna 1,5 år 

3 95 år Man 4 år 

4 93 år Kvinna 6 år 

5 93 år Kvinna 6 månader 

6 85 år Man 4 år 

7 87 år Kvinna 1 år 

 

3.3 Datainsamling 

Till datainsamlingen användes de två metoderna intervju och observation, båda med 

utgångspunkt ur bedömningsinstrumentet Miljöns betydelse för delaktighet i aktivitet (REIS-

S). REIS-S är den svenska översättningen av The Residental Environment Impact Scale och 

grundas i Kielhofners (2012), Model of Human Occupation (MOHO). Det är ett 

bedömningsinstrument med fokus på miljön på särskilda boenden och hur den påverkar de 

boendes möjlighet till delaktighet i aktivitet. Bedömningen går ut på att se hur väl miljön 

stämmer överens med de boendes behov och önskemål kring aktivitet och delaktighet. 

Instrumentet består av fyra kategorier: utrymme, föremål, sociala grupper och aktivitetsform. 

I dessa kategorier studeras möjligheter och resurser samt krav och begränsningar i miljön. 

Instrumentet innefattar guider för observation, brukar- och personalintervju (Kjellberg & 

Kåhlin, 2015). De delar som användes i denna studie var guiden för observation och 

brukarintervju.  

 

Observationerna var strukturerade och utgick ifrån den observationsguide [bilaga 3] som finns 

utarbetad i REIS-S. Strukturerade observationer används när det är förutbestämt och planerat 

vilka beteenden och situationer som ska observeras. Observationerna var också direkta, vilket 

innebär att det som observeras sker i den miljö man befinner sig i (Olsson & Sörensen, 2011).  

Besöken på de särskilda boendena inleddes med observationen för att få en bild av hur 

verksamheten såg ut och var uppbyggd. Observationerna genomfördes gemensamt av båda 

författarna och anteckningar fördes under tiden. Det som observerades var bland annat hur 

tillgängliga de gemensamma utrymmena var, vilka föremål som fanns där, vilken utemiljö 

som erbjöds och hur den var utformad, vilka aktiviteter som fanns att tillgå, hur interaktionen 

mellan boende och personal såg ut och hur de privata lägenheterna var utformade.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån REIS-S guide för brukarintervju [bilaga 

4]. Semistrukturerade intervjuer betyder att det finns en struktur med frågor men att det finns 

rum för en flexibilitet där följdfrågor och liknande kan ställas (Gillham, 2008). En 

pilotintervju genomfördes och transkriberades för att kontrollera kvaliteten på 

intervjufrågorna och om svaren som framkom stämde överens med studiens syfte. Detta bör 

göras innan övriga intervjuer genomförs för att kunna revidera frågorna vid behov enligt 

Lantz (2013). Inga förändringar gjordes efter pilotintervjun och den finns därför med i den 
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data som senare analyserades. Intervjun inleddes med några inledande frågor kring ålder, hur 

länge de bott på boendet, vad som är bra/dåligt med boendet och vilka gemensamma 

utrymmen som finns. Därefter ställdes frågor kring både gemensamma och privata utrymmen 

som till exempel om de kan röra sig fritt inomhus och utomhus utan svårigheter och om de 

känner sig trygga på boendet och i närområdet. Vidare ställdes frågor om föremål, bland annat 

om tillgång till hjälpmedel och om de vet hur de ska användas och huruvida sakerna omkring 

gör att det känns som hemma. Det ställdes även frågor om vilka anordnade aktiviteter som 

erbjuds och om det finns tillräckligt utmanande saker att göra. 

 

Det särskilda boendet där pilotintervjun genomfördes besöktes två gånger då pilotintervjun 

behövde transkriberas innan resterande intervjuer kunde genomföras. Observationen 

genomfördes främst vid det första tillfället, men kompletterades något vid det andra besöket. 

De övriga två särskilda boendena besöktes endast en gång och då genomfördes både 

observation och intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas egna lägenheter 

på boendet och tog cirka 45-60 minuter, varje informant intervjuades endast vid ett tillfälle. 

Vid pilotintervjun närvarade båda författarna, en genomförde intervjun och den andra 

antecknade och lyssnade. Övriga intervjuer delades upp mellan författarna och endast den 

som genomförde intervjun närvarade. Alla intervjuer spelades in med informanternas 

godkännande för att sedan kunna transkriberas och användas som grund för analysen. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är transkribering en bra metod att använda sig av då det blir 

tydligare att analysera det insamlade materialet i skrivet format. Författarna transkriberade de 

intervjuer de själva hade utfört, pilotintervjun transkriberades av endast en författare, vilket 

resulterade i tre och fyra intervjuer vardera. Detta för att det inte skulle bli missförstånd 

utifrån det inspelade materialet som skulle kunna påverka analysen senare. 

 

3.4 Dataanalys 

Efter insamlandet av data analyserades materialet. Genom att analysera data kan materialet på 

ett enkelt och noggrant sätt tolkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes med stöd ifrån den analysprocess som beskrivs av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008).  

 

Steg ett i analysprocessen var att allt skriftligt material lästes flera gånger av båda författarna, 

vilket rekommenderas av Lundman och Hällgren Graneheim (2008) för att få ett perspektiv på 

helheten. Materialet diskuterades sedan författarna mellan. Steg två utifrån Lundman och 

Hällgren Graneheims (2008) analysprocess var att materialets innehåll delades in i tre 

områden. De tre områden som användes var utrymmen, föremål samt aktivitetsform eftersom 

det var de områden som fanns med i intervjuguiden. Som stöd för detta steg användes 

markeringspennor i olika färger där text som matchade varje område markerades med en egen 

färg. Detta gjordes för att få en tydlig överblick av det insamlade materialet. Författarna 

markerade de intervjuer de själva transkriberat och resonerade sedan tillsammans kring vad 

som passade in under varje område för att få en överensstämmelse i allt material. Därefter 

valdes meningsenheter ut bestående av meningar eller stycken som var relevanta till studiens 

syfte och innehåll, detta var det tredje steget i analysprocessen enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Två identiska mallar skapades i word där meningsenheter skrevs in, 

författarna hade en varsin mall där ord och stycken från de egna intervjuerna fördes in.  

Meningsenheterna skrevs sedan om till kortare meningar för att lättare kunna hantera textens 

innehåll, detta överensstämmer med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) fjärde steg. 

Även de kortare meningarna fördes enskilt in i wordmallen. Det väsentligaste togs därefter ut 

och bildade då en kod, vilket var det femte steget i analysprocessen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Koderna fördes sedan in i wordmallen enskilt av varje författare. 
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Ett exempel på ett stycke som valdes ut och bildade en meningsenhet är “För det första tycker 

jag att det är fel människor som bor ihop. Jag menar, det är inte många man kan prata med. 

Man blir senil själv, jag blir rädd för det.”. Detta kondenserades sedan ned till “Fel människor 

bor ihop, det är inte många man kan prata med. Jag blir rädd för att bli senil” vilket slutligen 

bildade koden “Fel människor bor ihop”. Wordmallarna användes som underlag när 

diskussion kring de blivande kategorierna fördes. Koder som ansågs höra ihop lades 

gemensamt samman till en kategori vilket resulterade i de fem kategorierna “Bristande 

tillgänglighet i den fysiska miljön”, “Tillgångar i den fysiska miljön”, “Betydelsen av 

hjälpmedel”, “Betydelsen av att interagera med andra” samt “Personalens betydelse”. 

 

Anteckningarna efter observationstillfällena skrevs gemensamt rent i ett dokument per boende 

där innehållet sorterades upp efter de tre kategorierna utrymme, föremål och aktivitetsform.  

Efter att intervjuerna analyserats och de fem kategorierna framkommit läste 

observationsmaterialet igenom flera gånger, både enskilt och tillsammans. Därefter 

färgmarkerades materialet efter vilken kategori det ansågs tillhöra och det material som inte 

var aktuellt ströks.  
 

3.5 Etiska överväganden 

Etiska problem är något som kan komma att uppstå under intervjuerna och därför bör 

potentiella etiska frågor tas hänsyn till redan innan intervjuerna påbörjas (Kvale & Brinkman, 

2014). För att kunna säkerställa att individen inte utsätts för kränkning eller fysisk och 

psykisk ohälsa under forskningens gång bör något som kallas för individskyddskravet följas. 

Individskyddskravet omfattar fyra krav vilka använts som stöd i detta arbete. Det första kravet 

handlar om informationskravet och innebär att forskaren ska informera informanterna om 

deras betydelse samt vilken roll de har i forskningen. Det ska även framgå att det är frivilligt 

att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. Det andra kravet kallas för 

samtyckeskravet och går ut på att i forskningsprojekt där informanterna är aktiva deltagare 

ska ett samtycke alltid inhämtas. Detta betyder att informanterna själva ska få bestämma över 

sin medverkan. Det är även viktigt att obehöriga personer inte kan ta del av de uppgifter som 

framkommer om informanterna vilket det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om. 

Det sista kravet som kallas för nyttjandekravet är ett krav på att den information som 

inhämtats enbart ska användas i arbetet som hör till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna skriva under en samtyckesblankett [bilaga 

5] där dessa krav tas i beaktande. Informanterna intygade därmed att de är införstådda med 

studiens syfte, att författarna har tystnadsplikt, att deltagandet är frivilligt och hur materialet 

kommer att hanteras. Detta användes för att skydda deltagarna och säkerställa att rätt 

information har framkommit till deltagarna. 

