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Abstract 

 

Title: Active Care: Activities and their Effect on Well-being from a User and Staff 
Perspective. 

Author: Sofie Eriksson 

The purpose of this study is to investigate how activities in elderly care matters to well-being 
among elderly people, from both user perspective and staff perspective. The study is made out 
of a qualitative method, this to create a deep-going understanding of how the people 
participating in the investigation are experiencing the impact of activities on well-being from 
their unique situation. Personal interviews have been used as method. Six persons were 
participating, three elderly persons and three persons working as staff. All interviews were 
made in a “short-time” ward in the county of Västernorrland. 

The result of the investigation shows that the elderly people that were interviewed not directly 
related the participation in activities to feelings of well-being. On the other hand the practice 
of personal interests had a positive effect on their well-being. The staff expressed that 
meaningful activities can be to notice the “little” in everyday life and that the elder people get 
the possibility to take charge of functioning abilities. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Aktiv Omsorg – Aktiviteter och deras inverkan på välbefinnandet utifrån ett brukar- och 
personalperspektiv.  

Författare: Sofie Eriksson 

Syftet med denna studie är att undersöka vad aktiviteter inom äldreomsorgen har för betydelse 
för välbefinnandet hos de äldre utifrån ett brukar- och personalperspektiv. Studien undersöks 
utifrån en kvalitativ ansats, detta för att skapa en djupgående förståelse för hur de personer 
som deltagit i undersökningen upplever aktiviteters inverkan på välbefinnande utifrån sin 
specifika situation. Som metod för uppsatsen personliga intervjuer använts där intervjuerna 
var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna har en tydlig struktur med färdigarbetade 
ämnen som innehåller följdfrågor. I undersökningen deltog sammanlagt sex personer, varav 
tre personer med brukarbakgrund och tre personer som arbetar som omsorgspersonal. Alla 
intervjuer utfördes en Korttidsenhet i Västernorrlands län. Resultatet från undersökningen 
visade att de brukare som intervjuades inte direkt relaterade utförandet av aktiviteter till 
känsla av välbefinnande, medan utförandet av personliga intressen hade en positiv inverkan 
på deras välbefinnande. Personalen uttryckte att meningsfulla aktiviteter kunde vara att 
uppmärksamma det ”lilla” i vardagen och att de äldre får ta tillvara på funktionsförmågor.  
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1.Inledning 

I början av 1900-talet var medellivslängden i Sverige omkring 58 år för kvinnor och 56 år för 
män. År 2011 hade medellivslängden stigit till cirka 84 år för kvinnor och cirka 80 år för män 
(Statistiska Centralbyrån, 2012; Thorslund & G. Parker, 2005). Statistiska Centralbyrån 
(2012) visar på att utvecklingen fortsätter i samma riktning och om 50 år kan 
medellivslängden ha ökat med omkring fem år för kvinnor och sju år för män. I takt med att 
livslängden ökar blir även antalet äldre fler. Enligt en framtidsprognos beräknas personer som 
är 65 år eller äldre i slutet av 2050-talet vara 25 procent av den totala befolkningen i Sverige 
(statistiska centralbyrån, 2012). Denna ökning påverkar och kommer att påverka samhället på 
många sätt. Det ställer krav på äldreomsorgens utveckling för att möta det ökade behovet men 
även för att möta nya krav som kommande äldregenerationer, med nya levnadsvanor, kan 
komma att ställa på den omsorg som ges (Jönson, 2002; Hoffman, 2007). 

Vår inställning till vad som är god omsorg förändras i en fortgående process. Under en längre 
tid har omsorgsgivarperspektivet, det vill säga det synsätt som formats av personal med olika 
ansvarsområden inom äldreomsorgen, varit det synsätt som har varit det tongivande inom 
sociala verksamheter och deras utformning.  Under senare tid har detta perspektiv allt mer 
kommit att kompletteras av ett större fokus på omsorgstagarna och deras syn på vård och 
omsorgskvalité (Hoffman, 2007).  Socialstyrelsen (2012) presenterar en rikstäckande 
undersökning som visar vad äldre personer har för uppfattningar om äldreomsorgen i sin 
helhet. I undersökningen deltog 33 400 äldre personer med särskilt boende. 80 procent av dem 
var positivt inställda till omsorgen i sin helhet på sina boenden. Men under kategorin 
”utevistelse och aktiviteter” ansåg 40 procent att de inte fick hjälp med träning och gymnastik 
i relation till vad de anser sig behöva och 26 procent ansåg att möjligheterna till utevistelse 
var ganska eller mycket små (Socialstyrelsen, 2012).  

Utifrån Socialstyrelsens (2012) undersökning uppstår en naturlig fråga om hur aktiviteter 
inom äldreomsorgen kan utvecklas för att tillgodose de behov av aktiviteter individen 
upplever att han/hon har. I följande uppsats undersöks vilken betydelse både brukare och 
personal inom äldreomsorgen anser att aktiviteter har för de äldres välbefinnande. De båda 
perspektiven blir intressanta att lyfta fram och jämföra med varandra, för att eventuella 
likheter och skillnader i uppfattningen av aktiviteters betydelse hos de båda ”grupperna” ska 
kunna uppmärksammas. Detta för att ett konstruktivt arbete med aktiviteter ska vara förankrat 
i och svara mot brukarnas behov och eftersom utformningen av aktiviteter till stor del 
påverkas av personalen. Socialstyrelsens (2012) undersökning visar att utformningen av 
aktiviteter inom äldreomsorgen behöver förankras bättre i brukarnas egna behov.  

Agahi et al., (2005) menar att fysiska och psykiska aktiviteter kan öka möjligheterna att 
uppleva livskvalité och att förmågan att utföra aktiviteter på egen hand kan minska med 
stigande ålder (Lidskog, 2011). För att möta de utmaningar som äldreomsorgen ställs inför 
och som följer av en växande antal äldre personer, är frågan om aktiviteter och hur dessa 
utformas viktiga att undersöka inom det sociala området. Detta för att få mer kunskap om 
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faktorer som kan ha betydelse för att utforma aktiviteter som har en positiv inverkan på 
välbefinnandet och som kan bidra till ett gott åldrande. Med mer kunskap inom detta område 
minskar risken att resurser läggs på ”fel” saker och personalens samt ekonomiska resurser kan 
tas tillvara på bästa sätt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad aktiviteter inom äldreomsorgen har för betydelse 
för välbefinnandet hos de äldre. Undersökningen baseras på intervjuer med brukare och 
personal för att belysa frågan utifrån ett bredare perspektiv. Intervjuerna har genomförts med 
brukare och personal på en Korttidsenhet i Västernorrlands län. 

Arbetets frågeställningar är:  

Vad anser de äldre att aktiviteter har för betydelse för deras välbefinnande? 

Vad anser personalen att aktiviteter har för betydelse för de äldres välbefinnande?  

 

1.2 Avgränsning 

Studien har begränsats till att innehålla intervjuer med brukare som vistas på en Korttidsenhet 
i Västernorrlands län och personal som arbetar som omsorgspersonal inom samma 
Korttidsenhet. Intervjufrågorna handlar om subjektiva upplevelser av och åsikter om 
aktiviteters betydelse för välbefinnande.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Brukare 

I uppsatsen kommer Socialstyrelsens (2013) definition av begreppet ”brukare” att användas 
för att beskriva personer som är mottagare av insatser inom äldreomsorgen. Begreppet 
brukare omfattar personer som tar del av enligt socialtjänstlagen behovsprövade insatser som 
är utformade efter individens behov (Ibid). 

Aktiviteter  

World Health Organization (2013) menar att ordet ”aktiv” inte enbart beskriver fysisk 
aktivitet utan likaväl kan innebära att vara delaktig i sociala sammanhang, vara engagerad i 
samhällfrågor eller andra personliga intressen som bidrar till välbefinnande. I denna studie 
används begreppet aktiviteter, dels för att beskriva insatser i form av aktiviteter som erbjuds 
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men även för att beskriva utförandet av vardagliga sysslor/personliga intressen och social 
samvaro. 

 

Välbefinnande 

Nordenfelt (2004) menar att välbefinnande är en känslomässig reaktion som påverkas av inre 
och yttre faktorer. Vidare kopplas välbefinnande till livskvalité och var på en skala lycklig – 
olycklig en person befinner sig. Hög känsla av lycka bidrar till gott välbefinnande (Ibid). 
Antonovsky (2005) belyser att enligt det salutogena perspektivet är känsla av välbefinnande 
även kopplat till begreppet hälsa, där stark känsla av välbefinnande kan bidra till ökad hälsa.  

 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare kunskap i form av 
vetenskapliga rapporter och annan litteratur som behandlar ämnesområdet. Den teoretiska 
utgångspunkten presenteras först, eftersom teorin har en central plats i studien. Vidare 
presenteras ett avsnitt som behandlar tillämpningen av socialtjänstlagen då den formar de krav 
och riktlinjer som ligger till grund för äldreomsorgen. Därefter presenteras ett avsnitt som 
behandlar olika perspektiv på äldreomsorgen. Detta för att ge en bild av olika synsätt som 
formar den omsorg som vi har idag. Det sista avsnittet som presenteras som bakgrund 
behandlar aktiviteters inverkan på hälsan.  

2.1 Teori - Det salutogena perspektivet 

Uppsatsen utgår ifrån det salutogena perspektivet, som grundades av Aaron Antonovsky, 
professor i medicinsk sociologi (Antonovsky, 2005; Westlund & Sjöberg, 2008). Det 
salutogena perspektivet är ett synsätt som sätter fokus på vad som skapar hälsa och känsla av 
sammanhang (Anonovsky, 2005). Teorin skiljer sig från det traditionella medicinska 
perspektivet, som sätter fokus på vad som gör oss sjuka (Ibid). Det salutogena perspektivets 
utgångspunkt är att försöka förstå hälsans ursprung. Därför fokuserar teorin på vilka resurser 
som kan utvecklas för att skapa känsla av sammanhang och den ser till individuella 
förutsättningar och behov (Ibid).  

Antonovsky (2005) menar att begreppet hälsa inte handlar om motpolerna frisk – sjuk utan 
hälsa är inom det salutogena perspektivet ett relativt begrepp. Att vara 80 år och inte ha hälsa 
som en 20-åring behöver inte betyda att personen som är 80 år upplever sig själv som sjuk i 
jämförelse med 20-åringen, även om funktionsförmågan är sämre än tidigare. Enligt det 
salutogena synsättet mäts hälsa på en skala mellan frisk och sjuk där fokus ligger på att se 
vilka faktorer som skapar hälsa, välbefinnande och känsla av sammanhang. 

Antonovsky (2005) menar att påfrestningar är en naturlig del av livet, som vi alla möter. Vissa 
påfrestningar är större och mer långvariga än andra och kan påverka hälsan negativt, medan 
vissa personer, trots samma typ av påfrestningar, inte påverkas på samma sätt och fortsätter 
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att behålla god hälsa. Det uppmärksammandet gjorde Antonovsky (2005) när han intervjuade 
israeliska kvinnor som suttit i koncentrationsläger och trots fruktansvärda upplevelser lyckats 
bevara relativt god hälsa, enligt dem själva. Det fick Antonovsky (2005) att undersöka vad 
dessa kvinnor hade gemensamt och att ställa frågan: ”hur kommer det sig att vissa människor 
förmår upprätthålla hälsa trots att de utsätts för svåra påfrestningar?”. 

Enligt Antonovsky (2005) och det salutogena perspektivet hör god hälsa ihop med att känna 
känsla av sammanhang i tillvaron, vad Antonovsky kallar KASAM (Känsla Av 
SAMmanhang). För att uppnå en känsla av sammanhang lägger Antonovsky (2005) fokus på 
tre komponenter: meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Av dessa anses 
meningsfullhet vara den viktigaste, då den handlar om motivation och egen vilja.  

Meningsfullhet  

Meningsfullhet kopplar Antonovsky (2005) samman med motivation, vilket han menar är en 
viktig grund för att känna känsla av sammanhang. I en studie av Antonovsky (2005) 
presenteras att personer som visade en stark känsla av meningsfullhet hade någonting som 
engagerade dem, något som de kände motivation för och som var av betydelse och påverkade 
dem känslomässigt – något som ger livet mening.   

Hanterbarhet  

Hanterbarhet beskrivs som känslan av att ha balans mellan krav och tillgängliga resurser. 
Resurser kan vara egenskaper hos en själv, stöd av familj, vänner, arbetskamrater eller någon 
annan nära som personen litar på och känner förtroende för. En person med stark känsla av 
hanterbarhet kan, när svåra saker inträffar i livet, ändå känna tillit till att de går att hantera om 
denne har tillgång till resurser, inre och/eller yttre, för att hantera situationen. Hanterbarhet 
handlar om att den egna situationen ska vara rimlig att hantera (Antonovsky, 2005).  

