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Abstract: 
 

Research shows that many nursing home residents are disappointed with their level 

of social interaction and activity.  Care of older people is argued to be underpinned 

by national core values such as supporting dignity and well-being, but it is not 

clear how such values influence nursing home staff practices or the social activities 

provided.  Our study addressed this question. 

Five nursing homes, representing both private and public care providers, 

were sampled from two different municipalities.  Semi-structured interviews were 

carried out with the homes’ respective heads of unit, transcribed, and thematically 

analysed. 

Our results indicate that the national values for care of older people were 

interpreted uniquely within each home.  All heads of units emphasised the 

importance of person-centred care, yet similar social activities were offered by all 

homes, with a focus on group activities.  We discuss our results with reference to 

activity theory and gerotranscendence. 

 

Keyworlds: Elderly, values, social content, nursing home, 
person-centred care 
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Sammanfattning: 

Socialstyrelsens brukarundersökning visar att äldre som bor på särskilt boende är 

mest missnöjda med de aktiviteter och den sociala samvaron som verksamheten 

erbjuder. Äldreomsorgen bygger på den nationella värdegrunden som innefattar att 

den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men det är inte klart 

hur denna värdegrund påverkar personalens arbetssätt eller de sociala aktiviteter 

som erbjuds. Vår studie angriper denna fråga. 

Fem särskilda boenden var representerade både från kommunala och privata 

vårdgivare i två olika kommuner. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

de särskilda boendes enhetschefer, som sedan transkriberades och tematiskt 

analyserades. 

Vårt resultat tyder på att den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 

tolkas olika på alla de särskilda boendena. Alla enhetschefer la stor vikt på 

personcentrerad vård, men trots det så erbjöd man liknade sociala aktiviteter ofta 

då som gruppaktivitet. 

Resultaten diskuterar vi med hänvisning till Aktivitetsteorin och 

Gerotranscendenceteorin. 

 
 

Nyckelord: Äldre, värdegrund, socialt innehåll, särskilt boende, 
personcentrerad vård 
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1. Inledning 

Cirka 82000 av de äldre i vårt samhälle som är 65år och äldre lever idag sina liv på 

särskilda boende (Socialstyrelsen, 2015). Dessa boenden drivs av både kommuner 

och privata aktörer. Där bor äldre som har höga omvårdnadsinsatser, och därmed 

klarar inte den äldre längre att bo kvar i sitt ordinära boende. Socialstyrelsen har 

2010 genomfört en nationell brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt 

boende. Den visar att de äldre på särskilt boende och deras anhöriga är mest nöjda 

med omsorgsinsatser och trygghet i boendet. De är minst nöjda med social 

samvaro och aktivitet (Socialstyrelsen, 2010). I social samvaro och aktivitet ingår 

pratstunder med personal, att få ägna sig åt sina intressen och att få möjlighet att 

komma ut när man önskar, samt att få delta i de aktiviteter som erbjuds 

(Socialstyrelsen, 2010).  Äldre personer på särskilt boende upplever att de har små 

möjligheter att påverka de sociala aktiviteter som erbjuds. Ofta är insatserna 

utformade som kollektiva aktiviteter, medan de individuellt utformade insatserna 

inte sker så ofta (Socialstyrelsen, 2010). 

Det har påvisats att besluten om äldreomsorgsinsatser bygger till största del 

på kommunens riktlinjer, samt de insatser kommunen kan erbjuda och inte utifrån 

den äldres behov. Troligen beror det på att handläggarna styr den äldres ansökan 

om insatser genom att tala om vilka insatser som kommunen har att erbjuda. Den 

enskildes önskemål blir avvisade genom att handläggarna muntligt avslår 

önskemålen och hänvisar till de riktlinjer kommunen har (Mellström, 2006). Detta 

kan bidra till att den äldres aktiviteter och sociala innehåll inte blir 

individanpassade, utan blir utformade som generella insatser utifrån kommunens 

riktlinjer. 

1:1 Bakgrund 

1:1:1 Utveckling av äldreomsorgen 

Sedan första socialtjänstlagen kom 1982 har målen för äldreomsorgen och vården 

inte förändrats i någon större utsträckning. Däremot har samhället förändrats och 

äldreomsorgens finansiering, organisering och aktörernas utförande har följt med i 

denna utveckling. Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är inte detsamma 

som när socialtjänstlagen kom, trots detta ska verksamheterna uppnå nästan exakt 

samma mål som när första upplagan av socialtjänstlagen kom (Torslund & Wånell, 

2006). 
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Den 1 januari 1992 genomfördes Ädelreformen i Sverige, vilket ledde till 

stora förändringar inom äldrevården. Ädelreformen syftade till att ansvaret för de 

äldres vård och omsorg flyttades från landstinget till kommunen. Den gav 

kommunen organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att kunna 

genomföra de övergripande målen om trygghet, valfrihet och integritet i vård och 

omsorg av äldre (Motion 1998/99: So436). I samband med Ädelreformen samlade 

man alla tidigare boendeformer för äldre, såsom ålderdomshem, långvård och 

servicehus under namnet särskilda boenden för äldre. De särskilda boendena skulle 

utformas så att de kunde tillgodose de äldres omvårdnadsbehov samtidigt som 

målet var att alla boende skulle ha rätten till en egen bostad, som skulle ses som 

deras egna hem där integriteten skulle värnas (Strandberg, 2011). Att få ett rum 

som var möblerat med sina egna möbler och personliga saker kunde leda till att 

den äldre stärkte sin identitet och aktivitet. Det särskilda boendet skulle ge den 

äldre en hemkänsla. För att boendet skulle bli ett hem fullt ut behövdes det att 

personalen såg och agerade som att boendet var den äldres egna hem (Strandberg, 

2011). Att flytta till ett särskilt boende kan innebära stora omställningar i de äldres 

liv. En del äldre kan bryta sin isolering vilket ökar välbefinnandet, andra känner en 

lättnad och en trygghet, men många av de äldre känner en oro. En flytt till ett 

särskilt boende resulterar oftast i att den äldres vardag blir annorlunda jämfört med 

sin vardag i sitt ordinära boende, genom att den äldres privata sfär nu blir offentligt 

på ett sätt som den äldre inte upplevt förut (Nord, 2012). 

Äldreomsorgen i kommunerna ska bedrivas utifrån ramlagar och centralt 

formulerade mål. Kommunerna har friheten att själva bestämma över hur 

verksamheterna ska anpassas efter lokala förutsättningar och hur resurserna ska 

fördelas (Sand, 2007).  Kommunerna har olika politiska styren som ges i uttryck i 

olika styrdokument, policys och även olika ekonomiska förutsättningar att bedriva 

äldreomsorg (Larsson, 2008). Trots detta skall insatserna i äldreomsorgen vara 

utformade efter individens behov. Vad som kan ses som ett behov finns inte angivit 

varken i Socialtjänstlagen, dess förarbeten eller kommentarer, inte heller i 

rättspraxis går det att utläsa vad som är ett behov. Detta gör att det inte finns någon 

officiell policy om prioriteringar i äldreomsorgen (Larsson & Thorslund, 2006). 

Vad som är de äldres behov kan uppfattas på olika sätt. Det blir upp till tjänstemän 

att bedöma vad som är ett behov. Samma personer ska samtidigt anpassa 
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verksamheten till specifika fall och hitta flexibla lösningar, samtidigt som 

insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden. Om tjänstemän har en bristande 

kompetens finns en risk att rättssäkerheten äventyras och utformandet av 

insatserna blir godtyckliga (Sand, 2007). 

Oftast har kommunerna kortsiktiga och ekonomiska krav som gör det svårt 

för enhetscheferna att bedriva en bra äldreomsorg. När det kommer till 

prioriteringar får enhetschefer sällan några direktiv eller förslag på vad som skall 

förändras för att hålla budget. De får ofta till svar att de inte skall dra ner på 

kvalitéten, kvalitéten skall vara befintlig trots andra ekonomiska förutsättningar 

(Larsson, 2008). På det viset hamnar beslutet om hur insatserna på särskilt boende 

skall utföras på enhetschefer. När budgeten inte räcker till sker det prioriteringar 

utifrån vad som är grundläggande behov. Det man kan se är att mat, medicin och 

sjukvårdsinsatser prioriteras högst. Det minst prioriterade är att ge de äldre en 

meningsfull vardag, att låta den äldre bli sedd, få social samvaro och tid till samtal 

(Torslund & Wånell, 2006). 

1:2 Problemformulering 

Enligt de lagar och riktlinjer som finns skall äldreomsorgen utformas efter de 

äldres behov. Då det inte står klart och tydligt vad som räknas som de äldres behov 

kan det bli godtyckligt vad kommunerna bedömer att den äldre skall ha. Detta 

utifrån vilket synsätt på äldre som finns i kommunen och vilka insatser som redan 

finns tillgängliga. Sedan den nationella värdegrunden kom som sätter de äldres 

behov i centrum, borde utformningen av social samvaro och aktiviteter på särskilt 

boende vara mer utformat efter individens önskemål. Vi är dock tveksamma om 

detta fungerar fullt ut då kommunerna oftast beviljar insatser utifrån vad som finns 

i befintliga verksamheter. Därför vill vi se vilka värderingar som utformar de 

aktiviteter som äldre får på särskilt boende. 

1:3 Syfte  

Syfte med vår studie är att utforska sambandet mellan aktiviteter som erbjuds äldre 

på särskilt boende i förhållande till boendets värdegrund.  
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1:4 Frågeställningar 

 Vilka värderingar är representerade i de 

riktlinjer/arbetssätt/arbetsmodeller som finns på särskilda boenden för 

äldre? 

 Hur är aktiviteterna och det sociala innehållet som erbjuds i särskilt 

boende kopplade till verksamhetens riktlinjer/arbetssätt/arbetsmodeller? 

 Vilka faktorer påverkar utbudet av aktiviteter på särskilt boende? 
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2. Begrepp 

I det här kapitlet presenteras begreppet värdegrund, som handlar om vilka 

värderingar och normer som finns på särskilt boende för äldre. Vi kommer även att 

redogöra för socialt innehåll, det begreppet beskriver de äldres vardagsinnehåll, 

samt vårdmodellen personcentrerad vård som handlar om att se hela människan 

och ta tillvara på det friska hos de äldre. 

2:1 Värdegrund 

Värdegrund betyder ”de grundläggande värderingar som formar en individs 

normer och handlingar. Termen används ofta för centrala värderingar som uttryck 

för en samhällssektor, en förvaltning, organisation eller verksamhet” 

(Nationalencyklopedin, 2015). Värdegrunden är alltså en samling värderingar som 

ligger till grund för utformandet av verksamheter. En del av dessa värderingar och 

normer som finns inom verksamheter kan finnas i skriftliga dokument och andra 

kan vara outtalade underförstådda uppfattningar som är allmänt accepterade i 

verksamheten. Värdegrunden ska vara förankrad i den lagstiftning som gäller för 

verksamheten och ska vara en hjälp för att tydliggöra vilket uppdrag personerna 

som arbetar i verksamheten har (SOU 2008:51).  