4. Resultat  

Analysen av intervjuerna visade att vilka förutsättningar miljön erbjöd hade en stor påverkan 

på de äldres delaktighet i aktivitet och därmed också på deras hälsa och välbefinnande. Det 

framkom att det fanns aspekter i den fysiska och den sociala miljön på ett särskilt boende för 

äldre som kunde vara hindrande och främjande. Detta var någonting som även 

observationerna bekräftade. De faktorer som visade sig vara särskilt utmärkande var bristande 

tillgänglighet i den fysiska miljön, tillgångar i den fysiska miljön, betydelsen av hjälpmedel, 

betydelsen av att interagera med andra samt personalens betydelse.  
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4.1 Bristande tillgänglighet i den fysiska miljön 

Det visade sig att flera informanter hade svårigheter att nå sina saker på grund av hur 

lägenhetens fysiska miljö såg ut och detta påverkade deras delaktighet i aktivitet negativt. Att 

lägenheterna upplevdes som små, trånga och inte heller hade all utrustning som önskades 

gjorde att tillgängligheten blev bristande. Observationerna visade vissa brister i till exempel 

tillgängligheten utomhus men detta var inte någonting som informanterna själva nämnde.  

 

Många informanter spenderade en stor del av sina dagar i sina privata lägenheter men 

upplevde inte att de var optimalt utformade. En kvinna beskrev att det kunde vara svårt att nå 

saker som låg i skåpen. Hon hade svårt att både böja och sträcka på sig vilket gjorde att 

varken över- eller underskåp var tillgängliga. Detta innebar att hon behövde be om hjälp 

vilket upplevdes som jobbigt och bidrog till att hon inte kunde genomföra och vara delaktig i 

de aktiviteter hon tänkt. En annan informant saknade underskåp men upplevde samma 

problem med överskåpen.  

 

“Det är för högt i skåpen. Hyllorna kan ju inte jag nå, även om jag är lång så kan jag inte nå 

hyllorna. Och jag kan inte stå heller förresten för jag är så ostadig. Alldeles för höga hyllor. 

Det kan jag anmärka på. Och för lite lådor. Tänk om det varit ett skåp under där {...} Jag har 

ju ingenstans att lägga ifrån mig saker och ting, utan då får det ligga där uppe.” 

~ Informant 2 ~ 

 

Att det fanns för lite skåp och hyllor var någonting som flera informanter tog upp som ett 

problem och någonting som kunde observeras i alla lägenheter. Några hade fått ställa in egna 

förvaringsmöbler för att kompensera för de bristfälliga förvaringsmöjligheter som upplevdes. 

De menade att de därför fått ännu mindre plats att röra sig på och svårare att få plats med 

möbler de egentligen velat ha. Att rummen var små gjorde att alla möbler inte kunnat flyttas 

med från tidigare hem och var någonting som alla personer nämnde. Flera av dem menade att 

detta var en bidragande faktor till att de inte upplevde miljön på det särskilda boendet som 

hemtrevlig. Rummens storlek medförde även att de boende behövde prioritera mellan att få 

plats med så mycket möbler som möjligt eller att ha mer plats att kunna röra sig på. Mycket 

möbler kunde göra det trångt och svårt att ta sig fram i lägenheten vilket informanterna 

upplevde påverkade tillgängligheten negativt.  

 

“Det ska inte vara överbelamrat {...} Men man kan inte få både luftigt och mycket prylar, det 

går inte. Man får välja. Man får avstå från en del. Så är det.”  

~ Informant 1 ~  

 

Det förekom att informanterna inte kunde vara delaktiga i de aktiviteter de önskade eftersom 

det ibland saknades tillgänglig utrustning. En kvinna beskrev att bakning var en meningsfull 

aktivitet för henne men att flytten till det särskilda boendet medfört att hon inte längre kunde 

utföra den. 

 

“Jag önskar att jag haft en ugn, att dom inte gjorde en ugn här. Då hade jag bakat.” 

~ Informant 7 ~  
 

Inget av de tre särskilda boendena observerades ha skyltar som visade vart de olika  

rummen låg vilket sågs som en brist i den kognitiva tillgängligheten. Det framkom dock inte 

under intervjuerna att detta påverkade informanternas delaktighet i aktiviteter eftersom alla 

hittade dit de skulle på egen hand. Vid observationen visade det sig också att ett boende hade 

en stor gemensam uteplats där gångarna bestod av sand eller grus vilket innebar att personer 
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med rollator och rullstol fick svårigheter att ta sig fram på egen hand. Informanterna tog inte 

upp detta som ett problem men berättade att de främst använde sina egna uteplatser. Överlag 

hade de gemensamma utrymmena på alla boenden god tillgänglighet men på ett boende 

observerades ett tv-rum med många brister. Det gick inte att ta sig in med varken rollator eller 

rullstol i rummet och möblerna som fanns var låga, utan armstöd och därmed också svåra att 

ta sig upp ur. Informanterna på detta boende förklarade att de aldrig använde detta rum utan 

såg på tv inne i sina egna lägenheter.  

 

4.2 Tillgångar i den fysiska miljön 

Den fysiska miljön visade sig kunna bidra till delaktighet i aktivitet genom att erbjuda 

lämpliga föremål och utrymmen där de äldre kunde ägna sig åt olika aktiviteter. Det handlade 

bland annat om att låna böcker, träna och röra sig utomhus. 

 

I de privata lägenheterna på alla tre boenden observerades att badrummen var stora och 

rymliga. Flera informanter nämnde också det i intervjuerna och menade att det var en 

bidragande faktor till att de kände sig trygga och klarade sina toalettbestyr på egen hand. Det 

observerades också att alla lägenheter hade egna spisplattor i pentryt vilket var en tillgång 

som kunde bidra till delaktighet i aktivitet. Detta var någonting som framförallt en man 

berättade att han uppskattade och använde regelbundet. 

 

“En gång i veckan ungefär gör jag min egen sill du {...} Det gör jag själv och då har jag, vi 

har ju plattor här vet du.” 

~ Informant 3 ~ 

 

På ett boende fanns det i den fysiska miljön ett flertal gemensamma utrymmen med olika 

slags möbler, så som fåtöljer och grupper med bord och stolar. Dessa utrymmen använde de 

boende för att sitta ned, prata och fika med varandra. De användes också av boende som ville 

sitta för sig själva och ta det lugnt. Utrymmena var belägna i slutet av korridorerna vilket 

gjorde att det gick att sitta mer avsides vid behov. Några av informanterna beskrev att dessa 

utrymmen var mycket uppskattande och att de även användes när det kom besök.  

 

“Ja vi har ju de här små rummen som vi dricker kaffe i ibland. De är verkligen jättefina. Där 

sitter jag när det kommer någon till mig.” 

~ Informant 2 ~  

 

Vid observation av de gemensamma utrymmena på två av de särskilda boendena visade det 

sig att det fanns en träningslokal där de äldre kunde vara delaktiga i olika aktiviteter. På det 

ena boendet var träningslokalen en liten del av ett långsmalt rum, där få träningsredskap 

erbjöds. Under observationen användes inte lokalen av någon boende, det framkom inte heller 

i intervjuerna på det aktuella boendet att träningslokalen brukade användas. På det andra 

boendet var träningslokalen ett inrett rum med olika träningsredskap. En informant beskrev att 

hon använde träningslokalen ofta och uppskattade den miljön. Det har även anordnats 

motionstävlingar på boendet, där de boende var delaktiga och tävlade mot varandra.  

 

“ {...} Där finns det en motionscykel. Och den har jag använt väldigt mycket ett tag, för vi 

hade som en tävling här. Då skrev man upp för varje mil man åkte.” 

~ Informant 4 ~ 

 

På alla tre särskilda boenden observerades det att det fanns böcker att låna. På ett boende 

fanns det ett tiotal böcker i matsalen medan det på de andra två boendena fanns bibliotek med 



12 
 

hundratals böcker av olika slag. I biblioteken erbjöds lättlästa böcker med extra stor stil och 

tunna barnböcker men likväl tjocka deckare och romaner. Det framkom även i intervjuerna att 

det var någonting som uppskattades och som innebar att de fortsatt kunde vara delaktiga i 

aktiviteten läsning, trots att de inte kunnat ta med sig sina böcker hemifrån.  

 

“Jag brukar läsa mycket så jag har läst nästan alla varenda bok som finns på det här 

biblioteket.” 

~ Informant 4 ~   

 

Det observerades att någon sorts utemiljö erbjöds på alla tre särskilda boenden. Samtliga 

boenden hade en innegård även om de var av olika karaktär. Några personer berättade att de 

bland annat hade midsommarfiranden där och att innegården utnyttjades mycket under den 

varmare årstiden. På två boenden hade de äldre tillgång till gemensamma balkonger. Det 

framkom under intervjuerna att dessa användes flitigt under den varmare årstiden, bland annat 

serverades gemensamt eftermiddagskaffe där när vädret tillät. Balkongerna var stora och 

lättillgängliga att ta sig ut på vilket gjorde att alla äldre hade möjlighet att vara delaktiga i 

aktiviteter som anordnades där. På ett boende hade personerna även tillgång till en privat 

balkong. En person beskrev att han uppskattade sin balkong, medan den andra personen hellre 

använde den gemensamma. På ett annat boende hade de äldre en egen uteplats i direkt 

anslutning till sin privata bostad. Informanterna berättade att den uppskattades och användes 

väldigt mycket. En kvinna beskrev att det gav henne möjlighet att vara ute oavsett om hon 

ville vara social med andra eller vara ensam. 

