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Abstrakt 
Sammanfattning av kandidatuppsatsen, ca 200 ord inklusive mellanrum.  

 
Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat 
besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i 
Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer 
arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under 
denna tidsperiod. 
Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat 
för att förhindra socialt utanförskap för äldre personer under coronapandemin. 
Metod: En kvalitativ intervju-och enkätstudie där författarna använde 
semi-strukturerade frågor. Deltagarna är åtta chefer på äldreboenden som 
rekryterades från kommunernas hemsidor. En manifest innehållsanalys 
genomfördes för att analysera insamlad data. 
Resultat: Resultatet visade att samtliga deltagare anpassat sina arbetssätt 
för att bibehålla det sociala samspelet och aktiviteter för de boende. 
Anpassningar av aktiviteter har implementerats för att tillhandahålla 
meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna har genomförts i mindre grupper, via 
gemensamma måltider och vid mötet med anhöriga både fysiskt och virtuellt.  
Slutsats: Studien konstaterar att de olika verksamheterna trots geografisk 
spridning har arbetat på ett liknande sätt för att förhindra socialt utanförskap 
under pandemin för de boende genom anpassning av aktiviteter på ett säkert 
sätt och säkra besök från anhöriga. Det krävs implementering av strategier 
och arbetssätt för att motverka social isolering. Det krävs ytterligare forskning 
angående hur äldre påverkas av social isolering och äldre påverkas av 
aktivitetsförlust vid pandemi. 
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Abstract 
 
Background: The corona pandemic in Sweden has led to a legislative restriction 
preventing visitation in nursing homes from March the 30th to October the 1st 2020. 
This means none was allowed to visit the elderly indoors to prevent outbreaks.  
Aim: The aim is to describe how managers in nursing homes in Sweden have worked 
to prevent social isolation for the elderly during the corona pandemic. 
Method: A qualitative interview and questionnaire study with semi-structured 
questions. Eight nursing home managers were recruited from municipalities' websites. 
A manifest content analysis was performed to analyze the collected data. 
Results: All participants used an adapted approach to maintain the social interaction 
and activities for the residents. Adaptation of activities have been implemented to be 
able to continue providing meaningful activities. The activities have been carried out 
in small groups, meals and meeting with relatives both virtually and physically in a 
safe environment. 
Conclusion: The participants have worked in a similar way to prevent social exclusion 
during the pandemic for the residents in nursing homes by adapting activities and 
enabling safe visits. The implementation of strategies and working methods is required 
to prevent social isolation among the elderly.  
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Introduktion 
 

 

Inledning 
 

Den 12 mars 2020 gjorde Världshälsoorganisationen (WHO, 2020a) ett utlåtande där de 

deklarerade COVID-19 som en pandemi med närmare 1000 personer avlidna i Europa och 

över 20 000 bekräftade fall världen över. En pandemi definieras som spridningen av en ny 

sjukdom på global nivå (WHO, 2010b). Folkhälsomyndigheten (2020a) utfärdade samtidigt 

reseförbud samt isolering för att avskilja smittade personer från icke-smittade.  

Ett tillfälligt besöksförbud på äldreboenden och särskilda boenden infördes för att skydda de 

äldre från smittan (Regeringen, 2020). Dessutom rekommenderade de att alla skulle hålla 

minst 1,5 meters avstånd och avstå från sociala sammanhang för att minska smittspridning 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Detta begränsade rörligheten i samhället samt påverkade 

möjligheterna att utföra aktiviteter som var meningsfulla för alla individer. 

Folkhälsomyndigheten lyfte speciellt fram att personer över 70 år skulle vara extra noggranna 

för att undgå att bli smittade vilket ledde till ännu mer omfattande aktivitetsbegränsningar. 

Det saknas dock kunskap om hur det har blivit för de äldre som bor på äldreboende utifrån 

Folkhälsomyndighetens direktiv när det kommer till social samvaro och deras tillgång till 

aktiviteter under Covid-19. 

 

Socialstyrelsen (2020a) menar att besöksförbudet har fått negativa konsekvenser för de 

boende på äldreboenden och deras anhöriga. Ett långvarigt besöksförbud medför upplevelse 

av ensamhet och ofrivillig isolering som i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Det har 

därför bestämts att besöksförbudet skall tas bort från och med den 1 oktober 2020. Uppsatsen 

kommer fokusera på perioden under besöksförbudet mellan 30 mars till 1 oktober, för att 

beskriva hur äldreboenden runt om i Sverige har arbetat för att förhindra ofrivillig isolering 

och socialt utanförskap.  

 

 

Bakgrund 
 

Arbetsterapi har sitt fokusområde på att skapa möjligheter för människor att kunna utföra de 
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aktiviteter som de själva önskar och som behövs utifrån personens eget ”görande”. Aktivitet 

beskrivs som ett samspel mellan person, omgivning och aktivitet, de tre komponenterna utgör 

“görandet”. Om någon av dessa komponenter ändras kommer aktivitetsutförandet förändras. 

Arbetsterapeuter hjälper, motiverar och använder arbetssätt för att få med den enskilde 

personen i aktiviteter som för den anses meningsfulla (Erlandsson & Persson, 2020).  

 

För att beskriva och förstå samspelet mellan personers interagerande och utförande av 

aktiviteter kan The Person-Environment-Occupation model (PEO-modellen) användas. De tre 

komponenterna person, miljö och aktivitet skapar tillsammans aktivitetsutförandet och 

modellens syfte är att kunna analysera klienters problem i aktivitetsutförande utifrån de tre 

komponenterna (Law et al., 1996). Strong et al. (1999) menar att kvaliteten på personens 

unika upplevelse av aktiviteten med avseende på nivån av tillfredsställelse och engagemang i 

en viss miljö är resultatet av PEO-modellen. Engagemang i en aktivitet är den tid som 

spenderas i aktiviteten samt de positiva och negativa aspekterna av aktiviteten (Newton et al., 

2016). Aktivitet är det en person gör medan människors görande är något en person är 

ockuperad av och engagerad av. Aktivitet förknippas inte till någon särskild person utan är en 

term på något som görs som exempelvis att titta på tv. Det som hör till människans görande är 

aktiviteter som en person behöver göra, vill och förväntas göra (Sveriges Arbetsterapeuter, 

2018). 

 

Miljö-komponenten hänvisar till de miljöer individerna vistas i, lever och arbetar i och 

inkluderar kulturella, institutionella, fysiska och sociala faktorer som påverkar utförandet av 

aktiviteter.  Enligt Taylor och Kielhofner (2020) involverar aktiviteter allt som personer gör 

för att hålla sig sysselsatta som exempelvis egenvård och fritid. De menar att människan har 

ett behov av att vara aktiv och att människans aktivitet kan delas in i tre kategorier; 

produktivitet, lek och aktiviteter i det dagliga livet. Aktiviteter i det dagliga livet är 

exempelvis personlig hygien, äta och städa. Lek syftar på fritidsaktiviteter som firande och 

engagemang i spel eller idrott och produktivitet om betald eller obetald aktivitet, 

informationsutbyte och idéer. Strong et al. (1999) beskriver person-komponenten som ser till 

individen som en klient eller grupp. Aspekter som beaktas är upplevelsen av tillfredsställelse, 

värderingar och förmågor.  
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Äldres aktiviteter 

 

Att bli äldre kan medföra att aktivitetsförmågan förändras. Åldrandet kan även medföra att 

hen upplever att förmågorna inte nyttjas till fullo vilket kan ändra upplevelsen av den egna 

förmågan. Det kan leda till att den egna förmågan minskar, som i sin tur leder till både 

aktivitetsförlust samt en orealistisk bild av sina förmågor (Taylor et al., 2020). Åldrandet kan 

medföra förluster av aktiviteter och enligt Malmberg och Ågren (2011) bör människor försöka 

bibehålla sina aktiviteter så långt som möjligt för att kunna bevara sitt egenvärde. De förluster 

som uppkommit bör istället ersättas med nya aktiviteter för att kunna bibehålla ett någorlunda 

liknande liv, detta för att aktiviteterna ofta upplevs meningsfulla för personen.  

 

Meningsfullhet i dagliga aktiviteter kombinerat med vila kan bidra med livskvalitet. Eklund 

(2020) beskriver hur fritidsaktiviteter bidrar till mening i livet och välbefinnande samt att det 

är en viktig komponent i det vardagliga livet. Sociala aktiviteter som att umgås med andra, 

spela spel eller lyssna på musik eller radio, är glädjefyllt och meningsfullt (Leufstadius & 

Argentzell, 2020). Knecht-Sabres et al. (2020) undersökte hur deltagandet i fritidsaktiviteter 

samt socialt engagemang förändrades när de äldre personerna flyttade till äldreboende. De 

sociala aktiviteter som deltagarna upplevde som mest meningsfulla var att besöka andliga 

platser, umgås med vänner och familjemöten. I studien framkom det att de mest 

förekommande fritidsaktiviteterna bland deltagarna var mindre fysiskt krävande där 

deltagarna uppgav att de tyckte mest om att titta på tv och att läsa böcker bland annat. De 

fritidsaktiviteter som var mycket krävande som exempelvis att simma, att vandra och 

trädgårdsarbete var minst utövande i studien.  