Eftersom alla människor är olika och har olika värderingar, normer och 

moraluppfattningar kan det påverka synen på en gemensam värdegrund 

(Bengtsson, 2005). En värdegrund blir tolkningsbar då den inte innehåller några 

detaljer eller anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. Detta gör att 

värdegrunden tolkas av människor på olika nivåer i verksamheten. Inom 

äldreomsorgen kommer värdegrunden tolkas av alla från kommunalpolitiker till de 

som utför det dagliga arbetet med de äldre. Även den äldre och dennes anhöriga 

har tolkningar på värdegrunden (SOU 2008:51). Ens personliga värderingar 

formas av vilken människosyn personen har och blir det som avgör vad som blir 

den personliga tolkningen av värdegrunden. Den människosyn en person har är 

också grunden för det förhållningssätt en människa har i mötet med andra 

människor. I alla möten är våra värderingar det som styr hur vi förhåller oss till 

varandra. Det är inte alltid vi är medvetna om våra värderingar och det 

förhållningsätt vi har till andra (Forsman, 2014). Detta gör att en 

verksamhetsvärdegrund har många olika tolkningar och hur dessa tolkningar ser ut 

beror på vilka personer som finns i verksamheten. 
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2:2 Äldreomsorgens nationella värdegrund 

Verksamheterna för äldreomsorgen i Sverige utgår från den nationella 

värdegrunden, vilken sedan 2011 är lagstadgad. Den nationella värdegrunden är i 

linje med aktuell forskning om äldre och livskvalité, den tydliggör de värderingar 

som finns i socialtjänstlagen (Forsman, 2014). I verksamheter som särskilda 

boenden beskriver värdegrunden det förhållningssätt som personalen skall använda 

sig av i sitt arbete med de äldre (Socialstyrelsen,
 
2012). Det innebär att den äldres 

livsval skall respekteras samt att den äldre upplever en meningsfullhet i sin vardag 

(Socialstyrelsen, 2012). De två värdeorden i nationella värdegrunden är värdigt liv 

och välbefinnande. I ett värdigt liv ingår att man har respekt för de äldres privatliv 

och den kroppsliga integriteten. Insatserna skall vara individanpassade av god 

kvalité och utföras med ett gott bemötande. Den äldre skall ha självbestämmande 

och känna delaktighet. Med välbefinnande menas att den äldre skall känna 

trygghet och meningsfullhet och vara en del av ett sammanhang (Forsman, 2014). 

För att personalen skall kunna arbeta utifrån den nationella värdegrunden 

upprättas vanligtvis en genomförandeplan. Den individuella genomförandeplanen 

bygger på överenskommelse hur och när insatserna skall utföras, och denna 

överenskommelse sker mellan den äldre och dennes kontaktperson (Forsman, 

2014). Ett dilemma med den individuella genomförandeplanen är att de äldre 

behöver delge personalen delar av sitt privatliv, som den kanske inte vill 

offentliggöra (Nord, 2012). Därför är det viktigt att personalen är lyhörda och 

respekterar om den äldre inte vill svara på allt i den individuella 

genomförandeplanen. Målet med genomförandeplanen är att den äldre skall få bra 

bemötande från personal, känna trygghet och bli lyssnad på. 

2:3 Socialt innehåll 

Socialt innehåll handlar om att verksamheterna inom äldreomsorgen skall verka 

för att den äldres vardag ska innehålla interaktion med omgivningen på den äldres 

egna villkor. Samtidigt skall insatserna stimulera den äldres psykiska och fysiska 

välbefinnande (Åhlfeldt & Engelheart, 2009). Den här definitionen lägger fokus på 

att de äldre ska uppmuntras till interaktion med omvärlden, interaktionen kan ske 

både i tysta möten och i samtal med andra personer. Här är alla sinnen viktiga för 

att den äldre ska få en bra kommunikation med omgivningen. Genom hörsel, syn, 

känsel, smak och lukt kan den äldre tolka vad andra personer vill förmedla och vad 
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som sker omgivningen (Åhlfeldt & Engelheart, 2009). Genom omgivningens 

uppmuntran ska de äldre göra egna val, ta egna initiativ vilket kan leda till ökad 

känsla av att kunna påverka och få mer kontroll över sin situation. Socialt innehåll 

är ett begrepp som handlar om aktiviteter som stimulerar den äldre psykiskt och 

fysiskt. Detta kan uppnås om personalen på särskilt boende är delaktiga i de 

aktiviteter som erbjuds och ser till att aktiviteterna inte rinner ut i sanden. 

Personalen behöver även visa respekt för de äldre, samt betrakta dem som subjekt 

och inte objekt (Åhlfeldt & Engelheart, 2009). 

2:4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att se hela människan och ta till vara på 

det friska. Personen är mer än sina funktionsnedsättningar och sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2010
1
). Personens grundläggande behov är att ha en känsla av 

tillhörighet och acceptans, känna trygghet och respekt. Utöver dessa behov 

behöver personen uppleva en känsla av att bidra till samhället samt vidhålla och 

upprätta meningsfulla relationer med andra personer (Edwardsson, Winblad & 

Sandman, 2008). 

Personalen ska försöka involvera personens sociala nätverk. Anhöriga kan 

vara behjälpliga genom samtal om personens levnadsberättelse, vanor och 

önskemål om personen inte kan uttrycka det själv (Socialstyrelsen, 2010
1
). Genom 

att arbeta personcentrerat blir personen delaktig och ansvaret för hur insatserna 

utformas delas av både personen som behöver hjälp och personalen. Personens 

värde kan inte reduceras på grund av nersatta förmågor, därför behöver personen 

bli bekräftad genom interaktion med andra människor. Personen behöver bli 

bemött med respekt och värdighet samt känna att alla människor är unika (Sjögren, 

2013). Personcentrerad omvårdnad innebär också att man får bevara sina kulturella 

traditioner och sedvänjor. (Socialstyrelsen, 2010
1
). 

Utgångspunkten för omvårdnaden ska vara personens syn på sig själv, 

omvärlden och den omvårdnad som ska utföras. Insatserna ska vara 

individualiserade och aktiviteterna ska vara meningsfulla. Den fysiska miljön 

behöver vara utformad så att den skapar trygghet, bidrar till att öka personens 

initiativförmåga samt göra det möjligt för personen att uttrycka sin personlighet 

(Sjögren, 2013).  Personalen som utför personcentrerad omvårdnad skall visa 

ärlighet och äkthet. Med det menas att det de gör och säger skall bygga på deras 
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verkliga värderingar och inte agera i en roll inför personen.  Personalen behöver 

även ha en positiv uppfattning av personen, vara en aktiv lyssnare samt ha empati 

och förståelse för personens verklighetsuppfattning (Payne, 2002).  
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning, där vi vill visa olika 

faktorer som behövs för ett hälsosamt åldrande.  Det finns många faktorer som 

påverkar hälsan och ett gott åldrande för äldre. Åldrandet kan ses som en 

händelsekedja av förändringar som genomförs över tid. Denna händelsekedja 

utgörs av flera processer och man skiljer på psykologiskt, biologiskt och socialt 

och funktionellt åldrande (Tornstam, 2011). Då vad som är ett gott åldrande är 

individuellt har vi försökt att hitta forskning som återkopplar till några av dessa 

faktorer, för att täcka in några av de vanligaste områdena inom forskningen. Vi har 

därmed använt oss av aktuell forskning på både nationell och internationell nivå. 

3:1 Aktivitet 

Borell & Iwarsson (2013) visar att äldre behöver känna välbefinnande och 

meningsfullhet samtidigt som de behöver en aktiv tillvaro. Aktivitet är 

hälsofrämjande för äldre personer oavsett om den är psykisk, fysisk eller social. 

Det handlar om att få vara delaktig, känna gemenskap och få en mening. Är 

dessutom aktiviteten målinriktad, individanpassad och meningsfull får äldre ännu 

bättre hälsa, än om den bara består av en allmän tillgång av aktiviteter (Borell & 

Iwarsson, 2013). Den fysiska aktiviteten skapar förändringar i den äldres 

muskelstyrka, ger den äldre mindre symtom till depression och den fysiska 

aktiviteten ger även den äldre ett bättre minne. Fysisk aktivitet som sjukgymnastik 

som specifikt riktar sig på en viss rörelse förbättrar den äldres benmassa och 

balans och förebygger på så sätt fallskador. (McKee & Schüz, 2015). Även en 

rapport från Statens folkhälsoinstitut (2005:6) visar på att äldre behöver fysisk 

aktivitet för att de skall må bra och få ett gott åldrande. Den fysiska aktiviteten 

leder till en bättre livskvalité och minskar risken för att de äldre skall drabbas av 

depression. Innehållet i fysisk aktivitet kan vara promenader, trädgårdsarbete, 

styrketräning, enskild träning, hushållsarbete och sjukgymnastik (Agahi, 

Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). 

3:2 Socialt innehåll 

Även den sociala interaktionen har betydelse för ett gott åldrande och ökat 

välbefinnande. Social interaktion hos äldre har flera betydelser. Dessa betydelser 

innebär att de äldre är socialt delaktiga, de äldre har ett socialt stöd, de utför 

sociala aktiviteter, de har social kontakt med andra och de har ett socialt 
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engagemang vilket förändrar deras livstillfredställelse, som ger en positiv inverkan 

i den äldres vardag (McKee & Schüz, 2015). Den sociala gemenskapen och stödet 

ger positiva effekter för de äldres hälsa. Hälsofrämjande miljöer för de äldre 

skapas genom mötesplatser, föreningsliv, dagverksamheter, dagcenter, äldreidrott, 

föreningsliv och väntjänst verksamheter. Det handlar om att motverka isolering, 

främja hälsa och upprätthålla sociala kontakter (Agahi, Lagergren, Thorslund & 

Wånell, 2005). Att vara delaktig och känna sig behövd ger de äldre en upplevelse 

av en meningsfull vardag. De äldre kan vara delaktiga i frivilligt arbete, deltar i 

kurser och studiecirklar. Man besöker vänner, reser, utövar matlagning, handlar 

samt bibehåller sina intressen. Att även klara av sina vardagsrutiner ger de äldre en 

meningsfull vardag (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). Statens 

folkhälsoinstitut (2005:6) visar att äldre behöver uppleva social gemenskap och 

stöd, samt vara delaktig och känna sig behövd. 

En viktig faktor för att äldre som bor på särskilt boende ska känna livskvalité 

är deras upplevelse av matsituationen och deras möjlighet att välja sin favoriträtt. 

Det har även visat sig att de äldre känner sig maktlösa att påverka vilken mat de 

ska äta och vilket sällskap de får äta med. Äldre önskar sig mer variation när det 

gäller måltider samt att de vill ha en lugn atmosfär (Carrier, West & Ouellet, 

2009). 

Människor behöver även en balans mellan rutiner och överraskningar, 

mellan allvar och skoj visar forskningen. Ett liv som innehåller överraskningar 

kommer att fortsätta utmana vår mentala och känslomässiga kapacitet. Humor är 

den naturligaste metoden för att minska stress, oro och anspänningar. Det kan även 

förbättra personens psykiska och mentala hälsa samt höja en positiv 

världsåskådning (Lurie & Monahan, 2015). Humor kan skapa psykologiska 

förändringar som kan ge uttryck i en ökad känsla av att ha kontroll över sitt liv 

(Lurie & Monahan, 2015). Sociala aktiviteter kan leda till humoristiska situationer 

och uppmuntra till social interaktion. Att skratta i grupp kan bli ett sätt att uttrycka 

sig för de personer som inte kan uttrycka sig ordentligt i tal (Lurie & Monahan, 

2015). På det viset kan personer som inte pratar i vanliga fall bli delaktiga i 

konversationerna. Humor kan även öka stressen och skapa en negativ effekt på 

äldre om det som ska vara humoristiskt inte uppfattas på det sättet (Lurie & 

Monahan, 2015).  Det har även visat sig att om sång, humor och skratt intas en 
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liten stund i veckan, så kan det ha positiv inverkan på de äldres välbefinnande på 

särskilt boende (Houston, McKee, Carroll & March, 1998). 

Tornstam (1997) visar även att de äldres åldrande är en process där de äldre 

vill öka sin livsstilstillfredställelse. Denna process kallas för Gerotranscedenceteori 

och teorin definierar de äldres sista steg i en naturlig utveckling mot mognad och 

vishet. De äldre börjar tänka mer på sina barndomsupplevelser och de äldre får en 

annan syn på att förstå livet och dess meningsfullhet, genom att de äldre hittar nya 

former av medvetenhet i sin vardag. Medvetenhet kan för äldre vara att lyssna på 

musik, måla, få egentid till reflektion, samtala om sin barndom, ta vara på 

vardagliga saker, samt att de äldre får ett ökat intresse för naturen (Tornstam, 

1997).  Processen ger även de äldre ett ökat behov av positiv ensamhet som ger tid 

åt reflektion av sitt livslopp, samt att de äldre minskar sina sociala relationer och 

deltagande i sociala sammanhang (Tornstam, 1997). 