 

“Jag brukar gå ut här på min uteplats och när jag tycker att det blir för ensamt då går jag 

över på den gemensamma för där sitter det alltid nån”  

~ Informant 5 ~  
 

Informanterna på två särskilda boenden beskrev sitt närområde som lugnt och stillsamt, där de 

kände sig trygga. Dessa två boenden observerades ligga avskilt, nära skogen och inte ha några 

större vägar i närheten. Det sista boendet, där informanterna istället beskrev störande moment 

som oljud och mycket trafik, observerades ligga centralt med utsikt mot gatan. Oavsett var de 

bodde beskrev de flesta informanter att de uppskattade att ha en vacker natur runt sig och att 

det var viktigt för deras välbefinnande. Det framkom dock i intervjuerna att endast 

informanter från de två första boendena upplevde sig ha en vacker närmiljö. En kvinna 

beskrev att hon inte kunde komma ut varje dag men trots det kunde vara delaktig i naturens 

förändringar genom att se årstidernas skiftningar på andra sidan fönstret.  

 

”Ja jag tyckte fönstret när kom in här och såg det för första gången så tyckte jag att det var 

ett konstverk. En tavla. Jag kan följa våren och när löven är borta så är det lika vackert för 

då är det knotiga grenar och sådär. Det är lika vackert.” 

~ Informant 2 ~ 
 

4.3 Betydelsen av hjälpmedel 

Studien visade att informanterna använde sig av olika slags hjälpmedel för att kompensera för 

sina fysiska eller kognitiva nedsättningar. Dessa hjälpmedel visade sig antingen stödja 

informanterna eller utgöra ett hinder för dem att kunna vara delaktiga i olika aktiviteter.   
 

Alla informanter beskrev att de på grund av funktionsnedsättningar var i behov av 

förflyttningshjälpmedel för att kunna vara delaktiga i aktiviteter. Dessa hjälpmedel var 

rollator, elektrisk eller manuell rullstol, det förekom även gåbord och käpp med stödben. Alla 
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tre boenden observerades ha breda korridorer vilket ökade framkomligheten med 

förflyttningshjälpmedel. Vid observationen av miljön på ett boende fanns det i korridorerna 

bord och stolar där de boende kunde sätta sig ner och vila, detta utnyttjades framför allt av de 

som gick med rollator men inte orkade gå hela vägen.  

 

För att kunna vara mer delaktiga i aktiviteter och förflytta sig mellan olika miljöer beskrev 

vissa informanter att det fanns behov av att byta förflyttningshjälpmedel. Flertalet var nöjda 

med de förflyttningshjälpmedel de hade inomhus, men kände sig osäkra på dessa hjälpmedel 

när de skulle gå ut och vågade därför inte gå ut ensamma. En person bytte hjälpmedel vid 

utomhusvistelse, från rollator till manuell rullstol, eftersom hon inte orkade gå längre sträckor. 

Hon beskrev dock ett behov av en elektrisk rullstol för att självständigt kunna ta sig ut på 

innegården, som var en våning ner, utan att behöva hjälp av personal. 

 

”Men det är bara det vet du, att jag kan inte ta mig ner längre. Jag kan bara passera här 

uppe med min rollator sen måste jag sitta i rullstol. Och då är det personalen, man är så rädd 

att man ska… jag är så rädd att jag ska besvära. {…} Det hade varit bra om det fanns en 

sådan där jag kunde köra med själv.” 

~ Informant 2 ~ 
 

Möbleringen i den fysiska miljön var viktig för hur vissa hjälpmedel kunde användas. En del 

personer beskrev att förflyttningshjälpmedelen var för stora och därför bidrog till att 

framkomligheten i lägenheten inte var optimal. Under observationen framkom det att 

hjälpmedel så som rullstol och rollator tog stor plats vilket begränsade informanters 

delaktighet i aktivitet. En kvinna beskrev att rollatorn var klumpig, tog för stor plats och hon 

använde därför käpp med stödben när hon vistades i sin lägenhet. En annan kvinna beskrev 

problem att ta sig fram med rullstolen i sin lägenhet. 

 

”Jag är en liten skönhetsälskare, så att jag vill gärna ha vackra blommor, i fönstret såhär. 

Och det, det betyder mycket för mig. Att ha något vackert att fästa ögat på. Personalen de 

hjälper mig vattna och likaså vid besök brukar jag be. Jag kommer nämligen inte fram.” 

~ Informant 1 ~ 
 

De flesta informanterna hade köpt en griptång som de berättade att de ofta använde. De 

beskrev att detta var ett bra hjälpmedel när de behövde nå föremål som stod längre bort eller 

om de tappade någonting på golvet. En kvinna upplevde sig nå samma resultat med en 

kaktång. 

 

”Nej jag har inte skaffat mig den där långa tången. Jag har en liten tång, en kaktång 

egentligen, den använder jag. Och har klarat mig med den.” 

~ Informant 2 ~ 

 

Det visade sig under observationen i de privata utrymmena att samtliga informanter hade en 

duschstol. Under intervjuerna nämnde flera informanter att de använde duschstolen eftersom 

de inte orkade stå upp när de duschade. Alla boende hade även en höj-och sänkbar säng som 

under intervjuerna beskrevs som skön och bra. Den kunde anpassas till varje individs egna 

behov med hjälp av en fjärrkontroll, vilket ökade deras delaktighet i aktivitet. Det förklarades 

även att sängen tillhörde boendet och inte var någonting som de själva behövt införskaffa. 
 

Alla informanter beskrev att de hade ett larm runt handleden. De flesta upplevde larmet som 

en trygghet både för sig själva och andra, då de hade möjlighet att larma även om det hände 
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en medboende något. En kvinna beskrev problem med täckningen av larmet när hon vistades 

utanför avdelningen. 

 

”Och då räcker inte det här vet du, för det räcker inte nerifrån och upp. Tyvärr. Inte från 

gården, jag tror inte den ens funkar från våningen under.” 

~ Informant 2 ~ 

 

Några använde sig av olika synhjälpmedel, såsom en förstoringslampa och vanligt 

förstoringsglas, för att kunna vara delaktiga i aktiviteten läsning. Det framkom i intervjuerna 

att det inte var tillräckligt men att det inte heller fanns andra bättre eller kompletterande 

hjälpmedel än de som informanterna redan hade. Hörapparater var ett annat hjälpmedel som 

användes av några personer men de upplevde inte att det gav dem fullgod hörsel.  
 

Några av personerna beskrev att de skrev dagbok eller anteckningar om planerade aktiviteter 

eller saker som hänt. Ingen ägde en kalender, det fanns dock en informant som kände ett 

behov av det. Det framkom även att en person dagligen följde ett träningsschema. 

Träningsschemat var utformat med bilder som visade hur övningar skulle utföras vilket gjorde 

det enkelt att vara delaktig i aktiviteten. Ingen av informanterna ägde en väckarklocka utan de 

förlitade sig på att personalen väckte dem om de inte vaknade innan frukosten serverades.  
 

Observationen visade att alla tre särskilda boenden erbjöd kognitivt stöd i form av skriftlig 

information av när olika aktiviteter erbjöds. Dessa informationslappar satt lättillgängligt på en 

anslagstavla på varje avdelning. På ett boende fanns det även väldigt många andra lappar på 

anslagstavlan vilket gjorde det svårt att hitta information om aktiviteter. Samtliga boenden 

hade även en tavla i den gemensamma matsalen där dagens datum, veckodag och vilken mat 

som serverades stod. 

 

4.4 Betydelsen av att interagera med andra människor  

Det fanns ett behov hos alla informanter att vara sociala på ett eller annat sätt och de beskrev 

en önskan om att vara delaktiga i fler sociala aktiviteter. Många kände sig ensamma på grund 

av att det inte fanns personer som de kände gemenskap med. Anordnade aktiviteter var dock 

uppskattat och ett sätt för de boende att mötas och vara delaktiga i aktiviteter tillsammans.  
 
Alla informanter beskrev att de inte hade någon eller väldigt få likasinnade personer att prata 

med och önskade fler i sin närhet att umgås med. Flera informanter beskrev att personalen var 

viktig när det gällde det sociala samspelet eftersom de inte kände samhörighet med de andra 

boende utan hellre pratade med personal. Under observationen på ett boende var detta tydligt 

då det var tyst mellan de boende under eftermiddagsfikat. Personalen försökte få igång ett 

samtal men de boende svarade då endast personalen och något samtal mellan de boende själva 

kom aldrig igång. Flertalet beskrev att en del medboende på avdelningen hade andra kognitiva 

förutsättningar än de själva, vilket var ett hinder när det gällde den sociala miljön och att 

skapa nya sociala kontakter.  

 

”För det första så tycker jag att det är fel människor som bor ihop. Jag menar, det är inte 

många man kan prata med. Man blir senil själv, jag blir rädd för det.” 

~ Informant 7 ~ 
 

Det framkom även att vissa informanter flyttat till boendet i hopp om att komma bort från 

ensamheten hemma och bli mer socialt delaktiga, men att de blivit besvikna. Under alla 

observationer visade det sig att de äldre inte integrerade med varandra. Oavsett om de satt 
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bredvid eller långt ifrån varandra så fördes inga samtal mellan dem. Några personer beskrev 

att det var bra stämning vid matbordet och där fanns andra att prata med men när maten var 

uppäten gick alla hem till sig och då var det slut på umgänget. En annan person hade mycket 

lite socialt utbyte vid måltiderna då upplevelsen var att det inte fördes några samtal alls vid 

bordet. Informanterna beskrev att det var svårt att skapa nya sociala kontakter då 

hälsotillstånden skiljde sig mycket åt och förmågan att vara social med andra varierade 

därefter. En man beskrev sitt sociala samspel med andra på följande sätt: 

 

”För dem som är, som jag träffar här är ju sjuka. Människor som har det svårt. Som i stort 

sätt väntar på döden. De dör allteftersom och det är ganska tråkigt i den tillvaron.” 