 

Newton et al. (2016) menar att äldres vilja att delta i aktiviteter påverkas av mental- och 

fysisk hälsa samt deras inställning till aktiviteten, det vill säga om de har en positiv eller 

negativ inställning till aktiviteten. De menar även att fler äldre engagerar sig i aktiviteter om 

de har en positiv inställning till eller som överensstämmer med deras personlighet. 

Exempelvis sökte individer som brydde sig till stor del om sin hälsa till aktiviteter med större 

fysiskt engagemang. Ett annat exempel är att individer med en mer extrovert personlighet 

sökte sig till aktiviteter med ett större socialt fokus och spenderade mindre tid ensamma 

(Newton et al., 2016). Knecht-Sabres et al. (2020) menar att de äldre som upplevde att de inte 

hade ett stadigt socialt nätverk som bland annat en flytt till annan ort kan innebära, inte utövar 
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de fritidsaktiviteter de finner meningsfulla i samma utsträckning. Giebel et al. (2020) studie 

undersökte hur coronapandemin har påverkat individer som lider av demens och deras vårdare 

i England under lockdown. Resultatet visade att de som upplevde att de förlorade kontrollen 

över situationen upplevde ett försämrat sjukdomsförlopp samt en känsla av osäkerhet kring 

utvecklingen av pandemin. Några deltagare vittnade även om en anpassning till det “nya 

normala” och att de kunde fortsätta utföra sina fritidsaktiviteter enligt Giebel et al. (2020). 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bekräftar att trygga och 

inkluderande miljöer med individanpassad omvårdnad bidrar med en gynnsam miljö för 

social delaktighet (Socialstyrelsen, 2017). För att bidra till en gynnsam miljö kan man enligt 

Socialstyrelsen (2020b) använda sig av individuella aktivitetslådor för personer med demens.  

 

Ekstam (2019) undersökte hur de äldre såg på aktivitetsutbudet på sitt vårdboende som 

resulterade i att 70 procent av de äldre var ganska eller mycket nöjda med utbudet där 

utflykter och måltider var särskilt uppskattade. Det framkom även i studien att individerna 

saknade aktiviteter som de gjort tidigare vilket hade framförts till personalen men kunde inte 

infrias. Knecht-Sabres et al. (2020) studie lyfter även att det finns äldre som är nöjda med 

aktivitetsutbudet på sitt boende men upplever samtidigt att det inte finns aktiviteter som 

överensstämmer med deras önskemål. Klientcentrerat arbetssätt är en grundprincip inom 

arbetsterapi (World Federation of Occupational Therapists, 2016). Begreppet handlar om 

relationen mellan klient och utövare, att utvärdera behovet och finna klientens styrkor för att 

främja deltagande och ta vara på klientens resurser. Under processen betonas vikten av 

klientens beslutsfattande (Moher et al., 2015). Ekstams (2019) och Knecht-Sabres et al. 

(2020) studie lyfter fram ett behov av individuella aktiviteter för äldre.  

 

Det saknas dock kunskap om pandemin inneburit ett ofrivilligt hinder för personer på 

äldreboende att kunna utföra aktiviteter på liknande sätt som tidigare framförallt när det 

kommer till sociala aktiviteter vilket denna studie kommer att fokusera på.  

 

 

Aktivitetsutanförskap och aktivitetsförlust 

 

Aktivitetsutanförskap och aktivitetsförlust är två begrepp som innebär att en individs 

aktiviteter har blivit påverkade på ett sätt att de inte längre kan utföras som tidigare eller att de 
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blivit förlorade. Utanförskap kan upplevas som en känsla av maktlöshet och svårighet att 

påverka sitt eget liv där social isolering är vanligt vilket påverkar aktivitetsengagemang och 

kan leda till ensamhet och ohälsa (Wilcock, 2015).  

 

Aktivitetsförlust definieras som något fråntaget eller att det är brist på något som anses 

nödvändigt (Stadnyk et al., 2014). Knecht-Sabres et al. (2020) studie visade att de äldre 

upplevde en aktivitetsförlust på grund av personliga faktorer som exempelvis 

sjukdomstillstånd, ändrad aktivitetsförmåga och brist på stöd och resurser i den fysiska och 

sociala miljön. Enligt en studie på ett äldreboende i England upplevde de äldre att de blivit 

fråntagna sina aktiviteter, vilket rapporterades att de var stillasittande i genomsnitt cirka 50 - 

60% av tiden (Wilcock, 2015). Därför är det viktigt att prioritera de äldres aktivitetsutförande 

för att minska det sociala utanförskapet och aktivitetsförlust som kan uppstå när de äldre blir 

fråntagna sina aktiviteter. Wilcock (2015) menar i sin tur att aktivitetsförlust påverkar 

människors psykiska- och fysiska hälsa negativt av bland annat faktorer som diskriminering, 

ekonomi, samhällsresurser samt geografisk isolering. Geografisk placering, var en person 

befinner sig, är en faktor som främjar sociala samspel men kan även begränsa människors 

aktivitet som kan leda till aktivitetsförlust. Malmberg och Ågren (2011) menar att genom att 

förbättra den äldres fysiska närmiljö som exempelvis bostäder, kommunikationer och 

hjälpmedel kan självtilliten öka samt beroendet av hjälp utav andra minska.  

 

 

Socialt utanförskap och social samhörighet 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020b) är Covid-19 främst ett virus som påverkar människors 

fysiska hälsa där det har visats att även den psykiska hälsan påverkas. Folkhälsomyndigheten 

menar att isolering och karantän bidrar till minskat psykiskt välbefinnande och en högre risk 

för att framkalla psykiska besvär. I en litteraturstudie genomförd av Folkhälsomyndigheten 

(2020b) konstaterades det att personer i rådande pandemi fick låg självkänsla, brist på 

kontroll, symtom på depression, ångest samt sömnsvårigheter. Studien visade även att ökad 

stress i samband med karantän på grund av oro för infektion samt frustration gällande 

bristerna i utgiven information. Psykologiska dimensioner är en viktig aspekt där hälsa 

påverkas av motivation, syfte och meningsfullhet. Den sociala delaktigheten spelar även roll 

eftersom socialt engagemang kan motverka depression och bidra till livskvalitet enligt 
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Fristedt (2013). Bejerholm (2020) menar att psykisk ohälsa kan etableras när en individ inte 

har någon struktur i vardagen. Detta kan exempelvis vara när en person inte har något arbete 

eller meningsfull sysselsättning och därav inte kan få några upplevelser som skapar mening 

och samhörighet med andra. Psykisk ohälsa kommer i sin tur att bidra till minskad förmåga att 

engagera sig i dagliga aktiviteter och till en icke-stimulerande tillvaro. Att kunna förhålla sig 

till andra är viktigt för känslan av en identitet. Tidningar, radio, tv eller smartphones kan bidra 

till känsla av social samhörighet för personer med psykisk ohälsa (Bejerholm, 2020). 

Detsamma kan antas gälla för äldre personer men det är oklart hur chefer på äldreboenden har 

gått tillväga för att skapa förutsättningar för stimulans av de äldres sociala deltagande under 

de rådande restriktionerna för att förhindra psykisk ohälsa. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) beskriver att åldrandet innebär olik påverkan på 

individers behov. Högre ålder förknippas ofta som en skörhet som uppkommer senare i livet. 

Att åldras kan bland annat innebära sämre hörsel, ledsmärtor samt att vara multisjuk, medan 

andra åldras mer hälsosamt. Faktorer som främjar hälsosamt åldrande är bland annat fysiska 

aktiviteter, hälsosam kost samt sociala- och fysiska miljöer. Enligt Kallenberg (2018) är det 

skadligt för hälsan med social isolering och det går att jämföra med att ha dåliga 

levnadsvanor. Ensamhet under lång tid kan bidra till en ökad risk för att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke, demens och psykiska besvär. Det finns olika typer av ensamhet som 

existentiell, social och emotionell. Vid emotionell ensamhet saknar människan någon att 

förtro sig till medan vid existentiell ensamhet känner människan att ingen lyssnar eller förstår. 

Vid social ensamhet saknas samhörighet med vänner och bekanta, men om sociala kontakter 

finns handlar det istället om social isolering snarare än ensamhet. Enligt Malmberg och Ågren 

(2011) har det visats att det finns samband mellan försämring av den fysiska hälsan, 

depression, känslor av hopplöshet, tomhet och lidande som kan förknippas med ensamhet. De 

personer som upplever ensamhet använder exempelvis oftare preparat i form av sömnmedel 

än de som inte upplever ensamhet. Sociala aktiviteter tillsammans med gemenskap är två 

komponenter som kan motverka känslan av ensamhet. Äldre personer som upplever sig 

ensamma brukar även uppleva utanförskap och saknar mening. Detta är en orsak till lidande 

hos den äldre och pådriver olika sjukdomstillstånd (Borell & Iwarsson, 2013).  

 

Wenster (2020) nämner att kontakt och relationen med anhöriga har blivit allt viktigare för 

många äldre och en anledning till detta kan vara att sociala tillställningar har minskats som 
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bland annat träffpunkter och gruppmöten. Den sociala delaktigheten kan påverka hälsan, de 

som är engagerade i sociala aktiviteter i allmänhet lever längre än de som är mindre 

engagerade (Fristedt, 2011). Enligt Malmberg och Ågren (2011) har den sociala samvaron har 

betydelse för människans hälsa där ensamhet kan bidra till depression. Fristedt (2013) menar 

att detta inte alltid behöver ske genom direkta möten utan kan vara att sitta i samma rum och 

på så sätt omges av andra människor. 