3:3 Värderingar 

Kjellström & Sjölander (2014) visar att kvalitén på den vård och omsorg som 

erbjuds de äldre på särskilt boende hänger ihop med utbildning, organisation, vilka 

prioriteringar och värderingar personalen har. Vilka värderingar personalen har får 

stor betydelse för även de mindre aktiviteterna som att klä på en person. Insatserna 

kan utföras med olika grader av delaktighet beroende på personalens respekt för 

den äldres integritet och självbestämmande (Kjällström & Sjölander, 2014). Det 

finns en skillnad i det etiska förhållningssättet bland personalen inom 

äldreomsorgen, beroende på utbildningsnivå. Personer med 

undersköterskeutbildning har lättare att anta etiska normer utan att göra undantag 

än vårdbiträden, personer med grundskolan som högsta utbildningsnivå. Personal 

på särskilt boende var mindre benägna att komma överens om det etiska 

förhållningsättet än personal i hemtjänsten. Personal som arbetar på särskilt 

boende tror i mindre utsträckning än hemtjänstpersonal att kunskap om etisk 

förhållningsätt lärs bäst av experter (Kjällström & Sjölander, 2014). Bland 

undersköterskor finns det i huvudsak två tankemodeller som grund för deras 

förhållningssätt i vården. Det ena är ”den gyllene regeln” som bygger på att 

personalen sätter sig in i den äldres situation och behandlar personen som den själv 

vill bli behandlad. Det andra förhållningsättet ”moder kvickhet” drar paralleller 

mellan vården av ett barn och vården av en äldre, vilket innebär att den äldre blir 
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behandlad som ett barn. Detta förhållningssätt kan leda till olämplig vård och 

omsorg samtidigt som det kan skapa hinder för att utföra vård och omsorg på ett 

lämpligt sätt (Kjällström & Sjölander, 2014). Det man kan se är att de personerna 

som har ett starkt utvecklat ”jag” har en större förmåga att förstå det komplexa och 

individuella hos olika människor, är mer empatiska, har lättare att förstå andras 

perspektiv och kan relatera till en vårdtagare på ett mer personcentrerat sätt än en 

person med låg utvecklat jag (Kjällström & Sjölander, 2014).     

3:4 Resurser 

Larsson (2008) påvisar enhetschefernas förutsättningar för att arbeta med 

utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Det handlar om hur man skall genomföra 

förändringar som får genomslag och blir varaktiga för verksamheten. 

Enhetscheferna spelar därmed en viktig roll i utvecklingsarbetet utifrån deras 

tolkningar, bedömningar och prioriteringar som påverkar verksamhetens innehåll 

(Larsson, 2008). Genom sitt ledarskap kan enhetscheferna frambringa 

handlingsutrymme för utvecklingsfrågor genom att se till att man utnyttjar resurser 

på ett effektivt sätt. Svårigheter med att frambringa handlingsutrymme är 

samverkan mellan de olika professionerna som finns på verksamheterna. För att få 

till en samverkan är det viktigt att fokus i arbetet ligger på de äldre och att man har 

ett processinriktat arbetssätt genom att ha gemensamma mål. Utveckling handlar 

även om att enhetscheferna skall ta tillvara på sina medarbetares kunskaper och 

stimulera medarbetarna till att lära av varandra (Larsson, 2008).   

3:5 Dokumentation 

Vid ansökningar om särskilt boende så är det vanligt att biståndshandläggare utgår 

från lokala riktlinjer som ett stöd i beslutsprocessen. Det är även vanligt att 

biståndshandläggaren har en mall att utgå ifrån när utredningen ska skrivas. Den 

vanligaste metoden för att samla in information och underlag för utredningen är 

genom samtal och observation (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Tidigare studier av 

bedömningsprocessen har visat att bedömningen blir en förhandlingsprocess där 

fakta om vilket behov som finns kategoriseras för att passa redan förutbestämda 

tjänster.  De äldre blir bedömda utifrån sina behov då de blir konstruerade som 

äldreomsorgstagare i samhällets ögon. Detta får konsekvenser för bedömningen av 

individanpassade insatser då de blir sedda som en homogen grupp (Olaison, 2010). 



 

19 
 

Vid handläggningsprocesser är det vanligare att dokumentationen fokuserar på den 

äldres ohälsa än hälsa. Samtidigt är det ofta brister i dokumentationen om hur den 

äldre påverkas att leva ett självständigt liv på grund av sin sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Det finns även brister när det handlar om den äldres sociala 

situation, det är svårt att läsa om vilket yrke, intresse, levnadsstil och levnadssätt 

den äldre har haft (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Då bedömningen utgår från en 

kartläggningsmall med fasta kategorier får den äldre lite utrymme att framföra sin 

egen berättelse (Olaison, 2010). Endast i hälften av utredningarna finns det 

uppgifter om hur den äldre har bott och hur familjesituationen ser ut. Det går att 

sammanfatta med att de områden som rör den äldres psykiska, existentiella och 

sociala behov inte kommer fram när en behovsutredning görs. Det är även vanligt 

att behovet av hjälp är svårtytt och uppgifterna om det är den äldre eller någon 

annan som uttryckt behovet är inte heller lätt att utläsa i många utredningar 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

3:6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att det är flera aspekter som påverkar de äldres 

åldrande och välbefinnande. Aspekter som aktivitet, värderingar, resurser, 

kunskaper, humor samt socialt innehåll. 

Forskningen belyser att fysiska aktivitet, social gemenskap och delaktighet bidrar 

till ökad livskvalité för de äldre. De äldre behöver ha en balans mellan rutiner och 

överraskningar samt allvar och skoj. Därmed är humor en viktig del till att de 

äldres välbefinnande. En viktig del för de äldres välbefinnande är matsituationen. 

Det finns även forskning som visar synen på livet förändras med åldrandet. En stor 

del till att de äldre på särskilt boende får ett gott åldrande hänger ihop med vilka 

värderingar och utbildningar personalen har. Likaså behöver man ta tillvara på 

personalens kunskaper för att kunna göra förändringar i verksamheten för de äldre. 

Forskning belyser även att de äldres behov ofta utgår från att alla äldre ses som en 

homogen grupp, vilket får konsekvenser för bedömning av de äldres individuella 

behov. De belyser även att det framkommer brister i dokumentationen. 

Slutligen kan sammanfattningen av forskningen avslutas med fem tydliga 

ord: Delaktighet, välbefinnande, meningsfullhet, värderingar samt de äldres 

individuella behov. Dessa ord kan vi återfinna i den lagstadgade nationella 

värdegrunden. 
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4. Teoretiska infallsvinklar 

I detta kapitel presenteras två teoretiska infallsvinklar, Aktivitetsteorin och 

Gerotranscendenceteorin. Aktivitetsteorin har vi valt då Wadensten & Carlsson 

(2003) i sin forskning säger att man inte arbetar utifrån den enskildes önskemål, 

vilket enligt dem kan bero på att man i Sverige har sin grund i aktivitetsteorin 

(Wadensten & Carlsson, 2003). Denna teori ser de äldre som en homogen grupp 

där alla har samma behov av fysisk and social aktivitet. Det finns kritik mot detta 

synsätt då man anser att aktivitetsteorin utgår från att behovet av fysiska och 

sociala aktiviteter är detsamma under hela livet (Tornstam, 2011). Den andra 

teorin, Gerotranscendenceteorin, valde vi då den beskriver åldrandet som en 

psykologisk process, där individens behov förändras över tid. De äldre får ett ökat 

behov att reflektera över sitt liv och får en annan syn på sociala kontakter. De två 

teorierna Aktivitetsteorin och Gerotranscendenceteorin står i konflikt med 

varandra då de har olika syn på åldrandet och de äldres behov för att uppnå 

välbefinnande. Vi valde därmed att ha med dessa två teorier i vår studie då de står 

för en aktiv ålderdom samt behov av ensamhet och reflektion, vilket de äldre på 

särskilt boende kan ha som önskemål i sina individuella behov. 

4:1 Aktivitetsteori 

En av de tidigaste moderna teorierna om åldrande är aktivitetsteorin. Teorin var ett 

försök till att förklara hur individer anpassar sig till de förändringar som olika 

förluster och eventuell ohälsa som sker i takt med åldrandet och främjar ett gott 

välbefinnande (Harvighurst & Albrecht, 1953). Dessa förluster och eventuell 

ohälsa kan den äldre ersätta genom att delta i olika föreningar, kurser, skapa nya 

roller i familjelivet samt bibehålla sig själv som en behövd och värdefull individ 

(Tornstam, 2011). Det centrala i aktivitetsteorin är därmed att upprätthålla eller 

ersätta samma livsroller och behov som individen tidigare haft i livet. 

Idag ser aktivitetsteorin mer ut som ett grundläggande synsätt genom att 

aktivitet kopplas ihop med ett gott åldrande. Aktiviteter som fysisk aktivitet och 

social gemenskap. För att förhindra att de äldre får funktionella förluster utformas 

fysiska och sociala aktiviteter. Därför bör de äldre så långt som möjligt delta i 

aktiviteter och social gemenskap som förekommer på särskilt boende för att få ett 

gott åldrande (Åhlfeldht & Engelheart, 2009). Med detta synsätt anser man att ett 
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gott åldrande uppnås genom aktivitet, och de äldre bör i stor utsträckning ingå i 

aktiviteter och grupper (Åhlfeldt & Engelheart, 2009). Aktivitetsteorin har både 

äldrepolitikern och äldreomsorgen använt sig av. Genom att de äldre fortsätter vara 

aktiva så står de i samstämmighet med vår samhällsnorm, de förblir produktiva. På 

så sätt förbättras de äldres integration i samhället. Det finns en generell kritik mot 

aktivitetsteorin som säger att denna teori inte tar hänsyn till de äldres skillnader i 

deras individuella aktivitetsbehov (Samuelsson, 2000). 

4:2 Gerotranscendensteori 

Gerotranscendensteorin beskriver åldrandet som en process genom att den äldres 

ålderdom får sin egen karaktär och mening. Det handlar om att tänka ”tvärtemot” 

andra teorier inom social gerontologi som lägger fokus på ålderdomens stabilitet 

och kontinuitet, istället för att se den utveckling och förändring som sker hos den 

äldre som denna teori bygger på. Istället för att se vad teoretiker anser om 

åldrandet har denna teori även lyssnat till de äldre om hur de själva beskriver sin 

utveckling genom livet. 

Ålderdomens egna karaktärer och mening innebär därmed en ökad 

livstillfredställelse och en positiv utveckling för den äldre. Gerotranscendensteorin 

lägger sitt fokus på en omdefinition av den äldres ”jag” genom att på ett nytt sätt 

förstå existentiella frågor och relationer till andra människor. Det handlar också 

om att den äldre blir mindre självupptagen och väljer med omsorg de sociala 

sammanhang och de aktiviteter som de vill delta i. Den äldre får ett ökat behov av 

reflektion i positiv ensamhet. Det ger den äldre en ny syn på det egna jaget, sin 

tillvaro i stort och till sina medmänniskor (Tornstam, 2011).  

Teorin utgår därmed från tre huvudsakliga dimensioner. Dessa dimensioner 

är den kosmiska, jaget samt den äldres sociala och personliga relationer, vilket 

skapar ett inifrånperspektiv hos den äldre. I den kosmiska dimensionen återvänder 

den äldre och omtolkar sin barndom. Den äldre får en annan uppfattning om 

döden, med att den äldre kan säga till sin omgivning att det gör inget om jag dör, 

för det är en naturlig del av livet. Man känner glädje av små saker och den äldre 

kan uppleva musik som ett eget språk, som ger tillåtelse hos den äldre till en egen 

verklighet. I jagets dimension får den äldre en minskad självcentrering som 

innebär att den äldre inte längre behöver stå i centrum. Livet accepteras och alla 

eventuella frågetecken faller på plats, livet får därmed en mening och den äldre 
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känner samhörighet med livet. I dimensionen personliga och sociala relationer 

lägger den äldre mer värde i få nära relationer, än att ha flera ytliga relationer. Den 

äldre får ett ökat behov av positiv ensamhet (Tornstam, 2005, s. 187-189). 
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som används i studien. Kapitlet redogör även 

för studiens urval, databearbetning, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden. 