~ Informant 6 ~ 
 

Ett tillfälle för de äldre att interagera med varandra var vid de aktiviteter som flera dagar i 

veckan anordnades av personalen. Vilka aktiviteter det var skiljde sig en del åt mellan de 

särskilda boendena men det var bland annat boule, gymnastik, högläsning, bingo, manikyr 

och filmkväll. På alla boenden erbjöds musikunderhållning där de kunde vara delaktiga 

genom att sjunga med, dansa eller bara titta på. Det var den aktivitet som flest informanter 

beskrev som den roligaste.  

 

”Och så har vi, det är två som spelar och så kan dom dansa lite och sådär {...} Nu kan jag 

inte dansa så mycket men förr gjorde jag ju det. Jodå, det är roligt att titta på också.  

Väldigt roligt.”  

~ Informant 3 ~  

 

Att tillsammans få komma ut från det särskilda boendet och röra på sig var någonting som 

flera personer tog upp att de önskade och ville. Utflykter förekom ofta på ett av de särskilda 

boendena och var väldigt uppskattat eftersom de då fick komma iväg och umgås med 

varandra i nya miljöer. På ett annat boende berättade en kvinna att de under hennes tid på 

boendet aldrig varit på utflykt och det var någonting som hon saknade. Bara att komma ut och 

gå en promenad med de andra boende var någonting som hon beskrev en längtan efter.  

 

“Vi kan ta promenader bort till buskarna här borta. Men det blir ju inte av. Det år sånt. Vi 

behöver mer promenader, gemensamma. För det har vi önskat allihop att vi kunde göra. Och 

sen att vi kunde åka nånstans men det finns aldrig sånt här.” 

~ Informant 7 ~  
 

Även aktiviteter som gårdsfester, midsommarfirande, kräftskiva, grillning och annat som 

innebar att de olika avdelningarna gjorde någonting gemensamt och interagerade med 

varandra pratade flera informanter gott om. Det beskrevs som ett roligt inslag i vardagen där 

alla kunde vara delaktiga på sitt sätt. Några personer beskrev att de hade gamla vänner eller 

bekanta på boendet som de var sociala med, vilket var värdefullt för dem. Även om de inte 

bodde på samma avdelning kunde de gå och hälsa på dem eftersom de bodde på samma 

boende. Att gå promenader tillsammans, spela kort och också bordtennis var sociala 

aktiviteter som informanterna beskrev att de gärna utförde tillsammans.  

 

“Och så finns det bordtennis, ett sånt där litet bordtennisbord med några racketar som ligger 

där. Det är några utav herrarna där som har frågat mig ibland om jag inte vill vara med och 

då brukar vi slå lite sådär.” 

~ Informant 4 ~  
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Flera personer tyckte att dagarna var långa och tråkiga och skulle önska fler aktiviteter och 

sociala sammanhang, främst då på eftermiddagar och kvällar. Samtidigt beskrev de att de var 

trötta och oftast bara ville titta på tv på kvällen. Detta var dock någonting som främst skedde 

inne på de egna rummen trots att det fanns gemensamma tv-rum. Många beskrev också att 

helgerna blev långtråkiga och enformiga när de inte hade nära och kära som kunde komma 

och hälsa på. Det var endast ett särskilt boende som erbjöd anordnade aktiviteter även på 

helgerna trots att det var någonting som flera personer efterfrågade.  

 

“Jag tycker ju om att spela det där boule. Det tycker jag att dom kunde ha, åtminstone lördag 

eller söndan också. För då finns det ingenting.” 

~ Informant 5 ~  
 

4.5 Personalens betydelse för de äldres delaktighet i aktivitet 
Alla informanter beskrev att personalen hade stor betydelse för deras möjligheter att kunna 

vara delaktiga i de aktiviteter de önskade. Det kunde bland annat handla om att få hjälp med 

personlig vård, uppmuntran och påminnelser. Det förekom dock att informanter inte bad om 

den hjälp de behövde eftersom de inte ville vara till besvär. 

 

Flera informanter berättade att de var i behov av hjälp med personlig vård som att komma upp 

ur sängen, klä på sig, få medicin, gå på toaletten och duscha. För de personer som bodde på en 

avdelning ovanför markplan handlade det också om att få hjälp i hissen ned för att antingen 

komma ut på innegården eller kunna gå på gemensamma aktiviteter.  
 

“Det är en backe som jag måste komma uppför till min plats i solen och det orkar jag inte 

själv så de får dra mig dit och så kommer de och hämtar mig när jag vill” 

~ Informant 6 ~ 

 

Några informanter hade svårt att vara delaktiga i aktiviteter och beskrev att de behövde 

uppmuntran från personal för att komma till skott och utföra vissa aktiviteter. De efterlyste 

också att personalen skulle tala om vad de kunde och fick göra. En kvinna önskade mer 

personal för att få möjlighet till fler aktiviteter.  

 

“Jag skulle väl kanske önska att det var lite mera personal. Och jag skulle väl önska att det i 

och med att det är mera personal så har man ju mera möjligheter. Man har möjlighet att 

kunna komma ut, man har möjlighet att kunna ordna saker och ting.” 

~ Informant 1 ~ 

 

Informanterna berättade att personalen också var med och påminde om olika tider. De väckte 

några, både på morgonen och inför måltider. Ett par personer hämtade de ut till den 

gemensamma matsalen alternativt skjutsade ned till restaurangen när det var dags för mat. Det 

var även flera personer som beskrev att de blev påminda av personal när det var gemensamma 

aktiviteter på gång så att de inte missade att komma iväg på dessa.  

 

Det förekom att informanter inte bad om den hjälp de egentligen behövde eftersom de inte vill 

belasta personalen och vara till besvär. De beskrev att de nöjde sig med situationen som den 

var och anpassade sig kring det även om de egentligen hade andra önskemål. Det handlade 

också om att de inte ville larma i onödan utan glömde de något så väntade de tills personalen 

kom nästa gång istället. Allt detta påverkade deras delaktighet i aktivitet på ett negativt sätt. 
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“Jag måste ju be personalen om saker och ting och då gäller det att jag är på alerten så att 

när dom kommer in, att jag kommer ihåg vad jag vill göra så att jag kan be om det då, för att 

när dom gjort vad dom ska göra och vad jag bett om så går dom ju. Och då gäller det ha bett 

om det som jag ville för man vill ju inte ligga och ringa om jag glömde det, jag glömde, och 

skulle du vilja ge mig det, pennan ligger på bordet och glasögonen var ligger dom utan man 

får ha lite kontroll på sig själv.”  

~ Informant 1 ~  

 

På samtliga boenden observerades att mattiderna var fasta. Detta bekräftades även under en 

intervju där det togs upp att måltiderna serverades på särskilda tider då det fanns tillräckligt 

med personal tillgänglig. Även när informanterna gick upp på morgonen och lade sig på 

kvällen påverkades av personalen eftersom de äldre beskrev att de gärna ville ha hjälp av sin 

vanliga dag- och kvällspersonal med dessa sysslor. Detta innebar att en del informanter 

planerade sina dagar utefter personalens tider och scheman.  
 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats valdes eftersom det ansågs viktigt med ett holistiskt perspektiv och att få en 

helhetsbild kring arbetets syfte, vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver att kvalitativ 

ansats möjliggör eftersom varje enskild informants specifika situation står i fokus.  

 

Urvalet i studien skedde med hjälp av kriterie- och bekvämlighetsurval. Kriterieurval är en 

typ av målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) rekommenderas vid kvalitativ forskning 

med hjälp av intervjuer. Denna urvalsmetod används för att hitta intervjupersoner som är 

lämpliga att intervjua utifrån studiens syfte vilket också var anledningen till att den användes i 

denna studie. Bekvämlighetsurval är inte en metod som rekommenderas när det gäller 

vetenskaplig forskning men kan ibland användas på grund av begränsade resurser 

(Denscombe, 2016). Att bekvämlighetsurval har använts kan vara till nackdel för studiens 

trovärdighet eftersom att författarna själva har kunnat välja ut vilka särskilda boenden som 

skulle kontaktas utav de som uppfyllde kriterierna. I denna studie ansågs det dock vara en 

lämplig metod på grund av begränsade resurser gällande framförallt tid.  

 

Denna studie hade endast sju deltagare och det var tre särskilda boenden som observerades. 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att utföra studier med ett litet urval, vilket påverkar 

sannolikheten för att resultaten är representativa negativt. Istället är det viktigt att ge läsaren 

tillräckligt med information och detaljer för att själv kan bilda sig en uppfattning om resultatet 

är överförbart till en större population (Denscombe, 2016). Genom information kring 

informanternas kön, ålder, antal år på det särskilda boendet samt beskrivningar kring hur de 

särskilda boendena är utformade har detaljer som kan öka hjälpa läsaren att ta ställning till 

studiens överförbarhet presenterats.  