Begriplighet 

Antonovsky (2005) beskriver att begriplighet har samband med i vilken grad personen 
upplever inre och yttre faktorer som förståeliga. Det kan exempelvis vara att information 
upplevs som strukturerad, tydlig, tillräcklig och sammanhängande. En person som känner en 
stark känsla av begriplighet har en känsla av att framtida händelser och oväntade händelser 
går att förklara och/eller att de i alla fall går att förstå (Ibid).  

De tre komponenterna, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, kallar Antonovsky 
(2005) motståndsresurser och om dessa är utvecklade och starka hos en individ, är det lättare 
att stå emot stressfaktorer som har en negativ inverkan på hälsan. Lågt utvecklade 
motståndsresurser benämns inom teorin som ”generell motståndsbrist” som förkortas ”GMB” 
(Antonovsky, 2005; Westlund och Sjöberg, 2008). Wiesmann och Hannich (2006) undersökte 
i en studie om subjektivt välmående kan bidra till ett gott åldrande och använde det salutogena 
perspektivet som utgångspunkt. Enligt undersökningen bidrog det salutogena perspektivet till 
att öka förståelsen för vad som bidrar till subjektivt välbefinnande hos äldre personer. 
Faktorer som kunde realteras till välbefinnande var självkänsla, socialt stöd, att känna sig 
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tillräcklig samt att kunna vara aktiv (Wiesmann och Hannich, 2006; Wiesmann, Niehörster 
och Hannich, 2009).  

I denna studie har det salutogena perspektivet valts därför att komponenterna meningsfullhet, 
hanterbarhet och begriplighet är intressanta faktorer att undersöka när det gäller utformningen 
av aktiviteter. Om dessa faktorer har den betydelse som Antonovsky (2005) menar, kan det 
vara intressant att undersöka om samma faktorer kan vara betydelsefulla att ta hänsyn till i 
utformningen av aktiviteter inom äldreomsorgen.  

2.2 Tillämpningen av socialtjänstlagen 

I detta avsnitt behandlas tillämpningen av socialtjänstlagen som ligger till grund för de krav 
och de riktlinjer som äldreomsorg ska leva upp till samt det synsätt som följer med 
lagstiftningen.   

Utvecklingen av en välfärdsstat har bidragit till goda levnadsförhållanden och den medicinska 
utvecklingen har ökat möjligheterna till ett längre liv (Thorslund och G. Parker, 2005). Den 
allmänna folkpensionen infördes år 1913 och pensionsåldern var då 67 år. Försäkringen var 
ett steg mot det välfärdssamhälle som kom att utvecklas. Pensionsförsäkringen var på den 
tiden en relativt billig reform då medellivslängden i början av 1900-talet var omkring 58 år för 
kvinnor och 56 år för män (Thorslund och G. Parker, 2005). Idag ser situationen för 
välfärdsstaten annorlunda ut. År 2011 beräknades medellivslängden för kvinnor vara cirka 84 
år och omkring 80 år för män (statistiska centralbyrån, 2012). Idag ligger den allmänna 
pensionsförsäkringen på 65 år och det innebär att majoriteten av samhällets befolkning kan ta 
del av den (Thorslund och G. Parker, 2005; Nilsson, 2004). Hoffman (2007) menar att det 
välfärdsystem vi har idag kräver stora ekonomiska resurser och att detta i sin tur skapar frågor 
som hur vi i framtiden möter de stora omsorgsvolymer som väntar och vad vi väljer att 
prioritera och utveckla.   

För att möta de utmaningar som en ökande åldrande befolkning innebär har äldreomsorgen 
utvecklats och idag bygger äldreomsorgen på socialtjänstlagen (2001:453) (Jönson, 2002). 
Enligt socialtjänstlagen 4§ 5 kap. ska ”socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att 
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (Thunved, 2012). Paragrafens 
innehåll betyder bland annat att äldreomsorgen ska arbeta för äldres välbefinnande och 
värdighet och är sedan 2011 en nationell värdegrund som ska ligga som grund för 
kommunernas arbete och utformning av äldreomsorgen (socialstyrelsen, 2011). Hoffman 
(2007) påpekar att den ideologi som presenteras i socialtjänstlagen kan begränsas eller vara 
svår att leva upp till på grund av fördelningen av samhällets ekonomiska resurser. För att det 
ska råda balans i en verksamhet är det viktigt att det råder ett jämlikt förhållande mellan 
resurser, krav och behov (Ibid) 

För att göra intentionerna i socialtjänstlagen mer tillämpliga i praktisk vardag har Region 
Halland (2012) arbetat fram en arbetsmodell som heter ”Steg för steg” där de riktar sig till 
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personer som på olika sätt arbetar inom äldreomsorgen. Arbetsmodellens syfte är att ge 
vägledning att utveckla de mål som formuleras i socialtjänstlagens (2001:453) nationella 
värdegrund. Region Halland (2012) formulerar i rapporten att den nationella värdegrunden 
beskriver vad god omsorg ska innehålla men inte hur god omsorg bör utformas. För att 
förverkliga en kvalitativ vård med socialt innehåll, innehållande god etik, värdighet och fokus 
på individen, ställs krav på varje enskild verksamhet att utforma ett hälsoinriktat arbetssätt 
och en fungerande arbetsstruktur. Detta kräver ett engagerat ledarskap där personal, brukare 
och anhöriga involveras i arbetet för att tillgängliga resurser ska tas tillvara (Region Halland, 
2012). Arbetsmodellen som presenteras i Region Hallands (2012) rapport ”Steg för steg” har 
individen i fokus, där yttre och inre förhållanden som hälsa och livslust, miljön, sinnen och 
minnen, meningsfulla aktiviteter, arbetsledare och personal, anhöriga och närstående och även 
ideella organisationer påverkar individen. Genom att uppmärksamma dessa faktorer och 
inkludera dem i arbetet inom äldreomsorgen menar Region Halland (2012) att det skapas 
förutsättningar för att uppnå en kvalitativ vård som formas efter individen.  

Socialstyrelsen (2013), som är tillsynsmyndighet och har till ansvar att kontrollera att 
offentliga verksamheter med social inriktning följer socialtjänstens lagar, har i en 
rikstäckande undersökning frågat om äldre personers egen uppfattning om äldreomsorgen 
(Socialstyrelsen, 2012). För att kunna mäta omsorgskvalitén inom äldreomsorgen delades 
omsorgsinsatserna upp i två områden, hemtjänstinsatser för äldre i ordinärt boende och 
insatser för äldre personer med särskilt boende. För att mäta kvalitén på omsorgen inom 
särskilt boende utformade Socialstyrelsen (2012) en modell innehållande följande områden: 
delaktighet och inflytande, arbetets utförande, trygghet, bemötande, information, 
boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter och utevistelser, personlig omvårdnad, 
tillgänglig vård och omsorg, psykiskt välbefinnande, sammantagen bedömning av omsorgen 
och anhörigas uppfattning. Under kategorin ”sociala aktiviteter och utevistelser” visade 
undersökningen att 26 procent av de äldre som svarat i undersökningen ansåg att möjligheter 
till utomhusvistelse var ganska eller mycket dåliga. Medan 40 procent ansåg att de inte fick 
hjälp med träning och gymnastik i relation till vad de anser sig behöva samt att 14 procent 
menade att utbudet av de aktiviteter som erbjuds är ganska eller mycket dåliga 
(Socialstyrelsen, 2012). 

2.3 Nya synsätt inom äldreomsorgen 

Inom äldreomsorgen råder idag många olika uppfattningar om vad som är god omsorg och 
personer som är mottagare av insatser som ges enligt socialtjänstlagen (2001:453) benämns på 
många olika sätt. Nedan presenteras rapporter och litteratur som talar om ”brukare”, 
”mottagare”, ”människo- och personcentrerad” vård. Men vad de olika benämningarna 
handlar om är omsorg och aktiviteter inom äldreomsorgen, som formas efter individens 
behov.  

Hoffman (2007) tar upp två olika synsätt inom vården: funktionsvård och människo- och 
personcentrerad vård. Inom funktionsvården ligger fokus enbart på att tekniskt utföra de 
beviljade insatserna och där är flexibiliteten att forma insatserna efter behov är låg. Den 
människo- och personcentrerade vården däremot har kundens perspektiv i fokus. Hoffman 
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(2007) menar att en människo- och personcentrerad omsorg till stor del formas av 
funktionsvården men för att den omsorgen ska nå en god kvalité, bör den förenas med 
omsorgstagarens eget synsätt. Region Halland (2012) menar att vad som är god äldreomsorg 
och gott åldrande är individuellt och formas av våra egna föreställningar om vad god vård 
egentligen är. Även Westlund och Duckert (2012) skiljer på vård som formas av givare och 
mottagare och uttrycker vikten av att uppmärksamma den senare. De menar att 
producentperspektivet speglar sig i lagar, förordningar och riktlinjer och kan skapa en 
verksamhet av kvalité. Men att det inte per automatik innebär att gruppen ”brukare” upplever 
kvalité inom verksamheten, utan att individens eget synsätt integreras i arbetsutformningen 
(Westlund & Duckert, 2012; Hoffman, 2007).  

Socialstyrelsen (2013) har skrivit en rapport, ”Äldres behov i centrum”, som presenterar en 
utformning av ett kvalitetsarbete och en arbetsmodell inom äldreomsorgen. Meningen är att 
insatser inom äldreomsorgen ska utformas efter den äldre personens specifika behov. Det ska 
genomföras genom en noggrann utredning, där färdigheter, svårigheter och livssituation 
dokumenteras tillsammans med den äldre personen. Meningen är att utredningen ska vara 
detaljrik och fokusera på både styrkor och svagheter, för att senare med hjälp av 
individanpassade insatser upprätthålla starka och stärka svagare funktionsförmågor. 
Socialstyrelsen (2013) menar att det är viktigt att forma insatserna efter individen i fråga och 
inte låta färdigformade insatser forma behovet. Arbetsmodellen ställer krav på ledningen att 
utforma en tydlig struktur inom verksamheten och att tillsammans med medarbetare 
kontinuerligt följa upp och genom utvärdering av insatsen också förbättra arbetet 
(Socialstyrelsen, 2013). För att uppnå ett systematiskt arbetssätt krävs det att olika nivåer 
inom förvaltningen/äldreomsorgen skapar en struktur som gynnar planering av resurser, en 
tydlig organisering och sammanställning av information som ligger som underlag för 
utredningen kring den äldre. Även uppföljningsarbetet av insatserna är viktigt för en mer 
individanpassad vård (Socialstyrelsen, 2013).  

Även Åhlfeldt och Engelheart, (2009) belyser i en rapport vikten av delaktighet i 
utformningen av insatser. Ett exempel som ges är aktiviteter och att delaktigheten i 
utformningen av en aktivitet kan vara av lika stor betydelse som själva utförandet av 
aktiviteten. Vidare presenterar Åhlfeldt och Engelheart, (2009) ett exempel i Haninge 
kommun, där ett äldreboende bildat en förening för de boende där de får vara med och ge 
förslag på aktiviteter och hur de kan utformas (Ibid).  

Men för att aktiviteter ska få utrymme inom äldreomsorgen, pekar Åhlfeldt och Engelheart 
(2009) på vikten av att bekräfta att aktiviteter är en betydelsefull del i omsorgsarbetet. Av 
deras rapport framkom av omsorgspersonal att aktiviteter inte ansågs vara ”riktigt arbete” och 
det därför kunde upplevas ha lägre status än andra uppgifter. En förklaring som en 
omvårdnadspersonal ger är att resultatet av aktiviteter i omsorgen inte ger lika tydliga resultat 
som arbetet med påtagliga behov, som duschning och diskning (Ibid). För att ändra arbetssätt 
menar Åhlfeldt och Engelheart, (2009) att det behövs nytänkande och en attitydförändring för 
att ändra invanda mönster inom omsorgen.  
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2.4 Vad har aktiviteter för betydelse för hälsan? 

Nedan belyses tidigare forskning och annan litteratur som behandlar aktiviteters betydelse för 
hälsan. Aktiviteters betydelse har alltmer kommit att uppmärksammas inom äldreomsorgen, 
vilken även speglar sig i socialtjänstlagen (2001:453), som ovan nämnts. Statistiska 
centralbyrån (2012) presenterar att 50 procent av de barn som är födda 2011 kan komma att 
uppnå en ålder av 92 år. En naturlig fråga som följer med den vetskapen är, hur vi bidrar till 
hälsa och välbefinnande även på äldre dagar och vad aktiviteter kan ha för betydelse för ett 
gott och värdigt åldrande. 

World Health Organization (2013) menar att ordet ”aktiv” inte enbart beskriver fysisk 
aktivitet utan likaväl kan innebära att vara delaktig i sociala sammanhang, vara engagerad i 
samhällfrågor eller andra personliga intressen som bidrar till välbefinnande.  