5:1 Metodval 

 Då studiens syfte är att utforska sambandet mellan verksamheters värdegrund på 

särskilt boende och dess aktiviteter som erbjuds, samt upptäcka likheter/skillnader 

av dessa utformningar har studien en kvalitativ ansats. Vi valde att använda oss 

utav semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för sambandet 

mellan verksamheternas värdegrund och de aktiviteter som erbjuds. Valet av 

intervjuer byggdes även på att vi ville använda oss av en intervjuguide som skulle 

ge möjlighet för intervjupersonerna att utforma svaren som de ville, samt att vi 

kunde ställa följdfrågor för att kunna få en djupare förståelse av intervjupersonens 

tidigare svar. Intervjuguiden utgör en bra struktur samtidigt som det finns utrymme 

till flexibilitet (Bryman, 2008).  

5:2 Urval 

Vi har gjort ett målinriktat urval till vår studie. Vid ett målinriktat urval väljs 

platserna och personerna ut för att de är relevanta för forskningsfrågan, samtidigt 

som de kan bidra till att ge en förståelse av en social företeelse (Bryman, 2008). 

Vårt första urval var särskilt boende för äldre.  De särskilda boendena valdes ut 

efter läge och driftsform.  Boendena i vår studie drivs i både kommunal och privat 

regim, samt har olika geografiska förutsättningar.  Intervjuerna skedde med 

enhetschefer i två jämnstora kommuner, en i mellersta Sverige och en i södra 

Sverige. Att vi valde två olika kommuner beror på att de oftast har olika 

kommunala styrdokument och förutsättningar att bedriva särskilt boende för äldre. 

Att vi valt att begränsa oss till särskilt boende beror på att man kan få en större 

inblick i omsorgstagarnas vardag än hos personer som bor i ordinärt boende. Vi 

valde att inte ta med några korttidsboende, växelvårdsboende eller 

trygghetsboende. Korttidsboende och växelvårdsboende valde vi bort då de äldre 

inte bor där permanent. Trygghetsboendena har inte personal dygnet runt och 

insatserna är utformade efter hemtjänstliknande former. Dessa tre boendeformer 

uppfyllde därmed inte våra kriterier då enhetscheferna inte får helhetsperspektivet 

på de boendes behov av socialt innehåll. När äldre personer flyttar till särskilt 
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boende kan de tappa kontakten med tidigare vänner och bekanta och det sociala 

umgänget kan begränsas till personal och de andra som bor på boendet. Vårt andra 

urval bestod av enhetschefer på särskilt boende då dessa har ansvar för hur 

verksamheten utformar och genomför det sociala innehållet i de äldres vardag. Hur 

det sociala innehållet utformas kan få betydelse för de äldres välbefinnande. Vi 

kontaktade enhetschefer via telefon och mail på respektive arbetsplats.  

5:3 Datainsamlingsmetod 

En första kontakt togs med enhetschefernas chefer för ett godkännande av 

intervjuer med deras personal, samt att vi fick tillgång till namn och 

kontaktuppgifter på informanter. Efter dessa klartecken tog vi en första kontakt 

med våra informanter via telefon för att boka in en intervjutid med respektive chef. 

Därefter fick informanterna mail innan intervjuerna med informationsbrev och 

intervjuguide. Informanterna fick möjlighet att välja var intervjun skulle ske. Alla 

intervjuer genomfördes på varje enhetschefs respektive arbetsplats, och vid alla 

intervjuer fick vi tillåtelse att spela in intervjuerna. I våra intervjuer använde vi oss 

av en tematiserad intervjuguide (se bilaga 3). De teman som användes i 

intervjuguiden var syn på äldre, socialt innehåll och aktiviteter samt faktorer som 

påverkar. Dessa teman blev framtagna av oss efter brainstorming utifrån studiens 

frågeställning. Flera olika teman berördes om vilka värderingar som kan ligga till 

grund för utformning av de äldres aktiviteter/socialt innehåll. Intervjuerna inleddes 

med en kort presentation av oss själva och syftet med det var att få informanten 

avslappnad i intervjusituationen. Efter intervjuernas slut fick vi tillgång att 

tillsammans med respektive enhetschef gå runt på boendet. Det gav oss 

möjligheten att se det särskilda boendets inre och yttre miljö. Intervjuernas längd 

tog i genomsnitt ca 45 minuter. 

5:4 Databearbetning 

Transkribering och analys har genomförts efter hand då intervjuerna har utförs. 

Intervjuerna har vi transkriberat ordagrant. Att transkribera ordagrant kan vara 

tidskrävande men vi gjorde ändå bedömningen att det behövdes för att inga 

detaljer skulle missas under transkriberingen. Den transkriberade texten 

analyserades sedan utifrån flera teman för att hitta samband mellan värdegrund, 

särskilda boende och dess sociala innehåll vi valt ut, för att finna tyngdpunkten i 

studiens material (Dalen, 2007). I samband med transkriberingen har vi 
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avidentifierat informanterna och gett dem fiktiva namn som Märta, Astrid, Rut, 

Gertrud och Valborg. Studiens material har bearbetats utifrån en tematisk analys. 

Tematisering är en användbar presentationsform som ofta utgår från studiens 

intervjuguide och dess teman som den behandlar. Dessa teman är viktiga för att 

belysa studiens aktuella syfte. Det gäller att söka efter repetitioner, metaforer, 

språkliga kopplingar, likheter eller skillnader och teorirelaterat material i sina 

teman (Bryman, 2008). 

 När man gör en tematisk analys kan man använda sig av en Framework 

matris. Detta kan hjälpa till att syntetisera och ordna data, som bygger på den 

kodade texten för att hantera studiens teman och insamlat material (se bilaga 4).  

Det innebär att man skapar en förteckning av centrala teman och subteman som 

sedan ställs upp i en matris. Under varje tema för man in empirin från de 

transkriberade intervjuerna (Bryman, 2008). För att det ska bli ett 

helhetsperspektiv har vi läst hela texterna och utifrån det sett om slutsatserna 

verkar rimliga. 

5:5 Tillförlitlighet och äkthet 

I kvalitativ forskning utgår man från begreppen tillförlitlighet och äkthet när man 

bedömer kvalitén på studien. I begreppet tillförlitlighet finns det fyra delkriterier, 

dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi redogjort hur vår 

forskningsprocess har genomförts. Under arbetets gång fördes dagbok över hur vi 

gick tillväga i varje moment för att på ett tydligt sätt påvisa hur vi arbetat fram vår 

empiri och analyserat den. Genom den tydliga redogörelse av vårt genomförda 

arbete med de metodval som gjordes blir således arbetet transparent. Det innebär 

att läsaren lätt kan följa med i de metoder vi använde, hur våra tolkningar har 

gjorts, samt hur vi kom fram till det egna resultatet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Då vi båda var närvarade vid alla intervjuer som genomfördes fanns möjlighet till 

diskussion vid eventuella oklarheter. På så sätt har vi ökat studiens pålitlighet 

(Bryman, 2008). Studien har även lästs igenom av flera studenter för att 

säkerhetsställa studiens kvalité i sin helhet genom att de har haft ett granskande 

synsätt (Bryman, 2008).  
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Vår intervjuguide framställdes utifrån vårt syfte och frågeställningar som vi 

tillsammans med vår handledare sedan gick igenom för att minimera eventuella 

tveksamheter. Studien har genomförts utifrån de krav som forskare skall utgå ifrån. 

Den brist som studien har är att våra informanter inte fått läsa igenom resultatet av 

studien. Detta var inte möjligt på grund av den tidsbegränsning som studien hade. 

På så vis minskar vår trovärdighet. Vi uppnår inte heller överförbarhet då vårt 

resultat inte kan överföras till andra sociala situationer och miljöer (Bryman, 

2008). Våra informanter utgör en grupp av enhetschefer och ger oss därmed ett 

begränsat urval. Svaren vi fått av våra informanter är deras tolkningar av vilka 

värderingar verksamheten skall utformas efter. I kvalitativa undersökningar är det i 

de flesta fall svårt att uppfylla detta kriterium då den undersökande miljön ständigt 

är i förändring, vilket försvårar att återställa den känslan som våra informanter 

hade vid intervjutillfället (Bryman, 2008). Även om man skulle uppnå samma 

känsla vid annat intervjutillfälle så kan de yttre faktorerna påverka verksamhetens 

utformande. 

I en studie skall forskarens egna värderingar och teoretiska inriktningar inte 

påverka studiens genomförande eller slutsats, för att uppnå styrka och 

konfirmerbarhet (Bryman, 2008). Vårt val av kommuner har gjort att vi inte har 

någon personlig relation till informanterna eller förkunskap om deras värdegrund, 

vilket ökar objektiviteten i studien och att vi handlat i god tro.   

Ett annat kriterium som ska bedömas i en kvalitativ studie är äkthet. Äkthet 

handlar om studien bidrar till en ökad förståelse och nya sätt att se på den 

undersökta situationen (Bryman, 2008). Vi tror att vår studie kan bidra till en ökad 

förståelse för informanternas egna värderingar påverkar deras  tolkning av 

kommunens riktlinjer och värdegrund. 

5:6 Metoddiskussion  

I den kvalitativa ansatsen finns flera metoder att tillgå för att nå empiri, som till 

exempel observation, intervjuer, litteraturstudie och fokusgruppsintervjuer. I vår 

studie valde vi bort fokusgruppsintervjuer då vi ansåg att det skulle bli svårt att få 

till några fokusgrupper, oftast sitter en enhetschef på varje boende. Detta kunde ha 

gett svårigheter att samla flera enhetschefer vid samma tidpunkt. En annan 

anledning till att fokusgrupper inte blev aktuella är risken att enhetscheferna kunde 

ha påverkar varandra i en gruppdiskussion. Observation och litteraturstudie valdes 
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också bort då vi ansåg att dessa hade varit svåra att genomföra för att nå det 

resultat vi önskade. Valet föll även bort på kvantitativ metod då det skulle bli svårt 

att få tillräckligt med informanter till en enkätundersökning i de två kommuner vi 

valde. Med en enkätundersökning tror vi heller inte att vi kunnat få de svar vi 

önskade. 

Intervjuerna genomfördes av oss båda två, då det ökar möjligheter att lyssna 

och ställa följdfrågor. Det skapar tillfälle till att vara en aktiv lyssnare och 

reflektera över vad som sägs och vad vi eventuellt behöver få fördjupade kunskap 

om. Då intervjuerna tolkar utifrån vad som sägs, hur det sägs och vad som inte 

sägs kan det underlätta i analysen om vi båda har närvarat vid varje 

intervjutillfälle. Även om det kan vara en nackdel att två personer deltar i intervjun 

och informanten hamnar i ett numerärt underläge, tycker vi att dessa fördelar har 

övervägt. 

Att vi inte genomförde intervjuer med omvårdnadspersonal beror på att de 

inte kan utforma det sociala innehållet för de äldre. Omvårdnadspersonalen är 

oftast begränsade i att genomföra aktiviteter utan chefens medgivande. 

Enhetschefen är den person som har möjlighet att utforma aktiviteter och socialt 

innehåll på särskilt boende.  

Våra informanters kön, ålder och arbetslivserfarenhet har vi valt att inte ta 

med i vår analys, då svaren var likvärdiga från alla informanter. Vi tror inte att det 

hade kunnat tillföra något till studiens resultat. 