 

Holm (2009) menar att det kan finnas en ojämn maktutövning mellan personal och klient. Det 

skulle kunna innebära att personalen på boendet är i en maktposition och informanterna i 

studien i en beroendeställning eftersom många är beroende av personalens hjälp för att till 

exempel sköta sin personliga hygien eller vara delaktiga i vissa aktiviteter. Under 

observationerna framkom det på alla boenden att både personal och andra boende visste vilka 

äldre som skulle intervjuas vilket skulle kunna vara en anledning till att det främst var positiva 

upplevelser som betonades. Eftersom det var få äldre som intervjuades på varje boende så kan 

det vara lättare att identifiera vem som sagt vad. Det hade varit till studiens fördel om de 
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andra boende och personal inte hade haft vetskap om vilka äldre som skulle intervjuas och om 

vad.  

 

Att både observation och intervju användes som datainsamlingsmetod var för att få två 

perspektiv på hur miljön kan påverka äldres delaktighet i aktivitet. Observation kan användas 

som ett komplement till intervju då väsentlig information kan glömmas att tas upp av 

informanterna (Olsson & Sörensen, 2011). Att datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

både strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer innebar fördelar som att det 

gick att jämföra vad informanterna sa om miljön med det som observerades. Nackdelar var att 

det var mycket varierande material att sammanställa till resultatet och att antalet intervjuer 

bara var sju vilket kan försvåra arbetet med att hitta likheter och skillnader på grund av för lite 

material.  

 

Både observationsguiden och intervjuguiden som användes till datainsamlingen kommer ifrån 

REIS-S, vilket kan ses som en fördel eftersom de är utformade för att få fram data om samma 

saker. Det finns inte mycket forskning kring validitet och reliabilitet på instrumentet vilket är 

en nackdel för instrumentets trovärdighet. Svensson (2015) har gjort en studie där REIS-S 

visar sig ha hög validitet men även hon menar att ytterligare forskning kring instrumentet är 

nödvändig. REIS har dock MOHO som teoretisk grund vilket väger upp det hela eftersom det 

finns mycket forskning kring MOHO som teoretisk referensram (Kielhofner, 2012).  

 

Observationerna som utfördes var både direkta och strukturerade. Med hjälp av direkta 

observationer kan data kring vad personen gör samlas in istället för data om vad den säger att 

den gör. Det är enligt Denscombe (2016) en tidseffektiv metod som innebär att mycket 

material kan samlas in under en kort tid. Observationerna genomfördes av båda författarna 

vilket innebar att när båda uppmärksammade samma saker kan tillförlitligheten ses som hög. 

En nackdel med observation som metod är att den blotta närvaron av observatörerna 

förmodligen den på något sätt påverkar den aktuella miljön (Denscombe, 2016). Mycket av 

det som observerades i denna studie var hur miljön var uppbyggd vilket inte kan påverkas av 

observatörens närvaro. De situationer där aktiviteter observerades kan dock ha påverkats.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket är en bra metod för att få en bild av informanternas 

åsikter och tankar. Att intervjun är semistrukturerad innebär att den tillåter informanten att på 

ett utförligt sätt svara på de frågor som ställs, det ger också en möjlighet att ställa följdfrågor 

vid behov (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Att ha möjlighet att spinna vidare på det 

informanterna pratade om ansågs vara en bidragande faktor till att intervjuerna blev 

informationsrika och att samtalen flöt på bra.  

 

Att intervjua öga mot öga är enligt Denscombe (2016) en fördel då även kroppsspråket och 

miner kan förmedla information. Trovärdigheten i de svar som ges kan ses som större när 

intervjuaren samtidigt kan möta informanternas blick. En nackdel med denna 

datainsamlingsmetod kan vara att författaren inte kan se situationer utan endast höra 

informantens syn på saken, därför kombinerades intervju och observation för att få ett mer 

heltäckande resultat. Att genomföra intervjuer är tidskrävande och semistrukturerade 

intervjuer innehåller dessutom ofta material som inte kan användas i den kommande analysen. 

Det ansågs i denna studie vara lämpligt att använda intervjuer till datainsamlingen eftersom 

det gav mycket information kring hur de äldre själva upplever sin situation.  

 

Att spela in intervjuerna kan påverka resultatet negativt ifall informanterna störs av det 

faktum att de blir inspelade. Detta var dock ingenting som upplevdes under intervjuerna i 
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denna studie. Att ha materialet inspelat innebar att intervjuerna kunde transkriberas och 

skrivas ut. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att inspelning av intervjuer sker för att 

säkerställa att det som sägs under intervjun finns med när analysen görs. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att en utskrift av intervju innebär att kroppsspråk, tonfall och andra 

element i intervjun går förlorade (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Denscombe 

(2016) menar att analysen förenklas markant genom att ha intervjuerna utskrivna. 

 

Vid en kvalitativ intervjustudie ska alltid pilotintervjuer genomföras. Intervjuguiden som ska 

användas kan då prövas liksom den egna förmågan att sköta intervjun, det ger också ett 

tillfälle att kontrollera att inspelningsutrustningen fungerar som den ska skriver Dalen (2015).  

Pilotintervjun genomfördes av båda författarna men en var på förhand utsedd till att leda 

intervjun och den andra kunde istället komplettera med följdfrågor vid behov. Fokus i det här 

fallet blev hur intervjun genomfördes och att författarna fick en chans att testa på frågorna i 

intervjuguiden. Efter transkribering av materialet visade det sig att intervjun gått bra och 

mycket användbara svar framkommit, inga förändringar behövde göras i intervjuguiden varför 

även pilotintervjun användes i resultatet.  

 

Pilotintervjun genomfördes av två intervjuare men under övriga intervjuer närvarande endast 

en intervjuare. Trost (2010) menar att det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. 

Att vara två samspelta intervjuare kan innebära att mer information framkommer eftersom det 

går att komplettera varandra och ställa följdfrågor. Ur den intervjuades synvinkel är det 

istället mest optimalt med en intervjuare eftersom det finns en risk att den intervjuade känner 

sig underlägsen med två intervjuare.  

 

Alla intervjuer skedde i informanternas egna lägenheter med endast intervjuarna/intervjuaren 

och informanten närvarande. Att intervjuerna skedde där var en fördel när miljön diskuterades 

eftersom informanterna då kunde visa vad de menade. Intervjuer bör ske i en miljö där inga 

ljud eller andra besvärande omständigheter kan störa intervjusituationen (Denscombe, 2016; 

Lantz, 2013). Under två intervjuer, på samma boende, förekom det dock att personal kom in 

under intervjun och frågade något. Det blir då tydligt att personalen är i närheten vilket skulle 

kunna vara en nackdel ifall informanterna då inte vill berätta allt på grund av 

beroendeställning. Detta var dock ingenting som uppfattades påverka intervjuerna på det 

sättet.  
 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att både den fysiska och den sociala miljön hade en stor påverkan på de 

äldres delaktighet i aktivitet. 

 

Baum, Christiansen och Bass (2015) förklarar att individ, miljö och aktivitet är tre 

grundläggande begrepp inom arbetsterapi. Samspelet mellan individens förmågor, miljöns 

utformning och aktivitetens krav påverkar hur delaktig i aktivitet en person kan vara. 

Det framkom genom både observationer och intervjuer att informanterna hade olika 

funktionsförmågor. De tre särskilda boendena var utformade på olika sätt och skapade därför 

olika förutsättningar. De aktiviteter som erbjöds varierade och ställde olika krav på individen 

och miljön. Allt detta innebar att de äldres möjlighet att vara delaktiga i aktivitet varierade. 

 

I studien framkom det att det särskilda boendet på grund av bristande tillgänglighet i den 

fysiska miljön inte upplevdes som hemtrevligt. Ett särskilt boende ska bestå av en hemlik 

miljö där de äldre kan ha med möjlighet att ta med sig föremål från sina tidigare hem (Hauge, 

2010; Paulsson, 2004). En anledning till att känslan av hemtrevlighet saknades var att 
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lägenheterna var små vilket innebar att det var svårt att få plats med alla önskvärda möbler, 

tavlor, fotografier och dylikt. En annan upplevelse var att de gemensamma utrymmena kändes 

kala och tråkiga. Rigby et al. (2010) menar på att en anledning till att äldre inte trivs på 

särskilda boenden är just för att de inte känns tillräckligt hemlika. Detta bekräftades i studiens 

resultat men det framkom även att de äldre ville försöka trivas och känna sig hemma på det 

särskilda boendet eftersom det var deras nuvarande hem.  

 

Kielhofner (2012b) beskriver att både hur utrymmen är utformade och vilka föremål som 

finns att tillgå påverkar personers förmåga till delaktighet i aktivitet. Studiens resultat visade 

att i den fysiska miljön på det särskilda boendet var det både de privata lägenheternas och de 

gemensamma utrymmenas tillgänglighet som hade betydelse för de äldres delaktighet i 

aktivitet. Det framkom även att tillgängligheten varierade från boende till boende och ibland 

även från ett gemensamt utrymme till ett annat. Matsalen var det gemensamma utrymme som 

användes mest och det var också det enda utrymme som tillsammans med korridorerna visade 

på genomgående god tillgänglighet. Detta medför begränsningar i var och hur de äldre kan 

vara delaktiga i aktiviteter. Här har arbetsterapeuten en viktig roll med sin expertis kring hur 

miljön kan anpassas för att skapa goda förutsättningar för delaktighet i aktivitet.  