 

Strang (2020) förklarar vikten av närkontakt med andra människor och hur hudkontakt 

bidragit både till lugn och distraktion från både smärta och ensamhet. Han menar att smärta 

kan förvärras av ensamhet medan gemenskap kan lindra fysisk smärta. Skovdahl (2010) 

förklarar att många äldre längtar efter kroppskontakt och att somliga inte träffar andra 

personer än vård- och omsorgspersonal. Detta har nu försvårats ytterligare på grund av 

pandemin och riktlinjer kring avstånd. Skovdahl (2010) nämner att beröringen även kan ske 

vid hjälp med vardagliga aktiviteter som exempelvis morgonhygien men utan att kränka 

individens integritet. Det uppstår en svår situation på ett äldreboende där en avvägning 

behöver göras när plötsliga förändringar inträffar och säkerhetsåtgärder har högsta prioritet 

för att minska smittorisken av corona. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020a) visade sig 

copingstrategier vara till nytta när det kommer till den psykiska hälsan som att exempelvis att 

söka emotionellt stöd från en närstående och användandet av humor och aktivitet. 

Copingstrategier kan delas upp i två grupper - problemlösningsfokuserade och 

emotionfokuserade strategier. Problemfokuserade strategier handlar exempelvis att söka 

emotionellt stöd och emotionfokuserade strategier handlar om distansering och självkontroll 

(Levasseur & Couture, 2014). Alla människor är unika och individuella, har sina personliga 

behov, mål och inriktningar och därav olika behov av mängden av social kontakt (Nilsson, 

1996). Det är fortsatt oklart för författarna angående vilka åtgärder chefer på äldreboendena 

har vidtagit för att försöka tillgodose de äldres olika behov. 

 

 

Att bo på äldreboende 

 

Miljön omfattar den fysiska miljön men även den sociala, som exempelvis de människor som 

omger oss (Fristedt, 2011). Alla miljöer innehar möjligheter, resurser, krav och 

begränsningar. Miljön i sig är de platser och rum som människan vistas i samt inkluderar de 
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föremål som används, därtill även människor som ingår i det sociala samspelet (Yamada et 

al., 2020). Det finns olika boendeformer för äldre som exempelvis seniorboende, särskilda 

boenden, korttidsboende, trygghetsboende samt äldreboenden. På ett seniorboende är 

lägenheterna tillgänglighetsanpassade och det råder inga krav på en behovsprövning. När 

individen behöver betydande hjälp flera gånger på dygnet är ett särskilt boende mer lämpligt 

då personen får bo i en mindre lägenhet med möjlighet till personal dygnet runt 

(Socialstyrelsen, 2011). När omsorgsbehovet blir stort och individen inte längre kan bo kvar i 

sitt eget hem kan ett äldreboende vara adekvat. Ett särskilt boende är en benämning för olika 

typer av bostäder för individer som behöver hjälpinsatser i form av vård, omsorg och service 

(Boupplysningen, 2020). Enligt Hauge (2008) är den äldre ofta kluven angående att flytta till 

äldreboende, vid egen ansökan om flytt har beslutet ofta påskyndats på grund av plötslig 

förändring av hälsotillståndet. I annat fall är det ofta närstående som bedömer att situationen 

är ohållbar och att det inte längre är lägligt att den äldre bor i eget hem. 

 

När en äldre individ söker kommunal hjälp har Socialstyrelsen (2013) utvecklat 

bedömningsinstrumentet “Behov av stöd” (BAS) som följer den internationella 

klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) rekommendationer. 

Frågorna berör behov som bland annat kommunikation, förflyttning, personlig vård, hemliv, 

mellanmänskliga relationer samt samhällsgemenskap och socialt och medborgerligt liv. 

 

Enligt Fisher, Parkinson och Haglund (2020) kan miljöns utformning påverka delaktigheten i 

aktiviteter och menar att hinder kan uppstå om den inte uppfyller kraven för olika behov. 

Äldreboende är utformat med tillgång till eget rum/lägenhet, gemensamma utrymmen som 

vardagsrum, matsal och uteplats (Boupplysningen, 2020) vilket är en fördel eftersom boendet 

är utformat för att förenkla delaktigheten i vård och social samvaro. Miljön kan med andra ord 

både vara ett hinder och bidra till möjligheter i aktivitetsutförandet, däremot behövs det 

information om hur äldreboendena har arbetat för att gynna meningsfulla aktiviteter och 

social interaktion.  

 

Exempelvis har Lunds Kommun ordnat att de äldre får träffa anhöriga på besök utomhus på 

flera äldreboenden eftersom det råder besöksförbud inomhus (Lunds kommun, 2020). Det är 

en lösning som resulterat i att de boende både kan träffa anhöriga samt få utevistelse. Detta 

kan vara positivt för de boendes sociala tillhörighet och bidrar även till andra positiva faktorer 
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eftersom grön miljö, frisk luft och dagsljus påverkar den mentala kapaciteten och 

koncentrationsförmågan positivt (Wijk, 2004). Personalen på äldreboende har stor inverkan 

på den sociala delaktigheten menar Hauge (2008), detta för att de boende har flyttat bort från 

den tidigare hemmiljön och vännerna. Personalen kan göra grupper där de boende med 

liknande livserfarenheter eller som haft tidigare gemensamma intressen kan mötas. Det 

gynnar även de boende om de har en god relation till personalen för att finna trivsel, att 

personalen är snäll, hjälpsam och intresserad av de som människor. Enligt Hauge (2008) är 

det ett måste på särskilt boende att ta de äldres intressen och önskemål i beaktning vid 

aktiviteter, detta för att det kan variera beroende på person. Det krävs uppfinningsrikedom hos 

personal för att skapa utrymme och brett utbud av aktiviteter, men även göra deltagandet 

frivilligt så ingen känner sig pressad att delta. Samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter 

de boendes funktionsnivå och dagsform.  

 

För att förhindra social isolering med aktiviteter som kan utföras för att främja interaktion, 

gemenskap samt att kunna dela meningsfulla aktiviteter med andra behöver hälso- och 

sjukvården anpassa sig till de äldres behov.  Inom arbetsterapi har studier visat att aktiviteter 

och aktivitetsförlusten påverkar äldres hälsa negativt enligt Knecht-Sabres (2020), men det 

saknas kunskap hur en pandemi kan inverka på äldres möjlighet till sociala aktiviteter.  

 

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat för att förhindra socialt 

utanförskap bland äldre personer under coronapandemin. 
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Metod  
 

 

Design  
 

Uppsatsen är en tvärsnittsstudie vilket innebär att det ger en bild av hur verkligenheten är nu 

och används för att jämföra eller kartlägga något. Studien hade en kvalitativ ansats för att 

beskriva människors upplevelse eller tolkning av ett tillstånd (Kristensson, 2014) som i detta 

arbete syftade till de äldres upplevelser.  

 

 

Urval  
 

För att finna kontaktpersoner med chefsposition användes ett antal kommuners hemsidor med 

kontaktuppgifter till lämpliga personer med ansvar för äldreboenden. Dessa boenden kunde 

vara både demensboende och äldreboende utan medicinsk specificering. Vid rekryterandet av 

adekvata deltagare gjordes ett avsiktligt urval för att medvetet välja ut personer som var bäst 

lämpade utifrån studiens syfte (Kristensson, 2014). Författarna gjorde inte något urval 

gällande kön, ålder, civilstatus eller andra sociala aspekter. Författarna valde med avsikt att 

inte begränsa sig geografiskt för att kunna kontakta äldreboenden i hela Sverige med intresset 

att skapa en mer omfattande bild av hur boenden har arbetat runt om i Sverige istället för 

enbart områden nära varandra. Inklusionskriterierna för att kunna delta i studien var att 

deltagarna skulle bo i Sverige, arbeta på ett äldreboende och att de skulle ha haft en 

chefsposition på samma arbetsplats i minst ett år. Exklusionskriterier var att de inte varit 

sjukskrivna i mer än två månader under årets gång.  

 

 
Deltagarna  
 

Deltagarna bestod av sju kvinnor och en man (Tabell 1). Författarna valde att använda 

pseudonymer på deltagarna för att inte härleda någon deltagare till något boende.  
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Tabell 1. Beskrivning av deltagare, (n=8) 

 

 

Datainsamling och procedur 
 

Efter sökningarna kontaktades 40  deltagare via mail och telefon där studiens syfte framgick 

tydligt varav 32 valde att inte delta i studien på grund av tidsbrist. Via mail och telefonsamtal 

informerades deltagarna om studiens syfte, att deltagaren kommer att avidentifieras samt att 

det är frivilligt deltagande och att de när som helst har möjlighet att avstå deltagandet i 

studien. En samtyckesblankett skickades till deltagarna. Författarna valde att erbjuda intervju 

i början av rekryteringsprocessen. För att få in tillräckligt många deltagare till studien valde 

författarna även att erbjuda ett frågeformulär i efterhand. Detta val gjordes eftersom deltagare 

uppgav tidsbrist och frågeformuläret bidrog till att de kunde svara efterhand tid gavs. 