5:7 Etiska överväganden 

Vi har tillsammans med vår handledare haft genomgång av blankett ”för etisk 

granskning av studieprojekt som involverar människor” där vi kom fram till att det 

inte finner några etiska hinder för att genomföra vår studie (se bilaga 1). Då 

enhetschefer blir våra informanter blir de intervjuade utifrån sin yrkesroll. Vi 

bedömde därmed att det inte fanns någon anledning till att forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna behövde etikspröva vårt tänkta arbete. 

Vetenskapsrådet (2007) har arbetat fram fyra individskyddskrav som 

forskare skall utgå ifrån vid arbete med olika studier. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

Informationskravet skall vi som forskare informera våra informanter om studiens 

syfte och hur studien genomförs i stora drag. Det skall även framgå att 
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informantens deltagande är frivilligt och att det insamlade materialet inte används i 

något annat syfte än till vår forskning. Informationskravet säger att studien även 

skall tala om hur studiens resultat kommer presenteras och vem som finansierar 

studien (Forsman, 2007). I samtyckeskravet skall det framgå att informanten själv 

har rätt att besluta över sin egen medverkan. Detta gäller alltid när informanten 

deltar aktivt i studien, som i detta fall genom intervju. Informantens medverkan 

kan avbrytas när som helst utan att det ger negativa följder för informanten 

(Forsman, 2007). I konfidentialitetskravet skall det framgå vilka som har 

behörighet till studiens material, samt att medverkan i studien är anonym. Det sker 

genom avidentifiering av informanter. I nyttjandekravet skall forskaren redovisa 

att det insamlade materialet endast kommer användas till studiens ändamål 

(Forsman, 2007). Dessa fyra krav har vi redogjort för i vårt informationsbrev (se 

bilaga 2) och följer vår studie från början till slut.  Informationsbrevet har arbetats 

fram och sedan diskuterats med vår handledare. Därefter har sedan våra 

informanter fått tillgång till informationsbrevet och vår intervjuguide via mail 

innan intervjun, samt vid genomförande av intervjuerna gick vi igenom 

informationsbrev och eventuella oklarheter. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas vårt resultat. Vi redovisar varje tema för sig och börjar 

med temat syn på äldre med följande subteman verksamhetens syn och 

enhetschefens syn. Därefter redovisar vi temat socialt innehåll/aktivitet med dess 

subteman individ och grupp. Sista temat är faktorer som påverkar. Vi avslutar 

analys och resultat med en sammanfattning av vår analys. Nedan följer först en 

sammanfattning i tabellform om de särskilda boendena som varit aktuella för vår 

studie.  

 

Namn Vårdgivare Geografiskt läge Verksamhetens 

läge 

Märta Kommun Södra Sverige Flervåningshus 

Äldre byggnad 

I bostadsområde 

Stort grönområde 

angränsande 

skogsområde 

Astrid Kommun Södra Sverige Två våningshus 

Byggnadsår 2012 

Utanför staden 

Stort grönområde  

Skogen på ena sidan 

havet på andra 

Rut Kommun Mellersta Sverige Flervåningshus 

Äldre byggnad 

I bostadsområde  

Trädgård 

Gertrud Kommun Mellersta Sverige Två våningshus 

Äldre byggnad 

Utanför staden i en 

by 

Trädgård 

Valborg Privat  

Inriktning musik 

Mellersta Sverige Flervåningshus 

Äldre byggnad 

Centralt läge 

Uteplatser 
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Vi har beslutat att inte fokusera på aktiviteter som handlar om de äldres personliga 

omvårdnad som att klä på sig, sköta sin  personliga hygien i vårt resultat. Vi har 

svårt att se skillnad  på när det är en aktivitet och när det räknas som att den äldre 

är delaktig i sin personliga omvårdnad.  

6:1 Syn på äldre 

6:1:1Verksamhetens syn på äldre 

Flera av enhetscheferna berättar att det är viktigt att säga lägenhet och inte rum om 

bostäderna på boendet, genom att säga lägenhet blir det någons hem, alla äldre 

som bor på boendet ses som hyresgäster. Det är viktigt att personalen har ett 

förhållningssätt där man respekterar att det är en annans hem man kliver in i. Trots 

att de berättar det tidigt i intervjuerna så använder enhetscheferna mest uttrycket 

boende när de pratar om dem i intervjun. I kommunen i Mellansverige användes 

även ibland uttrycket kund. 

Märta och säger att det är gemensamma mål för alla särskilt boende i 

kommunen. Det finns en skillnad i hur de beskriver dem. Märta sade att det finns 

en gemensam värdegrund vad som ingår i den blir aldrig beskrivet, hon nämner i 

samband med värdegrunden att de ska ha ett reflekterande arbetssätt. Vi tolkar det 

som att Märta menar att reflektion av arbetet ingår i värdegrunden. Hon beskriver 

att reflekterande arbetssätt ska vara förankrat i hela organisationen. ”Det är inte 

bara vårdpersonalen som ska arbeta reflekterande utan det ska gå från politiker 

till vårdpersonalen och tillbaka till politikerna igen”, säger Märta. Det framgår 

inte vilket förhållningsätt personalen ska ha till de äldre. Astrid berättar också om 

den gemensamma värdegrund som enligt henne bygger på öppenhet, respekt och 

professionalitet. Hennes tolkning av den är att i öppenhet ligger det att man ska ha 

tydliga genomförandeplaner som skall utformas ihop med hyresgästen så de vet 

vad de kan förvänta sig. Respekt beskriver hon som att det man gör för de äldre är 

meningsfullt, att det verkligen är för vuxna och inte utfört på ett barnsligt sätt. 

Professionalitet handlar om hur den äldre blir tilltalad, att den äldre känner ett 

värde som en vuxen person med livserfarenhet. Astrid berättar även att man ska ha 

ett salutogent synsätt genom att ta tillvara på det friska hos den äldre. Det kan 

tolkas som att värdegrunden vill att man ska se de äldre personerna 

livserfarenheter och att personalen arbetar på ett sätt som bekräftar det. 

Värdegrunden handlar enligt Astrid även om att alla har ett lika värde. 



 

31 
 

”Det är klart att alla har lika värde och det säger väl de flesta men utmaningen är ju hur 

arbetar du för att de känner att de har lika värde, där i ligger utmaningen”, säger Astrid. 

 Astrid förklarar inte hur man ska arbeta för att alla ska känna lika värde, men 

säger att det är något hon funderar mycket på i sitt arbete. Det är den boendes 

känsla som blir i centrum, hur personalen ska arbeta för att förmedla den känslan. 

Det kan tolkas som ett sätt att arbeta personcentrerat (Socialstyrelsen, 2010
1
). 

Värdegrunden har tolkats på olika sätt av enhetscheferna. Då Märta och Astrid 

lyfter olika perspektiv på riktlinjer och värdegrunden blir det svårt för oss att veta 

vad riktlinjerna och den gemensamma värdegrunden säger. Värdegrunder blir ofta 

tolkade utifrån personens egna normer och värderingar (SOU 2008:51). Märta 

säger: 

 …”att när man jobbar i en politikerstyrd organisation så är det rätt lång väg ifrån 

politikerna ner till oss, så otroligt mycket kan man utforma själv. Jag känner att jag har den 

friheten också att göra det”. 

Det kan vara så att värdegrunden och riktlinjerna har tolkats på många olika nivåer 

i organisationen på sin väg ner till enhetscheferna och det ger enhetscheferna olika 

syn på vad som är kommunens gemensamma värdegrund. 

I den andra kommunen i vår studie träffar vi Rut och Gertrud som arbetar 

som enhetschefer i kommunala boenden. Båda berättar att allt arbete som utförs i 

kommunen ska vara till nytta för kommuninvånarna. I den här kommunen kallas 

en person som är omvårdnadstagare för kund. Kommunen har en gemensam 

värdegrund som man ska jobba efter, säger både Rut och Gertrud. Den består av 

begreppen: respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet, 

inflytande, allt för att skapa trygghet. ”Värdegrunden är väl förankrad bland 

personalen”, säger Rut. Att den är känd märkte vi då båda enhetscheferna kunde 

berätta om den och de lade samma innebörd i värdegrunden när de pratade om den. 

Visar man kunden respekt och integritet, får kontinuitet med vilken personal som 

utför insatsen, samtidigt som kunden får vara med att bestämma och ha inflytande 

så skapar det en trygghet för de boende. Kontinuitet var det som båda cheferna 

uttryckte var svårast att leva upp till. Båda enhetscheferna säger att det är bestämt 

att de äldre på särskilt boende ska bli erbjudna två aktiviteter varje dag.  

När en person får vara med och bestämma och ha inflytande över sitt eget liv 

ökar dennes välbefinnande (Socialstyrelsen, 2010
1
). Den sista personen vi 
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intervjuade, Valborg, var verksam i samma kommun men arbetade för en privat 

aktör. Valborg pratar inte om värdegrund men säger istället: 

… ”alltså målet och visionen är ju att man skall få leva hela livet… du skall kunna alltså 

utöva dina intressen som du har haft tidigare, det skall du ha möjlighet att kunna göra även 

här då och att vi också har ett salutogent synsätt, vi vill ta vara på det friska hos människan 

och lyfta det som är positivt”. 

Här är det tydligt vad som är målet för att verksamheten ska kunna bedriva en bra 

omvårdnad till de boende. Valborg sätt att beskriva det salutogena synsättet kan 

liknas med begreppet personcentrerad vård. Att ta till vara på det friska och lyfta 

det som är positivt gör att personen blir mer än sina funktionsnedsättningar och 

sjukdom. Det blir personen som står i centrum och inte dennes sjukdom (Sjögren, 

2013).  

Individuella genomförandeplanen var viktig för utförandet av insatsen i båda 

kommunerna och den privata aktören. Individuella genomförandeplaner är en del 

som ingår i nationella värdegrunden (Forsman, 2014). Alla utom en enhetschef 

lyfte upp att det som skrevs i den var grunden för vilka insatser som skulle utföras 

och den skulle skrivas ihop med den boende. Gertrud sa så här om individuella 

genomförandeplanen: 

...” vi försöker ta reda på så mycket som möjligt om hur, vad den har för preferenser och hur 

den vill leva, eller hur personen har levt... en del kan ju svara för sig själva och en del kan ju 

inte det, då får man ta anhöriga till hjälp[…] det här med välbefinnande är ju så olika för oss 

alla”… 

De andra beskriver tillvägagångssättet på liknande sätt, den boende ska få 

möjlighet att vara delaktig i utformningen av sin egen omsorg. Genom att 

uppmuntra de äldre till att berätta sin livshistoria och framföra sina åsikter blir det 

de personens upplevelser som står i centrum för utformningen av insatsen 

(Socialstyrelsen, 2010
1
). Om den boende inte har förmågan att uttrycka sina 

önskemål själv är det bra att involvera anhöriga i utformandet av den individuella 

genomförandeplanen (Socialstyrelsen, 2008). Märta, den enhetschef som inte 

pratade om individuella genomförandeplaner säger: ”Kontaktmannaskapet, det är 

det som allting bygger på, väldigt viktigt att skapa relationer och på det viset få in 

förtroendet”. På det viset lyfter hon fram att kontinuiteten mellan personal och 

boende är viktigt för att det ska bli en bra relation. 
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6:1:2 Enhetschefernas syn på äldre 

”Jag tycker att det är ett privilegium att få jobba i äldreomsorgen för på nåt vis att få vara med 

de sista åren i en människas liv ser jag som ett privilegium... jag tycker att det att få göra 

någonting bra de sista åren i livet till en människa är det som verkligen drivit mig till 

äldreomsorgen”, säger Rut. 

Att göra något bra för en annan människa verkar vara en anledning till att 

enhetscheferna vi intervjuat har valt att arbeta inom äldreomsorgen. Alla 

enhetscheferna har olika utbildningar och yrkeserfarenheter. De flesta har arbetat 

som vårdbiträde/undersköterska innan de blev enhetschef och det var där intresset 

för att arbeta i äldreomsorgen började för flera av dem.  Alla enhetscheferna 

uttrycker sig positivt om att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetet inom 

äldreomsorgen uppfattas som viktigt då personalen har möjlighet att göra skillnad 

för hur den äldre ska få uppleva sina sista år. Vad som får den äldre att må bra är 

individuellt, för att de ska enhetschefer och hänvisar till den individuella 

genomförandeplanen.  