 

Vikten av att ha en fin och tillgänglig utemiljö framkom i studien, de äldre var utomhus så 

fort vädret tillät och mådde bra av att få frisk luft. Att få vara utomhus är särskilt viktigt för 

äldre när det gäller hälsa och livskvalitet (Bengtsson, 2003; Grahn & Bengtsson, 2004; 

Hovbrandt, Fridlund & Carlsson, 2007; Nilsson & Nilsson, 2009). Det krävdes ofta att de 

äldre tog hissen ned en våning för att kunna komma ut på innegården. Detta var någonting de 

inte klarade eller vågade göra på egen hand vilket innebar att de behövde hjälp av personal 

vilket hindrade deras delaktighet i aktivitet. Hauge (2010) skriver att många särskilda boenden 

är byggda så att utemiljön blir svårtillgänglig för de äldre vilket då ställer högre krav på att 

personalen hjälper de boende att komma ut. Det erbjöds dock balkonger på samma 

våningsplan som de privata lägenheterna vilket gjorde att det fanns möjlighet att komma ut 

och få frisk luft ändå. Detta utnyttjades väl även om en önskan att kunna komma ut och röra 

på sig utomhus och inte bara sitta still på samma ställe tydligt framkom i studien. 

 

Fänge och Carlsson (2010) skriver att äldre som inte har möjlighet att komma ut kan uppnå 

delaktighet genom att till exempel titta ut genom fönstret och följa omvärlden därifrån. 

Studiens resultat visade att många äldre var mycket glada åt sin utsikt och såg det som en 

tillgång i den fysiska miljön. Haak et al. (2007) skriver att den äldre människan tenderar att 

bli alltmer passiv och istället vara delaktig i aktivitet genom att anpassa aktiviteterna efter 

aktuell funktionsförmåga. Detta kan till exempel innebära att titta på naturen inifrån istället 

för att promenera utomhus. Då tillgången till utomhusvistelse var begränsad under vissa 

årstider visade sig en vacker omgivning att se på från det särskilda boendet vara uppskattad. 

 

När en person inte längre har samma möjlighet att röra sig som förut och också har en 

minskad yta att bo på så blir närmiljön och även naturen ännu viktigare för välbefinnandet 

(Grahn & Bengtsson, 2004; Verma, 2012). I studien visade det sig att närmiljön var viktig och 

hade betydelse för trivseln på det särskilda boendet. Störande moment i närmiljön på ett av de 

särskilda boendena medförde missnöje. Utsikten från ena sidan boendet var mot en trafikerad 

gata där det förutom mycket bilar också var problem med oljud på nätterna från personer 

utanför boendet. Det förekom även att flygplan flög på låg höjd och lät mycket vilket 

upplevdes som obehagligt. På de andra två särskilda boendena bestod närmiljön istället av en 

lugn och vacker natur vilket visade sig vara en tillgång i den fysiska miljön då trivseln på 

dessa boenden var mycket hög. Detta styrks även av Fristedt (2013) som skriver att en 
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utemiljö med fina inslag av naturen kan bidra till att den äldre vill utföra aktiviteter utanför 

hemmet. 

 

Tillgången till hjälpmedel var överlag god och studiens resultat visade att de äldre hade 

tillgång till det de önskade. Att ha tillgång till hjälpmedel är för många äldre en förutsättning 

för att kunna vara delaktiga i aktiviteter (Lewis, 2003). Olika former av 

förflyttningshjälpmedel användes och var en förutsättning för att självständigt kunna förflytta 

sig och delta i aktiviteter. Hedberg Kristensson, Dahlin-Ivanoff och Iwarsson (2007) menar att 

med hjälp av förflyttningshjälpmedel kan de äldre få ett ökat självförtroende och bli mer 

självständiga. Detta i sin tur medför att de vågar och kan utföra fler meningsfulla aktiviteter. 

Häggblom-Kronlöf och Sonn (2007) skriver att hjälpmedel i de flesta fall är en förutsättning 

för att kunna leva ett självständigt liv. Studiens resultat visade dock att hjälpmedel inte bara 

innebar en ökad möjlighet för delaktighet i aktivitet utan också kunde upplevas som 

begränsande. Det förekom svårigheter att ta sig fram överallt eftersom 

förflyttningshjälpmedlen upplevdes vara stora och otympliga. Kielhofner (2012b) bekräftar 

just att föremål som hjälpmedel kan vara en resurs men samtidigt begränsa andra 

aktivitetsutföranden. När den fysiska miljön inte är anpassad kan det leda till svårigheter att ta 

sig fram med hjälpmedel och de kan då upplevas som ett hinder. Det innebär alltså att det 

snarare finns en bristande tillgänglighet i den fysiska miljön än att det är hjälpmedlen som är 

begränsande (Hedberg Kristensson et al., 2007; Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2007). 

 

I studien framkom att behovet att interagera med andra var stort. Det förekom att äldre hade 

flyttat till det särskilda boendet för att få en mer social gemenskap och komma bort från 

ensamheten, men att de fortfarande kände sig ensamma. Hauge (2010) menar att det finns 

många äldre som känner sig mer ensamma efter att ha flyttat till ett särskilt boende än vad de 

gjorde i det ordinära boendet, detta trots att det finns fler människor i den äldres närhet efter 

flytten. I och med flytten till det särskilda boendet har de lämnat sina nära vänner och tidigare 

grannar. Det är ofta svårt att skapa nya vänskapsrelationer på grund av att många andra 

boende är sköra och inte mår så bra. Detta var också någonting som bekräftades i studien. Det 

upplevdes vara svårt att skapa nya kontaktnät på grund av de varierande hälsotillstånden hos 

de äldre. Nya bekantskaper var någonting som saknades men som det fanns ett stort behov av. 

Detta är även någonting som Wånell (2006b) belyser som viktigt då det ligger i människans 

natur att vara social med andra individer. Det är därför viktigt att all hälso-och 

sjukvårdspersonal är medveten om det här problemet och försöker skapa möjligheter för de 

äldre att integrera med varandra.  

 

Oavsett ålder är det viktigt att det finns möjlighet att vara social med andra för att uppnå god 

hälsa (Larsson & Rundgren, 2010). För att de äldre ska trivas på det särskilda boendet 

behöver de känna samhörighet och att de har personer att prata med (Hauge, 2010). Det 

framkom i studien att det inte fanns tillräckligt många personer att samtala med. På grund av 

den varierande grad av fysiska och kognitiva nedsättningar som fanns hos de äldre saknades 

samhörighet med andra boende. Det upplevdes bland annat som påfrestande när medboende 

avled eller var svårt sjuka i demenssjukdom. En studie av Andersson, Pettersson och 

Sidenvall (2007) visade att många äldre på ett särskilt boende kände sig besvikna då det fanns 

få människor att vara sociala med. De kände att det var viktigt för dem att kunna konversera 

med andra på boendet och ansåg även att detta var en värdefull aktivitet som de inte kunde 

utföra. Hauge (2010) menar att det ofta är personalen som påbörjar ett samtal och får de äldre 

att kommunicera med varandra, men när personalen sedan går iväg avtar konversationen 

ganska snabbt. Detta var någonting som framkom i studien då många äldre enbart samtalade 

med varandra när personal var närvarande.  
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Hauge (2010) förklarar att det är vanligt att äldre som flyttat till ett särskilt boende saknar att 

ha meningsfulla aktiviteter att ägna sig åt. Det är därför extra viktigt att det finns en tanke 

bakom vilka aktiviteter som anordnas från personalens sida. I studien framkom att anordnade 

aktiviteter var mycket uppskattat eftersom det gav en möjlighet att träffa andra äldre. Mycket 

tid annars spenderades inne på de egna rummen med avbrott endast för måltider och 

gemensamma aktiviteter. Eriksson et al. (2015) skriver att alla människor borde ha rätt till 

aktiviteter som de uppskattar och ser som meningsfulla. Utflykter och musikunderhållning 

visade sig vara uppskattade aktiviteter. Det fanns även andra aktiviteter men där var 

uppslutningen lite mer varierande. Hauge (2010) menar att det kan vara svårt att hitta 

aktiviteter som passar alla äldre eftersom de har olika önskemål men menar att de behöver 

erbjudas ett varierande utbud av aktiviteter som överensstämmer med deras olika 

funktionsförmågor. Genomgående i studien var att de flesta aktiviteter som erbjöds var 

passiva, såsom manikyr, filmkväll och högläsning. Att istället erbjuda aktiviteter som kräver 

att de boende deltar aktivt, kan öka deras välbefinnande och delaktighet (Fristedt, 2013; 

Hauge, 2010). Det erbjöds även aktiviteter som boule och gymnastik vilka krävde mer aktivt 

deltagande ifrån de äldre, dessa aktiviteter sågs som mycket roliga och givande. I och med 

svårigheterna att hitta aktiviteter som både är anpassade efter de äldres varierande 

funktionsförmågor och som upplevs vara meningsfulla är det viktigt att det är genomtänkt 

vilka aktiviteter som erbjuds. Finns det inte möjlighet att som arbetsterapeut själv att hålla i 

aktiviteter kan det vara till fördel att samtala med personalen om lämpliga aktiviteter samt hur 

dessa kan anpassas till olika funktionsförmågor.   