Deltagarna fick själva välja vilken metod som ansågs lämpligast för att besvara frågorna 

utifrån deras möjligheter. De deltagare som valde att delta i studien via frågeformulär fick 

dokumentet skickat i ett separat mail. Datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad 

intervju och sju enkäter [Bilaga 1] med frågor med fokus på social isolering, aktivitet och 

vilka åtgärder som utvecklats på äldreboendena under Coronapandemin. Inspirationen till 

frågorna baserades på det som författarna ansåg vara väsentligt för att besvara syftet. 

Sammanlagt deltog åtta enhetschefer på äldreboenden från hela landet varav samtliga hade 

demensavdelning på boendet.  I denna studie valde sju av åtta deltagare att besvara samma 

frågor skriftligt. En intervjuguide som utvecklades baserades på olika teman som reflekterar 

syftet och hade fokus på hur deltagarna arbetat på äldreboendena för att förhindra social 

isolering med aktivitet. Författarna strukturerade frågorna i intervjuguiden utefter hur 

pandemin påverkat deltagarnas arbetsplats, arbetet kring aktiviteter och anpassning, social 

gemenskap, psykisk välmående hos de äldre, möten med anhöriga och kommunikation. 
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Deltagare Region Intervju/Enkät  Chefsposition 

Malin Stockholm Intervju 2 år 
Emma Östergötland Enkät 15 år 
Tina Skåne Enkät 1 år  
Johanna Värmland Enkät 8 år 
Monica Västernorrland Enkät 15 år 
Linnea Gävleborg Enkät 19 år 
Rose Skåne Enkät Okänt 
Axel Västra Götaland Enkät 15 år 



 

Exempel på frågor som ställdes under intervjun; ”Har ni vidtagit några specifika åtgärder för 

att främja den sociala gemenskapen?” och ”Har ni märkt någon skillnad på de boendes 

psykiska välmående?”.  

 

Under rådande omständigheter med coronapandemin samt beroende på geografisk plats har 

datainsamlingen skett via videokonferens och mailkontakt istället för fysiska möten. En av de 

deltagande blev intervjuad via Zoom, intervjun genomförde båda författarna genom att båda 

vara delaktiga i att ställa frågor och följdfrågor. Materialet spelades in via Zooms eget 

inspelningsprogram och resterande sju svarade på ett skriftligt frågeformulär. Efter att 

intervjun genomförts analyserades materialet för att se om det saknades något som kunde 

beaktas till nästa intervju eller om det var något som saknades eller förbisetts i 

frågeformuläret. Frågorna anpassades till frågeformuläret för att det skulle vara mer lämpligt 

att besvaras i skrift. 

 

 

Dataanalys 
 

Studien har använt sig av en induktiv ansats vilket innebär att författarna studerar resultatet av 

den fakta som kommit fram i datainsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun 

transkriberades av en författare, svaren på frågeformulären och transkriberingen av intervjun 

sammanställdes därefter i ett gemensamt dokument som författarna kodade separat på varsitt 

håll. Därefter jämförde författarna sina separata versioner för att identifiera likheter och 

skillnader som därefter sammanställdes till ett gemensamt resultat (Thorén- Jönsson, 2017). 

Detta av motiveringen att först läsa igenom texten i sin helhet och skapa ett första intryck, 

därefter skapa en översikt av helheten i den insamlade datan. För att bryta ner texten delades 

informationen upp i meningsbärande enheter. Detta material kondenserades för att 

komprimera texten utan att något betydande försvinner. Därefter sammanställdes koder 

gemensamt som kan kopplas till studiens syfte. Utifrån koderna bildades underkategorier och 

kategorier som hade liknande innebörd (Lundman & Hällgren- Grandeheim, 2017). 

Författarna har använt sig av Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys för att skapa ett strukturerat arbetssätt för att bearbeta 

datainsamlingen. För att betrakta sambandet genomfördes innehållsanalysen i det textnära och 

direkta innehållet enligt det manifesta tillvägagångssättet.  
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

 

 

 
 

Forskningsetiska avvägningar 
 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i de rättviseprincipen, autonomiprincipen, nyttoprincipen, 

och inte-skada principen som följer forskningsetik enligt Kristenssons (2014) samt Kvale och 

Brinkmanns (2014) beskrivning. I en kvalitativ studie måste konsekvenserna bedömas både 

utefter den skada som deltagarna kan lida av och efter de fördelar som deras deltagande ger. 

Att en deltagande kan lida skada ska vara så liten som möjligt. Författarna har övervägt de 

möjliga konsekvenserna, inte bara för deltagarna utan även för den större grupp de 

representerat, vilket i denna uppsats är de boende på äldreboendet och personalen som arbetar 

där (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett deltagande i en studie sker på jämlika villkor 

(Kristensson, 2014) vilket har följts av författarnas enligt rättviseprincipen. Samtliga deltagare 
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Meningsbärande enhet  Kondenserad enhet Kod Underkate
gori 

Kategori 

 ¨Social gemenskap har alltid 
funnits med eller utan virus i 
farten. Vi har till och med 
märkt att några som inte har 
velat ta sig ”ner” till den 
gemensamma salen för 
aktiviteter har funnit en nöjdhet 
med att sitta och titta eller 
lyssna på aktivitet som vi nu 
haft på enheten. Fler har blivit 
delaktiga. 

Social gemenskap har alltid 
funnits. De som inte velat 
delta har varit nöjda med 
att sitta med och lyssna. 
Vilket har gjort att fler 
blivit delaktiga.  

Delaktighet
. Social 
gemenskap. 
Aktivitet på 
enhet. 
Nöjdhet.  

Delaktighet Social 
gemensk
ap 

“Det jättejobbigt för de innan 
de fick träffa sina anhöriga, 
sedan fick de träffas utomhus, 
på var sin sida av plexiglas, 
vilket var ett lyft. Det är ju 
fortfarande så att man inte får 
komma närmre varandra än 2 
meter, men innan de fick träffas 
vid plexiglas var det depression 
hos några verkligen, väldigt 
jobbig.” 

Innan besöksförbudet 
hävdes var några 
deprimerade. 
Utomhusbesök var ett lyft 
även om restriktioner 
kvarstod med avstånd.  

Anhöriga. 
Besök. 
Förbättring. 

Anhöriga Meningsf
ulla 
möten. 



 

har haft kontaktuppgifter till författare samt handledare som har kunnat kontaktas vid alla 

typer funderingar eller gällande sitt studiedeltagande. Studiedeltagande var frivilligt och 

kunde avbrytas närsomhelst vilket följer autonomiprincipen som Kristensson (2014) samt 

Rosberg (2017) beskriver. Att överväga nyttan med en studie måste vara tydligt motiverat och 

riskerna beaktade medan icke-skada principen innebär att följa datahantering. Det innebär 

bland annat att få materialet makulerat om man inte längre vill delta (Rosberg, 2017). Nyttan 

med denna studie är tydlig då det inte har hunnits forska på ämnet samt att den belyser hur 

social gemenskap kan främjas utifrån chefernas perspektiv på ett äldreboende. Deltagarnas 

konfidentialitet och identitet har hanterats genom att samtliga mailkonversationer har raderats 

från författarnas e-postkonto och sparats på USB-sticka. Intervjun skedde över Zoom och blev 

inspelad via hemsidan, därefter sparad på USB-sticka för att sedan raderats från övriga 

enheter. Efter avslutad studie har allt material makulerats från samtliga enheter d.v.s 

USB-sticka samt e-post server. Deltagarna kommer att ha dold identitet då det enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) är av vikt att tänka på konfidentialiteten för de som blivit intervjuade.  

 
 

 

 

Resultat 
 

 

Deltagarna beskrev att tillvägagångssättet på arbetsplatsen har utgått utifrån regeringens 

riktlinjer. Resultatet visar att deltagarna har försökt att hitta tillvägagångssätt för att kunna 

bibehålla det sociala samspelet och aktiviteter för de boende trots rådande restriktioner och 

ändrade arbetssätt. Anpassningar av aktiviteter har implementerats för att kunna fortsätta 

tillhandahålla meningsfulla aktiviteter. Detta genomfördes genom fortsatta aktiviteter i mindre 

grupp, gemensamma måltider, möjligheter att träffa anhöriga utomhus och användning av 

teknik för att kunna ha virtuella möten. När det har funnits möjlighet har även individuella- 

och klientcentrerade aktiviteter genomförts med de boende tillsammans med personalen för 

att främja delaktigheten. I den manifesta innehållsanalysen framkom två huvudkategorier: 

social gemenskap och anpassning av aktivitet samt fem olika underkategorier, se tabell 3.  
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Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 
 

Social gemenskap och delaktighet 
  

Resultatet kan vägledas till två underkategorier som beskriver hur deltagarna har arbetat för 

att främja social gemenskap och delaktighet under pandemin - måltider, anhöriga och psykiskt 

välbefinnande.  