”När man gör genomförandeplaner så brukar man ju försöka få fram vad personen tycker om 

att göra till exempel och det är jättesvårt för oftast så berättar man saker som man har gjort 

och som jag har kunnat, sällan önskningar vad jag vill göra nu” säger Astrid. 

Alla enhetschefer beskriver åldrandet genom att tala om de förmågor som äldre 

personer tappar.  

”… jag tjatar en hel del på personalen att låta dem klara så mycket som möjligt, låta dem 

göra allt de kan. Det är så lätt att ta över som personal, men vi förstör så mycket genom det 

för det är ju så de tappar sina förmågor ”säger Rut. 

Andra saker som Rut lyfter som påverkar personer som blir äldre är att de tappar 

kontakter eftersom sociala kontakter försvinner, även att en del måste lämna sina 

hem som de bott i hela sitt liv och flytta in på ett särskilt boende. Alla äldre har sin 

egen livshistoria och därför blir åldrandet individuellt uttrycker Rut.  

”Det är mycket beroende på vad man har i sin ryggsäck, men det är svårt att sätta fingret på 

vad det just innebär, för det är olika saker för varje individ, säger Astrid. 

 Att se att den äldres livserfarenheter påverkar deras åldrande handlar om att 

personens upplevelser blir i centrum för åldrandets betydelse (Socialstyrelsen, 

2010
1
). 

Enhetscheferna uttrycker olika behov som äldre kan ha. ”Alla människor har 
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behov oavsett hur gammal eller ung man är ”säger Märta, de behov hon lyfter 

fram är behov av att bli sedd, bekräftad, att bli respekterad och vara duktig, hon 

uttrycker även att alla människor oavsett ålder har ett behov av att vara en del av 

samhället. Astrid anser att trygghet är det största behov som de äldre har. Trygghet 

nämner även Gertrud som ett viktigt behov ihop med att få mat och värme och få 

vara med i ett socialt sammanhang. Att skapa trygghet hjälper de äldre att kunna 

uttrycka sig och öka initiativförmågan hos de äldre (Sjögren, 2013). Att lyssna på 

hur den äldre upplever sin situation gör att personalen kan bemöta den äldre på ett 

sätt som stärker självkänslan (Socialstyrelsen, 2010
1
). Det handlar om att se och 

respektera det unika i varje människa, att utforma insatserna efter den äldres behov 

och önskemål. Samtidigt behöver de äldre känna att de är en del av samhället och 

har ett socialt sammanhang (Sjögren, 2013).  Tid för reflektion och enskilda samtal 

är viktiga för att de äldre ska känna välbefinnande säger alla enhetschefer, Astrid 

säger även att de äldre kan ha ett behov av att göra ett bokslut över sitt liv. Behovet 

av reflektion och samtal kan öka när man blir äldre (Tornstam, 2011).  

För att de äldre ska få en meningsfull vardag behövs, ”det första att de blir 

sedda för vem dom är och respekterade, det är väl det viktigaste och sen att man 

utgår från var och ens behov”, säger Valborg. Genom att göra individuella 

genomförande planer kan den äldre bli sedd och dennes behov kan bli 

tillgodosedda om personalen ser den äldre som en samarbetspartner i utformandet 

av planen (Socialstyrelsen, 2010
1
). 

”Jag tror att det är viktigt att man känner sig hemma liksom, att man känner att man kan 

hitta sina rutiner, sin vardag [...]Att man får utrymme att sova så länge man vill eller ta sin 

frukost när man vill att man också har de här aktiviteterna eller det som händer på boendet, 

men och att man på något sätt är delaktig i det, att man känner att man är en i gänget” säger 

Gertrud. 

När man arbetar med äldre behöver de äldre bemötas av ett förhållningssätt som är 

icke styrande och icke dömande. Genom att de äldre får skapa sina egna rutiner 

som personal accepterar och låta de äldre utforma sin egen dag uppvisar 

personalen ett icke styrande eller dömande förhållningssätt. Personalen behöver 

även ha ett aktivt lyssnande, där den äldres önskemål, erfarenheter och upplevelser 

behöver stå i centrum för att den äldre ska få en bra livssituation (Payne, 2002).  

Märta berättar ett exempel, att för många äldre som flyttar in till boenden blir 
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det plötsligt inte så viktigt att de röstar fast man kanske har gjort det tidigare i 

livet. När personer åldras kan deras intressen förändras och saker som var viktiga 

tidigare i livet börja värderas annorlunda (Tornstam, 2011). Många äldre har inte 

giltiga ID handlingar, man tappar sin identitet uttrycker Märta. De äldre behöver 

leva ett liv där de inte behöver göra avkall på sin personlighet eller identitet. Att få 

behålla sin personlighet och identitet ökar möjligheterna för att de äldre ska få ett 

värdigt liv (SOU 2008:51). 

6:2 Aktivitet/Socialt innehåll 

En aktivitet på särskilt boende kan beskrivas så här: 

”det kan vara vad som helst, men den skall utgå från individens behov för att vara en aktivitet 

och det kan vara allt ifrån att sitta tillsammans till att göra en utflykt ”(Valborg). 

En aktivitet beskrivs på det här sättet som något individuellt, det blir individens 

behov som avgör om det blir en aktivitet eller inte. Samtidigt behövs en social 

interaktion för att det ska bli en aktivitet enligt den här beskrivningen. Aktiviteten 

att sitta tillsammans kan vi koppla till både gerotranscendenceteori och 

aktivitetsteorin. Genom att sitta tillsammans får de äldre möjlighet till social 

samvaro och reflektion.  

6:2:1 Gruppnivå 

Alla boenden erbjuder de äldre musik som en aktivitet. På de flesta boendena 

handlar det inte om att de äldre själva ska sjunga och spela utan aktiviteten är att 

lyssna på när någon annan spelar och sjunger. Det är bara två boenden som berättar 

att de erbjuder aktiviteter där de boende är med och spelar och sjunger. ”Det finns 

ju de som väljer det här boendet också utifrån att det är musik så det finns boende 

som är jätteduktiga på att spela och som får spela” säger Valborg. Gymnastik är 

också en vanlig aktivitet att genomföra och finns på alla boenden. 

En aktivitet kan bidra till att stimulera den äldre på flera sätt. Att ha en 

aktivitet som bingo kan vara bra för den äldre ur många aspekter: 

”Du har bingon, där får du spänning, förväntan, bingo brukar oftast man fnysa åt, det är det 

som oftast händer på äldreboenden, men försök ta bort bingon den som kan. Det är faktiskt 

omtyckt och det är roligt att vinna något och man får koncentrera sig lite och hänga med, plus 

att du får gemenskap”(Astrid). 

Andra aktiviteter som de äldre kan utföra på de flesta boendena är utflykter, spa 
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och massage. Det är också vanligt att kyrkan kommer till boendena och har 

gudstjänster regelbundet, oftast en gång i veckan. Detta räknas som en aktivitet 

som är för alla vilket gör att oavsett vilken religion den äldre har räknas det som 

att den äldre blir erbjuden en aktivitet. För att en aktivitet ska vara utifrån hur den 

boende upplever sitt behov behöver man ta hänsyn till om den äldre tillhör den 

religiösa tron (Socialstyrelsen, 2010
1
). 

Flera av boendena har en dagligverksamhet som anordnar aktiviteter till de 

boende. Genom att ha en daglig verksamhet blir de flesta aktiviteter utformade 

som gruppaktiviteter. Astrid betonar att det är viktigt att säga dagligverksamhet 

istället för terapi. ”Förut så pratade man om terapi[...] det är jätteviktigt att man 

pratar om dagverksamhet, för terapi kan ställa krav på en person att då skall jag 

prestera någonting”. Hon tycker att dagverksamheten ska vara utformad så de 

äldre kan komma dit enbart för att dricka kaffe och umgås om de vill, utan att 

behöva känna att de behöver prestera något. Samtidigt betonar hon att aktiviteterna 

som genomförs ska kännas meningsfulla för de äldre. Flera boenden har personal 

som är anställda enbart för att arbeta på den dagliga verksamheten. På Valborgs 

boende har de team coacher som planerar verksamhetens aktiviteter. 

Det finns inget som talar om vad som ska räknas som en aktivitet vilket gör 

att det på Ruts boende är en aktivitet på förmiddagen och en på eftermiddagen 

medan det på Gertruds boende räknas måltiden som en aktivitet och erbjuder bara 

en aktivitet förutom måltiden. Matsituationen är något som alla enhetschefer pratar 

om. Astrid berättar att det på hennes boende finns en matsal som är öppen för 

allmänheten. Dit kommer det folk utifrån för att äta lunch. De boende kan gå dit 

och äta och det händer ofta då de äldre får besök. 

 ”Vi har barn till nån som bor här som kommer regelbundet ett par gånger i veckan och äter 

med sin mor, då så går hon ner till matsalen och äter[...]det blir hennes aktivitet då och hon 

får träffa andra människor” säger Astrid. 

På Märtas boende försöker man duka upp maten som en buffé, detta för att sinnena 

hos de äldre ska stimuleras genom doft och synintryck. ”Maten är väl en 

sinnesupplevelse…”, säger Valborg. Att skapa en bra upplevelse vid 

matsituationen verkar vara viktigt. 

…”lunchen satsar vi extra på, vi har förrätt, varmrätt och dessert, förut hade många så 

bråttom från maten, att man åt snabbt och sen iväg. Nu försöker vi förlänga det här för att 
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främja att man pratar med varandra” (Gertrud). 

”Det ska kännas lite som man är på restaurang samtidigt som det skall vara en 

hemkänsla” beskriver Astrid matsituationen. Alla boenden försöker också 

uppmärksamma olika högtider genom att bjuda de boende på mat som förknippas 

med högtiden. Flera enhetschefer nämnde att de skulle ha nobelfest där det skulle 

bjudas på en festligare måltid. ”En dam uttryckte att hon så gärna ville klä upp sig 

och så var det en personal som snappade upp det och tänkte då gör vi en 

nobellunch” berättade Gertrud. På Astrids boende hyr de vita linne dukar,  

”och bara det väcker något, för det hade man ju alltid när man hade fest, då tog man fram den 

vita duken. […] man har fot på glas, man bryter servetter, vi har vackra blommor och så kan 

de komma och bara titta på dukningen och känna det så här, det är jättefint”.  

Att skapa en feststämning för de boende i samband större festliga händelser verkar 

enhetscheferna anse vara viktigt för de äldre. Att personalen tar tillvara på den 

äldres önskan att få klä upp sig visar på att de verkligen lyssnar och tar till sig 

deras önskemål. På det viset blir det individens önskemål som blir i centrum för 

händelsen (Sjöberg, 2013). Även kräftskiva och surströmming på hösten är ett 

önskemål som äldre har framfört till personalen på fler boenden och personalen 

har då anordnat kräftskivor och surströmmingsafton.      

6:2:2 Individuellt 

Flera enhetschefer hänvisar till den individuella genomförandeplanen när det gäller 

vilka individuella aktiviteter de äldre blir erbjudna. ”Genomförande planen går vi 

igenom varje halvår om inget särskilt händer[...] så det är, det vi har att 

individanpassa aktiviteterna” säger Rut. För att en insats ska vara individanpassad 

behöver personalen tänka på ”att man utgår från var och ens behov, vad är de 

intresserade av att göra, så de inte blir skjutsade till någon musik och 

underhållning som de inte gillar att lyssna på” (Valborg). Det är bara Valborg som 

talar om hur mycket tid den äldre ska få till individuella aktiviteter.  

”vi har något som vi kallar för egentid alltså alla boende erbjuds två timmar egen tid i veckan här och 

då tar man reda på vad de vill göra de här två timmarna, nån avsäger sig egentid för det vill man inte 

ha och det är framförallt med kontaktpersonen då men det kan även vara med tema coachen eller 

kuratorn kan man samtala med, men det skall vi dokumentera, vad man vill göra på sin egen tid”, 

berättar Valborg. 