 

I en studie av Andersson et al. (2007) visade det sig att många äldre på ett särskilt boende 

upplevde att dagarna var långtråkiga och därför önskade de aktiviteter med andra äldre för att 

få mer socialt utbyte. I studiens resultat framkom att det saknades gemensamma aktiviteter på 

helger och kvällar när många kände sig ensamma och hade tråkigt. Behovet av socialt 

umgänge på helgen var stort eftersom besök från anhöriga var relativt ovanligt samtidigt som 

det inte heller fanns några gemensamma aktiviteter att tillgå. Nilsson och Bernspång (2012) 

skriver att de flesta människor har ett stort behov av att vara aktiva, trots en sämre 

funktionsförmåga, och att framförallt de sociala aspekterna i aktiviteterna har en stor inverkan 

på hälsa och välbefinnande. Det skulle vara till fördel om de gemensamma aktiviteterna även 

anordnades på helgerna eftersom de äldre har ett behov av att vara aktiva och sociala även 

dessa dagar.  

 

I studien framkom att personalens betydelse gällande de äldres möjlighet att vara delaktiga i 

aktiviteter samt sköta sin personliga hygien var stor. Att det finns personal dygnet runt på ett 

särskilt boende är enligt Hauge (2010) värdefullt för den äldre eftersom det alltid finns hjälp 

tillgänglig. Detta kunde även ses i studiens resultat då personalen sågs som en trygghet som 

det alltid gick att kalla på vid behov av hjälp. Det förekom dock känslor av att personalen inte 

främjade de äldres delaktighet i aktivitet. Hjälpen som erbjöds ansågs vara otillräcklig och en 

känsla av trygghet i personalens sällskap saknades. Att personalen kan utgöra ett hinder för 

äldres delaktighet i aktivitet har även visat sig i en studie av Häggblom-Kronlöf et al. (2007). 

De äldre i den studien upplevde att på grund av ständiga förändringar i personalstyrkan 

behövde de ändra sitt sätt att vara på samt foga sig till nya saker. De ansåg inte heller att 

personalen spenderade tillräckligt mycket tid på var och en eller lyssnade på hur de ville ha 

saker utförda. Studien visade att de äldre gärna ville ha sin ordinarie personal vid uppstigning 

och läggning för att slippa berätta hur de vill ha sin hjälp utförd. Detta medförde dock att de 

var tvungna att rätta sig efter personalens tidsschema. Hauge (2010) menar att det oftast finns 

någon i personalen som den äldre kan knyta an till och som även påverkar den äldres 

tillfredsställelse på det särskilda boendet. 
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6. Konklusion  
Resultatet i denna studie visade att miljön både kunde främja och hindra äldres delaktighet i 

aktivitet på ett särskilt boende. Studien gav även kunskap om att delaktighet i den sociala 

miljön var minst lika viktig som i den fysiska miljön för de äldres välbefinnande. Det 

framkom i studien att de äldre hade ett behov av att vara sociala vilket de inte upplevde att de 

kunde vara i den utsträckning de önskade. Denna studie kan bidra till att öka intresset för att 

som arbetsterapeut undersöka hur äldres delaktighet i sociala sammanhang på ett särskilt 

boende ser ut och kan förbättras. Arbetsterapeuten har en viktig roll i att skapa goda 

förutsättningar för delaktighet i aktivitet genom att anpassa miljön på ett särskilt boende och 

behöver därför ha kunskap om miljöns påverkan på äldres delaktighet i aktivitet. I studien 

framkom även att personalen hade en viktig roll när det gällde att skapa förutsättningar för de 

äldre att uppleva delaktighet i aktivitet. Det är därför viktigt att arbetsterapeuter fokuserar på 

personalen och får dem medvetna om sin egen betydelse men även hur de kan skapa goda 

förutsättningar i miljön för de äldres delaktighet i aktivitet. Mer kvalitativ forskning kring de 

äldres subjektiva uppfattning om hur miljön på ett särskilt boende påverkar deras 

välbefinnande behövs. Det finns även behov av mer forskning kring personalens betydelse 

och hur de kan arbeta för att främja de äldres delaktighet i aktivitet på ett särskilt boende.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Missivbrev till chef 

Norrköping 15 april 2016    

 

Hej! 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings Universitet som studerar 

vårt sista år och nu håller på att skriva examensarbete inom arbetsterapi. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur miljön påverkar äldres delaktighet i aktivitet på 

särskilda boenden. Som blivande arbetsterapeuter anser vi att det är viktigt att ha kunskap om 

hur vi kan främja hälsa och välbefinnande hos äldre. En god hälsa kan uppnås genom bland 

annat delaktighet i aktivitet. Hur delaktig en person kan vara påverkas i sin tur av hur den 

miljö man lever och befinner sig i är utformad. Vi är därför intresserade av att se hur miljön 

på ett särskilt boende påverkar de äldres delaktighet i aktivitet.  

För att få underlag till detta arbete är vår tanke att både observera miljön och intervjua äldre 

personer om hur de uppfattar miljön på det särskilda boendet. Vi skulle gärna vilja genomföra 

en observation och 2-3 intervjuer på tre olika särskilda boenden för äldre.   

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att tas i beaktande vid genomförandet av 

studien. Detta innebär att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det 

insamlande materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enbart att användas i denna 

studie.  

Vi hoppas att ni har möjlighet att bidra till genomförandet av vår studie. Om ni har några 

frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Ida Kåhlin. 

Med vänlig hälsning 

Lisa Emanuelsson lisem440@student.liu.se 0706-77 70 29 

Sandra Landell            sanla304@student.liu.se         0709-11 19 43 

Ida Kåhlin             ida.kahlin@liu.se 

leg. Arbetsterapeut och universitetslektor i arbetsterapi 
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Bilaga 2  
 

Missivbrev till informant 
Norrköping 4 maj 2016   

 

Hej! 

Vi är studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet som studerar vårt 

sista år. I vårt examensarbete ska vi genomföra en studie om hur äldre personer upplever 

sambandet mellan delaktighet, aktivitet och miljö på särskilda boenden. Studien grundar sig 

på forskning som menar att en god hälsa uppnås bland annat genom delaktighet i aktivitet. 

Hur delaktig en person kan vara påverkas av den miljö som denne lever eller befinner sig i. Vi 

vill av den orsaken undersöka hur äldre personer upplever miljön på särskilda boenden och 

hur den påverkar deras möjlighet att vara delaktiga i aktiviteter. 

 

Vi vill därför tillfråga dig om deltagande i vår studie. 

Vi skulle vilja träffa dig för en intervju där du får berätta hur du uppfattar miljön på ditt 

särskilda boende. Vi kommer bland annat att fråga om din upplevelse när det gäller 

tillgänglighet, vilka aktiviteter som går att utföra och om det motsvarar dina behov. Vi 

kommer gärna och intervjuar dig i ditt hem om du inte föredrar någon annan plats. Om du 

samtycker så vill vi spela in intervjun. Det material vi samlar in kommer att förvaras säkert 

och att förstöras när arbetet kring det är genomfört. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta det. I presentationen av 

vårt arbete kommer ingen kunna identifiera dig. 

Vi hoppas att du har möjlighet att bidra till genomförandet av vår studie. Om du har några 

frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta oss eller vår handledare Ida Kåhlin. 

Med vänlig hälsning 

Lisa Emanuelsson lisem440@student.liu.se            0706-77 70 29 

Sandra Landell          sanla304@student.liu.se            0709-11 19 43 

Ida Kåhlin                 ida.kahlin@liu.se 

leg. Arbetsterapeut och universitetslektor i arbetsterapi 
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Bilaga 3 

Observationsguide 

Utrymme 
Tillgång till utrymme 

Utrymmen inomhus och utomhus är fria från hinder och följer principer för “design för alla”. 

Trappor är stadiga och inte för branta. Ramper finns vid behov och har en korrekt lutning och 

bredd. Ledstänger är placerade på korrekt höjd och väl fastsatta på båda sidor. Golvytor i 

gångar och korridorer är inte belamrade med saker.  

 

Dörröppningar är tillräckligt breda. Handtag är lätta att manövrera. Dörrar är lätta att öppna. 

Strömbrytare är enkla att nå.  

 

Golv och mattor bidrar till säker förflyttning. Golven är inte hala och saknar ojämnheter eller 

skador. Inga nivåskillnader mellan rum.  

 

Badrummen är tillgängliga (toalettens höjd, stödhandtag vid toalett, dusch/bad och tvättställ).  

 

Andra säkerhetsaspekter gällande brand eller fallprevention (väl utmärkta brandgångar, lösa 

mattor).  

 

Mängd och storlek på möbler i förhållande till tillgängligt utrymme (för trångt eller rörigt). 

 

Adekvata ljusnivåer i alla rum.  

 

Tillgänglig utemiljö.  

 

Fungerande och tillgänglig hiss med adekvat ljus och knappar som lätt kan nås.  

 

Lämpligt utrymme 

Adekvat storlek på privata och gemensamma utrymmen.  

 

Boendets utrymmen är adekvata och tillgängliga för de boendes aktiviteter.  

 

Både sociala och privata utrymmen finns tillgängliga vid behov.  

 

Hemlika förhållanden 

Inredningen har en personlig prägel de boendes val och intressen.  

 

Inredning, mat och musik speglar de boendes kultur.  

 

I vilken utsträckning boendet är hemlikt eller institutionellt präglat.  

 

Förhållanden i utomhusmiljö (mark, stigar/gångar, trappor, naturligt ljus, planteringar).  

 

Sensorisk miljö 

Närvaro av extrema temperaturer, lukter, visuellt eller auditivt störande moment, ljudnivå.  

 

Möjlighet att själv kontrollera den sensoriska miljön. 
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Möjlighet till lugnande sensoriskt stimuli (gungstol, musik).  

 

Tillgång till bekväma och lugna utrymmen vid behov.  