 
 

Måltider 

 

Malin, Linnea och Monica nämnde att måltiderna spelat en stor roll och att de har haft 

måltiderna gemensamt per avdelning men att de boende har kunnat välja om de vill sitta i den 

gemensamma lokalen eller separat i sitt rum/lägenhet. Det har varit ett fokus på att finna 

social delaktighet vid måltiderna genom att försöka skapa en god måltidsmiljö genom mindre 

tillställningar. Malin har exempelvis valt att införa firandet av räkmackans dag och serverat 

vin till de boende för att göra måltiderna till en roligare tillställning. Under våren och 

sommaren var det enklare att kunna hålla avstånd till varandra på ett lämpligt sätt då det fanns 

möjligheter att kunna sitta utomhus. För att fortsätta arbetet med att göra de boende mer 

delaktiga har Rose tillsammans med personal arbetat med egentid för de boende samt med 

kontaktmannaskap. De har använt sig av en äldrepedagog som haft enskilda samtal men även 

samtal i mindre grupper där de boende kan känna delaktighet och social gemenskap. Det har 

varit ett fokus att bibehålla den sociala gemenskap som funnits innan corona-pandemin men 

med nya riktlinjer som exempelvis social distans.  

 

“Det var en ordentlig utmaning att hålla en trevlig måltidsmiljö samt aktiviteter. Personal 

med skyddsutrustning, istället för grupper satt man en och en vilket var tidskrävande” - Malin 
”Social gemenskap har alltid funnits med eller utan virus i farten. Vi har till och med märkt 
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Social gemenskap och delaktighet  Anpassning av aktivitet 
Måltider Tekniska lösningar  

Anhöriga och psykiskt välbefinnande Skapa aktivitetsmöjligheter 
 Klientcentrerade aktiviteter 



 

att några av dem som inte velat ta sig ”ner” till den gemensamma salen för aktiviteter har 

funnit en nöjdhet med att sitta och titta eller lyssna på de aktiviteter som vi haft på enheten. 

Fler har blivit delaktiga” - Tina. 

 

 

Anhöriga och psykiskt välbefinnande 

  

Deltagarna beskrev att det har uppstått en stor saknad för de äldre att inte umgås och träffa 

sina anhöriga som de brukar. Deltagarna har haft en utmaning framför sig att ordna säkra 

mötesplatser för att de boende inte skulle känna sig isolerade och gå miste om meningsfulla 

möten trots besöksförbud. Under besöksförbudet har de boende kunnat träffa sina anhöriga 

utomhus när det varit möjligt att genomföra under säkra förhållanden, vilket har givit positiva 

reaktioner från de boende för att förhindra social isolering. Det har inte varit tillåtet att vara 

inomhus och besöken har skett under andra säkra omständigheter som exempelvis två meters 

avstånd och med plexiglas mellan besökare och boende. Besöken av anhöriga har i en del fall 

varit problematiska då det har uppstått situationer där besökarna inte följt regelverken och 

restriktionerna från boendet, hur exakt detta hanterats är däremot oklart. Upplevelsen från 

Axel vittnar om att det fanns en avsaknad av förståelse att det är en pågående pandemi och att 

det varit svårt att få besökarna att använda visir trots uppmaningar från personal.  

 

Monica nämnde att de valde att ha två besöksstationer utomhus där mötena skedde bakom 

plexiglas, besöken bokades in och personal hjälpte de boende att komma ut. När det blev 

kallare skaffade de sig ett stort partytält där besöken istället kunde genomföras. Johanna 

uppgav att de kunde ta promenader med sina anhöriga även under besöksförbudet. Monica 

nämnde även att brukare har åkt hem och vistats hos sina anhöriga under varierande tid och 

sedan suttit i karantän i 14 dagar när de kommit tillbaka till boendet. När en individ befinner 

sig vid livets slutskede har närmast anhörig fått närvara och göra besöka inne i brukarens 

lägenhet nämnde Monica. Det har varit ett stort fokus på att hygienrutiner ska skötas och den 

besökande har endast fått gå direkt in i lägenheten. Besöksförbudet har däremot inte enbart 

bidragit till negativa aspekter.  Rose nämner bland annat att det på demensavdelningarna varit 

lugnare när det inte längre varit besökare på plats.  
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Malin har också beskrivit hur kontakten med personalen har varit betydelsefull bortom den 

vården som de hjälper de boende med. De boende har starka band med personalen till den 

grad att de känner att de har blivit nästan anhöriga. Cheferna menade att detta även är något 

som de boendes familjemedlemmar har märkt och medför att de känner en stor trygghet. 

Vikten av att ta sig tid med enskilda individer genom bland annat individuella aktiviteter och 

skapa goda relationer för en ökad social gemenskap är värdefull och meningsfull.  

 

”Under besöksförbudet anordnade verksamheten en mötesplats med samtalsskydd i 

form av plexiglas ute på gården. Där anhöriga kunde boka tid för säkra besök.” 

 - Rose. 

 

Samtliga deltagare uttryckte att de boende har tyckt det varit jobbigt att inte kunna träffa sina 

anhöriga och att detta kan ha varit en bidragande faktor till att det psykiska välbefinnandet har 

minskat. Malin, Emma, Monica och Linnea nämnde att det psykiska välbefinnandet främst 

gick att härleda till att de äldre inte fick lov att träffa sina anhöriga innan det var möjligt att ha 

utomhusbesök. Det blev ett lyft när de återigen fick lov att träffa sina anhöriga även om de var 

separerade av plexiglas och på ett säkert avstånd enligt Malin.  

 

”[...]Det är fler som har uttryckt att dom upplevt att dom 

sitter i ett fängelse. Samt att dom saknar sina anhöriga och gemenskapen med 

varandra.” - Monica. 

 

Vid inverkan på det psykiska välbefinnandet råder det delade uppfattningar. Tina nämnde att 

det var viktig att beakta att det minskade välbefinnandet inte endast går att härleda till 

coronapandemin bland äldre och sjuka. Vid intervjutillfället med Malin förklarades 

situationen som att de anhöriga hade det jobbigare att inte träffa sina närstående med demens 

medan de äldre inte delade samma tidsuppfattning. Malin förklarade att personer med demens 

även kan vara duktiga på att leva här och nu. Det framkommer även i svaren från andra 

deltagare att det råder ett större lugn på boendet och att det har blivit mindre spring av olika 

människor på avdelningarna. Det förklarades av att gemensamma utrymmen stängdes ner och 

större fokus riktades på att ha samma arbetade personal på en och samma enhet.  
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Anpassning av aktivitet 
  

För att kunna bibehålla aktiviteter för de äldre under rådande pandemi har deltagarna 

genomfört anpassningar för samtliga aktiviteter på sin arbetsplats för att minska smittorisken. 

Denna kategori innehåller tre underkategorier - tekniska lösningar, skapa aktivitetsmöjligheter 

samt klientcentrerade aktiviteter som beskriver de olika arbetssätt som tillämpats.  

 

 

Tekniska lösningar 

 

Samtliga deltagare uppgav att de under besöksförbudet har försökt att hjälpa de boende att 

kommunicera med sina anhöriga med teknik i form av iPad med livesamtal, facetime, vanliga 

samtal eller med Skype för att främja de äldres behov av social kontakt. Linnea uppgav att de 

har haft surfplattor tillgängliga sedan tidigare men har köpt in betydligt fler i våras just i det 

syftet. De tekniska lösningarna har lett till varierat resultat där det förekommit att flera av de 

äldre inte förstod att samtalet var live. I de fallen visade sig vanliga telefonsamtal vara mer 

meningsfulla för de äldre och detta är något som tas upp främst av deltagarna som har 

demensavdelningar. Tina nämnde att de har använt sig av surfplatta men att det inte har 

använts i den utsträckning som var tänkt eftersom anhöriga har kunnat göra besök utomhus.  

 

”[...] vi har arbetat med telefoner. Så de kan ringa men både via iphone och ja.. Olika appar 

men de föll inte så väl ut för de äldre förstod inte att det var live, de tänkte ja ok min son får 

prata färdigt så ringer jag honom sedan. Så det var för svårt för de att ta in, men vi har 

försökt men telefonsamtal var bättre. Så vi hjälpte till med fler samtal.” - Malin.  

 

 

Skapa aktivitetsmöjligheter 

 

Under våren 2020 fick de äldre endast vistas på sina rum vilket påverkade vardagen och 

aktivitetsmöjligheterna påtagligt. Restriktionerna lättades så småningom och numera upplevs 

situationen som ganska normaliserad trots begränsningen till att hålla sig på sin avdelning. 

Deltagarna hade en gemensam uppfattning om att många aktiviteter har fortsatt som vanligt 

under restriktioner men i mindre grupper efter restriktioner av antal och miljöns utformning. 
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Aktiviteterna som uppgavs var gymnastik, högläsning, kortspel, musikunderhållning, 

sångstund, boule, bingo, frösådd, promenader, grillning, gemensamma måltider och 

dansuppvisning. Helger och högtider fortsätter att uppmärksammas och Tina uppgav att det 

ingår i deras företagspolicy. Monica beskrev hur de engagerade sommarungdomar för att 

främja aktivitet på boendet enligt nedanstående citat.  

 

”Under sommaren har vi haft sommarungdomar som har varit här och spelat spel, sjungit 

och promenerat med de äldre. Vi har haft trubadurer utomhus samt dansuppvisning som 

också var utomhus, då satt brukarna inomhus och tittade ut på dansarna.” - Monica. 