Lidskog (2011) menar att människan i grunden är aktiv. Vardagliga aktiviteter, stora som 
små, bidrar till att forma våra liv. Med stigande ålder kan den egna förmågan att på egen hand 
utföra aktiviteter minska. Författaren menar vidare att äldreomsorgen står inför en utmaning 
att främja äldre personers möjligheter till delaktighet och hälsa även om den kroppsliga 
förmågan inte är den samma som tidigare. Agahi et al., (2005) framhåller fyra olika faktorer 
för att främja en god hälsa på äldre dagar: nyttig kosthållning, socialt umgänge, känslan av att 
känna sig betydelsefull samt fysiska och psykiska aktiviteter. En vanlig situation vid stigande 
ålder är att det sociala umgänget med andra minskas eller begränsas. Därför lyfter författarna 
fram vikten av att skapa miljöer som ger möjligheter till sociala relationer.  

Många har säkert upplevt hur betydelsefull känslan av att känna sig behövd är för vårt 
välbefinnande (World Health Organization, 2013). Detta menar ”Agahi et al., (2005) är en 
viktig faktor att tänka på för att främja god hälsa. Även fysiska och psykiska aktiviteter ökar 
möjligheterna att öka livskvalitén, då bland annat fysisk aktivitet stärker kroppens 
muskelmassa och kondition, stimulerar syreupptaget och förbättrar cirkulationen i kroppen 
(Ibid). Forssén (2007) presenterar en kvalitativ studie bestående av 20 kvinnor i åldrarna 63-
83 som intervjuades. Av resultatet framkom att faktorer som kultur, humor och skönhet kunde 
skapa fysiskt och psykiskt välbefinnande trots sjukdomstillstånd. Social gemenskap, som 
kulturella sammanhang, kunde ge en känsla av bekräftelse och av att känna sig sedd, medan 
humor kunde underlätta svårare stunder i livet. Skönhet beskrevs som att vistas i en trivsam 
och vacker miljö, vilket också uttrycktes kunde relatera till välbefinnande. De beskrivna 
faktorerna uttrycktes vara av betydelse under hela livet, för ung såväl som för gammal (Ibid).  

Att kunna delta i eller att själv utföra aktiviteter kan öka känslan av självständighet (Lidskog, 
2011). Författaren menar att förmåga att utföra aktiviteter inte endast ska kopplas samman 
med den fysiska och/eller den psykiska förmågan, utan bör ses som ett samspel mellan 
personen i fråga, omgivningen och aktiviteten. Att gå på promenad utan ett uppsatt mål kan 
ses mer betungande än att ta en promenad med en nära vän. Utformningen och hur miljön ser 
ut kan begränsa eller helt omöjliggöra en aktivitet. Men miljön kan även upprätthålla eller 
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skapa nya förutsättningar till deltagande. Andra delar som påverkar utförandet av aktiviteten 
är vilja, motivation och invanda mönster tillsammans med den fysiska och psykiska 
funktionsförmågan (Lindskog, 2011; Nordenfelt, 2004 ; Ebrahimi, Wilhelmson, Dea Morre, 
Jakobsson, (2012).  

I en studie av Eriksson (2010) berörs sociala faktorers relation till hälsa, livslängd och känsla 
av sammanhang hos en åldrande befolkning. Där beskrivs bland annat att motivationens 
betydelse som en viktig komponent för utförandet av aktiviteter. Om det inte finns möjlighet 
att utföra aktiviteter kan det bidra till att personer slutar att drömma om vad de skulle 
kunna/vilja göra, vilket i sin tur kan leda till inaktivitet. För att vända detta mönster menar 
Eriksson (2010) att arbetet behöver inriktas på att skapa drömmar och mål som kan uppfyllas i 
den aktuella situation som personen i fråga befinner sig i. Vidare uttrycktes att 
kommunikation är av betydelse för att hitta motivation och för att finna individuella behov 
hos varje enskild person och på så vis skapa en meningsfull och aktiv vardag (Ibid). 

”Agahi et al., (2005) menar att aktiviteter kan bidra till stärkt hälsa och att aktiviteter är ett 
begrepp som ofta kopplas samman med hälsa och välmående. Enligt World Health 
Organization (2013) definieras hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom". Medan Ebrahimi et al., (2012) 
beskriver hälsa som en relativ upplevelse. I deras studie framkom att de äldre personer som 
deltog beskrev sin hälsa i förhållande till tidigare upplevd hälsa, intressen och invanda 
mönster. Efter samma linje beskriver Nordenfelt (2004) att den självupplevda hälsan påverkar 
vårt välbefinnande i större grad än den hälsostatus som bedöms av till exempel läkare.  

Ebrahimi et al., (2012) undersökte äldre personers uppfattning(ar) om hälsa på äldre dagar och 
av resultatet visade det sig att det var av betydelse att känna harmoni och balans i livet. För att 
uppnå harmoni och balans framkom det att viktiga komponenter var att krav anpassas till 
personens egna resurser och förmågor. Detta uttrycktes bland annat som upplevelsen av att 
kunna hantera vardagen efter de rutiner personen i fråga är van vid, att bli bemött som en 
värdig person och att känna delaktighet (Ebrahimi et al., 2012). Kopplat till hanterbarhet bör 
inte en aktivitet vara för krävande, då den kan få motsatt effekt mot den avsedda 
(Antonovsky, 2005). 

Nordenfelt (2004) påpekar svårigheten i att definiera vad som är hälsa och även på 
svårigheten i att mäta vad som är välbefinnande. Både subjektiva och objektiva faktorer 
påverkar grunden av välbefinnande. De objektiva faktorerna, som bland annat kan vara familj, 
arbete och vänskapskrets, kan skapa förutsättningar för att uppleva välbefinnande. De 
subjektiva förhållandena utgörs av inre, självupplevda faktorer, psykisk styrka, intressen och 
karaktärsdrag. Vidare beskrivs en faktor som kopplar samman de objektiva och subjektiva 
faktorer som påverkar vårt välbefinnande och det är människans egen aktivitet. Det vill säga, 
vad vi väljer att göra av de yttre resurser som omger oss. Då alla dessa faktorer påverkas av 
varandra, varierar från individ till individ och har olika stark påverkan på välbefinnandet, kan 
välbefinnande vara svårt att mäta (Ibid).  
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2.5 Sammanfattning 

I och med att samhället förändras, förändras även våra behov och våra synsätt i en ständig 
process. För att det ska råda balans i en utveckling krävs det att krav och resurser formas efter 
de behov som råder (Hoffman, 2007). Socialtjänstlagens (2001:453) nationella värdegrund 
har formats för att möta de behov som råder i samhället och speglar även de synsätt som 
dominerar inom omsorgen i sin helhet. Litteratur och tidigare forskning som presenteras i 
denna bakgrund tyder på behovet av en mer individanpassad äldreomsorg som formas efter 
individen. Enligt socialtjänstlagen 4§ 5 kap. ska ”socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Socialnämnden ska bland 
annat också arbeta för att äldre personer som tar del av behovsprövade insatser har en aktiv 
och meningsfull tillvaro (Thunved, 2012). För att undersöka vad som kan vara en meningsfull 
tillvaro och vilka faktorer som kan vara av betydelse att tänka på i utformningen av en 
individanpassad äldreomsorg, bör de äldre själva få uttrycka vad som är meningsfullt för dem 
i deras vardag. I denna studie undersöks aktiviteters inverkan på välbefinnandet utifrån det 
salutogena perspektivet. Då de tre komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet enligt teorin tillsammans kan skapa en känsla av sammanhang och 
välbefinnande, kan det vara intressant att undersöka om samma faktorer kan vara 
betydelsefulla att ta hänsyn till i utformningen av aktiviteter inom äldreomsorgen.  

 

3. Metod 

För att undersöka vad aktiviteter inom äldreomsorgen har för betydelse för välbefinnandet 
användes i denna undersökning en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen valdes för att 
skapa en djupgående förståelse för hur de personer som deltagit i undersökningen upplever att 
aktiviteter inverkar på deras välbefinnande och hur de upplever detta utifrån sin specifika 
situation (Patel & Davidson, 2011). Denna utgångspunkt valdes då den subjektiva upplevelsen 
”välbefinnande” är svår att mäta och dels för att kunna lägga vikt vid detaljrika faktorer som 
kan påverka aktiviteters inverkan på välbefinnandet, utifrån de deltagande personernas 
perspektiv (Olsson och Sörensen, 2011; Nordenfelt, 2004). Studien har en deduktiv ansats 
som utgångspunkt, då studien formas och undersöks genom en bestämd teori, det salutogena 
perspektivet. Informationen som samlats in tolkades och presenteras även i relation till den 
bestämda teorin (Patel & Davidson, 2011). Som metod för uppsatsen användes personliga 
intervjuer. Intervjuerna utfördes med personerna en och en och med mig själv som intervjuare 
(Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). Denna intervjumetod valdes för att skapa ett 
samtal, där olika nyanser av innehållet kunde tydliggöras och därmed uppmärksammas. 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna hade en tydlig struktur med 
färdigarbetade ämnen som innehöll följdfrågor och som var sammanställda i en intervjuguide 
(Denscombe, 2009; Patel & Davisdon, 2011; Bryman, 2011). Intervjuguiden inleddes med att 
presentera vad som menas med begreppet ”aktivitet” i studien (se begreppsdefinition under 
”syfte och frågeställningar”). 
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Eftersom studien belyser aktiviteters inverkan på välbefinnandet utifrån brukar- och 
personalperspektiv utformades två intervjuguider (se bilaga 1). Intervjuguiden som riktades 
till brukarna innehöll frågor om deras subjektiva upplevelser av aktiviteter och hur dessa 
påverkade deras känsla av välbefinnande. Intervjuguiden som utformats till personalen 
innehöll frågor om vad de trodde var viktiga aktiviteter för de äldre samt hur de trodde att 
aktiviteter påverkar de äldres välbefinnande. Till personalen ställdes även frågor om faktorer 
som påverkar utformningen av aktiviteter, för att skapa en bild av vad som kan vara av 
betydelse för att aktiviteter ska kunna utformas inom verksamheten. Även vad personalen 
trodde kunde vara betydelsefulla aktiviteter för de äldre behandlades. Intervjufrågorna 
utformades så att intervjupersonen hade möjlighet att ge utvecklade svar och inte skulle känna 
sig begränsad till ”ja” och ”nej”-svar (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011).  

3.1 Urval 

Datainsamlingen utfördes på en bestämd plats, en Korttidsenhet, som var en gemensam punkt 
för alla personer som deltog i undersökningen. Att en gemensam plats valdes för 
undersökningen var för att de deltagande personerna skulle utgå från samma miljö, 
arbetsmiljö och vistelsemiljö. För att se om specifika mönster i miljön kunde uppmärksammas 
och relateras till aktiviteters inverkan på välbefinnandet, sågs det som en fördel att miljön var 
likadan för alla deltagande. Datainsamlingen valdes att utföras på en Korttidsenhet eftersom 
verksamheten fungerar som växelvård, avlastning och delvis arbetar rehabiliterande. Där är 
aktiviteter en naturlig del av utformningen av omsorgen.  

I undersökningen deltog sammanlagt sex personer, varav tre personer vistas på 
Korttidsenheten som brukare och tre personer arbetar inom samma Korttidsenhet som 
omsorgspersonal. Av de tre i omsorgspersonalen som ingår i undersökningen var två kvinnor 
och en man, de var i olika åldrar och hade arbetat inom äldreomsorgen olika lång tid. Av 
brukarna var det två män och en kvinna som intervjuades. De tre brukarna var i olika åldrar 
och vistades på Korttidsenheten av olika anledningar. Att intervjupersonerna inte utgör en 
enhetlig grupp valdes med förhoppningen att fånga olika infallsvinklar på aktiviteter och 
välbefinnande (Olsson och Sörensen, 2011). 

Att intervjuerna utfördes på en bestämd plats, Korttidsenheten, gör urvalsmetoden till ett icke-
sannolikhetsurval med subjektivt urval som inriktning, då intervjupersonerna inte var 
slumpmässigt utvalda utan valdes ut medvetet (Denscombe, 2009; Bryman, 2011). Detta för 
att undersökningen krävde någon form av deltagande i aktiviteter och därmed också ett 
relativt gott hälsotillstånd samt för att verksamhetens arbetssätt, som är rehabiliterande, 
stämde överens med studiens syfte.  

Bland brukarna hade vissa personer sämre hälsa, vilket resulterade i ett mindre 
intervjumaterial jämfört med de material intervjuerna med personalen resulterade i. Det 
innebär att materialet från de båda perspektiven redovisas på olika sätt i resultatdelen. Under 
tematiseringen ”brukarperspektiv” är det fler korta citat, där personerna ofta presenteras en 
och en. Dels för att tydliggöra skilda tankar men även för att det är ett mindre material att 
sammanfatta samt att texten varvas mer med fler tydliggöranden och vägledning om vilka 
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frågor som har ställts. Under tematiseringen ”personalperspektiv” är det fler sammanfattande 
texter av resultatet samt en större mängd citat (Patel & Davidson, 2011). 