 

Visuellt stöd 

Visuellt och kognitivt stöd (fotografier, påminnelsesystem, schema, checklistor).  

 

Lämplig skyltning som är synlig, korrekt placerad och förståelig för de boende.  

 

Föremål 
Tillgång till föremål 

Föremål för utförande av personlig vård (kläder, toalettartiklar, artiklar för rakning och 

hårborttagning, smink, hårvårdsprodukter).  

 

Föremål för utförande för boendeaktiviteter (matlagning, tvätt och städ).  

 

Föremål för aktiviteter som de boende är intresserade av (böcker, filmer, träningsredskap, 

dator, hantverk).  

 

Föremålen är placerade tillräckligt nära det utrymme där de används och är lättillgängliga.  

 

Hjälpmedel och anpassad utrustning finns vid behov. 

 

Lämpliga föremål 

I vilken utsträckning föremålen matchar de boendes behov, intresse och förmåga.  

 

Föremålens storlek och vikt matchar de boendes förmågor. 

 

Föremålen är kulturellt relevanta.  

 

Hemlika förhållanden 

Personliga föremål förekommer.  

 

Väggarna har tavlor/bilder.  

 

Möblerna är bekväma och liknande de som återfinns i ett privat hem. Möblerna matchar de 

boendes behov och förmåga (enkelt att resa/sätta sig).  

 

Mjuk inredning och textilier förekommer (kuddar, gardiner, filtar). 

 

Föremålens fysiska egenskaper 

Föremålen är för stora, för små eller för tunga.  

 

De boende kan lätt manövrera/använda boendets föremål. 

 

Variation av föremål 

Det finns en variation av föremål för personlig vård, boende, arbete/utbildning och fritid.  
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Det finns föremål att använda utöver basala behov och som reflekterar de boendes intressen. 

 

Aktivitetsform 

Aktiviteters krav/tidskrav 

Aktiviteternas krav i förhållande till de boendes förmågor. Förekomst av uttråkning och 

frustration.  

 

Tidskrav i förhållande till de boendes förmågor. Adekvat tempo under aktiviteters 

genomförande och tillräckligt med tid avsatt för aktiviteter.  

 

Aktiviteternas attraktion för de boende. Nivå av engagemang, initiativ, glädje och stolthet i 

aktivitet och utförande.  

 

Aktiviteters värde 

De boende erbjuds aktiviteter som är attraktiva för dem.  

 

De boende är engagerade i aktiviteterna.  

 

Rutiner 

Förekomst av dagschema och veckoschema.  

 

Rutiners påverkan på aktiviteterna i boendet (de boendes medvetenhet om rutiner, hur väl 

rutiner följs och accepteras.  

 

Fatta beslut 

De boende bidrar till beslutsfattande gällande aktiviteter, regler och riktlinjer.  
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Gudie för brukarintervju 

Inledande frågor 
Hur gammal är du? 

Hur länge har du bott här? 

Trivs du här? 

Vad är bra med att bo här? 

Vad tycker du skulle behöva förändras för att göra det bättre för dig att bo här? 

Vad har ni för gemensamma utrymmen här? Ex. matsal, tv-rum, samlingssal. 

Finns det möjlighet till utevistelse? 

 

Utrymme 
Tillgång till utrymme 

Kan du röra dig fritt inomhus och utomhus utan svårigheter? 

 

Har du någon gång ramlat här? 

 Varför ramlade du? 

 Finns det någonting som är i vägen för dig? 

 Använder du trapporna? Kan du använda trapporna på ett säkert sätt? (inomhus och 

utomhus) 

 Är det tillräckligt med belysning i trapphuset? 

 

Har du några problem med att gå ut till eller röra dig på gården? Vad orsakar problemen? 

 

När du ska gå på toaletten eller duscha, känner du dig då trygg och säker i badrummet? 

 Problem med att sätta sig på toaletten? Finns det handtag? För låg toalett? 

 Problem i duschen? Stödhandtag? Sitter du på någonting när du duschar? 

 

Känner du dig trygg i boendet och i närområdet? 

 Om du inte känner dig trygg, vad är det som gör att du inte känner dig trygg? På vilket 

sätt känner du dig otrygg? 

 

Lämpligt utrymme 

Tycker du om de olika rummen? Motsvarar de dina behov? 

Om inte, vad kan förändras? 

 Kan du använda de olika rummen när du vill? Ex. kök, gemensamma utrymmen, 

förråd 

 Finns det någonstans du kan vara om du vill vara ensam? 

 Finns det någonstans du kan vara om du vill vara tillsammans med andra? 

 Finns det utrymmen där du kan röra på dig om du vill det? 

 Finns det utrymmen där du kan ta det lugnt om du vill det? 

 

Hemlika förhållanden 

Känns det här boendet som ett hem? Trivs du i din lägenhet? 

 Känns det som ett riktigt hem för dig? 

 Har du valt färg på väggarna och material på golvet själv? 

 Tycker du om hur det ser ut här? 
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Hur är utomhusmiljön? 

 Finns det någon trädgård? 

 Hur sköts den? 

 Tycker du om att vara där? 

 Har ni några gemensamma aktiviteter där ibland? Ex. fika, gårdsfest. 

 

Sensorisk miljö 

Är det någon gång för hög ljudnivå här? 

 Vad gör du om ljudnivån är för hög? Ex. ber folk att vara tysta, går därifrån. 

 

Är det någon gång för varmt eller kallt här? 

 Kan du reglera temperaturen själv? 

 

Är det någon gång för ljust eller mörkt här? 

 Kan du reglera ljuset själv? 

 

Finns det någon lukt här som du inte tycker om? 

 

Visuellt stöd 

Har du några saker som hjälper dig att hålla reda på vad du ska göra och hur du ska göra det? 

Ex. väckarklocka, kalender. 

 Om ja, känner du att det är tillräckligt? 

 Om nej, skulle du vilja ha några? I så fall vad? 

 

Föremål 
Tillgång till föremål 

Har du de saker du behöver för att kunna ta hand om dig själv och göra det du vill här? Ex. 

toalettartiklar, köksutrustning, telefon, dator, spel, böcker och tidningar, handarbetsartiklar, 

trädgårdsutrustning, träningsutrustning. 

 Är de saker du brukar och vill använda lättillgängliga? 

 Har du saker som är viktiga för dig i din lägenhet? Ex. fotografier, radio, tv 

 Finns det saker som du inte har i din lägenhet som du skulle vilja ha? 

 

Använder du några hjälpmedel? Ex. griptång, rollator, krycka, strumppådragare, anpassade 

bestick och tallrikar, stödhandtag 

 Har du de hjälpmedel du behöver? 

 Är hjälpmedlen tillgängliga när du behöver dem? 

 Vet du hur du ska använda dina hjälpmedel? 

 Finns det något annat hjälpmedel du skulle behöva? 

Lämpliga föremål 

Är det någonting här som är trasigt eller inte fungerar som det ska? 

 

Hemlika förhållanden (både gemensamma och egna utrymmen) 

Tycker du att sakerna omkring dig gör att det känns som hemma? Ex. fotografier, växter, 

tavlor, teknik 

 

Är möblerna bekväma? 
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Kan du inreda din lägenhet som du vill med dina egna saker? 

 

Aktivitetsform 
Aktiviteters krav 

Hur tycker du att stämningen är här? 

 

Tycker du att du har tillräckligt utmanande saker att göra här? 

 

Tidskrav 

Har du tillräckligt med tid att göra det du vill göra i ett lagom tempo? Ex. äta i lugn och ro 

 

Aktiviteters värde 

Tycker du om det du brukar göra här? 

 

Vilka aktiviteter är betydelsefulla för dig? 

 Får du möjlighet att utföra dem? 

 Personlig vård, ex. Påklädning 

 Boende, ex. Matlagning, tvätt 

 Fritid, ex. Sy, spela kort, sjunga, lyssna på musik 

 Samhällsaktiviteter, ex. Åka kommunalt, gå på bibliotek, åka och handla. 

Finns det saker som du inte gör idag som du skulle vilja göra? 

 Vad skulle du helst vilja göra? 

 Om det finns saker som du skulle vilja göra men som du inte gör, varför gör du inte 

dem? 

 Vad skulle hjälpa dig att kunna utföra de här aktiviteterna? 

 

Rutiner 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

 

Kan du förändra när och hur du gör saker om du vill? 

 Gör du något annat på helgerna än på vardagarna? 

 Är du nöjd med hur du använder din tid? Varför/varför inte? 

 Får du bestämma hur du använder din tid? 

 

Fatta beslut 

Får du bestämma vad du har på dig? 

Får du bestämma vad du använder dina pengar till? 

Finns det saker som du inte får bestämma över som du vill bestämma? 

 

Vem fattar vanligen beslut här? Är du nöjd med det?
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Samtyckesblankett 
Jag samtycker härmed till att delta i studien och är införstådd med studiens syfte. Jag har 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande, utan att ange orsak. Det material som samlas kommer inte att användas till 

någonting annat än denna studie men det slutgiltiga arbetet kommer att vara offentligt. Mitt 

namn kommer inte att finnas presenterat i arbetet. Materialet kommer att hanteras varsamt så 

att ingen utomstående kan komma åt det och när arbetet är färdigställt kommer det att 

förstöras. 

 

 

 

__________________________________ 
 

Underskrift 
 

__________________________________ 
 

Namnförtydligande 
 

__________________________________ 
 

Ort, datum 
 

__________________________________ 
 

Telefonnummer 
 

 

 
 