 

 

Klientcentrerade aktiviteter 

 

Emma och Rose nämnde att de har en anställd vars arbetsuppgifter endast rör aktivitetsfrågor 

på boendet för att kunna bidra med större delaktighet och meningsfullhet genom att kunna 

anpassa aktiviteter efter enskilda individer. Det framgår inte om de aktivitetsansvariga är 

nyanställda eller haft en anställning sedan tidigare. Samtliga deltagare uppgav dock att de 

alltid försöker anpassa aktiviteter efter de boendes egna preferenser och grupperna genom bl a 

aktivitetsråd men att det inte alltid går att genomföra. När möjligheter har funnits har även 

individuella aktiviteter erbjudits och aktiviteter med enskilda boende tillsammans med 

personal genomförts enligt samtliga deltagare. Anpassningar genomförs exempelvis genom 

att gå från rum till rum och prata med individerna och försöka uppfylla deras egna önskemål 

om aktivitet och skapa förutsättningarna. De önskade aktiviteterna involverar ibland en 

pratstund, fika och spela kortspel med personalen i lugn och ro. När flera boende vill göra 

samma sak har personalen försökt att skapa mindre grupper med individer med samma 

intressen. Malin och Linnea poängterade att de upplever att den svåraste tiden var under våren 

samt att det var betydligt svårare att genomföra vissa insatser när det var många sjuka i 

personalgruppen samt bland de äldre. 

 

 ”Aktiviteter planeras och utförs av aktivitetscoach och tillsammans med aktivitetsombuden 

på respektive våning“ - Emma.  

 

 
20 

 



 

Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna studie har visat att de olika verksamheterna trots geografisk spridning har 

arbetat på ett liknande sätt för att kunna uppfylla en god livskvalitet där de boende blir fortsatt 

socialt stimulerande genom aktiviteter trots ändrade arbetssätt på grund av restriktioner under 

rådande pandemi. Detta genomfördes genom gemensamma måltider, möjligheter att träffa 

anhöriga utomhus, användning av teknik för att kunna ha virtuella möten och genom fortsatta 

aktiviteter i mindre grupper. Deltagarna har eftersträvat att ha fortsatta aktiviteter som främjar 

det sociala samspelet hos de boende. Resultatet visar även att personalen har försökt att ta de 

boendes önskemål i beaktning och genomföra individuella aktiviteter när de har varit möjligt.  

 

Social gemenskap och delaktighet 
  

Resultatet på studien av äldres aktivitetsutförande på äldreboenden i England (Wilcock, 2015) 

går att relatera till tidigare forskning angående hur ensamhet och aktivitetsförlust kan påverka 

psykisk och fysisk hälsa negativt. Resultatet stämmer även överens med studier som visat att 

det redan nu går att se negativa effekter efter social isolering och fysisk distansering under 

coronapandemin (Dozois, 2020). Den sociala samhörigheten är avgörande för vår mentala 

hälsa och välmående. Ensamhet och social isolering kan därav kopplas till en sämre mental 

hälsa. En av deltagarna uppger att de boende varit särskilt påverkade under besöksförbudet 

innan det var tillåtet att återigen träffa anhöriga utomhus. Flera av de boende upplevdes 

deprimerade och drog paralleller till hur de äldre sagt att det känts som ett fängelse när de inte 

kunnat genomgå dagen som vanligt utan istället varit på rummet. Resultatet visade även att 

de boende inte kunde genomföra dagen utifrån sina tidigare rutiner när de var isolerade på 

sina rum. Det fanns inte heller möjlighet att genomföra aktiviteter tillsammans med andra 

vilket de boende upplevde som en jobbig tid. Detta resultat stämmer med Bejerholm (2020) 

som menar att den psykiska hälsan kan påverkas negativt när rutiner i vardagen ändras, när 

det inte längre finns en struktur i vardagen och när det inte finns tillgång till aktiviteter som 

skapar mening och samhörighet med andra. Alexanderson (2020) konstaterade även att 
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pandemin har gett upphov till en större risk för psykisk ohälsa, delvis på grund av de 

förlorade rutinerna men även på grund av att de gemensamma träffpunkterna med andra 

människor har minskats eller blivit inställda.  

 

Bejerholm (2020) nämner att det finns tre olika engagemangnivåer.  Om individen har en låg 

engagemangsnivå kan personen nöja sig med att observera den sociala miljön men samtidigt 

förknippa detta med tillhörighet och meningsfullhet. I en medelhög engagemangsnivå söker 

personer sig till sociala miljöer aktivt, delar miljö och vistas med andra under kravlösa samtal. 

I en hög engagemangsnivå samspelar individer ömsesidigt och tar initiativ till görande. 

Paralleller går att dras mellan det deltagarna i denna studie uppger och det Bejerholm nämner 

om engagemangsnivåer, där flera chefer menade att de boende känt sig delaktiga i aktiviteter 

genom att enbart sitta med. Oavsett engagemangsnivå ger den sociala miljön upphov till 

mening och tillhörighet. Upplevelser av meningsfullhet och delaktighet går att finna genom 

enbart observation av aktiviteter. Det sociala engagemanget kan på så sätt förhindra att det 

psykiska välbefinnandet påverkas även om det innebär att personen inte involverar sig aktivt i 

aktiviteten utan endast är omgiven av andra människor. Resultatet visar att deltagarna aktivt 

har arbetat för att främja den sociala gemenskapen bland de boende med fortsatta aktiviteter 

och att de boende framförallt tyckte att måltiderna spelade en stor roll för deras sociala 

delaktighet. Deltagaren nämnde att de försökt göra måltiderna trevligare med olika 

tillställningar vilket bidragit till att det funnits ett mål med måltiderna för att kunna göra de 

boende delaktiga i den sociala gemenskapen vid måltiderna.  

  

Det har varit problematiskt för cheferna att få restriktionerna och samhörigheten mellan 

boende och anhöriga att gå ihop. Tekniska lösningar används som en tillgång för att främja 

social gemenskap på boendena. Det har varit ett alternativ som flera av deltagarna tillämpat 

med blandade resultat. Enligt Noone (2020) kan videosamtal hjälpa många att hålla kontakten 

med nära och kära. Dock visade resultatet att det fanns svårigheter efter att videosamtal 

introducerats för de boende. Flera av de äldre förstod t ex inte att samtalet var live utan att det 

var en bild eller inspelad video av deras anhöriga som visades i samband med samtalet. 

Giebel et al. (2020) bekräftar svårigheterna med videosamtal med att bland annat personer 

med demens har svårigheter med användandet av modern teknologi och att detta kan bidra till 

frustration. Detta kan även bero på att de boende är  ovana att använda sig av teknologi. 

Alexanderson (2020) nämner att videosamtal fört med sig positiva effekter och att det borde 
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bli ett inslag i vardagen även när coronapandemin är över. Personalen på boendena har inte 

sett videosamtalen som en ersättning till riktiga besök utan det har varit en nödlösning när det 

inte funnits möjlighet till annat. Giebel et al. (2020) konstaterar att ingen virtuell teknologi 

kan ersätta fysiska möten med människor.  

 

En del deltagare i studien nämnde att det var svårare med besöksförbudet för anhöriga än för 

de boende, varpå de deltagande hänvisade till att flera av de äldre på boendet har svårt med 

tidsuppfattningen. Deltagarna uttryckte däremot att det var tydligt från båda parter att det var 

viktigt att få träffa sin anhöriga. Resultatet visar att det trots besöksförbud varit möjligt att ta 

emot besök från anhöriga, för att öka livskvaliteten. De boende har haft möjlighet att träffa 

sina familjemedlemmar på promenader då det varit besöksförbud inomhus, detta ger en 

möjlighet att både utföra en social aktivitet och känna gemenskap med sina anhöriga, vilket 

enligt Borell och Iwarsson (2013) är två komponenter som kan motverka känslan av 

ensamhet. Känsla av ensamhet påverkas enligt Strang (2020) av kroppskontakt som menar på 

att det medför ett lugn. Skovdahl (2010) nämner att många äldre längtar efter kroppskontakt, 

vilket flera äldre tidigare kunnat få av anhöriga. Kroppskontakt har inte varit tillåtet, 

restriktionerna kräver två meters avstånd från varandra. Det är fortsatt oklart vilken påverkan 

det haft på de boende att inte kunna ha kroppskontakt med sina anhöriga. Resultatet visar 

däremot att möjligheten att få lov att kontakta och träffa sin anhöriga varit betydelsefullt i sig 

även utan kroppskontakt, eftersom detta inte varit en självklarhet under coronapandemin. 

 

 

Anpassning av aktiviteter 
  

Författarnas resultat visar att det har varit nödvändigt att genomföra adekvata anpassningar av 

arbetssätt och rutiner för personalen för att kunna bibehålla aktiviteter på ett säkert sätt för de 

boende. Trots restriktionerna har deltagarna lyckats behålla de flesta aktiviteterna genom 

följande åtgärder - anpassning till mindre grupper, avståndshållare och att stanna på sin enhet. 