Det som behövs på alla boenden är att det är dokumenterat vad för aktivitet den 

äldre vill ha. Att de äldre har tillgång till samtal med kurator är också bara aktuellt 
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på Valborgs boende. Flera enhetschefer nämner att möjligheten till samtal med 

personal som en individuell aktivitet. 

”Den enskilda aktiviteten [...] som dom flesta vill ha att sitta ensam med någon personal och 

bara prata eller sitta tillsammans och titta på tv. Det är liksom ingen stor grej som behövs men 

vara tillsammans med personal det tror jag, dom är nöjda med att sitta, det önskar jag vi hade 

mer tid att bara sitta med dom” säger Rut. 

När det gäller individuella aktiviteter hänvisar också Märta till 

kontaktmannaskapet. ”Det är i första hand kontaktpersonerna som ska erbjuda att 

följa med att handla. Det kan även vara kontaktpersonens uppgift att sitta inne hos 

den boende och samtala”. När vi pratar om individuella aktiviteter så nämner 

Märta att de ska starta en herrklubb och även massage och spa. Det finns ett rum 

på boendet där det finns massagefåtölj, några fåtöljer, en fontän och möjlighet till 

avslappningsmusik. Rummet var iordningställt så att flera boenden kan vara där 

inne samtidigt. Detta gör att dessa aktiviteter skulle kunna genomföras som 

antingen en gemensam eller en enskild aktivitet. En herrklubb har vi svårt att se 

som en individuell aktivitet då det krävs mer en herre för att det ska bli en klubb. 

”Aktiviteter kan vara allt från att stöpa ljus, åka på resa till att hjälpa till att knäppa sina knappar 

på blusen. Det viktiga är att de känner sig delaktiga och upplever aktiviteten meningsfull”, berättar 

Astrid. 

Att en aktivitet inte behöver vara något stort utan små saker i de äldres vardag 

säger alla enhetschefer. Det som är viktigt är att de äldre upplever en 

meningsfullhet och känner ett värde i det som sker. Det är vad den äldre upplever 

som blir det viktiga i aktiviteten. Alla enhetschefer pratar även om att de äldre ska 

känna tillhörighet och vara en del i en social samvaro. Att skapa aktiviteter utifrån 

de äldres känslor och upplevelser gör att det blir den äldres upplevelse av 

situationen som blir i fokus (Sjögren, 2013). 

Ett genomgående tema för de individuella aktiviteterna är samtal med 

personalen och att åka och handla. För att få tillgång till individuella aktiviteter 

behöver dessa vara dokumenterade i individuella genomförandeplaner. När den 

individuella genomförande planen skrivs är det viktigt att den äldres perspektiv 

blir grunden för hur aktiviteterna ska utformas (Sjögren, 2013). Det kan finnas risk 

att personalen bara erbjuder aktiviteter som redan finns i verksamheten och som 

personalen känner att de kan genomföra. 
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6:3 Faktorer som påverkar 

Att vistas ute i närmiljön verkar vara något som uppmuntras genom att flera av de 

ute aktiviteter som enhetscheferna berättat om sker i anslutning till boendet. ”Vi 

har ju uteplatser runt om på flera ställen då och där har man börjat odla örter och 

växter […]  vi skall göra typ sinnenas trädgård här” (Valborg). 

Flera av boendena har tillgång till uteplatser där de kan anordna uteaktiviteter för 

de äldre.  Det var vanligt att de äldre bara ville komma ut och sitta utomhus. Det 

skedde även andra aktiviteter utomhus som fika, korvgrillning eller att duka upp 

lunchen ute en vacker sommardag. Även att promenera i närområdet är en vanlig 

aktivitet. Det verkar som att de äldre hade möjlighet att ofta komma ut i 

närområdet på sommarhalvåret. Även fast boendena låg i olika närmiljöer verkade 

det som de flesta uteaktiviteterna var likvärdiga på boendena. 

”…jag tror att omgivningen påverkar ganska starkt då personerna som bor här sällan kan 

prata för sig själva, så att det är ju ofta anhöriga som mer eller mindre påverkar det på gott 

och ont…” säger Rut. 

Att anhöriga har åsikter om vilka aktiviteter de äldre ska ha är något som de flesta 

enhetschefer berättar. Att ta hjälp av anhöriga då de äldre inte kan framföra själva 

vad de vill ha är något som alla enhetschefer pratade om. Det kan vara bra att ta de 

anhöriga till hjälp om den äldre inte själv kan berätta sin livshistoria och de 

intressen som varit viktigare tidigare i livet (Socialstyrelsen, 2010
1
). Flera 

enhetschefer uttrycker att det finns en risk att anhöriga vill att den äldre ska ha fler 

aktiviteter än den orkar med.  

På Märtas boende hade anhöriga varit delaktiga i genomförandet av 

aktiviteter, ” vi hade en anhörig som var här på tisdagar och hade högläsning […] 

en annan anhörig som spelade bingo på söndagar, det var väldigt uppskattat”. 

Hon kan även se ett värde i att arbeta mer för att få anhöriga mer delaktiga i 

aktiviteterna. Hon var den enda enhetschefen som pratade om att anhöriga var 

delaktiga i genomförandet av gemensamma aktiviteter. Även personalen spelar en 

stor roll i utförande av aktiviteter. Flera enhetschefer uttrycker att personalen 

prioriterar andra saker före aktiviteterna. ”De som bor här är ju väldigt mycket 

utelämnade till personalen och till personalens tycke, säger Valborg. Därför blir 

det viktigt med vilka värderingar personalen har. ”Hinder är ju att prioritera 

fel,[...] jag försöker jobba bort att tvätten är viktigare än hyresgästen, att det kan 
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vänta”... säger Märta. Även Rut uttrycker att personalen prioriterar annat:  

…” jag skulle önska att vi kanske mera kunde acceptera att det var okej att sitta mer med 

dom, att det är ett jätteviktigt jobb, det är fortfarande så att vi ser på att sitta still kanske inte 

är det viktigaste jobbet”. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel  kommer vi att diskutera resultatet  av studien utifrån teorier och 

tidigare forskning. Syftet med vår studie var att utforska sambandet mellan 

aktiviteter som erbjuds de äldre på särskilt boende i förhållandet till boendets 

värdegrund.   

Enhetscheferna hade olika kunskap om vilken värdegrund som deras arbete 

skulle utgå ifrån. Att värdegrunder blir tolkade utifrån personers egna värderingar 

kan göra att enhetscheferna väljer att fokusera på olika saker. Det som ändå kom 

fram under intervjuerna är att insatserna ska utformas efter den äldres behov och 

önskemål samt att den äldre skulle vara delaktig i utformningen.  Det vanligaste är 

att de hänvisar till den kommunala värdegrunden. Trots att det finns lagstadgat en 

nationell värdegrund sedan 2011 som ska ligga till grund för arbete inom 

äldreomsorgen var det ingen som lyfte den som den viktigaste värdegrunden för 

arbetet. Vi tycker att enhetscheferna beskrev arbetssättet som personcentrerat där 

individens behov ska stå i centrum. På alla verksamheterna hade man individuella 

genomförandeplaner som var utformade tillsammans med den äldre. Den äldres 

önskningar och upplevelser av situationen som blir centrum för insatserna när man 

upprättar individuella genomförandeplaner. I värdegrunderna som enhetscheferna 

beskrev kan vi inte se att aktivitetsteorin eller Gerotranscendensteorin skulle ha 

någon större inverkan på hur man skall arbeta.  

Vi tolkar att det viktigast är den individuella genomförande planen som 

nästan alla enhetschefer pratade om. Den ingår som en del av att arbeta utifrån den 

nationella värdegrunden (Forsman, 2014). Den nationella värdegrunden blir på det 

sättet en del av arbetet trots att ingen av enhetscheferna pratar om den. Det vi har 

sett i vår studie är att den individuella genomförandeplanen har stor betydelse för 

att de äldre ska få sina behov tillgodosedda. Av de enhetschefer vi intervjuade var 

det ingen som uttryckte något tvivel om att de äldres behov inte skulle komma 

fram när den individuella genomförandeplanen fylldes i. För att den äldres behov 

ska kunna tillgodoses krävs att personalen lyssnar på hur den äldre upplever 

situationen och hur den vill ha det, på det. Genom att sätta den äldres upplevelser i 

centrum blir omvårdnaden personcentrerad (Sjögren, 2013). Det kan vara värt att 

fundera på då det finns forskning som visar att kommunernas biståndshandläggare 

styr ansökningarna så att de passar med de befintliga insatserna som kommunen 
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har (Olaison, 2010). Detta kan göra att de äldre redan innan ifyllandet av 

individuella genomförande planen vet vilka insatser som finns inom verksamheten 

och därför endast framför de önskemål som de vet kan bli tillgodosedda. Det kan 

även finnas en risk att personalen styr de äldres önskemål så att de ska passa 

befintlig verksamhet. Forskning har visat att personalens värderingar har betydelse 

för hur den äldre blir bemött. Blir den äldre bemött som en person som inte kan 

fatta sina egna beslut blir risken att insatserna kan utformas på olämpligt sätt 

(Kjällström & Sjölander, 2014). Det fanns heller inga tankar om att de äldre 

kanske valde bort att berätta om delar av sitt liv och önskemål. Här skulle det vara 

intressant att se om de äldre upplever att de får möjlighet att framföra alla sina 

önskemål. Det verkar som att alla enhetschefer var övertygade om att den 

individuella genomförande planen fungerade som ett bra arbetsverktyg på alla 

äldre. 

Det var likvärdiga aktiviteter på de flesta boenden och de äldre verkar ses 

som en homogen grupp där alla vill ha liknande aktiviteter. Aktiviteterna var till 

för att stimulera den äldres sociala och fysik behov vilket överensstämmer med 

aktivitetsteorins syn på äldres behov (Åhlfeldht & Engelheart, 2009).  Det finns 

forskning som visar att de äldres livskvalité ökar av både social gemenskap och 

fysiska aktiviteter (McKee & Schüz, 2015, Agahi, Lagergren, Torslund & Wånell, 

2005). De flesta aktiviteter som erbjuds på särskilt boende för äldre var 

gruppaktiviteter som var schemalagda. Det gör att de äldre har liten chans att få 

spontana aktiviteter genomförda. Trots att alla enhetschefer pratar om individuella 

behov så erbjuds alla äldre samma aktiviteter. När enhetscheferna berättar om 

individuella önskemål är det oftast i samband med att de äldre vill ha någon 

speciell mat t.ex. surströmming och det anordnas som en gemensam aktivitet. 

Matsituationen var den aktivitet som alla enhetschefer pratade mest om. Studier 

visar att matsituationen så som vilken mat som serveras, utformning av omgivning 

och matsällskap har betydelse för de äldres livskvalité (Carrier, West, & Ouellet, 

2009). Därför tycker vi att det är bra att maten lyftes fram som en viktig social 

aktivitet, det kan bli ett naturligt sätt för de äldre att umgås. Ett av boendena 

räknade det som en av sina två dagliga aktiviteter medan det andra boendet i 

samma kommun inte gjorde det. Det visar att enhetschefens synsätt har betydelse 

för utformningen av aktiviteter. Vi anser att maten kan ses som en aktivitet om den 
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utformas så att den bidrar till ökad livskvalité. Vår studie har visat att 

enhetscheferna lägger stor vikt att utforma måltiderna vid festliga tillfällen. De 

äldres matsituation står även i fokus vid sedvanliga högtider som midsommar, påsk 

och jul, även surströmming och kräftskiva anordnades vid önskemål från de 

boende. Detta kan öka de äldres livskvalité att få välja maträtt och äta sin favorit 

mat visar forskning (Carrier, West, & Ouellet, 2009).  