3.2 Tillvägagångssätt 

I ett tidigt skede togs kontakt med enhetschefen för Korttidsenheten. I det mötet utbyttes 
tankar om aktiviteter och vad de har för betydelse för de äldre och det blev också början till 
funderingar kring en uppsats inom ämnet. I inledningen till denna kurs togs därför kontakt 
igen  med enhetschefen för verksamheten, för att utbyta ytterligare tankar angående 
uppsatsskrivandet. Enhetschefen var positivt inställd till undersökningen och till att 
intervjuerna kunde utföras hos dem, på Korttidsenheten. Ungefär två veckor senare togs 
ytterligare kontakt och tankar kring undersökningens syfte utformades. Innan intervjuerna 
påbörjades hade enhetschefen informerat personalen och vissa av de äldre på Korttidsenheten 
om undersökningen och även kort berättat om dess inriktning.  

När undersökningen skulle genomföras var personalen redan insatt i undersökningen och 
visade en positiv inställning till den. Därför var det inte svårt att hitta intervjupersoner. En 
personal från vardera avdelning (tre avdelningar) ställde upp. Personalen berättade även om 
tre brukare som kundes tänkas vilja och orka ställa upp i undersökningen. Via personalen togs 
därefter kontakt med dem, och information om studiens syfte presenterades. Alla tre ställde 
upp i undersökningen.  

3.3 Studiens autenticitet  

För att uppnå ett resultat med tillförlitlighet, det vill säga, ett resultat som inte feltolkats och 
ett resultat som beskrivs i sitt sammanhang, spelades alla intervjuerna in. Detta för att 
materialet senare skulle kunna lyssnas av, transkriberas och noggrant analyseras. Med 
transkribering menas att de utförda intervjuerna skrivs ned i precisa ord som intervjupersonen 
använt sig av. Inspelningarna innehöll ett omfattande material, som skapade möjlighet till 
noggrann analys (Olsson och Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). 
Resultatet redovisas genom citat som innehåller intervjupersonernas egna ord. För att 
återskapa rätt sammanhang till citaten varvas citaten med tydliggörande text om vilka 
intervjufrågor som berörts (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). 

3.4 Analys av material 

Vid transkriberingen av materialet registrerades de exakta ord som intervjupersonerna 
använde för att under utformningen av resultatdelen kunna återge intervjupersonens 
berättelser i precis mening och med talspråk (Patel & Davidson, 2011). Vid analysen av 
materialet sorterades insamlade och transkriberade data in i olika teman. De teman som 
formulerats var det salutogena perspektivets tre komponenter: meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet (Antonovsky, 2005). Denna teoretiska ansats valdes för att undersöka om 
den är tillämpbar även inom äldreomsorgen och specifikt i utformningen av aktiviteter. När 
materialet analyserades delades det in i mindre delar och sorterades utifrån de tre 
komponenterna. Den indelningen valdes för att tydliggöra mönster som är av betydelse för 
studiens syfte. Det transkriberade materialet skrevs ut för att materialet lättare skulle kunna 
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analyseras. Allt material som kunde relateras till de teman som formulerats kodades. Det 
kodade materialet placerades därefter under någon av rubrikerna meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet beroende på starkast anknytning. Materialet presenterades vidare via citat, 
varvat med vägledning i egen text för att återge de sammanhang som intervjufrågorna ställdes 
i (Patel & Davidson, 2011).  

3.5 Förförståelse 

Som ingång i undersökningen har det funnits en förförståelse som formats av dels den 
utbildning som ligger till grund för uppsatsskrivandet. Programmet heter ”Socialt arbete – 
ledning och organisering”. Under programmets tre år har kunskap om bland annat 
äldreomsorgen utifrån ett samhälls-, organisations och individperspektiv varit en del av 
utbildningen (Högskolan i Halmstad, 2013). Ytterligare förförståelse är arbetslivserfarenhet 
som omsorgspersonal inom äldreomsorgen under ett års tid samt som vikarierande enhetschef 
inom äldreomsorgen sommaren 2012. De presenterade erfarenheterna kan avspegla sig i 
undersökningen (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

4. Etik  

Nedan presenteras vilka etiska förhållningssätt som ligger till grund för det insamlade 
materialet i studiens resultatdel.  

4.1 Informationsbrev 

Innan intervjuerna påbörjades delades ett informationsbrev ut till intervjupersonerna (se 
bilaga 2). Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte och att området skulle 
undersökas via intervjuer med både brukare och personal, med en kortare beskrivning varför 
de båda perspektiven valts. Vidare presenterades intervjufrågornas inriktning, det vill säga 
vilket område som skulle komma att diskuteras under intervjuerna. Det framkom även av 
informationsbrevet att intervjuerna skulle spelas in för att senare kunna transkriberas, att 
deltagande var frivilligt och att personen kunde avbryta sitt deltagande när som helst. I 
informationsbrevet stod även information om programmet som ligger till grund för 
uppsatsskrivandet samt en kortare beskrivning om uppsatsens författare. Information om 
studien gavs även muntligt (codex, 2013; Patel & Davidson, 2011). 

4.2 Samtycke till medverkan i studien 

År 2004 infördes lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. En 
grund i lagen är att forskning inte får genomföras om personen i fråga inte lämnat samtycke 
sitt till deltagande i undersökningen. För att samtycket ska gälla krävs även att personen som 
deltar i studien blivit informerad om vad som ska undersökas i studien, hur det ska 
undersökas, att det är frivilligt att delta, att personen när som helst kan välja att avbryta 
deltagandet och att materialet då inte behandlas. Samtycket ska även dokumenteras (codex, 
2013).  
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Innan intervjuerna utfördes fick alla intervjupersoner samt enhetschefen för Korttidsenheten 
en samtyckesblankett att skriva under (se bilaga 3 och 4). För att tydliggöra 
samtyckesblanketten förklarades även innehållet muntligt. Intervjupersonerna informerades 
ytterligare en gång om studiens syfte, att intervjuerna skulle komma att spelas in för att senare 
transkriberas, om studiens frivillighet och rätt att avbryta deltagandet och att materialet från 
intervjupersonen då skulle raderas. De upplystes även om anonymitet i studien och att 
information som kunde avslöja intervjupersonernas identiteter inte skulle presenteras. Alla 
godkännanden till studien dokumenterades (codex, 2013; Patel & Davidson, 2011).  

4.3 Konfidentiell behandling av data 

Intervjupersonerna informerades om att det insamlade intervjumaterialet skulle behandlas 
konfidentiellt av mig personligen. I studiens resultatdel presenteras intervjupersonerna som 
”brukaren” eller ”personalen”. I uppsatsens metoddel framgår inte någon närmare beskrivning 
av vilka personer det är som har intervjuats. Endast en allmän beskrivning om kön, att 
brukarna är i olika åldrar, att personalen jobbat inom äldreomsorgen olika lång tid och att de 
äldre vistas på Korttidsenheten av olika anledningar presenteras för att beskriva att de 
intervjuade personerna inte utgörs av en ”homogen” grupp. Inte heller undersökningsort anges 
i studien (codex, 2013; Patel & Davidson, 2011).  

 

5. Resultat 

Alla intervjuer utfördes på Korttidsenheten som ligger i Västernorrlands län. Korttidsenheten 
är ett växelboende som fungerar som växelvård för personer som bor hemma men behöver 
tillfällig avlastning, personer som är i behov av rehabilitering eller är i väntan på särskilt 
boende (Socialstyrelsen, 2008).  

Resultatet från intervjuerna med de sex personer som ingår i studien presenteras genom citat 
där brukar- och personalperspektiv redovisas var för sig. Denna uppdelning har gjorts för att 
tydliggöra eventuella likheter och skillnader mellan intervjupersonerna. Men även för att 
uppdelningen faller sig naturlig då olika intervjufrågor ställts till intervjupersonerna utifrån 
brukar- och personalperspektiv var för sig.  

I texten har jag använt mig av tecknen […] när personen i fråga pratat om någonting som 
ligger utanför studiens syfte. Citaten varvas med kortare text för vägledning mellan olika 
intervjufrågor.  

Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån det salutogena perspektivets tre komponenter: 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky, 2005). De tre komponenterna är 
relaterade till varandra då de påverkas av varandra (Ibid). Därför kan vissa delar av resultatet 
passa in på mer än en komponent men har valts att placeras under den rubrik som kan anses 
vara starkast förknippad med den komponenten. Citat har valts utifrån studiens syfte och 
frågeställningar och ska därför kunna relateras till aktiviteter och deras inverkan på 
välbefinnandet (Patel & Davidson, 2011). Men citaten behöver inte vara direkt relaterade till 
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studiens syfte utan kan innehålla viktiga faktorer som indirekt kan vara av betydelse för 
undersökningen om aktiviteter och deras inverkan på välbefinnandet.   

Presentationen av resultatet varierar något i upplägg. Ibland sammanfattas innebörden av vad 
intervjupersonerna sagt och illustreras genom enstaka citat medan det i vissa andra fall 
presenteras många olika citat efter varandra eller att citaten tydligt delats upp efter de olika 
personerna.  

Beskrivning av de tre komponenterna  

I det följande avsnittet redovisas resultatet av det insamlade materialet med koppling till det 
salutogena perspektivets tre komponenter.  

Antonovsky (2005) beskriver begreppet meningsfullhet som motivation. Att personen i fråga 
har någonting som skapar ett engagemang för någonting och som påverkar personen 
känslomässigt. De citat som hänförs till den del som handlar om ”meningsfullhet” kan 
relateras till meningsfulla aktiviteter eller andra faktorer som skapar engagemang eller på 
annat sätt behandlar området i relation till aktiviteter och deras inverkan på välbefinnandet. 

Hanterbarhet beskrivs som upplevelsen av balans mellan krav och tillgängliga resurser. 
Resurser kan vara egenskaper hos personen själv eller andra yttre faktorer, som till exempel 
nära och kära personer (Antonovsky, 2005). Det intervjumaterial som handlar om 
hanterbarhet kan kopplas till faktorer/resurser som gör personens situation hanterbar och 
faktorer som kan vara av betydelse för att skapa hanterbarhet i den situation som råder.  

Antonovsky (2005) definierar begreppet begriplighet som känslan av att förstå den egna 
tillvaron. Exempelvis att uppleva yttre och inre faktorer som sammanhängande, uppleva 
information som tydlig, tillräcklig och förståbar. De citat som får illustrera komponenten 
begriplighet kan på ett eller annat sätt kopplas till vikten av att förstå den egna tillvaron, få 
tydlig/riktig information för att kunna förstå och följa med i olika händelser i tillvaron.  

5.1 Meningsfullhet- Brukarperspektiv 

I citaten nedan uttrycker brukarna vad de tycker är meningsfulla aktiviteter samt sina tankar 
kring aktiviteternas utformning. Exempel ges på vad som är av betydelse i deras vardag för att 
de ska känna välbefinnande. 

Två av intervjupersonerna bland brukarna uttryckte att de inte var så mycket för aktiviteter. 
Men menade att det som fick dem att må bra, bland annat var att sitta inne på rummet själv, 
lyssna på musik eller att vara utomhus. Även att det var roligt att få besök och att få åka ut 
någonstans. Det uttrycktes även att det sociala umgänget ute i allrummet var viktigt. Även om 
personen i fråga inte trivdes med alla, så var det av mindre betydelse.  

I samtalen om vad som kunde vara viktiga aktiviteter uttrycktes bland annat:  

”Jaa… det är väl å bara sitta egentligen, jag är inte så beroende av främmande människor […] 
Ja, det är gärna att få komma ut lite grann, det tycker jag är väldigt viktigt. För det har jag ju 
jämt gjort själv. Förut så var jag ut väldigt mycket. Så det är väl det viktigaste egentligen. Jag 
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hade ju, innan jag blev sjuk nu så hade jag hemtjänst, så då fick jag gå ut tre gånger i veckan. 
Det var skönt […]. Jag har lite grammofonskivor å sådär, klassiska skivor och lite sånt. På 
kvällen vill jag också ligga och lyssna på musik, eller någonting på radion som jag lyssnar på 
tills jag somnar”. 

”Näe, jag är inte så mycket för det här med aktiviteter, jag har aldrig varit det […]. Ja det är 
klart, kommer det någon å hälsar på så är ju det roligt. Sen så kan det ju vara nå tv-program 
som jag vill se som är roligt […] å att kunna fara ut, men jag kan ju inte fara ut någonstans 
(syftar till en funktionsnedsättning som begränsar rörligheten).  

Vikten av socialt umgänge diskuterades. Att ha personer omkring sig visade sig vara en 
anledning till trivsel. 

”Ja, (tankepaus) det är ju alltid nån som man kan prata med. Fast å andra sidan är det ju inte 
alla som man kommer överens med men det har väl ingen betydelse, då får man ju låt blir å 
prata med dom då”. 