Samtliga deltagare nämnde att de implementerade anpassningarna har krävt mer tid och 

resurser av personalen och deltagarna beskriver det som en daglig utmaning. På äldreboenden 

är personalens roll till för att stötta upp de äldre för att klara vardagen menar Boupplysningen 

(2020). Det innebär att personalen har en viktig roll för att skapa struktur i vardagen för de 

äldre och påverka möjligheter till aktivitet (Knecht-Sabres et al., 2020). 
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På grund av smittorisken av Covid-19 har personalrotation minimerats mellan avdelningarna 

och personalbrist uppges på grund av sjukdom vara ett dagligt återkommande problem för 

deltagarna att lösa i större utsträckning jämfört med innan pandemin. Samtidigt som mindre 

personalrotation har lett till mer kontinuitet för de boende, har brist på personal varit en 

bidragande faktor som i sin tur förhindrade att de boende hade kunnat genomföra 

meningsfulla aktiviteter i sin vardag. Problematiken med personalbrist medför är inte något 

som behöver ha uppkommit i samband med pandemin. Enligt Ekstam (2019) upplevde de 

äldre att personalen var stressad och att de inte hade tillräckligt med tid för de som de 

önskade. Resultatet i denna uppsats visar att det har blivit svårare och mer tidskrävande att 

genomföra aktiviteter sedan de införda restriktionerna. Författarna anser att de boende ska ha 

rätt till meningsfulla aktiviteter oavsett rådande omständigheter samt vikten av att ha en bra 

beredskapsplan i krissituationer. Det finns beredskapsplaner när det kommer till arbetet vid 

exempelvis brand. På samma sätt borde det finnas planer, strategier och rätt verktyg för 

vårdpersonal att arbeta vara tillgängliga när det bryter ut olika typer av krissituationer som 

uppstår. Det behöver inte enbart involvera pandemier utan kan även vara exempelvis 

calicivirus (vinterkräksjuka). Många olika aspekter måste beaktas i beredskapsplanering som 

exempelvis hur vårdpersonal kan fortsätta främja social gemenskap om en kris uppstår. 

 

Att inte ha tillräckligt med tid för de boende är något som i sin tur kan kopplas till ett påverkat 

aktivitetsutförande enligt PEO-modellen. Law et al. (1996) menar att aktivitetsutförandet är 

resultatet av det föränderliga samspelet mellan person, miljö och aktivitet. Det är en 

föränderlig process genom hela livet och olika livssituationer enligt Law et al. (1996). I de 

boendes fall har miljökomponenterna som coronapandemi, rådande restriktioner, personalbrist 

påverkat aktivitetsutförandet. Det kan leda lätt till aktivitetsutanförskap och aktivitetsförlust 

där individer inte känner sig betydelsefull, saknar social uppskattning, och upplever sig 

isolerade från världen enligt Wilcock (2015).  

 

Rådande restriktioner och personalbrist har även lett till att det är svårt att tillgodose 

individuellt anpassade aktiviteter. Om någon av de boende önskade att gå att handla eller gå 

på en utflykt i samhället har det inte varit möjligt att genomföra. Resultatet i uppsatsen visar 

att deltagarna har försökt att genomföra så många aktiviteter som möjligt på enheten med 

anpassningar till avstånd och antal deltagare. Att anpassa aktiviteter har krävt mer tid och 

planering av chefer och personal för att kunna genomföra aktiviteter på ett säkert sätt och ta 
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hänsyn till de nya rutinerna. Det framgår i resultatet att ändrade arbetssätt har varit mer 

tidskrävande och deltagarna har beskrivit anpassningarna av aktiviteter som en normalisering 

med tidens gång. Att lyssna och tillgodose de äldres behov och önskningar har varit något 

deltagarna försökt tillgodose genom bland annat aktivitetsråd och aktivitetsansvariga. 

Deltagarna uppgav att personalen har försökt uppfylla de boendes individuella önskningar 

gällande aktiviteter samt anpassa aktiviteterna efter dagsform och humör. Önskemålen har 

varierat och personal har försökt att skapa grupper med individer med liknande intressen.  

 

Socialstyrelsen (2020b) har tagit fram riktlinjer på arbetssätt vid covid-19 hos personer med 

demenssjukdom och lyfter blanda annat upp arbetsätt för att förebygga beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) samt bemötandestrategier. Det är av vikt att 

lära känna individen och deras livshistoria för att kunna bemöta de på bästa sätt. 

Socialstyrelsen lyfter fram vikten av att arbeta med meningsfulla- och klientcentrerade 

aktiviteter för att stimulera vardagen. Även användningen av musik och individuella 

aktivitetslådor bör uppmuntras dagligen och kan bidra med trygghet. Hauge (2008) stöttar 

även detta tillvägagångssätt och menar att kreativitetet är något som behövs för att kunna göra 

adekvata anpassningar till aktiviteter. Ett exempel som lyfts fram i resultatet är hur en 

deltagare har engagerat sommarungdomar med dansuppvisning, musik och promenad på ett 

säkert sätt. Det framkommer även exempel i resultatet där personalen suttit ner med enskilda 

individer och spenderat tid tu man hand med dem. Det är åtgärder som kan vara positiva och 

som stöds av Ekstam (2019) som visade att de äldre uppskattade en pratstund med bland 

annat personalen samt om den relationen är god minskar den negativa uppfattningen av 

ensamhet.  

 

För de boende medför åldrandet ofta en livsomställning (Law et al., (1996) och en flytt till 

äldreboende innebär ofta att det finns en påverkan på dagliga aktiviteter med ökat vårdbehov 

(Socialstyrelsen, 2013). Pandemin har påverkat hur äldreboenden arbetar och har varit en stor 

omställning för både personal, de boende och anhöriga. Minskad fysiskt kontakt är en 

nödvändig åtgärd ur smittskyddsperspektiv (WHO, 2020a) men Wu (2020) menar att vikten 

att minska social isolering för de äldre är något som förebygger ohälsa. Riskerna med att inte 

ha social stimuli för t ex dementa är särskilt stor. Giebel et al. (2020) menar att det finns risk 

att kognitionen och minnet förvärras för individer som lider av demens utan mental stimuli 

som bland annat sociala aktiviteter bidrar med. Samtidigt som personalrotation minimeras 
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mellan avdelningar, som i sin tur främjar mer kontinuitet för de boende, har personalbrist på 

grund av sjukdom varit ett återkommande problem. Kontinuitet för de boende är något som 

uppges vara viktigt vilket överensstämmer med Socialstyrelsen (2017) riktlinjer vid vård av 

demenssjukdom som beskriver stöttar att kontinuitet skapar tilltro och underlättar bättre 

samverkan mellan alla parter. Socialstyrelsen (2017) och Eklund (2019) menar att de äldre 

upplever en större trygghet när de känner personalen och vistas i inkluderade miljöer (Eklund, 

2019). En slutsats vi kan dra av detta är hur viktigt det är att fortsätta anpassa aktiviteter till 

säkra förhållanden och lyssna på de boendes önskemål för ett ökat välbefinnande och stärkt 

identitet. 

 

 

Metoddiskussion  
 

Författarna valde att utföra en studie med kvalitativ metod på grund av att det saknas befintlig 

litteratur med aktivitetsfokus, social isolering och pandemi för de äldre vilket gjorde att 

litteraturöversikt inte hade varit möjlig. Kunskapsluckan bidrog även till att författarna blev 

intresserade av att inhämta och analysera egen data med semi-strukturerade frågor. Fördelen 

med att använda semi-strukturerade intervjuer är att deltagaren får samma frågor där 

individen kunde utveckla sina egna svar samtidigt som möjligheten att ställa följdfrågor via 

mail alternativt be deltagarna utveckla sina svar (Kristensson, 2014). Författarna strävade 

efter kontinuitet i frågorna som skulle ställas i intervjuerna, därför användes en intervjuguide 

för att säkerställa att relevanta frågor ställdes (Danielson, 2017).  

 

Insamlingen av data fick anpassas till ett frågeformulär eftersom det var svårigheter att finna 

deltagare som hade tid för intervju. Författarna hade föredragit att genomföra datainsamlingen 

via intervjuer istället för frågeformulär av anledningen att enklare kunna ställa följdfrågor 

samt att svaren eventuellt hade blivit mer uttömmande. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att intervjuer är till fördel för att fånga subjektiva upplevelser. Fördelen med frågeformulär 

var att fler deltagare hade möjligheten att vara med i studien än om enbart intervjuer hade 

erbjudits. I studien deltog enbart åtta personer vilket inom forskning är en nackdel, fler 

deltagare brukar föredras för att öka trovärdigheten. Men Lundman och Hällgren - Graneheim 

(2017) nämner att studiens kvalitet inte ökar beroende på mängden deltagare utan hänvisar till 

att det är datainsamlingens kvalitet kopplat till syftet som är av vikt. Flera av enkätdeltagarna 
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gav väl uttänkta och relevanta svar kopplade till syftet i frågeformuläret, vilket bidrog till att 

frågeformulären var väl till hands. En av deltagarna som besvarade enkäten gav inte några 

utförliga svar vilket var en nackdel i insamlingen med frågeformuläret men författarna valde 

ändå att använda den insamlade datan eftersom svaren var konkreta arbetssätt och svarade på 

frågan. Författarna använde sig av öppna frågor för att ta del av chefernas arbetssätt och 

tankesätt, för en god miljö för de boende samtidigt som de följde restriktioner och direktiv.  

 

Författarna anser att deltagarnas identitet inte varit konfidentiell om stad tillkännagavs. 