Alternativet för de äldre verkar vara att delta i den befintliga aktiviteten som 

var för dagen eller avstå helt från aktivitet då ingen av enhetscheferna pratade om 

alternativa aktiviteter. Det verkar även som att de flesta schemalagda aktiviteter 

återkommer regelbundet. Det som stack ut var det privat ägda boendet där det 

fanns schemalagd egentid med personalen varje vecka. De äldre ses även på det 

här boendet som en homogen grupp då alla erbjuds lika mycket tid med 

personalen. De andra cheferna pratade om individuella aktiviteter oftast ihop med 

kontaktpersonen men det verkade inte finnas någon riktlinje om hur ofta de skulle 

utföras. Borell & Ivarsson (2015) har påvisat att individanpassade och 

meningsfulla aktiviteter är bättre för de äldres hälsa än om de bara har tillgång till 

allmänna aktiviteter.  

Flera av enhetscheferna pratade även om att de äldre inte hade samma ork 

och behov längre att utföra aktiviteter utan de äldre vill ha tid att göra ett bokslut. 

Detta kan bli en konflikt med anhörigas intressen då anhöriga ofta vill att den äldre 

ofta ska bli erbjuden och medverka i flera olika aktiviteter säger flera enhetschefer. 

Det kan vara så att anhöriga har ett synsätt som överensstämmer med 

aktivitetsteorin, att behoven av social samvaro och fysisk aktivitet är detsamma 

genom hela livet (Åhlfeldht & Engelheart, 2009). Enhetschefernas synsätt verkar 

här mer överensstämma med gerotrancedensteorin att äldre vill ha mer tid för 

reflektion (Tornstam, 2011). 

De flesta av cheferna trodde inte att det behövdes mer personal på boendena, 

utan att personalen prioriterar fel och därför inte ger de äldre individuella 

aktiviteter i den utsträckning som enhetscheferna skulle vilja. Hur de äldre blir 

bemötta hänger ihop med personalens värderingar säger forskningen (Källström & 

Sjölander, 2014). Vi tolkar det som att de äldres behov ligger nära 

gerotranscendensteorin (Tornstam, 2011), vilket inte verkar överensstämma med 

personalens syn på de äldres behov.  Det kan finnas en risk att de äldre märker att 
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personalen prioriterar andra sysslor än social samvaro vilket kan leda till att de 

äldre inte framför önskemål om samtal. Flera enhetschefer nämner att de önskar att 

det fanns mer tid för personalen att sitta med de äldre. Detta är intressant då de 

säger att de finns tid om personalen prioriterar rätt samtidigt som de upplever att 

personalen inte har tillräckligt med tid att sitta med de äldre. Det verkar som att 

enhetscheferna ser att de äldre har behov av att få sitta och samtala samtidigt som 

de prioriterar att utforma gruppaktiviteter på boendena. Detta kan verka 

motsägelsefullt då äldres behov av att sitta och samtala och reflektera tillhör 

gerotrancedensteorin samtidigt som utformningen för att möta de äldres behov av 

aktiviteter mer hör till aktivitetsteorin. Dessa teorier står i konflikt till varandra 

samtidigt som de ser de äldre som en homogen grupp.  

Flera av enhetscheferna pratade i intervjuerna om det salutogena synsättet. 

Detta synsätt ingår i teorin KASAM- känsla av sammanhang. KASAM- känsla 

fokuserar på hälsans ursprung- det friska hos individen. Därför hade KASAM- 

känsla av sammanhang varit en teori som vi hade kunnat använt oss av i vår studie. 

KASAM- känsla av sammanhang utgår från tre centrala begrepp; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  Dessa begrepp kan man även finna i 

personcentrerad vård. Vi valde att inte fokusera på KASAM-känsla av 

sammanhang då vi tycker att personcentrerad vård är mer individfokuserat och 

därför mer relevant utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som finns.  

Sambandet mellan verksamhetens värdegrund och de aktiviteter som erbjud 

på de särskilda boendena är inte helt tydliga. Det verkar som verksamhetens 

värdegrund har bygger på ett personcentrerat synsätt, samtidigt tolkar vi att 

aktiviteterna är utformade efter aktivitetsteorin som ser de äldre som en homogen 

grupp. Teorin bygger även på att de äldre skulle vilja ingå i socialt sammanhang 

för att känna välbefinnande och uppnå livskvalité. Enhetscheferna utformande 

aktiviteterna som gruppaktiviteter samtidigt som de betonade de äldres behov av 

enskilda samtal.   

7:1Slutsats 

Det var svårt att få en tydlig överblick om vilken värdegrund som fanns på de olika 

boendena trots att vissa kunde berätta om kommunens värdegrund. Det som ändå 

var genomgående var att arbetet skulle utformas i samförstånd med de äldre eller 

dennes anhöriga. Alla boenden hade även att insatserna som skulle vara 
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individuellt anpassade. Det var tydligt under intervjuerna att de pratade om ett 

personcentrerat förhållningsätt där individens önskemål ska stå i centrum. 

Samtidigt var det sociala innehållet och aktiviteterna utformade för en homogen 

grupp enligt aktivitetsteorin. Det var även tydligt att aktiviteterna och det sociala 

innehållet var likvärdiga på alla boenden och har sin grund i aktivitetsteorins 

tankar samtidigt som alla enhetschefer lyfte idéer från gerotrancedensteorin Det 

har betydelse vad enhetschefen ser som en aktivitet och vilka aktiviteter som 

erbjuds på boendena. 

7:1 Studiens styrkor och svagheter 

Vi kan se efter studiens resultat att om vi innan intervjuerna läst på om 

kommunernas värdegrunder så hade vi lättare kunnat se enhetschefernas tolkningar 

av värdegrunden. Det hade gett oss en annan förkunskap, vilket kunde lett till 

andra frågeställningar i vår intervjuguide. Fördelen med att inte ha några 

förkunskaper är att vi endast fått enhetschefernas tolkningar och inte våra egna, då 

vår fundering var att enhetschefernas tankar har betydelse för hur verksamheten 

utformas. 

Det som inte framgick i vår studie var om de äldre själva fick välja sin 

kontaktperson. Om de inte får välja kan det bli en anledning för den äldre att tacka 

nej till egen tid. En annan aspekt som kunde varit intressant med vår studie är att 

ha intervjuat alla led i en verksamhet som enhetschef, personal samt boende. Det 

hade kunnat ge studien en annan vinkling. En risk med att bara intervjua ett led i 

verksamheten kan leda till att enhetscheferna bara har lyft fram det som i 

riktlinjerna passar in i deras verksamhet. 

Vår studie har varit tidsbegränsad och våra funderingar blir då om resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om vi fått möjlighet till att intervjua fler privata aktörer, 

samt fått tillgång till att intervjua manliga enhetschefer.  

En annan faktor som kan påverka vårt resultat är att detta var vår första 

kvalitativa studie. Vår fundering är om en van forskare skulle tolkat studien 

annorlunda.  

7:2 Innebörden för socialt arbete i praktiken 

Studiens resultat visar att de värderingar som enhetscheferna har påverkar 

utformningen av de aktiviteter som de äldre erbjuds på särskilt boende. De äldre 

ses ofta som en homogen grupp där individuella aktiviteter och möjligheter till 
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social samvaro är begränsade. Genom att öka medveten om vilken betydelse 

enhetschefernas värderingar har och hur de påverkar utformandet av verksamheter, 

kan äldres individuella behov bli bättre tillgodosedda. 
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Bilaga 1 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

  
Projekttitel: 

Student/studenter: 

Handledare:   

 

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?   

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 

i fackförening 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  X 
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Bilaga 2 

Information om examensarbete i socialt arbete 

Titel: Från ord till handling- en kvalitativ studie om socialt innehåll för äldre på 

särskilt boende 

Bakgrund: Forskning visar att social interaktion och gemenskap är relevanta för 

äldre personers välbefinnande. Det är därför viktigt att de särskilda boendena 

erbjuder möjlighet till social aktivering för de äldre. Dock kommer de värderingar 

och mål för omvårdnaden som finns på boendet sannolikt påverka typen och 

mängden av sociala aktiviteter som ges på till de äldre på särskilt boende. 

Vad behöver du göra? 

Din verksamhet har valts ut till vår studie och du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. Intervjun kommer att genomföras under v.48-50 den tid och 

plats som passar dig bäst. Intervjun tar ca 30-60 minuter. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.   

Studiens syfte: Vår studie kommer handla om hur äldre personer på särskilt 

boende får socialt innehåll i sin vardag. Syftet är att redovisa vilka 

omvårdnadsfilosofier som finns på särskilt boende och vilka aktiviteter som 

erbjuds till de äldre och utforska sambandet mellan dessa två. Studien kommer 

undersöka vilken innebörd socialt innehåll har i de omvårdnadsfilosofier och de 

aktiviteter som erbjuds på särskilt boende. 

Hur kommer vi att genomföra vår studie?I denna studie kommer vi att välja ut 

5-6 boenden som skiljer sig åt genom ägandeform och geografiskt läge. På varje 

boende kommer vi att intervjua enhetschefen för att samla ihop information om 

boendets värderingar och mål angående omvårdnaden, och de aktiviteter som 

erbjuds de äldre på boendet.   

Intervjuerna kommer att spelas in efter godkännande och transkriberas sedan för 

analys. Transkriberingen kommer att avidentifieras så att ingen information 

gällande det särskilda boendet eller du som chef kan identifieras. De enda som 

kommer ha tillgång till materialet är undertecknade. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna samt muntligt på en FoU 

marknad den 13 januari. Det inspelade materialet samt transkriberingen kommer 

efter studiens slut att makuleras. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedstående ansvariga. 

Falun 151111 

Therese Samuelsson Viktoria Sjödin Kevin McKee 

Student  Student  Handledare 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Kan du berätta om din bakgrund? 

- Ålder 

- Utbildning 

- År som chef 

Kan du berätta lite om det här boendet? 

Vad är det som får dig att arbeta med äldre? 

Hur länge har du arbetat med äldre? 

Hur länge har du varit på denna arbetsplats? 

Syn på äldre 

Hur ser verksamhetens riktlinjer/mål ut för att nå äldres välbefinnande? 

Kan du förklara vilka mål och värderingar som motiverar dig till ditt sätt att arbeta med de 

äldre på boendet? 

Är det samma mål och värderingar för alla särskilda boenden inom verksamheten? 

Vad innebär åldrandet? 

Vad är de grundläggande behoven för de äldre som bor här? 

 Vad tror du behövs för att de äldre skall få en meningsfull vardag på boendet? 

- Aktivitet 

- Social samvaro 

- Egentid 

Socialt innehåll och aktiviteter 

Kan du berätta lite om det här boendet? 

Hur många äldre bor det här? 

Hur ser bemanningen ut på boendet? 

Hur organiserar arbetet under dagen? 

Vad är en aktivitet? 

Vilka aktiviteter erbjuder boendet de äldre? 

- Grupper 

- Individuella 
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Kan du beskriva hur du ser på socialt innehåll? 

Hur arbetar ni för att de äldre skall få ett socialt innehåll i sin vardag? 

Kan du beskriva vilka möjligheter till sinnesupplevelser som verksamheten erbjuder? 

Hur gör verksamheten det möjligt att individanpassa aktiviteter så att de äldre får sitt 
behov tillgodosett? 

Kan du se något samband mellan värderingarna som finns i kommunens riktlinjer och de 
aktiviteter som erbjuds? 

Stämmer dessa överens med dina egna värderingar? 

Faktorer som påverkar 

Hur tror du att verksamhetens omgivning påverkar utbudet av aktiviteter? 

Hur önskar du bedriva din verksamhet? 

Hur mycket kan de äldres anhöriga påverka utbudet av aktiviteter? 

Vilka möjligheter/hinder har personalen att genomföra aktiviteter? 

Avslutning 

Finns det något annat som inte tagits upp under intervjun som du skulle vilja tillägga? 
(t.ex. Något ni gör så de äldre får extra guldkant i vardagen?) 

Får vi återkomma med ev. kompletteringar? 
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