Det framkom även att det egna utrymmet var av betydelse, att ha sitt eget rum att kunna vara 
i. En brukare, som även uttryckte sig ha bra funktionsförmåga, tyckte att det spelade mindre 
roll vad det var för aktiviteter som erbjöds, bara personen fick röra på sig. Även vikten av att 
känna frihet uttrycktes.  

”Jaa… att ha det egna är viktigt. Så man kan krypa in. Å att få komma ut. Frihet, det är frihet.  

På frågan om det var någon speciell aktivitet som kändes betydelsefull blev svaret: 

”Näe, det spelar ingen roll, bara man rör sig […] gymnastik å film är bra […] TV. Å sitta där 
ute (ute i allrummet). 

Allrummet som personen nämnde ovan är ett större rum med TV där de äldre brukar sitta 
tillsammans och se på TV och umgås. 

Korttidsenheten erbjuder aktiviteter varje vardag, det kan vara aktiviteter som bio, högläsning, 
fikastunder och boule. Aktiviteterna går på ett rullande schema för att det ska fungera som en 
rutin i arbetet. De uttryckte att det var viktigt att låta brukarna vara med i utformningen av 
aktiviteter, för att öka deltagandet i de gemensamma aktiviteterna.  

”Jaa, det är inte alla som ställer upp på dom (aktiviteterna) så att det är svårt att säga 
egentligen. Dom har ju lite boule och lite annat men det är få som ställer upp. Så det har inte 
så stor betydelse”.  

En följdfråga var om personen trodde att aktiviteterna kunde utformas på något annat sätt för 
att öka deltagandet. 

”Ja att dom låter personen vara med men man förstår ju att det är svårt att få till det. Man har 
ju inte tänkt så mycket på såna saker förrän man själv ramlar dit”.  
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I alla samtalen med de tre personerna med brukarbakgrund påtalades personalens betydelse. 
Att personalen såg ut att trivas uttryckte en person som roligt och även att de var duktiga på 
att visa att de har roligt.  

”Ja vad ska jag säga, det är mycket egentligen (som är betydelsefullt i personalens arbete). Ja 
men personalen är bra. Det är inte någon som gnällt eller klagat eller så. Man får ju vänta lite 
ibland men det hör väl till. Jag tror att det är många i personalen som trivs bra å det är ju roligt 
att höra. Å jag tycker att dom är bra med det”.  

5.2 Meningsfullhet – Personalperspektiv 

Nedan presenteras tankar om vad som kan beskrivas vara meningsfulla aktiviteter för de äldre 
på Korttidsenheten. Även personalens roll i utformningen av aktiviteter diskuteras samt vad 
som kan vara av betydelse att tänka på när det gäller utformningen av aktiviteter. 

Två av intervjupersonerna i personalen kopplade aktiviteter till betydelsen av att ta tillvara på 
fungerande funktionsförmågor hos de äldre. Att aktiviteter kan vara att personalen står 
tillbaka och låter brukarna själva få utföra en del av omvårdnaden. Vidare menade en av dem 
att det var ett tänkande som de försökte ha på Korttidsenheten. Tidsbrist uttrycktes vara en 
orsak till att det i vissa fall kunde vara svårt att genomföra. 

”Att dom (brukarna) får behålla det dom kan i vardagen, att man inte tar ifrån dom det, som 
man annars många gånger kan vara snabb på”. 

”Viktiga aktiviteter, det här med aktivitet, kan man ju tänka, det här med daglig omvårdnad, 
att man kan egentligen stå med händerna på ryggen och låta dom borsta tänderna själva. Kan 
dom ta på sig tröjan själv, ja då ska dom få göra det […] men ibland kan det ju vara så att det 
är tidsbrist, det kan ju vara jättetungt på avdelningen och man kan ju kanske, man har inte 
tiden, man har inte personalen”.  

Det framkom av intervjuerna att det var viktigt att både brukare och personal kände ett 
engagemang för aktiviteterna, för att aktiviteterna skulle ge någonting. Det uttrycktes också 
att aktiviteter inte behöver vara just att man gör en syssla, utan det kan vara att ha roligt 
tillsammans på annat vis, till exempel genom att hitta den andres humor. Även att ta sig extra 
tid och lyssna till vad personen vill göra beskrevs som viktigt.  

”Ja det är ju där personen känner att dom känner ett engagemang, att dom verkligen känner 
för att göra nä. För att sitta på en aktivitet som man inte tycker ger nånting, det ger ju 
ingenting. Då blir man ju bara ännu mer… kanske känner sig utanför och sådär, så man måste 
ju liksom se till att det är någonting som personen har glädje av”.  

”Vad som är viktigt, aa, att man, jag tror att det är viktigt att hitta deras humor på nå vis, att 
man kan läsa av vad de gillar för humor, så att man får skratta med dom. För alla har ju sin 
jargong. Men glädje kan ju också vara att få komma ut och känna solen. […] Ja såna 
småsaker, det är så olika, så individuellt vad dom tycker om och vad som är lycka för dom. 
Vissa har ju liksom vin med sig när dom kommer hit och får sig ett glas vin en lördagskväll 
och då mår dom ju bra, att få känna att det är helg. Det är välbefinnande”. 
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Av samtalen om vad som skulle kunna vara meningsfulla aktiviteter för de äldre som vistas på 
Korttidsenheten uttrycktes att det kanske inte har så stor betydelse vad det är för aktivitet som 
utförs bara det blir ett avbrott i vardagen och att personen erbjuds att göra ”någonting annat”. 
Att ta tillvara på ”små saker i vardagen” framkom också vara av betydelse. Att ta en 
promenad eller att bara sitta ute i solen kunde vara meningsfulla aktiviteter. Meningsfullt 
uttrycktes också vara att personalen tar sig tid att lyssna till personen.  

”Jag tror inte att det spelar någon roll vad det är för aktiviteter om det är vardagsaktiviteter 
eller om det är bion på kvällen, då får dom det sociala och dom får göra något annat. Sen tror 
jag att aktiviteter är viktiga, mer eller mindre, har betydelse för att dom ska må bra, just där 
dom är”.  

”Aa, att man inte bara kör över, att man kan sätta sig ner på sängkanten eller vid bordet 
ibland, man behöver ju inte prata så mycket själv, utan bara lyssna. Det får ta tid, man får ta 
sig den tiden, många behöver ju prata och det är en viktig del […]. Jag tror att vi måste börja 
dra i handbromsen lite granna och se till personens behov mera. Att vi tar oss tiden om någon 
behöver prata eller om vi ser att någon behöver prata kanske”. 

5.3 Hanterbarhet- Brukarperspektiv 

Nedan diskuteras faktorer som är relaterade till känslan av att hantera den egna situationen. 
Faktorer som behandlas är bland annat om funktionsförmåga och utförandet av aktiviteter kan 
göra den egna situationen mer hanterbar. Även om hanterbara aktiviteter kan leda till 
välbefinnande behandlas under detta avsnitt.  

På frågan om aktiviteter hade betydelse för upplevt välbefinnande eller inte svarade 
intervjupersonerna följande:  

”Nä inte mycket” 

”Näe det har inte så stor betydelse egentligen”. 

Vi fortsatte prata om huruvida utförandet av personliga intressen påverkade välbefinnandet 
och svaret från en brukare var: 

”Ja det är till det bättre, men det är inte ofta jag gör någonting, men ibland så händer det ju. 
Då blir man förvånad” 

En av intervjupersonerna menade att dennes välbefinnande påverkades negativt av en 
funktionsnedsättning men att utförandet av personliga intressen påverkade välbefinnandet till 
det bättre. Medan en annan av intervjupersonerna uttryckte att välbefinnandet inte påverkades 
lika mycket av funktionsförmågan som denne tidigare trott, just för att hjälp finns tillgänglig. 
Men att funktionsnedsättningen ändå begränsade utförandet av vissa aktiviteter/sysslor. Den 
tredje personen som intervjuades kände inte att funktionsförmågan var relaterad till 
välbefinnande.   

”Ja, hade det här funkat (pekar på funktionsnedsättningen) då hade jag ju trivts. Jag brukar 
alltid trivas. Det är ingen fara med det […]. Det jävliga är ju att far jag på stan, då träffar jag 
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ju folk, jag känner ju så många så då ska väl alla prata om vad som har hänt och hur det har 
hänt. Det är ju egentligen en katastrof det här. Man måste försöka anpassa sig till 
verkligenheten” 

Medan en annan person uttryckte gällande om funktionsförmågan påverkade känslan av 
välbefinnande: 

Ja, ja det kan man väl kanske säga, inte så farligt som jag trodde att det skulle bli. Man får ju 
hjälp, så det är ganska bra”. 

Varje vardag finns det en sjukgymnast och en arbetsterapeut som utformar träningsscheman 
till de äldre som är i behov av träning. Två av de brukare som intervjuades upplevde att deras 
funktionsförmåga stärkts tack vare träningen. 

På frågan: upplever du att du blir starkare av träningen som erbjuds? Svarade en person: 

”Aaa, visst. Det blir jag”. 

Medan en annan brukare uttryckte: 

”Idag har jag tränat med vikter på fötterna, på baksidan alltså och det går rätt bra faktiskt, dom 
säger att jag är duktig (skratt). Ja, ja men jag försöker, jag vill ju helst vara det, eller så vill jag 
ha slut på alltihop. Jag tycker, jag har inte mycket kvar att leva för längre nu […] men jag har 
blivit starkare, det måste jag nog erkänna för barnen också för det är dom som har varit envisa 
att jag skulle hålla på”.  

Den tredje brukaren som intervjuades uttryckte att funktionsförmågan påverkade 
välbefinnandet negativt men hade ändå en positiv hållning till livet. 

”Jag är gla jämt (skratt). Jaa, det är därför jag lever”. 

Två brukare uttryckte att deras funktionsförmåga försämrats och att det i vissa fall kunde 
begränsa deltagandet i aktiviteter som erbjuds på Korttidsenheten. En person uttryckte 
följande: 

”Jag vet inte om jag kan va med på´t heller, på grund av det här (syftar på en 
funktionsnedsättning)”. 

Medan den andra personen uttryckte: 

”Man kan nog få det man vill skulle jag tro (aktiviteter). Men det är riktigt svårt ibland, då jag 
inte ser riktigt heller. Men det blir väl bättre, jag tycker att det har blivit lite bättre. Inte 
mycket, jag kan inte läsa något så det är ju besvärligt.” 

I alla tre samtalen med de tre personerna med brukarbakgrund förknippades välbefinnande 
med trygghet. Att det finns personal tillgänglig på natten uttrycktes som ”skönt” av en person. 
Att veta att det finns personal när man larmar och att personalen kommer uttrycktes också 
som viktigt av intervjupersonerna.  
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Frågan, ”vad är välbefinnande för dig?” ställdes och intervjupersonerna svarade: 

”Det skulle vara först och främst att dom ser till en på natten och det har dom här så det går 
folk omkring på natten, så det är skönt på nå vis, man vet att det finns, man har ju alltid så att 
man kan trycka på en knapp om det är någonting (armbandslarmet). Inte för att jag har gjort 
det än inte, men det blir väl. Men det är nog det viktigaste om man bor någonstans att man 
kan komma i kontakt med någon”.  

En annan brukare uttryckte att det viktigaste i personalens arbete var att dom kommer när man 
trycker på larmet. Den tredje personen uttryckte också att det var viktigt att veta att 
personalen fanns nära till hands. Men uttryckte också det inte var alltid som personalen hade 
tid och uttryckte irritation över att inte få riktig information. Personen pekade också på vikten 
av att få bestämma över den egna situationen. Personalen tyckte till exempel vid ett tillfälle att 
personen behövde ligga ner, medan det personen ville var att få hjälp upp.  

”Näe gosse, dom säger att dom ska komma om en stund och så komma dom inte, det är det 
som retar mig. Då ska dom inte säga att dom kommer om en stund. Det tar ett tag innan jag 
kommer kan dom säga istället, då är jag inställd på det […]. Men det är ju klart, dom har ju en 
hel jävla hög här som dom ska hjälpa […]. Jag skulle ju, det var ju en dag dom la mig ju i 
sängen å skulle hjälpa mig med nånting, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Sen tryckte 
jag ju på den här larmknappen å ville komma upp, näe du ska ligga sa dom, vadå ligga sa jag? 
Ja du behöver ligga ner sa dom. Ja va fan vet du om det, sa jag” 

5.4 Hanterbarhet- Personalperspektiv 

Citaten nedan behandlar faktorer som kan vara av betydelse för att skapa aktiviteter som är 
hanterbara för både brukare och personal. De handlar även om vilka resurser som krävs för att 
personalen ska kunna skapa aktiviteter i vardagen.  

Tankar uttrycktes om att det var av betydelse att tänka på att aktiviteterna som utformas ska 
vara i proportion till de deltagandes förmågor och det uttrycktes att ”ribban” inte ska vara för 
hög. Även att ta hänsyn till brukarens integritet uttryckte personalen var viktigt.  