Författarna valde att inkludera deltagare som minst arbetat på äldreboendet i ett år. Detta för 

att cheferna har erfarenhet av hur boendet fungerar, aktiviteter och kan se större skillnader på 

de boendes välbefinnande och sociala aktiviteter vid jämförelse av före och innan 

besöksförbudet. Enhetscheferna var en tydlig målgrupp som i sitt arbete implementerade 

regeringens rekommendationer praktiskt i sin verksamhet. I svaren framgick det en tydlig 

koppling mellan chef, personal och boende vilket gav en god översikt hur enhetscheferna 

arbetat under pandemin.  

 

Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med fokus med det manifesta 

innehållet som har en lägre abstraktionsnivå. Det innebär att författarna höll sig till det 

textnära innehållet som direkt uttrycks av deltagarna och präglar den insamlade datan enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

beskriver även den latenta innehållsanalysen som har en högre abstraktionsnivå och tolkar det 

bakomliggande innehållet mer detaljrikt. Författarna anser att en manifest innehållsanalys 

överensstämmer bättre med studiens syfte som innebär konkreta åtagande som ska besvaras 

av deltagarna, det vill säga hur chefer på äldreboenden har arbetat för att förhindra 

utanförskap under pandemin för de äldre. En viss grad av tolkning är nödvändig för alla typer 

av kvalitativa innehållsanalyser och genom att ha en låg abstraktionsnivå kan en del av 

helheten försvinna mellan raderna som hade fångats upp bättre i en latent innehållsanalys. 

Författarna var medvetna om risken men anser oavsett att den manifesta innehållsanalysen 

passar bättre i relation till syftet.  

 

Korstjens och Moser (2018) beskriver tillförlitlighet som att det går att lita på studiens resultat 

utifrån insamlad data. Författarna har använt sig processen att bearbeta data enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheims (2017) beskrivning. För att stärka tillförlitligheten valde författarna 
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att separat granska data utifrån processen från meningsbärande enheter till kategorier för att 

kunna fånga upp variationer. Genom att använda detta tillvägagångssätt kunde författarna 

diskutera och jämföra analyserna. Slutsatsen av jämförelserna var att båda författarna hade 

identifierat liknande fynd. Det finns en ökad risk för feltolkning av data eftersom ingen av 

författarna tidigare har genomfört en vetenskaplig studie. Tillförlitligheten i uppsatsen har 

även styrkts med citat från intervjun och svaren på frågeformulären för att förtydliga det 

resultat som framkommit (Kristensson, 2014). 

 

Det finns en risk att cheferna på boendena har skildrat miljön och arbetssättet på ett partiskt 

sätt för att framställa det mer positivt än det är. Dock anser författarna att samtliga deltagare 

har skildrat miljön på ett ärligt och målande sätt där de haft med både positiva och negativa 

sidor av situationen under rådande pandemi. Korstjens och Moser (2018) beskriver 

pålitligheten som tidsaspekten i en studie. Ämnesvalet berör en rådande pandemi och 

restriktionerna har förändrats under årets gång. Därmed har författarna valt att fokusera på 

tidsperioden när besöksförbud till äldreboenden i Sverige råder, för att kunna följa chefernas 

arbete för att förhindra socialt utanförskap under denna tidsperiod.  

 

Korstjens och Moser (2018) beskriver överförbarhet som något läsaren ska bedöma om det 

går att överföra till andra kontexter. Det kräver i sin tur att författarna är transparenta och 

tydliga med det sammanhang där studien har genomförts för att läsaren ska kunna bedöma 

överförbarheten. Därmed har författarna valt att delge tanken bakom ämnesvalet, 

inkluderings- och exklusionskriterier, hur hanteringen av material har bearbetats, samt 

presentera samtliga frågor som används i intervjun och enkäten. Korstjens och Moser (2018) 

beskriver reflexivitet som att kritiskt granska sin bidragande roll under studiens gång. 

Författarna har haft opartisk roll som inneburit att de inte haft någon tidigare relation med 

deltagarna i studien för att det inte ska påverka resultatet. Inför datainsamlingen har 

författarna inte haft förutfattade meningar vilket innebär att de inte kunnat anta resultatet i 

förväg. Författarna var inte förberedda på att tillfrågade deltagare inte kunde delta i en 

intervju på grund av tidsbrist. Därmed var en ändring av insamlingsmetod till frågeformulär 

nödvändig för att kunna få in data. Författarna hade förhoppningar på en mer omfattande 

datainsamling som inte infriades på grund av rådande omständigheter som deltagarna befinner 

sig i.  
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Slutsats och kliniska implikationer 
  

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att cheferna beskriver att de äldre personerna 

inom äldreomsorgen har påverkats av social isolering och att det trots en rådande pandemi 

krävs att de äldre kan fullfölja sina tidigare rutiner och aktiviteter i den mån som är möjligt 

vid restriktioner. Aktiviteter som har varit möjliga har genomförts på ett säkert sätt genom 

anpassning till mindre grupper, avståndshållande och att stanna på avdelningen. Den sociala 

gemenskapen har särskilt främjats av de gemensamma måltiderna och av anhörigas besök 

utomhus. Användning av teknik förekommer med varierat resultat där det framkommer både 

positiva och negativa upplevelser. De negativa upplevelserna kan härledas till personer med 

demens och svårigheten att förstå att virtuella samtal är i realtid har lett till förvirring. 

Samtliga implementerade anpassningar har krävt mer tid och resurser av personalen och 

deltagarna beskriver det som en daglig utmaning. Det krävs dock ytterligare forskning 

angående hur de äldre påverkats av social isolering och hur de påverkats av aktivitetsförlust 

vid pandemi. Det kan behövas att hitta andra sätt att arbeta på för att vardagen skall kunna 

fungera som vanligt även vid en kris eller pandemi för att minska riskerna för psykisk ohälsa, 

rubbade rutiner och social isolering.  

 

Författarna märkte att det finns ett behov av att flera arbetsterapeuter arbetar på äldreboende. 

Det finns behov av klientcentrerade aktiviteter där aktiviteter anpassas för att kunna bidra till 

aktiviteter som inte enbart sträcker sig till en majoritet utan till den enskilda förmågan och till 

personlig preferens. Kvaliteten på aktiviteterna är viktigare än att aktiviteten går att tillämpa 

så att så många som möjligt kan delta. Arbetsterapeuter är bra på att arbeta för att främja 

aktivitet och delaktighet och att anpassa aktiviteter både till individer och grupper. Genom att 

hitta aktiviteter som de boende finner meningsfulla och som kan bidra med ökad social 

gemenskap blir de boende aktiva och får social stimulering. Författarna menar att 

arbetsterapeuter på äldreboende kan vara behjälpliga för att skapa en trygg miljö, vilket 

eventuellt kan bidra till att fler äldre vill vara delaktiga i aktiviteterna och att tryggheten även 

kommer att bidra till att fler kommer vilja vara socialt delaktiga med de andra boende.  

 

Ur ett samhällsperspektiv kan resultatet bidra till att kommuner skapar rutiner att tillämpa vid 

kris eller pandemi. Pandemin kan bidra till att nya arbetssätt börjar tillämpas för att de äldres 

rutiner och aktiviteter inte påverkas i lika stor utsträckning. Författarna har även 
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förhoppningar att bidra med förståelse för vikten av äldres aktiviteter och sociala tillvaro för 

att kunna bibehålla hälsa, välbefinnande och livskvalitet. För framtida forskning hade det varit 

intressant att närmare studera hur många som aktivt väljer att delta i aktiviteter, vilka sorts 

aktiviteter som majoriteten drar sig till, exempelvis om det är aktiviteter med fysiskt eller 

socialt fokusområde.  
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Bilaga 1 (2) 

 

 

Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta om din arbetsplats? 
 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 

3. Hur har corona pandemin påverkat din arbetsplats?  
 

4. Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit rent praktiskt? 
  

5. Hur agerar ni när ni misstänker Covid-19 smitta hos en boende? 
 

6. Hur ser en vanlig dag ut för de boende innan och under pandemin?  
 

7. Vilka aktiviteter erbjuds för de boende innan och under pandemin?   
 

8. Har ni märkt någon skillnad på de boendes psykiska välmående? 
 

9. Har de boende fått träffa anhöriga och i så fall under vilka omständigheter? 
 

10.  På vilket sätt har ni underlättat kommunikationen med de boendes anhöriga? 
 

11. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att främja social gemenskap? 
 

12. Har det funnits möjlighet att anpassa aktiviteter till olika individer? 
 

13. Nu i efterhand, hur skulle ni agerat om ni själva hade kunnat bestämma riktlinjer, 
finns det något som hade kunnat skötas bättre? 

 



 

Bilaga 2 (2) 

Skriftlig enkät 
 

1.  Hur har corona pandemin påverkat din arbetsplats?  

 

2. Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit rent praktiskt?  

 

3. Vilka aktiviteter erbjuds för de boende innan och under pandemin?  

 

4.  Har ni märkt någon skillnad på de boendes psykiska välmående? 

 

5. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att främja social gemenskap? 

 

6. Har de boende fått träffa anhöriga och i så fall under vilka omständigheter? 

 

7.  Har det funnits möjlighet att anpassa aktiviteter till olika individer?  

 

8. Har det funnits möjlighet att ha gruppaktiviteter där de boende själva fått välja en  

aktivitet som anses meningsfull för dem? 

 

 

 

 

 