”Ja att det ska vara i deras proportion till vad dom klarar av på nå vis (aktiviteterna) att man 
inte ställer för hög ribba. Att gåträna i korridoren några gånger om dagen kan ju vara bra för 
vissa […] För att bevara dom primära funktionerna som att kunna gå å kanske orka lite mera, 
Dom blir ju trött, dom är ju gamla också så man får tänka så å, många är ju 80 plus. Sen så har 
vi ju dom som är yngre å som kommer in som är född på 50-talet, å det är ju, då får man vara 
väldigt professionell, det är ju lite, att säga åt den som är 60 år att nu måste du duscha, det kan 
ju kränka deras integritet naturligtvis så det är en balansgång, så jag mena det kan ju vara 
känsligt”.  

Alla tre intervjupersoner från personalen kunde se ett mönster i vilka personer det är som 
oftast deltar i de gemensamma aktiviteter som är schemalagda och som erbjuds varje vardag 
på Korttidsenheten. Personalen uttryckte att det ofta handlade om personer som tidigare i livet 
varit aktiva och som är sociala, pigga och kan gå själva.  
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”Jaa, jag tror att det är personer som har varit aktiva förut, och sociala liksom, öppna 
personer, dom vill vara med på allt. Men det är någonting som man måste känna av”. 

”Aaa, det finns ett mönster, dom som är pigga, som kan gå själv, dom som är sociala. Fast 
ibland tar vi kanske med dom som inte är sociala för att dom ska få det sociala så ibland 
”tvingar” vi iväg dom lite, fast på ett bra sätt. Vi ska försöka så att alla som inte är palliativa, 
om man säger så, får någon aktivitet varje vecka. Vissa får ju fler aktiviteter”.  

”Jo det kan man ju se, dom som har varit lite aktiv förut dom vill gärna liksom vara med. 
Vissa kan man säga att man måste liksom pusha på, ja men till exempel, ja men följer du med 
mig på en liten promenad, eller så, eller det är klart du ska vara med på bollspel, jag följer 
också med”. 

En personal menade att aktiviteterna som var schemalagda kanske inte var tillgängliga för de 
som var allra sämst. Men att: ”det då var viktigt att göra andra saker, kanske läsa någonting 
eller bara hålla i handen”. 

Vikten av att ha struktur och rutin för att kunna utforma aktiviteter var återkommande i 
samtalen med personalen. Nedan presenteras faktorer som personalen uttryckte var av 
betydelse för att utforma aktiviteter. Alla tre i personalen uttryckte att utförandet av aktiviteter 
inte behöver vara en dyr resurs. På frågan om de trodde att införandet av aktiviteter skulle bli 
en ökad kostnad för verksamheten framkom bland annat följande: 

”Näe det tror jag inte (att aktiviteter behöver kosta), det är bara kanske i inköp av grejer men 
sen tror jag inte att det är någon ökad kostnad. Inte om man har strukturen att man känner att 
den här timmen går till det. I vart fall en liten kostnad, det är inte det som fäller skeppet, det är 
struktur, jag är mycket för struktur!”. 

”Jo, lite har det ju säkert kostat […] men inte några ohyggliga summor att vi går massa minus, 
det tror jag inte. Jag tror att vi vinner mer på det än vad det kostar. Det tror jag faktiskt” 

”Ja det tror jag och det behöver inte vara några stora aktiviteter det behöver inte vara nånting 
som kostar. Så det behöver inte alls kosta nånting att ha en aktivitet”.  

Vidare diskuterades fördelar som aktiviteter inom äldreomsorgen kunde innebära. Bland annat 
att självförtroendet hos de äldre kunde stärkas genom att svagare funktionsförmågor stärks. 
Även uppfattningen att oroliga personer som är i behov av extra personal kanske skulle känna 
sig tryggare, om de upplever att de har meningsfulla aktiviteter att göra om dagarna, 
uttrycktes av personalen. 

”Aaa, jag tror att folk som är oroliga och som man kanske skulle behöva extra personal till å 
så här skulle känna att dom var med, att de hade något vettigt att göra så skulle ne sänka det i 
alla fall inte bli värre, utan lugnare”. 

En annan personal svarade ”Ja jag tror det, jag tror att för det första mår dom ju bra av att få 
göra en aktivitet, dom blir mer trött på kvällen liksom, då kanske dom inte är uppe och studsar 
på nätterna och ramlar. Dom får bättre välbefinnande och kanske känner att dom har gjort 
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nånting den dagen. Eller att dom har fått det här sociala att man sitter där inne och pratar, jag 
tror att det är viktigt. Jag tror att det kan bli en besparing i längden i och med att dom mår 
kanske bättre med aktiviteterna och sover lugnare”.  

”Ja det tror jag, med meningsfulla aktiviteter kan jag tänka mig att man blir kanske stabilare i 
sin kropp, man kanske minskar fallrisker, kanske inte ramlar lika mycket, man kanske 
minimerar undernäring om dom får dom här särbomberna (en milkshake gjord på bland annat 
grädde och bär) […] självförtroende som man tappar när man är sjuk kan ju stärkas om man 
känner att ja men jag klarar ju av att gå här med rullator som jag kanske inte kunde förut, då 
blir man ju stärkt”. 

Alla tre i personalen var överens om att aktiviteter kan bidra till att oroliga personer blir 
lugnare, kan bidra till att de äldre mår bättre, blir tröttare på kvällen och kanske får ökat 
välbefinnande. Att aktiviteter inte behöver kosta verksamheten så mycket då det går att 
utforma mindre aktiviteter och aktiviteter som inte kostar. Samtidigt uttryckte två av 
personalen vikten av att ha personal som räcker till för att kunna utforma aktiviteter. Vi 
pratade om vikten av att ha tid för att utforma aktiviteter och en personal uttryckte det så här: 

”Ja det är ju svårare på boendena. Dom är ju mindre personal”. 

Personalen nämnde även att äldreomsorgens struktur i sin helhet kunde sammankopplas med 
hanterbarhet.  

”Ja jag tror att den behöver ändras, jag tror att det finns många, alltså jag tror att det är ganska 
motstridigt nu, med dom flesta förändringar. För jag vet bland annat boendena har ju ännu 
mindre personal än vad vi har, vi har ju det ganska lyxigt här jämfört med boendena. Ska dom 
göra ännu mera så tror jag att dom går på knäna, då tror jag att det behövs, aa mer personal i 
vilket fall, överallt. I hela systemet, organisationen, dom försöker ju säkert på bästa sätt men 
det är inte lätt för dom”.  

”Ja det måste komma uppifrån att det finns personal naturligtvis, det är A, att dom förstår. För 
att kunna utföra saker måste man ju ha personal och man måste liksom ha, så man kan frigöra 
personal om man har det här (aktiviteter) för vi ska göra andra saker å naturligtvis”. 

En annan viktig faktor som var av betydelse för utformningen av aktiviteter var att 
kommunikationen fungerade väl inom verksamheten. 

”Kommunikation är viktigt, det är A och O […]. Det är bra att vara tydligt med saker, att man 
diskuterar mer saker öppet tillsammans i grupp. För en person kan ju inte ändra nånting, utan 
man måste vara i grupp så man jobbar efter rutiner”. 

5.5 Begriplighet - Brukarperspektiv 

Nedan presenteras citat som kan kopplas till komponenten begriplighet. Faktorer som kan 
vara av betydelse illustreras genom två citat som skiljer sig från varandra men båda två 
behandlar området om tydlighet och information. 
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Återkommande för en brukare var vikten av tydlighet och riktig information. Om personalen 
sa att denne skulle komma om ”en stund” skapades irritation om det dröjde lång tid. Medan en 
annan brukare uttryckte oro för att inte veta vilket boende som skulle komma att bli personens 
nästa hem, då tiden på Korttidsenheten bara var en tillfällig lösning. 

”Ja det är så här förstår du, när jag ligger å väntar där på sängen å har haft hjälp, å så säg dom, 
jag kommer om en stund och så går dom, va fan det kan ju bli en timme. Å det finns inge 
värre än å ligga å vänta. Det är det värsta jag vet, då ska dom inte säga nånting istället.  

En annan brukare uttryckte betydelsen av att veta hur framtiden ska komma att se ut. 

”Näe men jag vet inte riktigt vart dom ska stoppa in mig någonstans. Där det finns plats. Man 
skulle ju ha någonstans att va på. Det är det som är det svåra. För när det inte går att vara 
hemma så är det ju lite dumt, med det är inget å göra. Man har accepterat det fastän det inte 
känns så roligt”. 

5.6 Begriplighet – Personalperspektiv 

Nedan presenteras faktorer som kan vara av betydelse i utformningen av aktiviteter för att 
skapa meningsfulla och begripliga aktiviteter, för både brukare och personal.  

Vad som personalen tyckte var viktiga faktorer att tänka på i utformningen av aktiviteter var 
bland annat att aktiviteterna skulle vara på samma nivå som brukaren. Detta för att 
aktiviteterna skulle bli ”begripbara” och att det annars kunde bli en negativ effekt för en del 
personer.  

”Ja det är ju det att det ska vara någonting som personen känner att dom klarar av, för det 
finns ju en del frågesporter å så där, ja som är till för demenssjuka då, men en del tar åt sig 
mer, dom blir väldigt frustrerade när dom inte kan. Å det har vi upptäckt, vi kan inte köra så 
mycket sånt, speciellt för en del personer som tycker sig vara så intelligent och så kan dom 
inte. Som en person när vi satt här i ring å ja då säger han att ja, ja såna frågor det, det 
intresserar mig inte, det är musik och opera och sånt och så kom det en fråga om opera, precis 
när han hade sagt det och så kunde han ju inte det.” 

Även betydelsen av att personalen själv tror på aktiviteten och förstår varför det är av 
betydelse, för att skapa ett engagemang dels hos personalen, men även hos brukarna. 

”Det är ju också jätteviktigt. Ska man alltså leda en aktivitet som man själv inte tycker om, då 
ger man kanske inte järnet inte. Så det är viktigt att man får välja lite själv vad man vill hålla 
på med, att man känner att det är någon mening med den (aktiviteten). För det sprider sig på 
en gång.” 

 

6. Analys/Resultatdiskussion 

I början av denna uppsats beskrevs denna studies syfte; att undersöka vilken betydelse brukare 
och personal inom äldreomsorgen anser att aktiviteter har för de äldres välbefinnande. 
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Resultatet av studien kommer nedan att kopplas ihop med det salutogena perspektivet samt 
tidigare forskning och annan litteratur. 

Under resultatdelens första rubrik meningsfullhet presenterades tankar om vad som är 
meningsfulla aktiviteter, utifrån både brukares och personals syn. Antonovsky (2005) relaterar 
begreppet meningsfullhet till motivation och känslomässigt engagemang i någonting och 
meningsfullhet beskrivs som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en känsla av 
sammanhang. Detta för att motivation handlar om personens egen vilja, som är en 
grundförutsättning i många handlingar (Ibid). Det framkom från personalen att det var av 
betydelse att både brukare och personal kände ett engagemang i aktiviteter för att det skulle 
”ge någonting”. Av personalen uttrycktes även att meningsfulla aktiviteter kunde vara att 
integrera brukaren i omvårdnaden så att funktionsförmågor kunde tas tillvara och brukaren 
kunde blir mer delaktig i omvårdnaden. Delaktighet uttrycktes också vara av betydelse utifrån 
brukarperspektiv. Utifrån brukarperspektiv uttrycktes att det inte var så många som deltog i de 
gemensamma aktiviteter som erbjuds på Korttidsenheten och det antogs att deltagandet kunde 
öka om brukarna var med och påverkade själva utformningen av aktiviteterna. Åhlfeldt och 
Engelheart (2009) belyser även vikten av delaktighet och menar att känslan av att vara 
delaktig i utformningen av aktiviteter kan vara av lika stor betydelse som utförandet av 
aktiviteten.  

Att uppmärksamma det ”lilla” i vardagen kopplade personalen också till meningsfulla 
aktiviteter, att ta sig tid att lära känna personen och att lära känna dennes humor. Eriksson 
(2010)beskriver att en god och utvecklande dialog kan bidra till att uppmärksamma 
individuella behov hos varje enskild person. God kommunikation är ett hjälpmedel för att 
skapa motivation, drömmar och mål och därmed en meningsfull tillvaro (Ibid).  

Under rubriken hanterbarhet behandlades faktorer som intervjupersonerna uttryckte var av 
betydelse för aktiviteters utformning. Även funktionsförmågans betydelse var relaterad till 
utförandet av aktiviteter. Antonovsky (2005) beskriver hanterbarhet som känslan av att ha 
balans mellan tillgängliga resurser och krav och att god balans i sin tur kan göra den egna 
situationen mer hanterbar. Av de tre komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet visades, att mycket av det insamlade intervjumaterialet som kopplades till 
aktiviteters inverkan på välbefinnandet kunde placeras under rubriken ”hanterbarhet”. Att 
känna att aktiviteten/situationen är hanterbar kan därför utifrån intervjupersonerna tolkas som 
en betydelsefull faktor för känslan av välbefinnande. 

Två av brukarna menade att deras försämrade funktionsförmåga i vissa fall begränsade dem 
till deltagande i aktiviteter. Hansson, Klevner och Karlsson (2004) pekar på vikten av att 
utforma miljön, aktiviteter och omsorgen i sin helhet efter brukarna, då försämrad 
funktionsförmåga kan resultera i att det är svårare att anpassa sig till nya situationer och att 
det även kan begränsa deltagande i bland annat aktiviteter. Miljön kan både möjliggöra och 
skapa nya förutsättningar till deltagande men även begränsa eller helt omöjliggöra deltagande 
av aktiviteter (Lindskog, 2011; Nordenfeldt, 2004; Ebrahimi et al., 2012). Av de 
gemensamma aktiviteter som erbjuds på Korttidsenheten kunde personalen se ett mönster 
utifrån vilka det var som deltog i de gemensamma aktiviteterna och de menade att det var 
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personer som tidigare varit aktiva och personer som var relativt pigga. Även om det inte är 
möjligt att utforma aktiviteter som alla kan delta i och det kanske inte heller är något 
självändamål (då det inte är en självklarhet att alla vill delta) kan det vara av betydelse att 
uppmärksamma miljöns och omgivningens betydelse för utformningen av aktiviteter. 

De brukare som intervjuades kopplade inte aktiviteter till känslan av välbefinnande. I alla fall 
inte ”aktiviteter” som vi många gånger tänker på som aktiviteter, det vill säga, ordnade 
fysiska aktiviteter eller gruppaktiviteter. Däremot uttryckte de att deras välbefinnande 
påverkades positivt i större grad av att göra saker som gjorde dem glada. Sådant som att få 
möjlighet att ägna sig åt sina personliga intressen, som de tidigare i livet tyckt om och som de 
fortfarande har kvar eller vardagliga saker, som att se på tv eller att umgås med de andra i 
allrummet. Hur intervjupersonerna definierar att aktiviteter påverkar deras välbefinnande 
positivt stämmer väl överens med World Health Organizations (2013) definition av 
”aktiviteter”, som deltagande i sociala sammanhang, engagemang i samhällsfrågor eller andra 
personliga intressen som bidrar till välbefinnande.  

I studien undersöktes faktorer som påverkar välbefinnandet. Nordenfelt (2004) påpekar 
svårigheten i att mäta just känslan av välbefinnande, då välbefinnande påverkas av yttre och 
inre faktorer som varierar och upplevs olika från person till person. Denna svårighet blev 
uppenbar i intervjuerna med brukarna då alla tre brukare svarade olika på frågan om 
funktionsförmågan var relaterad till känslan av välbefinnande. En av brukarna som 
intervjuades menade att bristande funktionsförmåga påverkade välbefinnandet negativt. En 
annan person kände att dennes försämrade funktionsförmåga inte påverkade välbefinnandet 
lika mycket som personen tidigare trott att den skulle göra, just för att hjälp fanns tillgänglig. 
Den tredje personen svarade däremot att dennes försämrade funktionsförmåga inte påverkade 
välbefinnandet, tack vare en positiv hållning till livet. Av de tre brukare som intervjuades 
hade alla olika funktionsförmåga, var i olika ålder, vistades på Korttidsenheten av olika 
anledningar och hade givetvis olika erfarenheter och förhållningssätt till livet med sig i sitt 
bagage. De olika förhållandena och situationer som personer som tar del av insatser inom 
äldreomsorgen befinner sig i, pekar på vikten av att individanpassa insatser och aktiviteter 
inom äldreomsorgen. Detta uppmärksammar Socialstyrelsen (2013) i rapporten ”Äldres behov 
i centrum” där fokus ligger på att insatser, och därmed även aktiviteter, ska formas efter 
individens behov och inte att individen formas efter de rådande insatserna. Detta kräver ett 
nytänkande där individens behov, förutsättningar och önskemål uppmärksammas, utifrån 
personens identitet och inte utifrån personens ”grupptillhörighet” som ”brukare”. Även om 
benämningen ”brukare” är ett måste för att identifiera personer med vissa behov, innebär inte 
det att personen identifierar sig med den gruppen. Det är därför viktigt att all personal kan 
skilja på gruppen och individen och ger så mycket utrymme som möjlig till individen i 
utformningen av insatser och aktiviteter.  

Som ovan nämnts förknippade de intervjuade personerna med brukarbakgrund välbefinnande 
med utförande av personliga intressen. Men de menade även att känslan av trygghet har 
betydelse för deras välbefinnande. Det pekar på personalens betydelse, dels i bemärkelsen att 
det finns tillräcklig personalstyrka och dels när det gäller vikten av hur personalen bemöter 
brukarna.  Exempel togs upp av både brukare och personal utifrån olika synvinklar. Utifrån 

30 
 



brukarperspektiv var det av betydelse att personalen lyssnar till vad personen vill och inte vad 
personalen anser att personen behöver. Personalen betonade även de vikten av gott bemötande 
från personalens sida och uttryckte det i ord av att respektera brukarens integritet. Personalen 
hade exempel på ett fall då en yngre person vistades på Korttidsenheten och menade att det då 
var viktigt att ta extra hänsyn till personens integritet på grund av dennes ålder, när det 
exempelvis gällde duschning. Hansson, Klevner, Karlsson (2004) kopplar integritet till 
identitet och pekar just på vikten av att bemöta varje person utifrån dennes identitet. Identitet 
beskrivs som den egna föreställningen om vem man är, hur personen har levt och hur 
personen vill leva sitt liv. Därför belyser Hansson Klevner, Karlsson (2004)  att faktorer som 
exempelvis ålder och funktionsförmåga inte behöver vara kopplat till hur personen känner sig 
eller upplever den egna situationen och därför inte heller bör förknippas med personens 
identitet. Identitet kopplas även till att få bestämma över den egna situationen samt att få ta 
tillvara den egna kapaciteten och andra resurser som personen besitter (Ibid).  

Nilsson (2004) menar att tillvaratagande av egna resurser och att ha kontroll över den egna 
situationen inte behöver innebära att personen är oberoende av omsorg, vård eller annan 
service, utan att det istället innebär att personen är och tillåts att vara huvudpersonen i sitt liv 
(Ibid). Nilsson (2004) pekar på betydelsen av att sätta sig in i hur den äldre personen upplever 
sin situation för att kunna utforma en omsorg och aktiviteter som svarar mot personens 
önskemål och behov. Även Anotonovsky (2005) belyser vikten av att uppmärksamma 
individen och dennes specifika situation, att därefter identifiera vilka faktorer som skapar ökat 
välbefinnande och känsla av sammanhang för just den personen och att sedan arbeta för att 
skapa/utveckla/stärka uppmärksamma de faktorerna.  

I intervjuerna med personalen diskuterades mer allmänt om aktiviteter och deras utformning 
och vilka resurser som var av betydelse. För att det ska råda balans i en verksamhet är det 
viktigt att det råder ett jämlikt förhållande mellan tillgängliga resurser, krav och behov 
(Hoffman, 2007). Personalen trodde inte att utformningen av aktiviteter skulle innebära en 
ökad kostnad för verksamheten. Men att tillräcklig personalstyrka var en resurs som var 
nödvändig för att få tid till aktiviteter utöver själva omvårdnaden. Det betonades vikten av en 
tydlig struktur som inkluderar aktiviteter i arbetet, för att aktiviteter ska bli en rutin i arbetet. 
Personalen menade att verksamheten i längden kunde vinna på att ha aktiviteter, därför att det 
långsiktigt kunde leda till ökat välmående hos de äldre. Av intervjuerna med brukarna 
framkom det att de upplevde att de blivit starkare av den träning som erbjuds på 
Korttidsenheten.  

Vikten av tydlighet och information behandlades utifrån brukarperspektiv som viktiga 
faktorer för att situationen/aktiviteten och vardagen skulle vara begripliga. Anotonovsky 
(2005) menar att om information inte är tydlig eller tillräcklig kan det leda till en minskad 
känsla av välbefinnande, då den rådande situationen inte är förståelig. Av personalen 
uttrycktes vikten av att aktiviteterna var utformade på ett sätt så att brukarna kände att de 
klarade av dem och att aktiviteterna annars kunde ha motsatt effekt än den avsedda. Detta om 
aktiviteten leder till att bristande funktionsförmågor blir påtagliga. Nordenfelt (2004) menar 
att den självupplevda hälsan/funktionsförmågan påverkar vårt välbefinnande i större grad än 
den hälsostatus som andra personer talar om för oss att vi har. Lidskog (2011) har samma 
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tankegång som personalen och menar att aktiviteter som är på samma nivå som den som ska 
utföra aktiviteten istället kan öka känslan av självständighet.   

 

7. Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ ansats till undersökningen. Den kvalitativa ansatsens olika 
metoder riktar sig till djupgående undersökningar som skapar förståelse utifrån en begränsad 
grupps specifika situation (Patel & Davidson, 2011; Olsson och Sörensen, 2011). Då studiens 
syfte är att belysa vad aktiviteter har för inverkan på välbefinnandet utifrån brukar- och 
personalperspektiv lämpade sig den kvalitativa ansatsen, dels för att den kunde ge verktyg att 
belysa syftet djupgående utifrån intervjupersonernas perspektiv men även för att den kunde ge 
verktyg att undersöka eventuella likheter och/eller olikheter mellan de båda perspektiven. 

Som metod för undersökningen av syftet användes kvalitativa intervjuer med en 
semistrukturerad inriktning (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011; Denscombe, 2009). De 
utformade intervjuguiderna med tematiseringar och följdfrågor resulterade i att intervjuerna 
blev strukturerade med hjälp av tematiseringen och att de lämnade utrymme för utvecklande 
samtal med hjälp av följdfrågorna. Att ha personliga intervjuer som undersökningsmetod gav 
förutsättningar för att små nyanser som kroppsspråk och andra känslouttryck kunde 
uppmärksammas, vilket i sin tur kunde ge intervjuaren en djupare förståelse för det som 
sades. En annan fördel med att ha intervjuer som metod var att det skapade en personlig 
kontakt, vilket kan ha resulterat i ett mer utvecklat material.  

Men personliga intervjuer kan även verka begränsande om intervjupersonen känner sig 
obekväm i situationen eller med den som intervjuar. Intervjupersonerna är anonyma i det 
färdiga resultatet men inte under själva intervjun. Att berätta om egna synpunkter, tankar och 
upplevelser som dokumenteras och tolkas av en person som intervjupersonen inte känner kan 
vara utlämnande och även begränsa materialet. Då intervjuerna utfördes inom samma 
verksamhet resulterade det i att de personer som deltog i studien var kända av många inom 
verksamheten, vilket kan ha bidragit till en minskad känsla av anonymitet även om 
intervjupersonerna är anonyma i det färdiga resultatet som presenteras här. Men att 
intervjuerna utfördes på en plats som var vistelseplats för de brukare som intervjuades och 
arbetsplats för personalen kan ha bidragit till att intervjuerna kändes bekvämare för 
intervjupersonerna än om de hade utförs på en mer ”anonym” plats.  

Intervjumaterialet spelades in för att senare transkriberas. Det transkriberade materialet 
resulterade i en stor mängd text att analysera. En fördel med en stor mängd material var att 
mycket text kunde sorteras bort utan att materialet kändes begränsat. Vidare analyserades det 
transkriberade materialet i teman efter det salutogena perspektivets tre komponenter 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky, 2005). Där gjordes en egen 
tolkning av vilka citat som skulle placeras under respektive komponent. Denna placering 
behöver därför inte stämma överens med hur intervjupersonerna skulle välja att placera 
resultaten, om tolkningen gjorts av dem.  Det insamlade materialet som kunde kopplas till vad 
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som kan vara meningsfulla aktiviteter eller faktorer som behandlar engagemang eller 
motivation i relation till aktiviteter kopplades till rubriken ”meningsfullhet” (Antonovsky, 
2005). Under rubriken ”hanterbarhet” placerades de resultat som kunde tolkas som resurser 
som kan bidra till ökad känsla av hanterbarhet. Där gjordes en vidare tolkning, där faktorer 
som var av betydelse för aktiviteters utformning behandlades. Även om aktiviteter och 
funktionsförmåga påverkar känslan av välbefinnande hanterades (Antonovsky, 2005). Under 
den sista rubriken, ”begriplighet”, presenterades resultat som kunde kopplas till faktorer som 
bidrar till ökad förståelse av den egna tillvaron. Där placerades citat som behandlade vikten av 
tydlig och riktig information samt att aktiviteter utformas i enlighet med brukarnas förmågor 
och situation (Ibid).  

Att de tre komponenterna, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet är relaterade till och 
påverkas av varandra blev synbart när denna indelning gjordes (Antonovsky, 2005). Det blev 
tydligt att många delar av resultatet passade in på fler än en komponent. Där gjordes en egen 
bedömning av vilken komponent som hade starkast anknytning till intervjuresultatet. För att 
presentera de material som kunde kopplas till studiens syfte krävde denna indelning en vidare 
tolkning av de tre komponenterna. 

Att så få personer deltog i undersökningen resulterade i att det insamlade materialet inte säger 
något generellt om eventuella likheter och skillnader mellan ”grupperna” brukare och 
personal när det gäller synen på aktiviteters inverkan på välbefinnandet. Därför talar studiens 
resultat enbart om hur de deltagande intervjupersonerna ser på aktiviteters inverkan på 
välbefinnandet (Nordenfelt, 2004). Även att intervjuerna utfördes på en gemensam plats, 
Korttidsenheten, begränsar resultatet till den specifika verksamheten och miljön och de 
förutsättningar som råder där (Thurén, 2007). 

 

8. Slutsats 

De brukare som intervjuades menade att personliga intressen, eller saker som gjorde dem 
glada har en positiv inverkan på deras välbefinnande. Det kan vara att ha möjlighet att utföra 
sådant som tidigare i livet varit betydelsefullt för dem eller att ta tillvara på tillvaron, vara 
utomhus eller att bara få vara ensam. Brukarna uttryckte även vikten av att vara delaktig i 
utformningen av aktiviteter/personliga intressen, för att de ska vara individanpassade och 
meningsfulla.  

I samtalen med brukarna påpekades även vikten av medmänskliga faktorer, som känslan av 
trygghet, att bli lyssnad till samt att få tillräcklig och riktig information. Tillsammans stärker 
dessa faktorer vikten av ett vidgat synsätt på de äldre personer som tar del av äldreomsorgens 
insatser samt ett vidgat synsätt på aktiviteter och insatser i sin helhet.  

Personalen lade vikt vid att brukarna är delaktiga i de aktiviteter som utförs. De menade även 
att meningsfulla aktiviteter inte behöver innebära stora aktiviteter som kostar pengar, utan att 
det till stor del handlar om att uppmärksamma det ”lilla” i vardagen, att ta tillvara på de 
resurser som finns i bemärkelsen att brukarna får ta tillvara på funktionsförmågor. Men de 
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menade även att det är viktigt att det finns tillräckligt med personal och att personalens 
resurser tas tillvara. Detta kan göras med hjälp av rutiner, tydlig struktur och kommunikation 
mellan alla nivåer i verksamheten.  

 

9. Framtida forskning  

Av denna undersökning framkom vikten av delaktighet och tillvaratagande av de små sakerna 
i vardagen samt tillräcklig och tydlig information var av betydelse för att intervjupersonerna 
skulle uppleva välbefinnande. Att undersöka hur ökad individanpassad omsorg, där brukarna 
är delaktiga i utformningen av insatser/aktiviteter, kan utformas på ett sätt som i praktiken är 
genomförbart och i längden hållbart, kan vara ett framtida forskningsområde. Hur kan en 
sådan organisationsstruktur utformas i praktisk verksamhet? Hur kan faktorer som ökad 
delaktighet, tydlighet, individanpassning bli en större del av omsorgsstrukturen och hur kan 
tillvaratagandet av rådande resurser göras på bästa sätt? 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

 

Vad har aktiviteter för betydelse för välbefinnandet? 

Med aktiviteter menar jag dels insatser i form av aktiviteter som erbjuds på Korttidsenheten 
men även utförandet av vardagliga sysslor/personliga intressen.  

 

Intervjufrågor – Brukarperspektiv 

Hur gammal är du? 

Hur upplever du din hälsosituation? (Din hälsa i helhet) 

Hur upplever du din funktionsförmåga? (fysisk och psykisk funktionsförmåga) 

Hur upplever du ditt välbefinnande? (känslomässigt) 

 

Vad är välbefinnande för dig? 

Upplever du att din hälsosituation påverkar ditt välbefinnande? 

Vad i din vardag får dig att känna välbefinnande? 

Vad gör dig glad?  

I vilka miljöer trivs du?  

Hur tycker du att de olika miljöer som du vistas i ska utformas för att du ska trivas? Både när 
det gäller det estetiska och det funktionella? 

Saknar du någonting av det idag? I så fall, vad?  

 

Vad är betydelsefullt för dig i din vardag?  

Vad tycker du är viktiga aktiviteter?  

Vad tycker du om att göra på dagarna? 

Tycker du om att ha aktiviteter? 

Hur ser du på de aktiviteter som erbjuds här på Korttidsenheten? 
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Upplever du att du har tillgång till att göra de aktiviteterna/sakerna?  

Upplever du att du kan vara delaktig i utformningen av de insatser som ges om du vill? 

Är det någonting du saknar i de aktiviteter som erbjuds? Eller i din vardag? 

 

Om du skulle beskriva god omsorg, vad skulle det vara för dig? 

Är det någonting av det som du saknar idag? 

Vad i personalens arbete här på Korttidsenheten är mest betydelsefullt för dig? 

Intervjufrågor - Personalperspektiv 

 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

Vad fick dig att söka det här arbetet?  

 

Vad tycker du är viktiga aktiviteter?  

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på i utformningen av aktiviteter? 

Tror du att aktiviteter har betydelse för att de äldre ska uppleva välbefinnande? På vilket sätt? 

Finns det aktiviteter som alla har möjlighet att delta i?  

Kan utformningen göras på något annat sätt? 

Ser du något mönster i vilka personer det är som deltar i de aktiviteter som erbjuds på 
Korttidsenheten? 

Hur ser du på miljöns betydelse för utformningen av aktiviteter? 

Hur ser du på personals betydelse för utformningen av aktiviteter? 

Vad tror du att strukturen på organiseringen av äldreomsorgen i sin helhet har för betydelse 
för utformningen av aktiviteter? 

Finns det möjlighet att utforma aktiviteter inom ramen för den befintliga struktur och 
organisation som råder på Korttidsenheten idag?  

Tror du att de äldre själva kan ansvara för aktiviteter och hur skulle det i så fall se ut?  

Hur tror du att man kan stimulera egen aktivitet? 
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Vad är välbefinnande för dig? 

Vad upplever du är mest betydelsefullt i ditt arbete för att de äldre ska känna välbefinnande i 
sin vardag? 

 Känner du att de äldre är delaktiga i utformningen av de insatser som ges? På vilket sätt? Om 
inte, vad begränsar deltagandet?  

 

Om du skulle beskriva god omsorg, vad skulle det vara för dig? 

Hur tror du att man kan arbeta för att uppnå god omsorg? 

Vad anser du är viktigast att tänka på som omsorgspersonal i mötet med brukare? 

Vad tror du är viktiga komponenter för att skapa glädje för de äldre? 

Vad tycker du skapar glädje på arbetsplatsen? 

Medför dina förslag ökad kostnad för verksamheten? 

Hur stor del av era förslag kan genomföras utan ökade kostnader? 

Tror ni att meningsfulla aktiviteter kan medföra besparingar? I så fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 



Bilaga 2.  

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Sofie Eriksson och jag läser min sista termin på programmet Organisering och 
ledning av arbete och välfärd – socialt arbete, i Halmstad. Under våren kommer jag att skriva 
mitt examensarbete för Korttidsenheten i Härnösand. Syftet med undersökningen kommer att 
vara att belysa vad aktiviteter inom äldreomsorgen har för betydelse för välbefinnandet utifrån 
ett brukar- och personalperspektiv.  

Min tanke är att intervjua Dig som tar del av de aktiviteter som erbjuds av Korttidsenheten. 
Där kommer mottagarens upplevelser kring utförandet och utformningen av aktiviteterna vara 
det som är centralt i intervjufrågorna. Intervjufrågorna kommer därför att inriktas på dina 
tankar, känslor och upplevelser av de utförda aktiviteterna.  

För att uppnå mitt syfte med min uppsats, att undersöka vad aktiviteter har för betydelse för 
välbefinnandet utifrån ett brukar- och personalperspektiv, skulle jag också vilja intervjua Dig 
som arbetar som omsorgspersonal inom Korttidsenheten. För att få ta del av dina erfarenheter 
kring utförandet av aktiviteter, vad du tycker är av betydelse i utformningen och utförandet av 
aktiviteter i vardagen.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas. Behandlingen av det insamlade 
materialet kommer att behandlas av mig och uppgifter kommer inte att lämnas ut. Det är 
frivilligt att delta i studien och om intervjupersonen i fråga väljer att hoppa av under eller efter 
intervjun kommer det insamlade materialet inte att behandlas och stryks helt. Intervjuerna 
beräknar jag ta omkring en timme, men tiden är flexibel och formas efter Dig.  

Jag skulle bli glad över att få ta del av dina tankar kring detta. Vänliga hälsningar/ Sofie 
Eriksson.  
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Bilaga 3. 

Samtyckesblankett personal/brukare 

Behandlingen av det insamlade materialet till min uppsats kommer att behandlas 
konfidentiellt och av mig personligen. Uppgifter kommer inte att lämnas ut annat än det som 
presenteras i det färdiga resultatet i min uppsats. Under analysarbetet kommer jag att välja att 
ta bort uppgifter som skulle kunna vara känsliga eller uppgifter som kan identifiera vilka 
intervjupersonerna är. 

Det är frivilligt att delta i studien. Om intervjupersonen i fråga väljer att hoppa av under eller 
efter intervjun kommer det insamlade materialet inte att behandlas och stryks helt. 
Intervjuerna beräknas ta omkring en timme, men tiden är flexibel och formas efter Dig.  

 

 

 

 

Jag samtycker till studiens utförande: 

Ort och Datum: 

____________________________ 

Informant: 

____________________________ 

Student: 

____________________________  

 

 

 

 

Vänliga hälsningar/ Sofie Eriksson 
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Bilaga 4.  

Samtyckesblankett/enhetschef 

Under våren kommer jag att utföra ett examensarbete på Korttidsenheten i Härnösand. Arbetet 
kommer att vara inriktat på aktiv omsorg och utföras på Korttidsenheten. Syftet med studien 
är att undersöka vad aktiviteter har för inverkan på välbefinnandet utifrån ett brukar- och 
personalperspektiv.  

För att samla material till min uppsats kommer jag att intervjua äldre personer som vistas på 
Korttidsenheter och omsorgspersonal inom verksamheten där de subjektiva upplevelserna av 
de utförda aktiviteterna kommer att vara det centrala. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
senare transkriberas. Behandlingen av det insamlade materialet kommer att behandlas av mig 
och inga andra uppgifter kommer att lämnas ut än det som presenteras i det färdiga resultatet i 
min uppsats. Under analysarbetet kommer jag att välja att ta bort uppgifter som skulle kunna 
vara känsliga eller uppgifter som kan identifiera vilka intervjupersonerna är. Det är frivilligt 
att delta och om intervjupersonen i fråga väljer att hoppa av under eller efter intervjun 
kommer det insamlade materialet inte att behandlas och stryks helt.  

Tanken med min uppsats är att undersöka vad aktiviteter har för betydelse för en kvalitativ 
omsorg. Min förhoppning är att det insamlade materialet och resultatet kan ge en bild av för- 
och nackdelar med olika aktiviteters utformningar, vad som är av betydelse att tänka på, 
personals och organisationsstrukturens betydelse för att skapa tillfällen till aktiviteter inom 
omsorgen.  

 

Jag samtycker till studiens utförande: 

Ort och Datum 

______________________________ 

Informant  

____________________________ 

Student 

____________________________ 

 

 

Vänliga hälsningar/ Sofie Eriksson 

 

43 
 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Kandidatuppsats 2013 ifyllbar framsida 1
	Aktiv Omsorg klar
	Codex (2013) Forskning som involverar människan. Hämtat den 13 maj 2013. http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
	Region Halland (2012) Steg för Steg – För en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen. Region Halland. http://www.regionhalland.se/PageFiles/46242/Steg%20f%C3%B6r%20steg%20-%20f%C3%B6r%20en%20meningsfull%20och%20upplevelserik%20vardag%20i%...
	Socialstyrelsen (2013). Termen brukare rekommenderas som samlande begrepp. Hämtat den 13 maj 2013. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare
	Statistiska centralbyrån, (2012). Medellivslängden ökar stadigt. Hämtat den 5 mars 2013. http://www.scb.se/Pages/Article____340871.aspx
	World Health Organization (2013) What is "active ageing"? Hämtat den 20 maj 2013. http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html

	Baksida 2013

	PROGRAM: Socialt arbete - ledning och organisering 180 Hp
	TITEL PÅ ARBETET: Aktiv Omsorg - Aktiviteter och deras inverkan på välbefinnandet utifrån ett brukar- och personalperspektiv
	Författare: Sofie Eriksson 
	Ämne och omfattning: Socialt arbete 61-90 Hp
	Ort och datum: Halmstad Vt. 2013
	Presentation av för fattaren: 


